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1 INTRODUZZJONI 
 

Il-kriterji tal-UE dwar l-akkwist pubbliku ekoloġiku (l-APE) huma mfassla biex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi li jixtru oġġetti, 
servizzi u xogħlijiet li jkollhom impatt imnaqqas fuq l-ambjent. L-użu tal-kriterji hu fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk 
jitqies xieraq mill-awtorità individwali, ikunu jistgħu jiġu integrati (parzjalment jew kompletament) fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-awtorità 
b’editjar minimu. Qabel ma jippubblikaw sejħa għall-offerti, l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-parir li jivverifikaw l-offerta disponibbli tal-oġġetti, 
tas-servizzi u tax-xogħlijiet li biħsiebhom jixtru fis-suq li jkunu qegħdin joperaw fih. Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-UE dwar l-APE żviluppati 
għall-grupp ta’ prodotti tas-“servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini”. Rapport tekniku mehmuż jipprovdi raġunijiet sħaħ għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u 
jagħti r-referenzi għal aktar informazzjoni. 

Il-kriterji huma maqsuma fi kriterji tal-għażla, fi speċifikazzjonijiet tekniċi, fi kriterji għall-għoti u fi klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Il-kriterji 
huma ta’ żewġ tipi: 

• Kriterji ewlenin — li huma mfassla biex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, filwaqt li jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma ewlieni/ewlenin tal-
prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u għandhom l-għan li jżommu l-ispejjeż amministrattivi tal-kumpaniji baxxi kemm jista’ jkun. 

• Kriterji komprensivi — li jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu 
appoġġ ulterjuri fl-għanijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u mal-innovazzjoni. 

Tiddaħħal il-formulazzjoni “l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi” jekk il-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ tipi. 
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1.1 Definizzjoni u ambitu 
 

Il-grupp ta’ prodotti “servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini” jinkludi: 

• servizzi professjonali ta’ rutina ta’ tindif ġewwa l-bini li huma konxji tal-ambjent u li jitwettqu f’żoni li jinkludu uffiċċji, faċilitajiet 
sanitarji, bħal tojlits u sinkijiet, u żoni oħra pubblikament aċċessibbli. 

• it-tindif ta’ superfiċji tal-ħġieġ li jistgħu jintlaħqu mingħajr l-użu ta’ tagħmir jew ta’ magni speċjalizzati. 

Il-grupp ta’ prodotti “servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini” ma jinkludix: 

• attivitajiet ta’ diżinfezzjoni u ta’ sanità, kif ukoll attivitajiet ta’ tindif li jinkludu l-użu ta’ prodotti bijoċidali li jaqgħu taħt il-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti 
bijoċidali; 

• attivitajiet ta’ tindif f’siti tal-produzzjoni. 

 

Il-grupp ta’ prodotti jinkludi wkoll il-kriterji ambjentali għall-prodotti tat-tindif (ara l-paragrafu 3.2.1), aċċessorji tat-tessuti tat-tindif (eż. biċċiet tat-
tindif, l-irjus tal-moppijiet — ara l-paragrafu 3.2.2) u prodotti oħra spiss forniti minn kumpaniji tas-servizzi tat-tindif (sapun tal-idejn, xugamani tat-
tessut u prodotti tal-karta tixju — ara l-paragrafu 3.2.4). F’ċerti każijiet, l-awtoritajiet kontraenti jixtru dawn il-prodotti direttament minflok permezz 
ta’ servizzi kuntrattati ta’ tindif. F’każijiet bħal dawn, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jagħmlu referenza għall-kriterji ambjentali rilevanti għall-
prodotti li jkunu qed jixtru. 

 

Id-definizzjonijiet tekniċi li ġejjin huma pprovduti biex jgħinu fl-applikazzjoni tal-kriterji (jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tekniku għad-dettalji u 
għal definizzjonijiet tekniċi ulterjuri): 

“rutina” tirreferi għal servizzi professjonali ta’ tindif ipprovduti tal-anqas darba fix-xahar, bl-eċċezzjoni tat-tindif tas-superfiċji tal-ħġieġ li 
għandu jitqies ta’ rutina anki jekk isir anqas frekwentement (eż. tal-anqas darba kull 3 xhur). 



 

4 

 

 

1.2 Nota ġenerali dwar il-verifika 
 

Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika hu l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull kriterju, huma indikati l-metodi rilevanti għall-
ittestjar. Hi r-responsabbiltà tal-awtorità pubblika li tiddeċiedi f’liema stadju għandhom jiġu pprovduti tali riżultati tat-testijiet. B’mod ġenerali, ma 
jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha jintalbu jipprovdu riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta jiġu sottomessi offerti, awtodikjarazzjoni tista’ titqies suffiċjenti. Imbagħad, hemm għażliet differenti għal jekk u meta jkunu jistgħu 
jintalbu dawn it-testijiet: 

 

a) Fl-istadju tal-offerti: 

Għall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova. Jekk il-
prova titqies suffiċjenti, il-kuntratt jista’ jingħata. Jekk il-prova titqies insuffiċjenti jew mhux konformi, imbagħad: 

i) fejn il-mezz ta’ verifika jikkonċerna speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-offerent li jmiss li jkollu l-ogħla punteġġ li mbagħad 
jitqies għall-għoti ta’ kuntratt; 

ii) fejn il-mezzi ta’ verifika jikkonċernaw kriterju tal-għoti, il-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew minn din l-offerta u l-klassifikazzjoni 
tal-offerta tiġi kkalkolata mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha relatati li japplikaw. 

Rapport tat-test jivverifika li prodott kampjun kien ittestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li ntbagħtu propju skont il-kuntratt. Għall-
kuntratti qafas is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju hu kopert f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt u fl-
ispjegazzjonijiet addizzjonali ta’ hawn taħt. 

 

b) Matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt: 
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Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar ikkonsenjati skont il-kuntratt, b’mod ġenerali, jew inkella jekk ikun hemm 
xi dubju dwar dikjarazzjonijiet foloz. Dan hu partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali. 

Hu rakkomandat li jiġu stabbiliti b’mod espliċitu klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Dawn għandhom jistipulaw li l-awtorità kontraenti tkun 
intitolata twettaq testijiet ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. F’każ li r-riżultati ta’ dawn it-testijiet juru li 
l-prodotti konsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti tkun intitolata tapplika penali u jkollha l-possibbiltà li ttemm il-kuntratt. 
Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu kundizzjonijiet li jekk wara t-testijiet il-prodott ikun jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar 
għandhom jiġġarrbu mill-awtorità pubblika; iżda jekk ir-rekwiżiti ma jiġux issodisfati, il-kostijiet iridu jitħallsu mill-fornitur. 

Għall-ftehimiet qafas, il-punt li fih tintalab li tingħata prova jiddependi mill-arranġament speċifiku tal-kuntratt: 

i) Għall-kuntratti qafas b’operatur wieħed fejn l-oġġetti individwali li għandhom jiġu konsenjati jkunu identifikati meta jingħata l-ftehim 
qafas, u tkun biss kwistjoni ta’ kemm-il unità se tkun meħtieġa, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ provvista ta’ 
darba deskritti aktar ’il fuq; 

ii) Għall-ftehimiet qafas li jinvolvu għażla minn qabel ta’ diversi fornituri potenzjali segwita minn kompetizzjoni fost dawk magħżula 
minn qabel, jista’ jkun li f’dan l-istadju inizjali tal-għażla minn qabel l-offerenti jkollhom juru biss il-kapaċità tagħhom li jikkonsenjaw 
oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-eżekuzzjoni tal-ftehim qafas. Għall-kuntratti “call-down” (jew ordnijiet) konsegwenti li 
jingħataw wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, fil-prinċipju japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħal taħt a) u 
b) aktar ’il fuq, jekk rekwiżiti addizzjonali għandhom jiġu ppruvati taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni tiġi deċiża biss fuq il-
bażi tal-prezz, għandha tiġi kkunsidrata verifika meta jiġi eżegwit il-kuntratt. 

Hu importanti wkoll li tiġi enfasizzata l-għażla li l-offerenti jipprovdu verifika bbażata fuq il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE jew 
ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti (skont l-ISO 14024) li jissodisfaw l-istess rekwiżiti speċifikati. Dawn il-prodotti għandhom jitqiesu konformi 
mal-kriterji rilevanti, u l-verifika tintalab skont l-istess approċċ kif stabbilit għar-riżultati tat-testijiet. 

Ta’ min jinnota li, skont l-Art. 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova. Dan jista’ 
jinkludi fajl tekniku tal-manifattur fejn l-attur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, jew l-ebda possibbiltà li 
jiksibhom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. Dan bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ aċċess ma kienx attribwibbli għall-attur ekonomiku kkonċernat u li l-
attur ekonomiku kkonċernat jagħti prova li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi pprovduti minnu jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji 
stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji għall-għoti jew il-kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Jekk issir referenza għal 
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ċertifikat/rapport tat-test imħejji minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifiku, għall-eżekuzzjoni tat-testijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
jaċċettaw ukoll iċ-ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi ta’ valutazzjoni ekwivalenti oħra. 
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2 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN 
 

Fuq il-bażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tas-servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom huma miġbura fil-qosor fit-tabella ta’ hawn taħt (għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta 
wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawk l-impatti. 

Impatti ambjentali ewlenin matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti  L-approċċ tal-UE għall-APE 

• Il-formulazzjoni tal-prodotti tat-tindif u l-użu tal-
materja prima, il-manifattura u t-tmiem tal-ħajja tal-
prodotti tat-tindif u aċċessorji mhux riutilizzabbli 
tat-tindif 

• Il-konsum tal-enerġija u tal-ilma fil-fażi tal-użu tal-
prodotti tat-tindif u tat-tagħmir motorizzat 

• L-iskariku tal-ilma mormi relatat mal-użu tal-
prodotti tat-tindif 

• Il-ġenerazzjoni ta’ skart (solidu u likwidu) 

 • Il-ħtieġa ta’ kompetenzi importanti u l-applikazzjoni ta’ miżuri u 
ta’ prattiki importanti ta’ ġestjoni ambjentali mill-fornitur ta’ 
servizz 

• Il-ħtieġa ta’ taħriġ adegwat u spiss għall-persunal tal-fornitur ta’ 
servizz 

• Il-ħtieġa tal-użu ta’ prodotti tat-tindif b’impatt ambjentali 
mnaqqas 

• It-tħeġġiġ tal-konċentrazzjoni tal-prodott tat-tindif max-xiri 
• Il-ħtieġa tal-użu ta’ aċċessorji tat-tindif b’impatt ambjentali 

mnaqqas (inklużi prodotti tal-mikrofibra) 
• Il-ħtieġa tal-użu ta’ tagħmir motorizzat tat-tindif effiċjenti fl-

enerġija (inklużi vacuum cleaners) 
• Il-ħtieġa tal-provvista ta’ prodotti għall-konsumatur b’impatt 

ambjentali mnaqqas 
L-ordni tal-impatti ma tirriflettix neċessarjament il-kobor tagħhom. 

Informazzjoni ddettaljata dwar is-servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw 
bħala evidenza, tista’ tinstab fir-rapport tekniku. 
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3 IL-KRITERJI TAL-UE DWAR L-APE GĦAS-SERVIZZI TA’ TINDIF ĠEWWA L-BINI 
 

3.1 Is-suġġett u l-kriterji tal-għażla (SC) 
 

SUĠĠETT 

Il-provvista ta’ servizzi ta’ tindif b’impatt ambjentali mnaqqas 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
SC1 Kompetenzi tal-offerent 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-offerent irid ikollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fil-provvista ta’ servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini li jkunu konxji mill-ambjent u li, tal-
anqas, jinkludu dawn li ġejjin: 

• l-użu ta’ prodotti tat-tindif li jkunu ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għat-tindif ta’ superfiċji ibsin jew ekotikketti rilevanti oħra tat-tip I tal-EN 
ISO 14024 li jkunu uffiċjalment rikonoxxuti f’livell nazzjonali jew reġjonali fl-Istati Membri għal tal-anqas 50 % tad-dmirijiet tat-tindif 
f’kuntratt, 

• it-taħriġ tal-persunal minn ħarrieġa interni jew esterni, li jkopri aspetti ambjentali bħad-dilwizzjoni korretta tal-prodotti tat-tindif u l-użu tad-
dożaġġ, ir-rimi tal-ilma mormi u l-għażla tal-iskart. 

 
Verifika: 
Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenza fil-kuntratti rilevanti, imwettqa fil-5 snin ta’ qabel, li inkludew l-elementi msemmija aktar ’il fuq. 
Dan irid ikun sostnut minn rekords tal-attivitajiet ta’ taħriġ tal-persunal, fejn huma elenkati s-suġġetti koperti. 

Kumpaniji li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini jew ekotikketta rilevanti oħra tat-tip I tal-EN ISO 14024 li jkunu 
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uffiċjalment rikonoxxuti f’livell nazzjonali jew reġjonali fl-Istati Membri, jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 

 

3.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi (TS) u kriterji għall-għoti (AC) 
 

3.2.1 Prodotti tat-tindif 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS1.1 L-użu ta’ prodotti tat-tindif bl-ekotikketta 

Għażla A (verifika aktar faċli matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt) 
It-tipi li ġejjin ta’ prodotti tat-tindif [lista ta’ prodotti tat-tindif li 
għandha tiġi definita mill-awtorità kontraenti — pereżempju prodotti 
tat-tindif għal kull tip ta’ superfiċje, prodotti sanitarji tat-tindif] li 
għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-kuntratt iridu 
jkunu konformi mal-kriterju 1 u mal-kriterju 4 tal-Ekotikketta tal-UE 
għal prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin1, rispettivament, dwar it-
tossiċità għal organiżmi akkwatiċi u sustanzi esklużi jew ristretti. 
 
Għażla B (verifika aktar kumplessa matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt) 
Tal-anqas A%a) tal-prodotti kollha tat-tindif, skont il-volum fix-xiri, li 
għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-kuntratt iridu 
jkunu konformi mal-kriterju 1 dwar it-tossiċità għal organiżmi akkwatiċi 

TS1.1 L-użu ta’ prodotti tat-tindif bl-ekotikketta 

Il-prodotti kollha tat-tindif li għandhom jintużaw biex jitwettqu 
xogħlijiet relatati mal-kuntratt iridu jkunu konformi mal-kriterju 1 u mal-
kriterju 4 tal-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tat-tindif għal superfiċji 
ibsin1, rispettivament, dwar it-tossiċità għal organiżmi akkwatiċi u 
sustanzi esklużi jew ristretti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti tat-tindif li se jintużaw biex 
jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-konformità 
tiegħu mar-rekwiżiti. Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal 
prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin1 jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 

                                                           
1 ĠU L 180, 12.7.2017, p. 45-62; DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1217 tat-23 ta’ Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tat-tindif għal uċuħ ebsin. Il-kriterji jinsabu hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=MT. 
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u mal-kriterju 4 dwar sustanzi esklużi u ristretti tal-Ekotikketta tal-UE 
għal prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin1. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti tat-tindif li se jintużaw biex 
jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-konformità 
tiegħu mar-rekwiżiti. Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal 
prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin1 jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 
 TS1.2 L-użu ta’ prodotti tat-tindif ikkonċentrati mhux dilwiti 

Għażla A (verifika aktar faċli matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt) 
Il-prodotti tat-tindif li ġejjin [lista ta’ prodotti tat-tindif li għandha tiġi 
definita mill-awtorità kontraenti — pereżempju prodotti tat-tindif għal 
kull tip ta’ superfiċje, prodotti sanitarji tat-tindif] li għandhom jintużaw 
biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-kuntratt irid ikollhom rata minima 
ta’ dilwizzjoni ta’ 1:80. 
 
Għażla B (verifika aktar kumplessa matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt) 
Tal-anqas B%a) tal-prodotti kollha tat-tindif, skont il-volum fix-xiri, li 
għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-kuntratt irid 
ikollhom rata minima ta’ dilwizzjoni ta’ 1:80. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti tat-tindif li se jintużaw biex 
jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-konformità 
tiegħu mar-rekwiżiti. 
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Għal kull prodott, għandha tiġi pprovduta d-dokumentazzjoni dwar ir-
rata ta’ dilwizzjoni użata (skedi tad-data tas-sikurezza, struzzjonijiet 
għall-utent jew mezzi rilevanti oħra). Jekk prodott jista’ jintuża b’diversi 
rati ta’ dilwizzjoni, trid tiġi pprovduta l-aktar rata ta’ dilwizzjoni użata, 
kif iġġustifikat mill-istruzzjonijiet għall-persunal intern. Għal prodotti 
lesti għall-użu, ir-rata ta’ dilwizzjoni trid tkun immarkata bin-numru 1. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
AC1.1 L-użu ta’ prodotti tat-tindif bl-ekotikketta 

Applikabbli biss b’rabta mat-TS 1.1 — Għażla B 
Il-punti jingħataw b’mod proporzjonat għall-offerti li fihom aktar minn 
A%a) tal-prodotti kollha tat-tindif, skont il-volum fix-xiri, li għandhom 
jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-kuntratt iridu jkunu 
konformi mal-kriterju 1 u mal-kriterju 4 tal-Ekotikketta tal-UE għal 
prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin1, rispettivament, dwar it-tossiċità 
għal organiżmi akkwatiċi u sustanzi esklużi jew ristretti. 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti tat-tindif li se jintużaw biex 
jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-konformità 
tiegħu mar-rekwiżiti. Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal 
prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin1 jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 

 

AC1.2 L-użu ta’ prodotti tat-tindif ikkonċentrati mhux dilwiti 

Il-punti jingħataw lill-offerenti b’mod proporzjonat għall-perċentwal tal-
prodotti kollha tat-tindif, skont il-volum fix-xiri, li għandhom jintużaw 
biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-kuntratt b’rata minima ta’ 
dilwizzjoni ta’ 1:80. 
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Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti tat-tindif li se jintużaw biex 
jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-konformità 
tiegħu mar-rekwiżiti. 

Għal kull prodott, għandha tiġi pprovduta d-dokumentazzjoni dwar ir-
rata ta’ dilwizzjoni użata (skedi tad-data tas-sikurezza, struzzjonijiet 
għall-utent jew mezzi rilevanti oħra). Jekk prodott jista’ jintuża b’diversi 
rati ta’ dilwizzjoni, trid tiġi pprovduta l-aktar rata ta’ dilwizzjoni użata, 
kif iġġustifikat mill-istruzzjonijiet għall-persunal intern. Għal prodotti 
lesti għall-użu, ir-rata ta’ dilwizzjoni trid tkun immarkata bin-numru 1. 

Noti ta’ spjegazzjoni 
Valuri rakkomandati għal (A%) — Użu tal-prodotti tat-tindif bl-ekotikketta 

50-70 % tal-prodotti kollha tat-tindif, skont il-volum fix-xiri, li għandhom jintużaw biex jiġi eżegwit il-kuntratt jissodisfaw il-kriterji dwar it-
tossiċità għal organiżmi akkwatiċi u dwar sustanzi esklużi u ristretti tal-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tat-tindif għal superfiċji ibsin. 

Valuri rakkomandati għal (B%) — Użu tal-prodotti kkonċentrati mhux dilwiti 

30-50 % tal-prodotti kollha tat-tindif, skont il-volum fix-xiri, li għandhom jintużaw biex jiġi eżegwit il-kuntratt ikollhom rata minima ta’ dilwizzjoni 
ta’ 1:80. 

Nota: Jistgħu jsiru eċċezzjonijiet jekk l-awtoritajiet ikollhom rekwiżiti speċjali għat-tindif u l-prodotti neċessarji tat-tindif intrinsikament ma 
jistgħux jissodisfaw il-kriterji. Jistgħu jingħataw eżenzjonijiet mir-rekwiżiti fejn ikun jista’ jintwera li ma hemm ebda prodott disponibbli fis-suq. 

a) A u B jirrappreżentaw il-limitu li għandu jiġi definit mill-akkwirent (TS u AC). Rakkomandazzjonijiet għall-valur tiegħu jingħataw fin-noti ta’ spjegazzjoni. 
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3.2.2 Aċċessorji tat-tessuti tat-tindif 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS2.1 Użu ta’ prodotti tal-mikrofibra 

Tal-anqas C%b) tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-
tindif, irjus tal-moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet 
relatati mal-kuntratt iridu jkunu magħmula mill-mikrofibra. 
Il-manutenzjoni tal-prodotti għandha tkun appoġġjata mill-iskeda tad-
data teknika tal-prodotti li tindika l-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-ħasil 
tal-prodotti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-aċċessorji tat-tindif tat-tessuti li jkunu 
se jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt, filwaqt li jindika b’mod speċifiku 
dawk li huma magħmula mill-mikrofibra u li l-iskeda tad-data teknika 
tagħhom fiha l-istruzzjonijiet dwar il-manutenzjoni. 

TS2.1 Użu ta’ prodotti tal-mikrofibra u ta’ aċċessorji tat-tindif bl-
ekotikketta 

L-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-tindif, irjus tal-
moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-
kuntratt iridu jkunu magħmula mill-mikrofibra jew jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tat-tessuti2 
Il-manutenzjoni tal-prodotti għandha tkun appoġġjata mill-iskeda tad-
data teknika tal-prodotti li tindika l-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-ħasil 
tal-prodotti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-aċċessorji tat-tindif tat-tessuti li jkunu 
se jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt, filwaqt li jindika b’mod speċifiku 
dawk li huma magħmula mill-mikrofibra jew li ngħataw l-Ekotikketta 
tal-UE għall-prodotti tat-tessuti2 u li l-iskeda tad-data teknika tagħhom 
fiha l-istruzzjonijiet dwar il-manutenzjoni. 

 TS2.2 L-użu ta’ aċċessorji tat-tindif bl-ekotikketta 

Tal-anqas D%b) tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-
                                                           
2 ĠU L 174, 13.6.2014, p. 45-83; DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tal- 5 ta’ Ġunju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tessili Il-kriterji jistgħu jinstabu hawn: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=MT. 
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tindif, irjus tal-moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet 
relatati mal-kuntratt iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Ekotikketta 
tal-UE għall-prodotti tat-tessuti2. 
Il-manutenzjoni tal-prodotti għandha tkun appoġġjata mill-iskeda tad-
data teknika tal-prodotti li tindika l-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-ħasil 
tal-prodotti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-aċċessorji tat-tindif tat-tessuti li se 
jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-
konformità tiegħu mar-rekwiżiti. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tat-tessuti2 jew 
ekwivalenti u li l-iskeda tad-data teknika tagħhom fiha struzzjonijiet 
dwar il-manutenzjoni jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
AC2.1 Użu ta’ prodotti tal-mikrofibra 

Il-punti jingħataw b’mod proporzjonat għall-offerti li fihom aktar minn 
C%b) tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-tindif, irjus 
tal-moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati 
mal-kuntratt iridu jkunu magħmula mill-mikrofibra. 
Il-manutenzjoni tal-prodotti għandha tkun appoġġjata mill-iskeda tad-
data teknika tal-prodotti li tindika l-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-ħasil 
tal-prodotti. 
 
Verifika: 
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L-offerent irid jipprovdi lista tal-aċċessorji tat-tindif tat-tessuti li jkunu 
se jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt, filwaqt li jindika b’mod speċifiku 
dawk li huma magħmula mill-mikrofibra u li l-iskeda tad-data teknika 
tagħhom fiha l-istruzzjonijiet dwar il-manutenzjoni. 
 
 
 
AC.2.2 L-użu ta’ aċċessorji tat-tindif bl-ekotikketta 

Il-punti jingħataw b’mod proporzjonat għall-offerti li fihom perċentwal 
tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-tindif, irjus tal-
moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati mal-
kuntratt jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Ekotikketta tal-UE għall-
prodotti tat-tessuti2. 
Il-manutenzjoni tal-prodotti għandha tkun appoġġjata mill-iskeda tad-
data teknika tal-prodotti li tindika l-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-ħasil 
tal-prodotti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-aċċessorji tat-tindif tat-tessuti li se 
jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-
konformità tiegħu mar-rekwiżiti. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tat-tessuti2, u li l-
iskeda tad-data teknika tagħhom fiha struzzjonijiet dwar il-
manutenzjoni, jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 

AC.2.2 L-użu ta’ aċċessorji tat-tindif bl-ekotikketta 

Il-punti jingħataw b’mod proporzjonat għall-offerti li fihom aktar minn 
D%1) tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-tindif, irjus 
tal-moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati 
mal-kuntratt jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Ekotikketta tal-UE 
għall-prodotti tat-tessuti2. 
Il-manutenzjoni tal-prodotti għandha tkun appoġġjata mill-iskeda tad-
data teknika tal-prodotti li tindika l-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-ħasil 
tal-prodotti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-aċċessorji tat-tindif tat-tessuti li se 
jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-
konformità tiegħu mar-rekwiżiti. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tat-tessuti2, u li l-
iskeda tad-data teknika tagħhom fiha struzzjonijiet dwar il-
manutenzjoni, jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 

Noti ta’ spjegazzjoni 
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Valuri rakkomandati għal (C%) — Użu tal-prodotti tal-mikrofibra 

50-75 % tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż., biċċiet tat-tindif, irjus tal-moppijiet) li għandhom jintużaw biex jitwettqu xogħlijiet relatati 
mal-kuntratt iridu jkunu magħmula mill-mikrofibra. 

 

Valuri rakkomandati għal (D%) — Użu tal-aċċessorji tat-tindif bl-ekotikketta 

20-50 % tal-aċċessorji kollha tat-tindif tat-tessuti (eż. biċċiet tat-tindif, irjus tal-moppijiet) li għandhom jintużaw biex jiġi eżegwit il-kuntratt iridu 
jkunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Ekotikketta tal-UE għat-tessuti. 

 

Nota: L-awtorità kontraenti jkollha tispeċifika kif il-perċentwal jiġi ġudikat, fin-numru ta’ aċċessorji tat-tessuti jew fil-valur. 

Jistgħu jsiru eċċezzjonijiet jekk l-awtoritajiet ikollhom rekwiżiti speċjali għat-tindif. 

Jistgħu jingħataw eżenzjonijiet mir-rekwiżiti fejn jintwera li ma hemm ebda prodott disponibbli fis-suq. 

b) C u D jirrappreżentaw il-limitu li għandu jiġi definit mill-akkwirent (TS u AC). Rakkomandazzjonijiet għall-valur tiegħu jingħataw fin-noti ta’ spjegazzjoni. 

 

3.2.3 Miżuri u prattiki ta’ ġestjoni ambjentali 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS3 Miżuri u prattiki ta’ ġestjoni ambjentali 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

L-offerent irid ikollu proċeduri operazzjonali li jiġu applikati matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt biex: 
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1. jimmonitorja u jirreġistra l-indikaturi li jridu jiġu speċifikati fl-offerta. Il-frekwenza minima meħtieġa tal-monitoraġġ trid tkun tal-anqas darba 
kull 4 xhur għal jum rappreżentattiv u trid tinkludi l-indikaturi li ġejjin: 

• l-ammont tal-prodotti tat-tindif użati (filwaqt li jiġu indikati jekk għandhomx ekotikketta u r-rata ta’ dilwizzjoni tagħhom, jekk rilevanti) 

• l-aċċessorji tat-tindif użati (it-tip u jekk humiex riutilizzabbli jew le) 
• l-ammont ta’ ilma użat għax-xogħlijiet ta’ tindif u l-post tar-rimi tal-ilma 
• it-tagħmir motorizzat użat (filwaqt li tiġi indikata l-klassi enerġetika) u d-durata tal-użu 

• l-ammont ta’ skart solidu ġenerat bħala parti mix-xogħlijiet ta’ tindif u l-għażla tiegħu. 

2. jimminimizza l-impatti ambjentali assoċjati mal-indikaturi monitorjati u reġistrati f’1, lejn mira definita. Il-proċeduri jridu jikkunsidraw b’mod 
partikolari l-aspetti li ġejjin, filwaqt li jfittxu li: 

• inaqqsu l-użu tal-prodotti tat-tindif kemm jista’ jkun 
• iżidu l-użu ta’ prodotti tat-tindif bl-ekotikketta 
• inaqqsu l-użu ta’ aċċessorji mhux riutilizzabbli tat-tindif 

• inaqqsu l-użu tal-ilma 
• itejbu l-klassi enerġetika tat-tagħmir motirizzat użat 

• inaqqsu l-ammont ta’ skart solidu ġenerat bħala parti mix-xogħlijiet ta’ tindif u jżidu l-għażla/ir-riċiklaġġ tiegħu. 

3. jevalwa l-implimentazzjoni tal-punti 1 u 2 billi jintraċċa kwalunkwe tibdil fl-indikaturi u l-implimentazzjoni tal-proċeduri. 

4. fil-każ ta’ devjazzjonijiet, jimplimenta l-azzjonijiet neċessarji biex jikkoreġi dawk id-devjazzjonijiet, u jekk possibbli jipprevenihom fil-futur. 

5. jipproduċi rapport annwali dwar it-tibdiliet f’dawn l-indikaturi. 

 

Verifika: 
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L-offerent irid jipprovdi deskrizzjoni bil-miktub tal-proċedura: 
1. għall-monitoraġġ u għar-reġistrazzjoni tal-indikaturi msemmija fit-taqsima 1) tal-anqas darba kull xahrejn; irid ikun hemm ukoll deskrizzjoni tal-
miżuri li jridu jitnedew biex jiġu minimizzati l-impatti ambjentali tal-indikaturi elenkati fit-taqsima 1) u f’konformità mal-kriterji elenkati fit-
taqsima 2), 
2. għall-iżgurar tal-implimentazzjoni tal-proċeduri operazzjonali, 
3. għall-korrezzjoni tad-devjazzjonijiet misjuba fl-evalwazzjoni, u jekk possibbli għall-prevenzjoni tagħhom fil-futur. 
Is-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali ċertifikati bl-ISO 14001 jew reġistrati skont l-iskema ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (l-EMAS) tal-UE3, u s-
servizzi li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għas-servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini, jitqiesu konformi jekk ikopru l-obbligu ta’ rapportar u l-objettiv ta’ 
minimizzazzjoni tal-impatt ambjentali. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
AC3 Sistema ta’ ġestjoni ambjentali 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Il-punti jingħataw b’mod proporzjonat għall-kwalità tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali li l-offerenti jieħdu impenn li jdaħħlu fis-seħħ biex 
jeżegwixxu l-kuntratt. 

Fl-evalwazzjoni għandu jitqies dan li ġej: 

 

a) l-identifikazzjoni tal-aspetti ambjentali diretti u indiretti sinifikanti (fuq il-bażi tal-impatt tagħhom fuq l-ambjent) u l-identifikazzjoni tal-
miżuri adegwati biex jiġi minimizzat l-impatt tagħhom. 

b) programm ta’ azzjoni preċiż li jiżgura li l-miżuri identifikati jiġu applikati b’mod adegwat għas-servizzi pprovduti. Il-programm ta’ azzjoni 
jrid jistabbilixxi wkoll miri għall-prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aspetti ambjentali identifikati (eż. tnaqqis fl-ammont tal-prodotti tat-

                                                           
3 Ir-Regolament (KE) 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE 

(ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1). 
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tindif użati). 
c) evalwazzjoni interna mwettqa ta’ kull sena u li tippermetti li jiġu verifikati l-prestazzjonijiet tal-organizzazzjoni mal-miri stabbiliti fil-

programm ta’ azzjoni. Ir-riżultati mill-evalwazzjoni għandhom jintużaw mill-bord maniġerjali tal-organizzazzjoni biex jinkiseb titjib 
kontinwu permezz ta’ aġġornamenti fil-programm ta’ azzjoni ambjentali (miri u azzjonijiet). 

d) l-evalwazzjoni ta’ parti terza minn korp tal-valutazzjoni tal-konformità, jiġifieri korp akkreditat jew liċenzjat – skont il-leġiżlazzjoni tal-UE 
jew standards internazzjonali - biex issir valuazzjoni tal-konformità tas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali. 

e) il-kapaċità li tiġi pprovduta prova materjali jew dokumentarja, verifikata minn parti terza, li tikkonferma li ma jkun hemm ebda evidenza ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti legali relatati mal-ambjent. 

f) Impenn favur titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali ta’ aspetti ambjentali identifikati, b’mod partikolari permezz tal-monitoraġġ 
perjodiku u tar-rapportar pubblikament disponibbli dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni. Il-prestazzjoni ambjentali għandha 
tiġi evalwata fuq il-bażi ta’ indikaturi ġeneriċi u speċifiċi għas-setturi li jiffokaw fuq oqsma ambjentali importanti. L-indikaturi ambjentali 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tkun rilevanti u komparabbli u jippermettu lill-organizzazzjoni tqabbel il-prestazzjoni ambjentali tal-
organizzazzjoni kemm fost perjodi ta’ rapportar differenti kif ukoll mal-prestazzjoni ambjentali ta’ organizzazzjonijiet oħra jew parametri 
referenzjarji settorjali. 

g) pubblikazzjoni obbligatorja ta’ dikjarazzjoni ambjentali tal-anqas kull 4 snin, validata minn verifikatur ambjentali terz, li tinkludi 
deskrizzjoni ta’ dawn li ġejjin: 

• l-istruttura u l-attivitajiet tal-organizzazzjoni; 
• il-politika ambjentali u s-sistema ta’ ġestjoni ambjentali; 
• l-aspetti u l-impatti ambjentali tagħha; 
• il-programm ambjentali, inklużi l-azzjonijiet u l-miri; 
• il-prestazzjoni ambjentali u l-konformità ma’ obbligi legali applikabbli relatati mal-ambjent. 

h) involviment attiv tal-impjegati, inklużi kemm il-parteċipazzjoni tal-impjegat indiviwali u tar-rappreżentanti tiegħu kif ukoll l-informazzjoni 
pprovduta lil dawn. Dan jinkludi l-involviment tal-impjegati fil-proċess ta’ titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni bl-
involviment fl-istadji kollha tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali. 

 
Verifika: 
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L-offerent irid jipprovdi deskrizzjoni tal-miżuri li se jiġu implimentati biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti msemmija aktar ’il fuq. 

Is-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali ċertifikati bl-istandard ISO 14001 jitqiesu li jissodisfaw il-punti a), b), c) u d). Is-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali 
reġistrati taħt l-EMAS jitqiesu li jissodisfaw il-punti kollha elenkati aktar ’il fuq. 

 

 

 

 

3.2.4 Prodotti għall-konsumatur 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
(il-kriterji li ġejjin ikunu applikabbli biss jekk l-awtorità kontraenti titlob il-provvista ta’ prodotti għall-konsumatur bħala parti mill-offerta) 

TS4.1 Sapun tal-idejn 

Tal-anqas E%c) tas-sapun kollu tal-idejn, skont il-volum fix-xiri, li se jiġi pprovdut lill-awtorità kontraenti mill-offerent bħala parti mill-kuntratt irid 
jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti kożmetiċi li jitlaħalħu4. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tas-sapun tal-idejn li se jiġi pprovdut lill-awtorità kontraenti bħala parti mill-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li 
turi l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti. Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal prodotti kożmetiċi li jitlaħalħu4 jitqiesu konformi mar-
rekwiżiti. 
TS4.2 Xugamani tat-tessuti 

                                                           
4 ĠU L 354, 11.12.2014, p. 47-61; DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tad-9 ta’ Diċembru 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal prodotti kożmetiċi li jitlaħalħu. Il-kriterji jinsabu hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=MT. 
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Tal-anqas E%c) tar-rombli kollha tax-xugamani tat-tessuti, espressi f’numru ta’ rombli, li se jiġu pprovduti lill-awtorità kontraenti mill-offerent 
bħala parti mill-kuntratt iridu jkunu konformi mar-rekwiżiti tekniċi tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tat-tessuti2. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti li se jiġu pprovduti lill-awtorità kontraenti bħala parti mill-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-
konformità tagħhom mar-rekwiżiti. Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tat-tessuti2 jitqiesu konformi mar-rekwiżiti. 
TS4.3 Prodotti tal-karta tixju 

L-oġġetti kollha tal-karta tixju li se jiġu pprovduti lill-awtorità kontraenti mill-offerent bħala parti mill-kuntratt iridu jkunu konformi mar-rekwiżiti 
ta’ [ekotikketta tat-tip I tal-EN ISO 14024 li għandha tiġi determinata mill-awtorità kontraenti]5 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-prodotti li se jiġu pprovduti lill-awtorità kontraenti bħala parti mill-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-
konformità tagħhom mar-rekwiżiti. 

Noti ta’ spjegazzjoni 
Il-valuri rakkomandati għal (E%) — sapun tal-idejn 

70 % tas-sapun kollu tal-idejn, skont il-volum waqt ix-xiri, li se jiġi pprovdut lill-awtorità kontraenti mill-offerent bħala parti mill-kuntratt irid ikun 
konformi mar-rekwiżiti tekniċi tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti kożmetiċi li jitlaħalħu4. 

Il-valuri rakkomandati għal (F%) — xugaman tat-tessuti 

50-75 % tar-rombli kollha tax-xugamani tat-tessuti, espressi f’numru ta’ rombli, li se jiġu pprovduti lill-awtorità kontraenti mill-offerent bħala parti 
mill-kuntratt iridu jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tat-tessuti2. 

 

                                                           
5 Bħalissa qed jiġu riveduti l-kriterji tal-UE dwar l-Ekotikketta għal prodotti tal-karta tixju; il-verżjoni riveduta hi ppjanata li tiġi ppubblikata sa tmiem l-2018. 
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Nota: L-awtorità kontraenti jkollha tispeċifika kif il-perċentwal jiġi ġudikat, eż. skont il-volum, il-valur. 

Jistgħu jsiru eċċezzjonijiet jekk l-awtoritajiet ikollhom rekwiżiti speċjali għat-tindif. 

Eżenzjoni mir-rekwiżiti jistgħu jingħataw bil-patt li ma jkun hemm ebda prodott disponibbli fis-suq. 

c) E u F jirrappreżentaw il-limitu li għandu jiġi definit mill-akkwirent (TS u AC). Rakkomandazzjonijiet għall-valur tiegħu jingħataw fin-noti ta’ spjegazzjoni. 

 

3.2.5 L-effiċjenza enerġetika tal-vacuum cleaners 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
AC4. L-effiċjenza enerġetika tal-vacuum cleaners 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Il-punti jingħataw b’mod proporzjonat għall-offerti li fihom perċentwal tal-vacuum cleaners kollha li se jintużaw biex jitwettqu x-xogħlijiet relatati 
mal-kuntratt jissodisfaw, fil-ħin tax-xiri, tal-anqas il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika li ġejjin kif stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 665/2013, fil-ħin tax-xiri: 

• Il-klassi A għal vacuum cleaners li nxtraw qabel l-01/09/2017 
• Il-klassi A+ għal vacuum cleaners li nxtraw wara l-01/09/2017 

 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lista tal-vacuum cleaners li se jintużaw biex jeżegwixxi l-kuntratt u jipprovdi dokumentazzjoni li turi l-konformità tiegħu 
mar-rekwiżiti. 
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3.3 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
 

3.3.1 Prodotti tat-tindif u l-użi tagħhom 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT (CPC) 
CPC1.1 Prodotti u aċċessorji tat-tindif użati 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Għad-durata tal-kuntratt, il-kuntrattur irid jiddokumenta u jirrapporta l-aspetti li ġejjin tal-anqas darbtejn fis-sena lill-awtorità kontraenti: 
1. It-tip, ir-rata ta’ dilwizzjoni u l-volum fix-xiri tal-prodotti tat-tindif użati għall-provvista tas-servizzi tat-tindif, filwaqt li jiġu indikati liema 
prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-TS1.1, fit-TS1.2, fl-AC1.1 jew fl-AC1.2, kif ikun xieraq. 
2. It-tip u l-kwantità tal-aċċessorji tat-tindif użati għall-provvista tas-servizzi tat-tindif, filwaqt li jiġu indikati liema prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fit-TS2.1, fit-TS2.2, fl-AC2.1 jew fl-AC2.2, kif ikun xieraq. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta’ penali għal nuqqas ta’ konformità. 

CPC1.2 Dożaġġ tal-prodotti tat-tindif 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
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Il-kuntrattur irid iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-persunal tat-tindif id-dożaġġ xieraq u l-apparat ta’ dilwizzjoni għall-prodotti tat-tindif użati (eż. 
distributuri awtomatiċi, bekkijiet/tappijiet tal-kejl, pompi tal-idejn, sprejs) u jqiegħed għad-dispożizzjoni l-istruzzjonijiet korrispondenti għad-
dożaġġ u għad-dilwizzjoni xierqa, fis-sit tat-tindif jew inkella fil-bini tal-kuntrattur, kif ikun xieraq. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta’ penali għal nuqqas ta’ konformità. 

 

3.3.2 Taħriġ tal-persunal 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 
CPC2 Taħriġ tal-persunal 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Għad-durata tal-kuntratt, il-kuntratt irid ikollu fis-seħħ programm intern ta’ taħriġ għall-persunal jew jipprovdi lill-persunal bil-mezzi biex jieħu 
sehem fi programm estern ta’ taħriġ li jkopri s-suġġetti elenkati hawn taħt, meta dawn ikunu pertinenti għax-xogħlijiet imwettqa mill-membru tal-
persunal, bħala parti mill-kuntratt: 
 
Prodotti tat-tindif: 

— Il-persunal irid jitħarreġ biex juża d-dożaġġ korrett tal-prodott għal kull xogħol ta’ tindif. 

— Il-persunal irid jitħarreġ biex juża r-rata ta’ dilwizzjoni korretta għall-prodotti tat-tindif mhux dilwiti u biex juża l-apparat ta’ dożaġġ xieraq. 

— Il-persunal irid jitħarreġ f’kif għandu jaħżen il-prodotti tat-tindif b’mod xieraq. 

— It-taħriġ irid jinkludi t-tnaqqis tal-medda ta’ prodotti tat-tindif użati biex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ użu eċċessiv u ta’ użu ħażin tal-prodotti tat-
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tindif. 

Iffrankar enerġetiku: 

— Il-persunal irid jitħarreġ biex juża ilma mhux imsaħħan għad-dilwizzjoni tal-prodotti, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-manifattur tal-
prodott. 

— Fejn xieraq, il-persunal irid jitħarreġ biex juża ċ-ċiklu u t-temperatura xierqa kemm għall-magni tal-ħasil industrijali kif ukoll dawk domestiċi. 

— Fejn xieraq, il-persunal irid jitħarreġ biex jitfi d-dawl meta jlesti xogħlu. 

Iffrankar tal-ilma: 

— Il-persunal irid jitħarreġ biex juża prodotti tal-mikrofibra, fejn xieraq, biex jitnaqqas kemm jista’ jkun l-użu tal-ilma u tal-prodotti tat-tindif. 

L-iskart: 

— Il-persunal irid jitħarreġ biex juża aċċessorji tat-tindif durabbli u riutilizzabbli u jnaqqas kemm jista’ jkun l-użu ta’ oġġetti tat-tindif li jintużaw 
darba biss (eż. ingwanti), fejn dan ma jikkompromettix is-sikurezza tal-persunal u r-rekwiżiti tal-iġjene. 

— Il-persunal irid jitħarreġ biex jarmi l-ilma mormi kif suppost. 

— Il-persunal irid jirċievi taħriġ speċifiku għall-għażla ta’ kwalunkwe skart ġenerat matul l-attivitajiet tat-tindif. It-taħriġ irid jinkludi l-ġestjoni tal-
iskart solidu kemm fil-bini tal-kumpanija kif ukoll fis-siti tat-tindif. 

Is-saħħa u s-sikurezza: 

— Il-persunal irid jiġi infurmat dwar kwistjonijiet dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent marbuta max-xogħlijiet ta’ tindif u jitħeġġeġ jadotta l-
aħjar prattiki. Dan irid jinkludi informazzjoni dwar: 

• l-iskedi tad-data tas-sikurezza u l-ġestjoni tas-sustanzi kimiċi; 

• l-ergonomija u l-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol; 

• it-tneħħija, it-tindif u l-ħżin ta’ ingwanti riutilizzabbli (jekk applikabbli); u 
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• is-sikurezza fit-toroq u s-sewqan ekoloġiku (applikabbli għal applikanti li l-persunal tagħhom ikun responsabbli għas-sewqan fi ħdan il-
forniment ta’ servizz tat-tindif). 

 

Il-kuntrattur irid jiżgura li l-persunal ġdid kollu (persunal permanenti u temporanju) li jwettaq ix-xogħlijiet ta’ tindif bħala parti mill-kuntratt jirċievi 
taħriġ adegwat fi żmien 6 ġimgħat minn meta jibda jaħdem. Il-persunal kollu li jwettaq xogħlijiet bħala parti mill-kuntratt irid jingħata aġġornament 
dwar kull aspett spjegat fil-kriterju tal-anqas darba fis-sena. Għalkemm dan l-aġġornament ma hemmx għalfejn ikun ripetizzjoni tas-sessjoni ta’ 
taħriġ inizjali, dan għandu jkopri l-kwistjonijiet ambjentali kollha elenkati u għandu jiżgura li l-persunal rilevanti jkun kompletament konxju mir-
responsabbiltajiet tiegħu. 

Il-kuntrattur irid jirrapporta t-taħriġ ipprovdut lill-awtorità kuntrattur. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta’ penali għal nuqqas ta’ konformità. 

 

Noti ta’ spjegazzjoni 
Valuri rakkomandati 

Għall-persunal permanenti u għall-persunal temporanju b’kuntratti itwal minn sena: 16-il siegħa taħriġ inizjali, 8 sigħat taħriġ bħala parti mill-
aġġornamenti annwali. 

Għall-persunal temporanju b’kuntratti li ma jaqbżux is-sena: 8 sigħat taħriġ inizjali. 

Id-durata tat-taħriġ tista’ tiġi rranġata skont il-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet tal-offerti. 

 

3.3.3 Miżuri u prattiki ta’ ġestjoni ambjentali 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 
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CPC3 Miżuri u prattiki ta’ ġestjoni ambjentali 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-kuntrattur irid jiddokumenta u jirrapporta, tul id-durata tal-kuntratt: 
- ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-indikaturi u 
- ir-riżultati tal-evalwazzjoni u l-azzjonijiet ta’ korrezzjoni u ta’ prevenzjoni, fejn applikabbli, skont il-proċeduri miktuba pprovduti għall-verifika 
tat-TS3. 
 
Dawn ir-rapporti jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta’ penali għal nuqqas ta’ konformità. 

 

3.3.4 Prodotti għall-konsumatur 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 
(il-kriterji li ġejjin ikunu applikabbli biss jekk l-awtorità kontraenti titlob il-provvista ta’ prodotti għall-konsumatur bħala parti mill-offerta) 

CPC4 Prodotti għall-konsumatur 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Għad-durata tal-kuntratt, il-kuntrattur irid jiddokumenta u jirrapporta tal-anqas darbtejn fis-sena lill-awtorità kontraenti t-tip u l-kwantità ta’ prodotti 
għall-konsumatur ipprovduti bħala parti mit-TS4.1, mit-TS4.2 u mit-TS4.3, kif ikun applikabbli. 
L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta’ penali għal nuqqas ta’ konformità. 
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3.3.5 Ix-xiri ta’ vacuum cleaners ġodda 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 

CPC5 Ix-xiri ta’ vacuum cleaners ġodda 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Il-vacuum cleaners ġodda mixtrija mill-kuntrattur għat-twettiq tax-xogħlijiet relatati mal-kuntratt iridu jissodisfaw il-klassi A+ jew ogħla dwar l-
effiċjenza enerġetika kif definita fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 665/2013, fil-ħin tax-xiri. 

Il-kuntrattur irid jirrapporta x-xiri ta’ vacuum cleaners ġodda lill-awtorità kontraenti. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni ta’ penali għal nuqqas ta’ konformità. 
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4 SPEJJEŻ TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
 

L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) hu metodu għall-valutazzjoni tal-ispejjeż totali tal-grupp ta’ prodotti jew tas-servizz studjat. Dan il-metodu jqis l-
ispejjeż kollha tax-xiri, l-ispejjeż totali tal-operazzjonijiet tat-tindif u l-ispejjeż kollha għar-rimi ta’ kwalunkwe skart ġenerat. L-iskop tal-LCC hu li 
jistma l-ispejjeż ġenerali ta’ alternattivi tal-proġett u li jagħżel l-għażla li tiżgura l-prodott u/jew is-servizz li jipprovdi/u l-anqas spejjeż ġenerali 
b’konsistenza mal-kwalità u mal-funzjoni tal-prodott u/jew tas-servizz. L-LCC għandu jsir kmieni fil-proċess ta’ xiri. 

L-użu tal-LCC fil-proċeduri tal-APE jista’ jgħin biex jiġu determinati l-anqas spejjeż għall-evalwazzjoni tal-offerti. Fil-fatt, l-LCC jista’ jgħin lill-
awtoritajiet jikkunsidraw mhux biss l-ispejjeż tax-xiri ta’ prodott jew ta’ servizz (eż. spejjeż tal-materja prima u tal-manifattura) iżda anki spejjeż oħra 
li normalment ikollhom jiġu identifikati u kkakolati mix-xerrej (eż. spejjeż tal-manutenzjoni, kostijiet operazzjonali, spejjeż tar-rimi u tar-riċiklaġġ, 
eċċ.). Dawn it-tipi ta’ spejjeż għandhom jiżdiedu mal-prezz tal-bejgħ biex ikun hemm stima komprensiva tal-LCC ta’ prodott jew ta’ servizz. 

Barra minn hekk, l-LCC iqis l-esternalitajiet ambjentali ta’ prodott jew ta’ servizz matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, meta jkun possibbli li jiġi determinat 
valur monetarju. L-użu tal-LCC jista’ jipprovdi aktar dettalji tal-ispejjeż ta’ servizz matul l-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, inklużi, pereżempju, mhux 
biss l-ispejjeż tal-provvisti, tal-aċċessorji u tal-makkinarju, iżda anki l-ispejjeż għall-operazzjoni tas-servizz (eż. dawl u ilma użati matul l-
operazzjonijiet tat-tindif) u l-kostijiet lavorattivi. 

Id-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku tidentifika l-ispejjeż li għandhom jiġu kkunsidrati f’analiżi ekonomika tax-xirja li tkun se ssir. 
Informazzjoni addizzjonali dwar dan tinstab fir-rapport tekniku. 

Permezz tal-akkwist ekoloġiku, l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jipprovdu lill-industrija b’inċentivi reali għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi. F’xi 
setturi tas-servizzi, l-impatt jista’ jkun partikolarment sinifikanti, peress li x-xerrejja pubbliċi għandhom sehem kbir mis-suq (eż. binjiet effiċjenti fl-
enerġija, trasport pubbliku, ġestjoni tal-faċilitajiet). Jekk jiġu kkunsidrati l-ispejjeż tul il-ħajja kollha ta’ kuntratt, l-akkwist pubbliku ekoloġiku jista’ 
jiffranka l-flus filwaqt li jkollu impatt inferjuri fuq l-ambjent. Meta wieħed jixtri bl-għaqal, jista’ jiffranka materjali u enerġija, inaqqas l-iskart u t-
tniġġis, u jħeġġeġ xejriet sostenibbli tal-imġiba. 

L-analiżijiet speċifiċi tas-suq u tal-ispejjeż imwettqa għas-servizzi ta’ tindif ġewwa l-bini jwasslu għall-konklużjonijiet li ġejjin (aktar dettall dwar dan 
jista’ jinkiseb mir-rapport tekniku): 
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Disponibbiltà u granularità limitati tad-data — Id-data dwar l-LCC hi skarsa u għal din l-analiżi ma ġie identifikat ebda sors dettaljat tad-data fil-
livell tal-fornitur. Id-data dwar l-LCC identifikata kienet data aggregata f’livell nazzjonali minn numru mnaqqas ta’ Stati Membri tal-UE 
(informazzjoni addizzjonali dwar din tista’ tinsab mir-rapport tekniku). L-ebda wieħed mill-istudji rieżaminati ma wera analiżi dettaljata tal-LCC għal 
fornitur ta’ servizz ta’ tindif iżda dawn ipprovdew ħarsa tajba lejn l-istruttura tal-ispejjeż għas-settur. Id-data nazzjonali pprovduta ppermettiet li jsir 
tqabbil bejn verżjonijiet konvenzjonali u ekoloġiċi tas-servizzi ta’ tindif. Il-varjabbli kkunsidrati minn dawn l-istudji huma limitati għal prodotti tat-
tindif u għal xi aċċessorji (eż. moppijiet u biċċiet tat-tindif). Aspetti oħra tas-servizzi ta’ tindif huma meqjusa bħala kostanti (eż. pagi u tagħmir 
motorizzat tat-tindif) u ma jvarjawx bejn verżjonijiet konvenzjonali u ekoloġiċi. Ma ġie identifikat ebda studju pubblikament disponibbli li jipprovdi 
kopertura aktar komprensiva ta’ tipi differenti ta’ interventi ekoloġiċi. Sors minnhom ta’ data dettaljata dwar l-ispejjeż għal fornitur ta’ servizz ta’ 
tindif iżda ma kienx jinkludi tqabbil ta’ ekoloġiċi vs konvenzjonali u kien ibbażat fl-Istati Uniti. B’mod ġenerali, il-kisba tad-data għal analiżi tal-LCC 
ma tkunx faċli minħabba l-kunfidenzjalità kbira tad-data finanzjarja għal fornituri individwali ta’ servizzi ta’ tindif. 

Il-pagi tal-persunal huma l-aktar spiża importanti — Il-kostijiet lavorattivi jirrappreżentaw l-akbar sehem mill-ispejjeż ikkunsidrati għas-servizzi 
tat-tindif. Dan għandu żewġ implikazzjonijiet sinifikanti għall-prodotti u għall-prattiki ekoloġiċi: 1) kwalunkwe tibdil fl-ispejjeż li mhumiex pagi 
aktarx li jkun insinifikanti fil-kuntest tas-servizzi ta’ tindif u 2) prodotti u prattiki ekoloġiċi li jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tal-persunal (eż. billi jnaqqsu l-
ħin tat-tindif) aktarx li jwasslu għall-akbar benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż. 

L-ispejjeż ta’ prodotti tat-tindif “ekoloġiċi” huma żgħar fl-istruttura ġenerali tal-ispejjeż tas-settur — Is-sorsi rieżaminati wrew li s-servizzi tat-
tindif ekoloġiċi huma ekonomikament vantaġġużi. Peress li l-ispejjeż tal-persunal huma l-akbar element ta’ spejjeż, l-investiment fi prodotti u fi 
prattiki tat-tindif ekoloġiċi aktarx li ma jiġġenerax żieda sostanzjali fl-ispejjeż. 

L-ispejjeż assoluti tal-prodotti ekoloġiċi jvarjaw bejn il-pajjiżi — L-istudji rieżaminati (ara r-rapport tekniku għal aktar dettall) juru li l-prezz tal-
prodotti tat-tindif ekoloġiċi mhux bilfors ikun ogħla minn dak ta’ prodotti konvenzjonali, għad li l-prezz ivarja minn pajjiż għal ieħor. Il-partijiet 
ikkonċernati saħqu wkoll li l-prezz u d-disponibbiltà tal-prodotti ekoloġiċi (inklużi prodotti u aċċessorji tat-tindif) ivarjaw b’mod sostanzjali minn 
pajjiż għal ieħor. Il-varjazzjoni bejn il-pajjiżi tista’ tkun kbira, u m’għandhomx isiru ġeneralizzazzjonijiet dwar l-ispejjeż u d-disponibbiltà tagħhom. 

Il-benefiċċji tal-użu ta’ tagħmir jew ta’ prattiki tat-tindif ekoloġiċi huma ħafna — L-istudji rieżaminati (ara r-rapport tekniku għal aktar dettall) 
juru l-kumplessità involuta fit-twettiq ta’ studju komprensiv tal-LCC għas-servizzi ta’ tindif: l-ispejjeż għall-biċċiet tat-tindif tal-mikrofibra huma 
akbar minn dawk għall-biċċiet konvenzjonali tal-qoton, iżda l-użu ta’ dawn itejjeb bil-bosta l-effiċjenza tat-tindif billi jnaqqas il-ħin tat-tindif, l-użu ta’ 
prodotti tat-tindif u l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-persunal u jista’ jwassal għall-iffrankar sostanzjali ta’ spejjeż. Tipi oħra ta’ prattiki ekoloġiċi tat-
tindif, bħall-provvista ta’ taħriġ aħjar għall-persunal, aktarx li jkollhom ħafna benefiċċji simili u jwasslu għall-iffrankar sinifikati tal-ispejjeż. 
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4.1 Implikazzjonijiet għall-ispejjeż għas-sett ta’ kriterji propost 
 

Kriterji proposti ġodda tal-APE Differenza sinifikanti bejn ekoloġiċi u mhux ekoloġiċi 
Sinifikat stmat għall-ispejjeż tul iċ-
ċiklu tal-ħajja għas-servizzi tat-
tindif 

Taħriġ tal-persunal 
Impatt sinifikanti fuq l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, iżda 
diffiċli li jiġi kwantifikat b’mod komprensiv 

Madwar 1 % 

Miżuri u prattiki ta’ ġestjoni ambjentali 

L-ispejjeż tal-istabbiliment (tfassil tal-EMS) huma 
affordabbli, iżda l-ispejjeż tal-implimentazzjoni jistgħu jkunu 
sinifikanti u l-proporzjon kostijiet-benefiċċji mhuwiex 
magħruf. 

L-ispejjeż tal-istabbiliment huma <1 
% tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja; l-
ispejjeż tal-implimentazzjoni jistgħu 
jkunu sinifikanti. 

L-użu ta’ prodotti tat-tindif b’impatt 
ambjentali inferjuri 

Il-prodotti ekoloġiċi jistgħu jkunu ferm aktar għaljin Bejn 1 % u 3 % 

L-użu ta’ prodotti tat-tindif ikkonċentrati 
mhux dilwiti 

Fuq tul ta’ żmien, il-prodotti tat-tindif mhux dilwiti jiġu 
orħos mill-prodotti lesti għall-użu 

Tnaqqis ta’ madwar 1 %-3 % 

L-użu ta’ prodotti tal-mikrofibra 
Il-prodott tal-mikrofibra hu aktar għali iżda jġib miegħu 
ffrankar sinifikanti tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 

Tnaqqis ta’ 9 % (+1 % spejjeż, -10 % 
ħin tal-persunal) 

L-użu ta’ aċċessorji tat-tindif b’impatt 
ambjentali inferjuri 

M’hemmx biżżejjed data tas-suq biex jinħarġu 
konklużjonijiet  

Anqas minn 1 %-2 % 

L-effiċjenza enerġetika għall-vacuum 
cleaners 

M’hemmx biżżejjed data tas-suq biex jinħarġu 
konklużjonijiet  

Madwar 2 %  
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(Ara r-rapport tekniku għal aktar dettalji) 

 


