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Il-Kriterji tal-APE tal-UE għall-Kompjuters u l-Monitors 
  

 

Il-kriterji tal-APE tal-UE għandhom l-għan li jiffaċilitaw ix-xiri ta' prodotti, servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali mnaqqsa mill-awtoritajiet 

pubbliċi. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li jistgħu jiġu integrati fid-dokumenti tas-sejħa għall-

offerti tal-awtorità individwali, jekk ikun meqjus xieraq mill-istess awtorità. L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju.  

Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti tal-Kompjuters u l-Monitors. Ir-Rapport dwar l-Isfond 

Tekniku mehmuż jipprovdi raġunijiet sħaħ li jappoġġjaw l-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni.   

 

Il-kriterji huma maqsumin fi Kriterji ta’ Għażla, Speċifikazzjonijiet Tekniċi, Kriterji tal-Għoti u Klawżoli ta’ Prestazzjoni tal-Kuntratt. Għal kull 

qasam ta’ kriterji jiġu ppreżentati żewġ settijiet ta’ kriterji:  

 

 Il-kriterji ewlenin huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, fejn jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma ewlieni/ewlenin ta’ 

prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u huma mmirati li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji għal minimu.  

 Il-kriterji komprensivi jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, għall-użu minn awtoritajiet li jridu jmorru lil hinn 

fl-appoġġ tagħhom ta’ għanijiet ambjentali u ta’ innovazzjoni. 

 

1. INTRODUZZJONI 

1.1 Definizzjoni u Ambitu 

Il-kriterji għall-Kompjuters u l-Monitors jinkludu kompjuters u apparati ta’ wiri.  Għall-finijiet ta’ dawn il-kriterji tal-APE għandu japplika l-

iskop li ġej, li jirrifletti l-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-UE 
1
 kif emendat minn Energy Star v6.1 għall-Kompjuters u v6.0 għall-Iskrins:  

 

Kompjuters tal-post 

                                            
1
 Ir-Regolament (KE) Nru 106/2008 tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar programm Komunitarju ta' tikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-uffiċċju 
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 Kompjuters Desktop (inklużi Kompjuters Desktop Integrati u Terminali Ħfief) 

 Servers fuq skala żgħira 

 Stazzjonijiet tax-xogħol 

 

Apparati ta’ wiri 

 Monitors tal-Kompjuter 

 

Kompjuters portabbli 

 Kompjuters notebook (inkluż subnotebooks) 

 Notebook "two-in-one" 

 Kompjuters Tablet  

 Kompjuter Portabbli Komprensiv 

 Terminal Ħafif Mobbli 

 

Nota dwar ir-rekwiżiti għall-akkwisti tal-Gvern Ċentrali 

 

L-Artikolu 6 u l-Anness III tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika (DEE) (2012/27/EU), li kellha tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali sa 

Ġunju 2014, jistabbilixxu obbligi speċifiċi għall-awtoritajiet pubbliċi biex dawn jakkwistaw ċertu tagħmir li huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 

Dan jinkludi l-obbligu li jinxtraw biss dawk il-prodotti li:  

"Jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta' effiċjenza fl-enerġija mhux inqas eżiġenti minn dawk elenkati fl-Anness C tal-Ftehim bejn il-Gvern tal-

Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-programmi ta' tikkettar dwar effiċjenza fl-enerġija għat-

tagħmir tal-uffiċċju ("Energy Star") 
2
" 

Dan l-obbligu huwa limitat għall-gvern ċentrali u għal akkwisti li jaqbżu l-livell limitu stabbilit fid-direttivi dwar l-akkwist. Barra minn hekk, ir-

rekwiżiti għandhom ikunu konsistenti mal-kosteffettività, mal-fattibbiltà ekonomika, mas-sostenibbiltà aktar wiesa’, mal-idoneità teknika u mad-

disponibbiltà ta’ kompetizzjoni suffiċjenti. Dawn il-fatturi jistgħu jvarjaw minn awtorità pubblika għal oħra u minn suq għal ieħor. Għal aktar 

gwida dwar l-interpretazzjoni ta’ dan l-aspett tal-Artikolu 6 u tal-Anness III tad-DEE fir-rigward tal-akkwist ta’ prodotti, servizzi u bini effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija mill-awtoritajiet governattivi ċentrali, jekk jogħġbok ara l-punti 33 sa 42 tad-dokument ta’ gwida tal-Kummissjoni 
3
. 

 

                                            
2
 ĠU L 63, 6.3.2013, p. 5. 

3
 COM/2013/0762 final, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, L-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija — il-Gwida tal-

Kummissjoni  
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1.2 Għażliet ta’ akkwisti u tipi ta’ kuntratti  

Il-proċess ta’ akkwist jista’ jsir f’għadd ta’ forom differenti skont iċ-ċirkostanzi tal-każ speċifiku. It-tliet forom tipiċi tal-kuntratt li jidhru fis-suq 

huma kif ġej: 

 

1. Kuntratt ta’ provvista ta’ darba: L-offerent rebbieħ għandu jipprovdi n-numru speċifiku ta’ oġġetti tat-tagħmir tal-IT skont l-

ispeċifikazzjonijiet meħtieġa għall-prestazzjoni;  

2. Kuntratt qafas fit-tul: Il-kuntratt jistabbilixxi speċifikazzjonijiet ta’ prestazzjoni li għalihom jintgħażlu offerent wieħed jew aktar biex 

jipprovdi/u oġġetti tat-tagħmir tal-IT fuq bażi "call down" matul perjodu ta’ żmien speċifiku.  L-offerenti jistgħu jintgħażlu fuq il-bażi 

ta': 

a. L-abbiltà tagħhom li jipprovdu mudelli speċifiċi tat-tagħmir tal-IT li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta’ prestazzjoni stipulati; 

b. Il-kapaċità tagħhom li jipprovdu tagħmir tal-IT li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet ta’ prestazzjoni minimi;  It-tagħmir tal-IT 

għandu jiġi speċifikat f'kompetizzjonijiet konsegwenti waqt il-kuntratt qafas; 

3. Kuntratt ta’ servizz: Il-kuntratt jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali tal-IT li għandhom jiġu pprovduti mill-fornitur/i ta’ 

servizz magħżul/in.  Imbagħad hija r-responsabbiltà tal-fornitur/i ta’ servizz kuntrattat/i biex jiddetermina/w l-aħjar mod biex tiġi 

pprovduta l-prestazzjoni funzjonali stipulata.  It-tagħmir tal-IT jinkera lill-awtorità kontraenti.   

 

Fil-każijiet 1. u 2., l-offerenti rebbieħa se jkunu responsabbli wkoll biex jagħtu garanzija li t-tagħmir tal-IT ipprovdut ikun konformi mal-

ispeċifikazzjonijiet tal-awtorità kontraenti.  Fil-każ 3, l-offerent rebbieħ se jkun responsabbli biex jiżgura li t-tagħmir użat biex jissodisfa s-

servizz, kif ukoll kwalunkwe appoġġ tal-IT assoċjat, jissodisfa r-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-awtorità kontraenti.  Il-kuntratt ta’ servizz x’aktarx 

li jinkludi ċ-ċiklu kollu tal-ħajja operattiva tat-tagħmir tal-IT ipprovdut għall-użu mill-awtorità kontraenti, inklużi tiswijiet u aġġornamenti, kif 

ukoll irtirar u tħejjija għall-użu mill-ġdid jew riċiklaġġ.  Il-kriterji fit-Taqsima 4.1 ta’ dan id-dokument jistgħu jiġu adattati għall-użu fit-tliet 

każijiet kollha, għalkemm iż-żmien tal-verifika jista’ jkun li jvarja (ara t-Taqsima 3 għal aktar informazzjoni). 

 

Fit-Taqsima 4.2 ta’ dan id-dokument ta’ kriterji jiġi kopert tip ta’ kuntratt ieħor li jindirizza b’mod speċifiku l-ġestjoni ta’ tagħmir tal-IT li ma 

għadux jintuża.  Dan jista’ potenzjalment jieħu żewġ forom: 

 

o Tiġdid ta’ tagħmir tal-IT antik: Kuntratt biex jitneħħa tagħmir tal-IT antik jista’ jitħalla b’mod parallel ma’, jew f'kombinazzjoni ma’, 

kuntratt għall-forniment ta’ tagħmir tal-IT ġdid.  Pereżempju, xi fornituri jimmanifatturaw mill-ġdid il-prodotti tad-ditta tagħhom stess 

u/jew jistgħu jiċċertifikaw it-tħassir tad-dejta u t-trattament xieraq ta’ tagħmir miġbur minn kwalunkwe ditta, jew;  
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o Is-servizzi ta’ ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja: Kuntratt separat jista’ jitħalla bl-intenzjoni speċifika li jiġu attirati l-offerenti li huma 

speċjalizzati fl-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tat-tagħmir tal-IT użat.  F’bosta pajjiżi tal-UE, l-intrapriżi soċjali qegħdin jagħmlu offerti biex 

jimmaniġġjaw it-tagħmir tal-IT li ma għadux jintuża.   

 

2. IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN 

Il-kriterji għall-Kompjuters u l-Monitors jiffukaw fuq l-impatti ambjentali l-aktar sinifikanti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti, li nqasmu f’erba’ 

kategoriji distinti: 

 Il-konsum tal-enerġija; 

 Sustanzi perikolużi; 

 Estensjonijiet tat-tul tal-ħajja tal-prodott; 

 Ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja. 

 

Evidenza minn valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja tissuġġerixxi li l-kriterji ambjentali għall-Kompjuters u l-Monitors għandhom jagħmlu 

distinzjoni abbażi tal-għamla tal-kompjuter (eż. desktop, notebook, tablet) u l-frekwenza tal-użu tal-kompjuters u l-iskrins: 

o Dawk li jużaw ħafna aktar enerġija biex jaħdmu: Għall-kompjuters desktop u l-iskrins l-aktar impatti ambjentali sinifikanti huma 

assoċjati mal-elettriku kkunsmat matul l-użu tagħhom.   

o Dawk li jużaw inqas enerġija biex jaħdmu: Għan-notebooks u t-tablets, li jużaw proporzjonalment inqas elettriku u li jikkonsistu f’aktar 

komponenti żgħar avvanzati, l-aktar impatti ambjentali sinifikanti jirrelataw mal-manifattura tas-sottokompożizzjonijiet tagħhom bħal 

motherboards, diski riġidi, batteriji u unitajiet tal-iskrin. 

o Dawk li huma portabbli: Il-kundizzjonijiet u t-tensjonijiet li huma esposti għalihom prodotti portabbli fuq il-post tax-xogħol jew fl-

ambjent ta’ barra ser jinfluwenzaw it-tul tal-ħajja tagħhom. 

 

Filwaqt li l-kriterji li jindirizzaw l-użu tal-enerġija huma familjari għax-xerrejja u għandhom influwenza diretta fuq il-prestazzjoni, il-potenzjal 

tal-kriterji tal-APE tal-UE biex jinfluwenzaw direttament il-produzzjoni ta’ komponenti ta’ kompjuter wieħed jitqies bħala limitat.  Dan huwa 

parzjalment minħabba d-diffikultà biex jiġi identifikat il-potenzjal għal titjib minħabba kwistjonijiet bħal kunfidenzjalità, pereżempju, fil-każ tas-

CPU u l-produzzjoni tal-motherboard. Għalhekk, huwa meħtieġ fokus differenti. Billi titjieb il-ħajja ddisinjata tal-prodott (eż. disinn għal 

durabilità u titjib), biex b’hekk jiġi estiż it-tul tal-ħajja tal-prodotti b’mod indirett billi jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid u billi l-metalli u l-Materja 

Prima Kritika
4
 li huma assoċjati ma’ impatti ambjentali sinifikanti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti li għandhom jinqalgħu jew jiġu irkuprati 

                                            
4
 Hemm lista ta’ materja prima kritika għall-UE. Għal aktar informazzjoni, ara http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_mt 
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faċilment mill-prodotti li ma għadhomx jintużaw, l-impatti tal-fażi tal-manifattura jistgħu jitnaqqsu peress li l-impatti assoċjati ma’ stadji ta’ 

produzzjoni primarja u estrazzjoni tar-riżorsi jistgħu jiġu evitati.  

 

Bħala riżultat tal-evidenza tal-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) u l-analiżi tas-suq, l-estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-prodott permezz ta’ 

durabilità, titjib u tiswija mtejba ngħatat attenzjoni speċifika fil-kriterji.  L-evidenza relatata mar-raġunijiet għal ħsara jew sostituzzjoni bikrija ta’ 

prodotti, flimkien ma’ speċifikazzjonijiet ta’ titjib komuni mressqa minn manifatturi, tinforma lill-kriterji.  Il-potenzjal li tiġi estiża l-ħajja ta’ 

prodott matul u wara l-ħajja operattiva tiegħu mal-awtorità pubblika ġie indirizzat ukoll permezz ta’ opportunitajiet għat-titjib u t-tiswija ta’ 

prodotti, kif ukoll permezz tal-potenzjal għall-użu mill-ġdid tat-tagħmir u biex b’hekk jingħata ħajja oħra.   

 

Il-qlugħ u l-irkupru ta’ metalli u Materja Prima Kritika minn prodotti tal-kompjuters u tal-iskrins li ma għadhomx jintużaw għandhom il-potenzjal 

li jżidu l-effiċjenza fir-riżorsi tal-UE u jnaqqsu l-impatt meta jsiru prodotti ġodda tal-IT.  Għalhekk, il-kriterji jirriflettu l-aktar livell avvanzat 

biex jiġu mħeġġa l-iżmontar u ż-żarmar selettiv tat-tagħmir. 

 

Impatti Ambjentali Ewlenin  Approċċ APE 

 Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet 

serra li jirriżultaw mill-produzzjoni u l-użu. 

 It-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-ilma, il-

bijoakkumulazzjoni u l-effetti fuq l-organiżmi 

akkwatiċi minħabba l-estrazzjoni u l-ipproċessar 

ta’ materja prima, u sustanzi perikolużi użati fil-

prodotti. 

 Il-konsum ta’ riżorsi limitati u materja prima 

kritika biex jipproduċu prodotti tal-IT.  

 Il-ġenerazzjoni ta’ skart tat-tagħmir elettroniku 

potenzjalment perikoluż mar-rimi finali tiegħu 

  Ix-xiri ta’ mudelli enerġetikament effiċjenti 

 Ix-xiri ta’ prodotti b’ammont limitat ta’ kostitwenti 

perikolużi u b’potenzjal imnaqqas għal 

emissjonijiet perikolużi mar-rimi 

 Id-disinn għal durabilità, titjib u tiswija 

 L-estensjoni tal-ħajja ta’ prodott mat-tmiem tal-

ħajja operattiva tiegħu  

 Id-disinn għall-iżmontar u l-ġestjoni ta’ tmiem il-

ħajja biex jiġi mmassimizzat l-irkupru tar-riżorsi  

Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-aspetti ambjentali mhux neċessarjament tfisser l-ordni tal-importanza tagħhom.  

3. NOTA ĠENERALI DWAR VERIFIKA 

Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika huwa l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull wieħed mill-kriterji, huma indikati l-

metodi rilevanti tal-ittestjar. Hija 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 
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minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, meta jiġu sottomessi offerti awtodikjarazzjoni tista’ titqies bħala suffiċjenti. Imbagħad, hemm 

għażliet differenti għal jekk u meta jkunu jistgħu jiġu mitluba dawn it-testijiet: 

 

a) Fl-istadju tal-offerti:  
Għal kuntratti ta’ provvista ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova. Jekk il-

prova titqies bħala suffiċjenti, il-kuntratt jista’ jingħata. Jekk il-prova titqies bħala insuffiċjenti jew mhux konformi b’hekk:  

(i) fil-każ ta’ speċifikazzjoni teknika l-prova tintalab mill-offerent li jmiss li għandu l-ogħla punteġġ li mbagħad jitqies għall-għoti 

ta’ kuntratt;  

(ii) fil-każ ta’ kriterju tal-għoti l-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew minn din l-offerta u l-klassifikazzjoni tal-offerta tiġi 

kkalkolata mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha relatati li japplikaw.  

Madankollu, dan jiżgura biss li mudell kampjun kien ittestjat għal dawn ir-rekwiżiti, u mhux it-tagħmir li ntbagħat fil-fatt skont il-

kuntratt. Għal kuntratti qafas is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti, u dan huwa indirizzat f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni 

tal-kuntratt u fl-ispjegazzjonijiet addizzjonali t’hawn taħt.    

 

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt: Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar ikkunsinnjati skont il-kuntratt, 

b’mod ġenerali, jew inkella jekk ikun hemm xi dubju ta’ dikjarazzjonijiet foloz.  Dan huwa partikolarment importanti għal kuntratti qafas 

li ma jistipulawx ordni inizjali ta’ tagħmir.   

 

Huwa rakkomandat li dan jiġi inkluż espliċitament fil-klawżoli kuntrattwali dwar il-prestazzjoni. Dawn għandhom jistipulaw li l-awtorità 

kontraenti tkun intitolata li twettaq testijiet ta’ verifika b’mod każwali (waħidha jew korp speċjalizzat) fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-

kuntratt. Fil-każ li r-riżultati ta’ tali testijiet juru li l-prodotti konsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti mbagħad għandha tkun 

intitolata li tapplika penali proprozjonalment skont il-ħsara u għandu jkollha l-possibbiltà li ttemm il-kuntratt. Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu 

kundizzjonijiet li jekk, wara t-testijiet, il-prodott ikun qiegħed jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar għandhom jitħallsu mill-

awtorità pubblika; iżda jekk ir-rekwiżiti ma jiġux issodisfati, il-kostijiet iridu jitħallsu mill-fornitur.  

 

Għal kuntratti qafas, dan ser jiddependi fuq is-setup speċifiku tal-kuntratt meta wieħed għandu jitlob għall-għoti ta’ prova: 

 Għal kuntratti qafas b’operatur wieħed fejn il-mudelli individwali li għandhom jiġu konsenjati huma identifikati meta jingħata l-ftehim 

qafas, u hija biss kwistjoni ta’ kemm unitajiet ser ikunu meħtieġa, għandhom japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ 

provvista ta’ darba t’hawn fuq.  

 Għal ftehimiet qafas li jagħżlu minn qabel diversi fornituri potenzjali b’kompetizzjonijiet konsegwenti fost dawk li jintgħażlu minn qabel, 

f’dan l-istadju inizjali ta’ għażla minn qabel l-offerenti jistgħu jinħtieġu li juru biss il-kapaċità tagħhom biex jikkonsenjaw prodotti li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-ftehim qafas. Għal 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) t’hawn 

fuq, jekk rekwiżiti addizzjonali għandhom jiġu ppruvati taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni hija biss dwar il-prezz, għandha 

għalhekk titqies verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt.  
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Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat il-potenzjal tal-offerenti li jipprovdu verifika bbażata fuq it-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew 

Ekotikketta I tat-Tip I oħra rilevanti (skont l-ISO 14024) li jissodisfa l-istess rekwiżiti speċifikati.  Dan it-tagħmir għandu jitqies ukoll li 

jikkonforma mal-kriterji rilevanti, u l-verifika tintalab skont l-istess approċċ kif ġie stabbilit għar-riżultati tat-testijiet.   

Jekk jogħġbok innota wkoll li, skont l-Art. 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi xierqa ta’ prova 

oħrajn.  Dan jista’ jinkludi dossier tekniku tal-manifattur fejn l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, 

jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien rilevanti.  Dan huwa bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ aċċess ma kienx attribwibbli għall-

operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat b'hekk jagħti prova li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi pprovduti 

minnu jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji tal-għoti jew il-kundizzjonijiet ta’ prestazzjoni tal-

kuntratt. Fil-każ li ssir referenza għal rapport taċ-ċertifikat/tat-test imħejji minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifika, għall-eżekuzzjoni 

tat-testijiet l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll ir-rapporti taċ-ċertifikati/tat-testijiet maħruġa minn korpi tal-valutazzjoni 

ekwivalenti oħrajn.  
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4. KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦALL-KOMPJUTERS U L-MONITORS 

4.1 L-akkwist ta’ Kompjuters u Monitors  

Is-suġġett 

Ix-xiri ta’ kompjuters u/jew skrins li għandhom impatti ambjentali baxxi tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. 

 Kriterji ewlenin 4.1.1

4.1.1.1 Speċifikazzjonijiet tekniċi 

Kriterji tal-enerġija 

TS1. Prestazzjoni minima tal-Enerġija 

għall-kompjuters  

Raġuni:  

Il-kompjuters li huma konformi mar-

rekwiżiti ta’ Energy Star huma mistennija 

li juru tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-

enerġija fil-modalità stand-by u l-modalità 

wieqaf, li jirrappreżentaw proporzjon 

sinifikanti tal-użu tal-enerġija tal-

kompjuters u l-laptops.  

Il-prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-kompjuters għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ effiċjenza enerġetika tal-aħħar verżjoni tal-

istandard ta’ Energy Star. 

Il-verżjoni fis-seħħ fiż-żmien tal-pubblikazzjoni hija 6.1 u l-aġġornamenti jistgħu jiġu segwiti f'dan il-weblink: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

L-Anness III tad-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija, jeħtieġ li l-kompjuters mixtrija mill-gvern ċentrali jkunu 

jissodisfaw l-aħħar verżjoni tal-UE ta’ Energy Star.   

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni tal-

Energy Star.  Dawn għandhom jingħataw mal-għoti tal-kuntratt jew qabel ma jsir dan fuq talba.   

Il-mudelli li kkwalifikaw għall-Energy Star tal-UE u li huma rreġistrati fuq il-bażi ta’ dejta tal-programm għandhom jitqiesu bħala 

konformi.  Ir-reġistrazzjonijiet ta’ Energy Star taħt l-aħħar verżjoni fl-Istati Uniti tal-Amerka għandhom jiġu aċċettati wkoll diment 

li jkun sar ittestjar skont ir-rekwiżiti Ewropej tal-enerġija tal-input. 

Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għal kompjuters personali, notebook u tablet jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li 

tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi ser titqies bħala konformi. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Prestazzjoni minima tal-enerġija 

tal-monitors 

Raġuni:  

Il-monitors tal-kompjuter li huma konformi 

mar-rekwiżiti ta’ Energy Star huma 

mistennija li juru tnaqqis sinifikanti fil-

konsum tal-enerġija fil-modalità attiva. 

Il-prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-monitors għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ effiċjenza enerġetika tal-aħħar verżjoni tal-

istandard ta’ Energy Star. 

Il-verżjoni fis-seħħ fiż-żmien tal-pubblikazzjoni hija 6.0 u l-aġġornamenti jistgħu jiġu segwiti f'dan il-weblink: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

L-Anness III tad-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija, jeħtieġ li t-tagħmir tal-uffiċċju mixtri mill-gvern ċentrali jkun 

jissodisfa l-aħħar verżjoni ta’ Energy Star.   

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni ta’ Energy Star.  

Dawn għandhom jiġu pprovduti fuq talba qabel jew wara [għandhom jiġu speċifikati] l-għoti tal-kuntratt.   

Il-mudelli li kkwalifikaw għall-Energy Star tal-UE u li huma rreġistrati fuq il-bażi ta’ dejta tal-programm għandhom jitqiesu bħala 

konformi.  Fl-Istati Uniti tal-Amerika, ir-reġistrazzjonijiet ta’ Energy Star għandhom jiġu aċċettati wkoll diment li jkun sar ittestjar 

skont ir-rekwiżiti Ewropej tal-enerġija tal-input. 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati għandhom jitqiesu bħala konformi. 

Kriterji ta’ Sustanzi Perikolużi 

TS3. Dikjarazzjoni għal sustanzi ta’ 

Lista ta’ Kandidati ta’ REACH 

Raġuni:  

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

(ECHA) tippubblika lista ta’ sustanzi 

kklassifikati bħala Sustanzi ta' Tħassib 

Serju Ħafna (SVHC). Dawn jistgħu jkunu 

Karċinoġeniċi, Mutaġeniċi jew Tossiċi 

għar-Riproduzzjoni (CMR), u/jew 

Persistenti, Bijoakkumulattivi u Tossiċi fl-

ambjent (PBT). Dawn is-sustanzi jiddaħħlu 

f’Lista ta’ Kandidati għal restrizzjoni fl-

UE. Id-divulgazzjoni tal-preżenza tagħhom 

fit-tagħmir tal-IT iżżid it-trasparenza u 

b’hekk il-potenzjal għall-kontroll tal-użu 

tagħhom. 

L-offerent għandu jiddikjara l-preżenza ta’ kwalunkwe sustanza tal-Lista ta’ Kandidati ta’ REACH f'konċentrazzjoni ta’ aktar minn 

0.1 % (piż skont il-piż) fil-prodott kollu u f’kull wieħed mis-sottokompożizzjonijiet li ġejjin  

- Motherboards sħaħ (bis-CPU, ir-RAM, u l-unitajiet tal-grafika); 

- Unità tal-iskrin (bid-dawl minn wara); 

- Kejsings u bezels; 

- Tastiera, maws u/jew trackpad esterni; 

- Wajers tal-elettriku ta’ Kurrent Alternat (AC) u ta’ Kurrent Dirett (DV) esterni (inklużi adapters u power packs) 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tidentifika s-sustanzi speċifiċi li huma preżenti.   

 

Estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-prodott 

TS4. Garanzija u ftehimiet dwar is-

servizzi  

L-offerent għandu jipprovdi garanzija minima ta’ sentejn li għandha tkun effettiva mill-konsenja tal-prodott. Din il-garanzija 

għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi ftehim dwar is-servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-

post.  

http://www.eu-energystar.org/
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Raġuni:  

Tagħmir jew komponenti difettużi jistgħu 

jkunu kawża ta' sostituzzjoni prematura. L-

eżistenza ta’ garanzija u ftehim dwar is-

servizz, it-tnejn li huma jistgħu jipprovdu 

inċentiv lill-fornituri biex jiżguraw ħajja 

itwal tal-prodotti tagħhom u jiżguraw li 

huma ser jieħdu responsabbiltà għat-tiswija 
ta’ kull difett. 

 

Il-garanzija għandha tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda spiża 
addizzjonali. Dan għandu jkopri d-difetti fil-batterija 5.  

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li l-prodotti fornuti ser jingħataw garanzija f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt u r-rekwiżiti tas-servizz.  

 

TS5 Riparabilità u sostituzzjoni ta’ 

komponenti u partijiet 

Raġuni:  

Il-kriterji għandhom l-għan li jiżguraw li d-

difetti li jistgħu jissewwew, prinċipalment 

ikkawżati minħabba l-ħsara fil-komponenti 

li jistgħu jinbidlu, mhux ser jirriżultaw fl-

irtirar bikri tat-tagħmir. 

 

TS5(a) Disponibilità kontinwa ta’ parts tal-bdil  

L-offerent għandu jiggarantixxi d-disponibilità ta’ parts tal-bdil, inkluż bħala minimu dawk identifikati fil-kriterju TS5(b), għal 
mill-inqas tliet snin mid-data tax-xiri.   

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li parts tal-bdil kompatibbli, inklużi batteriji rikarikabbli (jekk applikabbli), isiru 
disponibbli għall-awtorità kontraenti jew permezz ta’ fornitur ta’ servizz. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 
bħala konformi. 

TS5(b) Disinn għal riparabilità 

Il-partijiet li ġejjin, jekk applikabbli, għandhom ikunu aċċessibbli u sostitwibbli faċilment  

bl-użu ta’ għodod disponibbli universalment (jiġifieri turnavit, spatula, tnalja jew pinzetta):  

Kompjuters 

(i) HDD/SSD,  

(ii) Memorja,  

(iii) Batterija rikarikabbli,  

Skrins 

(i) Assemblaġġ ta’ skrin u dawl minn wara LCD 

(ii) Bords ta’ ċirkwit tal-elettriku u tal-kontroll 

(iii) Stands (esklużi dawk integrati mal-kompartiment) 

Tablets u notebooks "two-in-one" għandhom ikunu eżentati mill-partijiet tal-kompjuter (i) u (ii).  Għal dawn il-prodotti l-kriterju 
tal-għoti C7 għandu jintuża biex jitħeġġeġ disinn aħjar.  

 

                                            
5
 Id-difetti għandhom jitqiesu li jinkludu li ma jkunx qed jiċċarġja kif ukoll li ma jkunx qed jagħraf li tqabbdet il-batterija.  Jekk bl-użu, il-kapaċità tal-batterija tkun qed tonqos ftit ftit, dan 

ma għandux jitqies bħala difett ħlief meta dan ikun kopert b'dispożizzjoni speċfika fil-garanzija (ara l-kriterju C6).  
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L-offerent għandu jipprovdi struzzjonijiet ċari għaż-żarmar u t-tiswija (eż. tagħrif stampat jew elettroniku, jew vidjo) biex iż-

żarmar ikun jista' jsir mingħajr ma jitkisser il-prodott u bil-ħsieb li jinbidlu komponenti jew partijiet ewlenin għal titjib jew tiswija. 
Dan għandu jkun disponibbli fil-verżjoni stampata jew permezz tal-paġna web tal-manifattur. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi manwal, li għandu jinkludi dijagramma li tagħti dettalji dwar l-apparat li turi l-partijiet li jistgħu jiġu 

aċċessati u sostitwiti, u l-għodod meħtieġa.  Għandu jiġi kkonfermat ukoll liema partijiet huma koperti minn ftehimiet dwar is-

servizzi taħt il-garanzija.   

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 
bħala konformi. 

TS5(c) Il-faċilità ta’ sostituzzjoni għal batteriji rikarikabbli  

Il-batteriji rikarikabbli ma għandhomx jiġu inkollati jew issaldjati fi prodotti portabbli.  Utent professjonali jew fornitur tas-servizz 

tat-tiswija għandu jkollu l-possibbiltà li jissostitwixxi l-batterija rikarikabbli. 

Struzzjonijiet dwar kif għandhom jitneħħew il-pakketti ta’ batteriji rikarikabbli għandhom jiġu pprovduti fl-istruzzjonijiet dwar l-

użu jew permezz tal-paġna web tal-manifattur. 

Verifika: 

L-offerent għandu juri kif il-batterija tiġi installata fil-prodott, il-passi meħtieġa biex jitneħħew u jitgħattew il-marki. Għandha 

tingħata wkoll kopja tal-istruzzjonijiet tal-użu rilevanti.  

L-Awtorità Kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob spezzjoni viżiva ta’ għażla każwali tal-prodotti fornuti.  It-tagħmir li jkollu l-

Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja 

TS6. L-immarkar ta’ kejsings, 

kompartimenti u bezels tal-plastik 

Raġuni:  

L-immarkar ta’ partijiet tal-plastik 

jiffaċilita r-riċiklaġġ tagħhom, peress li 

jippermetti lill-operatur ta’ riċiklaġġ 

jissepara b’mod aktar effiċjenti l-biċċiet 

tal-plastik differenti skont it-tip tal-

materjal. 

Il-kejsings, il-kompartimenti u l-bezels tal-plastik esterni b’piż ta’ aktar minn 100 gramma u erja tal-wiċċ akbar minn 50 ċm2 

għandhom jiġu mmarkati skont l-ISO 11469 u l-ISO 1043-1. 

Verifika:  

L-offerent għandu jidentifika l-partijiet tal-plastik skont il-piż tagħhom, il-kompożizzjoni polimerika tagħhom, u l-marki tal-

ISO 11469 u l-ISO 1043 tagħhom. Id-dimensjoni u l-pożizzjoni tal-immarkar għandhom jintwerew b’mod viżwali. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

 

4.1.1.2 Il-kriterji tal-għoti 

Kriterji tal-enerġija 
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AC1. Titjib fil-konsum tal-enerġija 

skont l-istandard speċifikat ta’ Energy 

Star 

Raġuni:  

Żieda fl-effiċjenza enerġetika lil hinn mir-

rekwiżiti minimi stipulati minn Energy Star 

għandha titħeġġeġ u tingħata lil kull tip ta’ 

prodott – b’mod partikolari lill-kompjuters 

desktop li jużaw ħafna enerġija flimkien 

mal-iskrins.   

Huwa rakkomandat li dan il-kriterju jintuża flimkien mat-TS1 għall-kompjuters desktop jekk il-prodotti speċifikati jkunu għal użu 

intensiv tal-grafika.   

Ser jingħataw punti jekk il-prodott ikun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-valur ETEC_MAX 6 għall-kompjuters u mill-valur 

PON_MAX għall-monitors 7. Dawn għandhom jiġu kkalkolati meta mqabbla mal-prestazzjoni minima meħtieġa skont Energy Star 

(ara l-Kriterju TS1 u TS2).  

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati]. Il-punti għandhom jingħataw proporzjonalment skont it-titjib fl-

effiċjenza enerġetika meta mqabbla mal-valur ETEC_MAX jew PON_MAX: 

 madwar 80 % aktar baxx: x punti 

 60-79 % aktar baxx: 0.8x punti 

 40-59 % aktar baxx: 0.6x punti 

 20-39 % aktar baxx: 0.4x punti 

 10-19 % aktar baxx: 0.2x punti 

Inkella, minflok jintuża l-valur ETEC_MAX għall-kompjuters jew il-valur PON_MAX għall-monitors, jista’ jintalab kalkolu tal-Kost taċ-

Ċiklu tal-Ħajja, li permezz tiegħu, il-potenzjal ta’ titjib offrut iwassal għal tnaqqis relattiv fl-ispejjeż operazzjonali ġenerali ta’ 

prodott meta mqabbel ma’ mudell li huwa inqas effiċjenti fl-użu tal-enerġija.   

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni tal-Energy Star.  Il-

valur ETEC jew il-valur PON minn rapport tat-test jew għal mudelli kwalifikati kif imdaħħal fil-bażi ta’ dejta ta’ Energy Star tal-UE 

għandu jiġi aċċettat. Dawn għandhom jingħataw mal-għoti tal-kuntratt jew qabel ma jsir dan fuq talba. 

Estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-prodott 
8
 

AC2. Il-kompetittività tal-kost tal-parts 

tal-bdil  

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jiżgura li l-

operazzjonijiet ta’ tiswija jkunu 

ekonomikament attraenti meta mqabbla 

L-offerent għandu jipprovdi lista tal-prezzijiet għal, bħala minimu, il-partijiet komponenti li ġejjin:  

[il-lista tal-partijiet li għandha tiġi pprovduta hawnhekk, flimkien mal-lista TS5(b) li għandha tingħata bħala minimu]  

Għall-partijiet komponenti elenkati hawn fuq għandhom jiġu pprovduti kostijiet tax-xogħol indikattivi għal sostituzzjonijiet 

imwettqa mill-fornituri ta’ servizzi awtorizzati tal-offerent. Għandhom jingħataw punti skont l-aktar offerti kostkompetittivi.   

                                            
6
 ETEC_MAX huwa l-konsum massimu tal-enerġija li kompjuter għandu jikkonsma mal-ittestjar sabiex jingħata t-tikketta Energy Star. Dan il-limitu massimu huwa kkalkolat għal kompjuter 

skont l-Ekwazzjoni 2 fid-Deċiżjoni (UE) 2015/1402 li timplimenta l-Energy Star 6.1 fl-UE, 
7
 PON_MAX huwa l-konsum massimu tal-enerġija fil-modalità mixgħul li monitor tal-kompjuter għandu jikkonsma mal-ittestjar sabiex jingħata t-tikketta Energy Star. Dan il-limitu massimu 

huwa kkalkolat għal monitor tal-kompjuter skont it-Tabella 1 fid-Deċiżjoni 2014/202/UE li timplimenta l-Energy Star 6.0 fl-UE, 
8 Minflok jiġu stabbiliti żewġ kriterji tal-għoti separati dwar il-parts tal-bdil u l-garanziji, dawn jistgħu jingħaqdu fi kriterju wieħed, li jevalwa l-offerta ġenerali inkluż it-tul tal-garanzija, il-

komprensività tagħha u l-offerta tal-parts tal-bdil. 



 

 14 

mas-sostituzzjoni tat-tagħmir, b’hekk l-

irtirar prematur jiġi evitat minħabba 

konsiderazzjonijiet ekonomiċi. 

 

Partijiet komponenti addizzjonali, jekk jitqiesu bħala importanti għat-tqabbil tal-prezzijiet, għandhom jiżdiedu mal-lista pprovduta. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista tal-prezzijiet għall-parts tal-bdil oriġinali jew kompatibbli u l-kostijiet tax-xogħol indikattivi għas-

sostituzzjoni tagħhom, inklużi l-batteriji rikarikabbli (jekk applikabbli). 

AC3. Garanziji itwal u ftehimiet dwar 

is-servizzi 

Raġuni:  

Għandhom ikunu mħeġġa u jingħataw 

garanziji itwal u ftehimiet dwar is-servizzi 

peress li jipprovdu inċentiv lill-fornituri 

kemm biex jiżguraw ħajja itwal għall-

prodotti tagħhom kif ukoll biex difetti li 

jistgħu jissewwew ma jirriżultawx fl-irtirar 

bikri tat-tagħmir. 

 

Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal kull sena addizzjonali ta’ garanzija u ftehim dwar is-servizz offrut li huwa aktar mill-

ispeċifikazzjoni teknika minima.   Dan għandu jingħata  

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati].   

 +4 snin jew aktar: x punti  

 +3 snin: 0.75x punti 

 Sentejn (+2): 0.5x punti 

 Sena (+1): 0.25x punti  

 

Verifika:  

Kopja tal-garanzija u l-ftehim dwar is-servizz għandhom jiġu pprovduti mill-offerent.  Huma għandhom jipprovdu dikjarazzjoni li 

huma jkopru l-konformità tal-oġġetti bl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. 

AC4.  Memorja u ħżin tat-tablet u tan-

notebook all-in-one 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jiżgura li t-

tagħmir ma jkunx irtirat qabel iż-żmien 

minħabba kapaċità ta’ memorja 

insuffiċjenti u potenzjal ta’ titjib, li t-tnejn 

li huma jistgħu jillimitaw il-potenzjal futur 

li jitħaddmu softwer ġdid u sistemi 

operattivi mtejba. 

Għandhom jingħataw punti għal prodotti li jinkorporaw il-karatteristiċi li ġejjin:  

(i) memorja RAM 

- RAM issoldjata b’kapaċità minima ta’ 4GB, jew; 

- Il-potenzjal li tiġi sostitwita u mtejba r-RAM (disinn sokit). 

(ii) Ħażna tal-massa 

- Il-potenzjal li tespandi l-ħżin bl-użu ta’ slots li jappoġġjaw il-midja tal-ħażna tal-massa, jew 

- Ħażna ta’ massa addizzjonali inkorporata fit-tastiera (għal notebooks all-in-one).    

Is-sottokriterji tal-memorja RAM mhumiex adatti għal apparati ddisinjati biex iħaddmu l-applikazzjonijiet prinċipali tagħhom mill-

cloud. Dan il-kriterju ma għandux jintuża biex iqabbel offerti li joffru soluzzjonijiet differenti jiġifieri ħżin integrat jew cloud. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tad-disinn fiżiku tal-memorja u/jew il-kapaċità tal-ħżin tal-mudell/i li għandhom jiġu fornuti. 

AC5. Il-ħajja u r-reżistenza tal-batterija Għandhom jingħataw punti għal reżistenza mtejba akbar minn 300 ċiklu (b’ritenzjoni ta’ kapaċità ta’ 80 %) rispettivament. Jista’ 
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rikarikabbli  

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jagħti aktar 

tul ta’ ħajja lill-batteriji, b’hekk jitnaqqsu l-

impatti ambjentali assoċjati mal-

produzzjoni ta’ batterija ġdida u 

potenzjalment jestendi l-ħajja ta’ prodotti li 

jaħdmu bil-batterija. 

jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati].   

 1000 ċiklu jew aktar: x punti  

 800 ċiklu jew aktar: 0.75x punti  

 500 ċiklu jew aktar: 0.5x punti  

 Sa 499 ċiklu: 0.25x punti 

Il-ħajja minima ta’ batterija f’sigħat għandha tkun stabbilita skont ir-rekwiżiti tal-Awtorità Kontraenti. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test għaċ-ċelloli jew il-pakketti ta’ batteriji li juru konformità mal-IEC EN 61960 “Ir-

reżistenza f'ċikli”, test li jsir f'temperatura ta' 25 °C u f'rata ta' 0,2ItA jew ta' 0,5ItA (proċedura aċċellerata tat-test). 

L-iċċarġjar b’mod parzjali jista’ jintuża biex ikun konformi diment li s-softwer ikun installat mill-fabbrika bħala s-setting 

awtomatiku u r-rekwiżiti tal-offerta dwar il-ħajja tal-batterija jiġu ssodisfati fil-livell ta’ bdil parzjali li jikkonforma mar-rekwiżit 

taċ-ċiklu. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 
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 Kriterji komprensivi 4.1.2

4.1.2.1 Kriterji ta’ għażla 

Kriterji ta’ Sustanzi Perikolużi 

SC1. Kontrolli ta’ sustanzi ristretti 

Raġuni:  

Xi sustanzi li jintużaw fil-manifattura ta’ 

kompjuters u monitors huma magħrufa li 

huma partikolarment perikolużi għall-

ambjent jew għas-saħħa tal-bniedem. 

Dawn is-sustanzi jistgħu jiġu rilaxxati fl-

ambjent matul: 

- il-proċess ta’ manifattura 

(potenzjalment jesponu l-forza 

tax-xogħol u l-ambjent);  

- jew l-użu ta’ tagħmir 

(potenzjalment jesponu lill-

utent); 

- jew meta t-tagħmir jiġi riċiklat 

jew mormi (potenzjalment 

jesponu komunitajiet lokali sħaħ 

u l-katina tal-ikel).  

Billi jkun hemm kontrolli għall-preżenza 

ta’ tali sustanzi fl-istadju tad-disinn u tal-

produzzjoni, dawn l-impatti taċ-ċiklu tal-

ħajja differenti jistgħu jitnaqqsu. 

 

L-offerent għandu juri l-implimentazzjoni ta’ qafas għall-operazzjoni ta’ Kontrolli ta’ Sustanzi Ristretti (Restricted Substance 

Controls) (RSCs) matul il-katina tal-forniment għall-prodotti li għandhom jiġu fornuti.  L-evalwazzjonijiet tal-prodott skont l-RSCs 

għandhom, bħala minimu, ikopru l-oqsma li ġejjin: 

- Disinn/Ippjanar ta’ prodott; 

- Konformità mal-fornitur; 

- Ittestjar analitiku.  

L-RSCs għandhom japplikaw, bħala minimu, għas-sustanzi tal-Lista ta’ Kandidati ta’ REACH u s-sustanzi ristretti RoHS.  Il-bażi 

tad-dejta għad-dikjarazzjoni tal-materjal IEC 62474 9 għandha tintuża bħala l-bażi għall-identifikazzjoni tal-intraċċar u tad-

dikjarazzjoni ta’ informazzjoni speċifika dwar il-kompożizzjoni tal-prodotti li għandhom jiġu fornuti. L-RSCs għandhom jintużaw 

biex jiġi żgurat li l-offerent huwa konxju tal-preżenza jew tan-nuqqas ta’ preżenza ta’ sustanzi li huma elenkati fil-bażi ta’ dejta 

IEC 62474.   

Id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità tal-fornitur mal-RSCs għandhom jinġabru u jinżammu aġġornati għal materjali, partijiet u 

sottokompożizzjonijiet rilevanti tal-prodotti li għandhom jiġu fornuti.  Dawn jistgħu jiġu appoġġjati, fejn xieraq, minn awditjar tal-

fornitur u ttestjar analitiku.  Il-proċeduri tal-RSCs għandhom jiżguraw li l-konformità tal-prodott u tal-fornitur tkun evalwata mill-

ġdid meta: 

- ir-rekwiżiti ta’ sustanzi ristretti jinbidlu; 

- il-materjali, il-partijiet u s-sottokompożizzjonijiet fornuti jinbidlu; 

- il-manifattura u l-operazzjonijiet ta’ assemblaġġ jinbidlu. 

L-implimentazzjoni tal-RCSs għandha ssir b’referenza għall-gwida fl-IEC 62476 jew ekwivalenti u l-bażi ta’ dejta tad-

dikajrazzjoni tal-materjal IEC 62474. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni, li tiddeskrivi s-sistema, il-proċeduri u l-prova tal-implimentazzjoni tagħha.  

 

 

                                            
9
 Il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, (Dikjarazzjoni tal-materjal għall-prodotti ta’ u għall-industrija elettroteknika) http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi 

Kriterji tal-enerġija 
TS1. Prestazzjoni minima tal-enerġija 

għall-kompjuters 

Raġuni:  

Il-kompjuters li huma konformi mar-

rekwiżiti ta’ Energy Star huma mistennija 

li juru tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-

enerġija fil-modalità stand-by u l-modalità 

wieqaf, li jirrappreżentaw proporzjon 

sinifikanti tal-użu tal-enerġija tal-

kompjuters u l-monitors. 

Il-prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-kompjuters għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ effiċjenza enerġetika tal-aħħar verżjoni tal-

istandard ta’ Energy Star. 

Il-verżjoni fis-seħħ fiż-żmien tal-pubblikazzjoni hija 6.1 u l-aġġornamenti jistgħu jiġu segwiti f'dan il-weblink: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

L-Anness III tad-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija, jeħtieġ li l-kompjuters mixtrija mill-gvern ċentrali jkunu 

jissodisfaw l-aħħar verżjoni tal-UE ta’ Energy Star.   

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni tal-

Energy Star.  Dawn għandhom jingħataw mal-għoti tal-kuntratt jew qabel ma jsir dan fuq talba. 

Il-mudelli li kkwalifikaw għall-Energy Star tal-UE u li huma rreġistrati fuq il-bażi ta’ dejta tal-programm għandhom jitqiesu bħala 

konformi.  Ir-reġistrazzjonijiet ta’ Energy Star taħt l-aħħar verżjoni fl-Istati Uniti tal-Amerka għandhom jiġu aċċettati wkoll diment 

li jkun sar ittestjar skont ir-rekwiżiti Ewropej tal-enerġija tal-input. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

TS2. Prestazzjoni minima tal-enerġija 

tal-monitors 

Raġuni:  

Il-monitors tal-kompjuter li huma konformi 

mar-rekwiżiti ta’ Energy Star huma 

mistennija li juru tnaqqis sinifikanti fil-

konsum tal-enerġija fil-modalità attiva. 

Il-prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-monitors għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ effiċjenza enerġetika tal-aħħar verżjoni tal-

istandard ta’ Energy Star. 

Il-verżjoni fis-seħħ fiż-żmien tal-pubblikazzjoni hija 6.0 u l-aġġornamenti jistgħu jiġu segwiti f'dan il-weblink: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

L-Anness III tad-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija, jeħtieġ li l-kompjuters mixtrija mill-gvern ċentrali jkunu 

jissodisfaw l-aħħar verżjoni ta’ Energy Star.   

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni ta’ Energy Star.  

Dawn għandhom jiġu pprovduti fuq talba qabel jew wara [għandhom jiġu speċifikati] l-għoti tal-kuntratt.   

Il-mudelli li kkwalifikaw għall-Energy Star tal-UE u li huma rreġistrati fuq il-bażi ta’ dejta tal-programm għandhom jitqiesu bħala 

konformi.  Fl-Istati Uniti tal-Amerika, ir-reġistrazzjonijiet ta' Energy Star għandhom jiġu aċċettati wkoll diment li jkun sar ittestjar 

skont ir-rekwiżiti Ewropej tal-enerġija tal-input. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Kriterji ta’ Sustanzi Perikolużi 

TS3. Dikjarazzjoni għal sustanzi ta’ 

Lista ta’ Kandidati ta’ REACH 

Raġuni:  

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

(ECHA) tippubblika lista ta’ sustanzi 

kklassifikati bħala Sustanzi ta' Tħassib 

Serju Ħafna (SVHC). Dawn jistgħu jkunu 

Karċinoġeniċi, Mutaġeniċi jew Tossiċi 

għar-Riproduzzjoni (CMR), u/jew 

Persistenti, Bijoakkumulattivi u Tossiċi fl-

ambjent (PBT). Dawn is-sustanzi jiddaħħlu 

f’Lista ta’ Kandidati għal restrizzjoni fl-

UE. Id-divulgazzjoni tal-preżenza tagħhom 

fit-tagħmir tal-IT iżżid it-trasparenza u 

b’hekk il-potenzjal għall-kontroll tal-użu 

tagħhom. 

L-offerent għandu jiddikjara l-preżenza ta’ kwalunkwe sustanza tal-Lista ta’ Kandidati ta’ REACH f'konċentrazzjoni ta’ aktar minn 

0.1 % (piż skont il-piż) fil-prodott kollu u f’kull wieħed mis-sottokompożizzjonijiet ta’ wara:  

- Motherboards sħaħ (bis-CPU, ir-RAM, u l-unitajiet tal-grafika); 

- Unità tal-iskrin (bid-dawl minn wara); 

- Kejsings u bezels; 

- Tastiera, maws u/jew trackpad esterni; 

- Wajers tal-elettriku ta’ Kurrent Alternat (AC) u ta’ Kurrent Dirett (DV) esterni (inklużi adapters u power packs) 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tidentifika s-sustanzi speċifiċi li huma preżenti.  It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-

UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS4. Plastifikanti f’kejbils esterni 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jittestja n-

nuqqas ta’ preżenza ta’ ftalati perikolużi 

fil-wajers tal-elettriku li ser ikunu ristretti 

mill-2019 skont emenda għad-Direttiva 

RoHS, uħud minnhom diġà jinsabu fil-

Lista ta’ Kandidati SVHCs, u l-Paraffini 

Klorurati ta’ Katina Medja (Medium Chain 

Chlorinated Paraffins) (MCCPs) li diġà 

qegħdin ikunu ristretti minn manifatturi 

ewlenin peress li huma tossiċi għar-

riproduzzjoni u huma perikolużi għall-

ambjent akkwatiku.  

Il-plastifikanti li ġejjin ma għandhomx ikunu preżenti fil-wajers tal-elettriku ta’ Kurrent Alternat (AC) u ta’ Kurrent Dirett (DV). 

(i) Plastifikanti ftalati: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Limitu permess tal-konċentrazzjoni massima: 0.1 % skont il-piż tal-għant tal-kejbil tal-polimeru għal kull ftalat  

(ii) Alkani C14-17 tal-Paraffini Klorurati ta’ Katina Medja (MCCPs) 

Limitu permess tal-konċentrazzjoni massima: 0.1 % skont il-piż tal-għant tal-kejbil tal-polimeru. 

Verifika: 

Verifika għandha ssir skont il-metodu tal-ittestjar speċifikat u l-limiti tal-konċentrazzjoni tal-kontroll: 

(a) Plastifikanti ftalati: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Metodu tal-ittestjar:  EN 14372, EPA 8270D jew ekwivalenti 10.   

 (b) Alkani C14-17 tal-Paraffini Klorurati ta’ Katina Medja (MCCPs) 

Metodu tal-ittestjar: EPA 8270D, EPA 3550C jew ekwivalenti 

                                            
10

 Qiegħed jiġi żviluppat standard ġdid biex jappoġġja l-implimentazzjoni tad-Direttiva ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/863 tal-31 ta’ Marzu 2015. IEC 62321-8 Determinazzjoni 

ta’ ftalati speċifiċi f’materjali tal-polimeru skont l-ispettrometrija ta’ massa ser tipprovdi metodu tal-ittestjar armonizzat u għandha tissemma minflok l-istandards elenkati ladarba jiġu 

ppubblikati (antiċipat f’Ġunju 2017).   
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L-offerent għandu jipprovdi mal-aġġudikazzjoni, rapport tat-test għall-wajers tal-elettriku ta’ kull prodott distint fornut mill-

familja. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

Estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-prodott 

TS5. Garanzija u ftehimiet dwar is-

servizzi  

Raġuni:  

Tagħmir jew komponenti difettużi jistgħu 

jkunu kawża ta’ sostituzzjoni prematura. L-

eżistenza ta’ garanzija u ftehim dwar is-

servizz, it-tnejn li huma jistgħu jipprovdu 

inċentiv lill-fornituri biex jiżguraw ħajja 

itwal tal-prodotti tagħhom u jiżguraw li 

huma ser jieħdu responsabbiltà għat-tiswija 
ta’ kull difett. 

 

L-offerent għandu jipprovdi garanzija ta’ mill-inqas tliet snin li tibda tgħodd mill-konsenja tal-prodott. Din il-garanzija għandha 

tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi ftehim dwar is-servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-post.  

Il-garanzija għandha tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda spiża 

addizzjonali. Dan għandu jkopri d-difetti fil-batterija5.  

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li l-prodotti fornuti ser jingħataw garanzija f’konformità mal-

ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt u r-rekwiżiti tas-servizz.  

TS6. Riparabilità u sostituzzjoni ta’ 

partijiet komponenti 

Raġuni:  

Il-kriterji għandhom l-għan li jiżguraw li d-

difetti li jistgħu jissewwew, prinċipalment 

ikkawżati minħabba l-ħsara fil-komponenti 

li jistgħu jinbidlu, mhux ser jirriżultaw fl-
irtirar bikri tat-tagħmir. 

 

TS6(a) Disponibilità kontinwa ta’ parts tal-bdil 

L-offerent għandu jiggarantixxi d-disponibilità ta’ parts tal-bdil, inkluż bħala minimu dawk identifikati fil-kriterju TS6(b), għal 

mill-inqas ħames snin mid-data tax-xiri.  Il-partijiet kompatibbli b’kapaċità jew prestazzjoni mtejba, fejn rilevanti, għandhom isiru 

disponibbli. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li parts tal-bdil kompatibbli, inklużi batteriji rikarikabbli (jekk applikabbli), isiru 

disponibbli għall-awtorità kontraenti jew permezz ta’ fornitur ta’ servizz. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

TS6(b) Disinn u appoġġ għal riparabilità 

Il-partijiet li ġejjin, jekk applikabbli, għandhom ikunu aċċessibbli u sostitwibbli faċilment  

bl-użu ta’ għodod disponibbli universalment (jiġifieri turnavit, spatula, tnalja jew pinzetta):  

Kompjuters 

(i) HDD/SSD,  

(ii) Memorja,  

(iii) Batterija rikarikabbli,  
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(iv) Assemblaġġ ta’ skrin u dawl minn wara LCD,  

(v) Tastiera u pad tal-maws,  

Skrins 

(i) Assemblaġġ ta’ skrin u dawl minn wara LCD 

(ii) Bords ta’ ċirkwit tal-elettriku u tal-kontroll 

(iii) Stands (esklużi dawk integrati mal-kompartiment) 

Tablets u notebooks "two-in-one" għandhom ikunu eżentati mill-partijiet tal-kompjuter (i) u (ii). Il-kriterju tal-għoti C7 għandu 

jintuża biex jitħeġġeġ disinn aħjar.  

L-offerent għandu jipprovdi struzzjonijiet ċari għaż-żarmar u t-tiswija (eż. tagħrif stampat jew elettroniku, jew vidjo) biex iż-

żarmar ikun jista' jsir mingħajr ma jitkisser il-prodott u bil-ħsieb li jinbidlu komponenti jew partijiet ewlenin għal titjib jew tiswija. 

Dan għandu jkun disponibbli fil-verżjoni stampata jew permezz tal-paġna web tal-manifattur. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi manwal, li għandu jinkludi dijagramma li tagħti dettalji dwar l-apparat li turi l-partijiet li jistgħu jiġu 

aċċessati u sostitwiti, u l-għodod meħtieġa.  Għandu jiġi kkonfermat ukoll liema partijiet huma koperti minn ftehimiet dwar is-

servizzi taħt il-garanzija. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

TS6(c) Il-faċilità ta’ sostituzzjoni għal batteriji rikarikabbli  

Il-batteriji rikarikabbli ma għandhomx jiġu inkollati jew issaldjati fi prodotti portabbli. Utent professjonali jew fornitur tas-servizz 

tat-tiswija għandu jkollu l-possibbiltà li jissostitwixxi l-batterija rikarikabbli. 

Jekk il-batterija rikarikabbli għandha prestazzjoni ta’ inqas minn 800 ċiklu ta’ reżistenza meta ttestjata skont l-IEC EN 61960, 

għandha tkun tista’ tinqala’ mill-prodott skont ir-rekwiżiti li ġejjin: 

 Għal notebooks u kompjuters portabbli komprensivi manwalment mingħajr għodda; 

 Għal sub-notebooks b’mhux aktar minn tliet passi11 bl-użu ta’ turnavit; 

 Għal tablets u notebooks "two-in-one" b’mhux aktar minn erba’ passi permezz ta' turnavit u spudger; 

Struzzjonijiet dwar kif għandhom jitneħħew il-pakketti ta’ batteriji rikarikabbli għandhom jiġu pprovduti fl-istruzzjonijiet dwar l-

użu jew permezz tal-paġna web tal-manifattur. 

Verifika: 

L-offerent għandu juri kif il-batterija tiġi installata fil-prodott, il-passi meħtieġa biex titneħħa u biex jitgħattew il-marki. Għandha 

                                            
11

 Pass wieħed jikkonsisti f’operazzjoni li tispiċċa bit-tneħħija ta’ komponent jew ta’ parti, u/jew b'bidla ta’ għodda. 
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tingħata wkoll kopja tal-istruzzjonijiet tal-użu rilevanti. L-Awtorità Kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob spezzjoni viżiva ta’ għażla 

każwali tal-prodotti fornuti.  

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

Ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja 

TS7. Riċiklaġġ tal-partijiet 

Raġuni:  

Il-kriterji għandhom l-għan li jindirizzaw 

il-problema li ċerti kombinazzjonijiet ta’ 

polimeri, kisi, kisi minn ġewwa bil-metall 

u ligi jistgħu jippreżentaw problemi ta’ 

riċiklaġġ. Il-kriterji jiffokaw ir-rekwiżiti ta’ 

riċiklaġġ fuq bċejjeċ tal-metall, kisi u 

ritardanti tal-fjamma, peress li dawn ġew 

identifikati bħala ostakoli speċifiċi għar-
riċiklaġġ.   

 

TS7(a) Riċiklaġġ ta’ kejsings, kompartimenti u bezels tal-plastik 

Il-partijiet ma għandux ikun fihom bċejjeċ tal-metall fonduti jew inkollati magħhom diment li dawn ikunu jistgħu jinqalgħu 

b’għodod li faċli ssibhom. L-istruzzjonijiet dwar iż-żarmar għandhom juru kif dawn jistgħu jinqalgħu. 

Verifika:  

L-offerent għandu jagħti dettalji dwar l-għodod meħtieġa biex tinqala’ kwalunkwe parti tal-plastik li fiha bċejjeċ tal-metall. 

Għandha tiġi pprovduta evidenza viżwali biex issostni l-konformità.  It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-
Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS7(b) Riċiklaġġ ta’ kejsings, kompartimenti u bezels tal-plastik  

Il-preżenza ta’ żebgħa u kisi ma għandux ikollha impatt sinifikanti fuq ir-reżiljenza tal-plastik riċiklat prodott minn dawn il-

komponenti mar-riċiklaġġ u meta ttestjat skont l-ISO 180 12 jew ekwivalenti. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet mekkaniċi/fiżiċi validi mwettqa skont l-ISO 180 jew ekwivalenti. Għandhom jiġu 

aċċettati rapporti tat-testijiet ta’ partijiet terzi miksuba mingħand ir-riċiklaturi tal-prodotti tal-plastik, il-manifatturi tar-reżina jew 

minn testijiet pilota indipendenti. It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-

rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS8. L-immarkar ta’ kejsings, 

kompartimenti u bezels tal-plastik 

Raġuni:  

L-immarkar ta’ partijiet tal-plastik 

jiffaċilita r-riċiklaġġ tagħhom, peress li 

jippermetti lill-operaturi ta’ riċiklaġġ 

jisseparaw b’mod aktar effiċjenti l-biċċiet 

tal-plastik differenti skont it-tip tal-
materjal. 

Kejsings, kompartimenti u bezels tal-plastik esterni b’piż ta’ aktar minn 25 gramma għal tablets u notebooks portabbli komprensivi 

u 100 gramma għal kompjuters u monitors u fil-każijiet kollha erja tal-wiċċ akbar minn 50 ċm2 għandhom jiġu mmarkati skont it-

taqsimiet 1 u 4 tal-ISO 11469 u l-ISO 1043. 

Verifika:  

L-offerent għandu jidentifika l-partijiet tal-plastik skont il-piż tagħhom, il-kompożizzjoni polimerika tagħhom, u l-marki tal-

ISO 11469 u l-ISO 1043 tagħhom. Id-dimensjoni u l-pożizzjoni tal-immarkar għandhom jintwerew b’mod viżwali. It-tagħmir li 

jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

 

                                            

12
 Għall-finijiet ta’ dan il-kriterju huwa definit impatt sinifikanti bħala tnaqqis ta’ >25 % fl-impatt iżod ta’ reżina riċiklata kif imkejjel bl-użu tal-ISO 180. 
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4.1.2.3 Il-kriterji tal-għoti 

Kriterji tal-enerġija 

AC1. Titjib fil-konsum tal-enerġija 

skont l-istandard speċifikat ta’ Energy 

Star 

Raġuni:  

Żieda fl-effiċjenza enerġetika lil hinn mir-

rekwiżiti minimi stipulati minn Energy Star 

għandha titħeġġeġ u tingħata lil kull tip ta’ 

prodott – b’mod partikolari lill-kompjuters 

desktop li jużaw ħafna enerġija flimkien 
mal-iskrins.   

Huwa rakkomandat li dan il-kriterju jintuża flimkien mat-TS1 għall-kompjuters desktop jekk il-prodotti speċifikati jkunu għal użu 

intensiv tal-grafika.     

Ser jingħataw punti jekk il-prodott ikun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-valur ETEC_MAX 13 għall-kompjuters u mill-valur 

PON_MAX 14 għall-monitors. Dawn għandhom jiġu kkalkolati meta mqabbla mal-prestazzjoni minima meħtieġa skont Energy Star 

(ara l-Kriterju TS1 u TS2).  

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati]. Il-punti għandhom jingħataw proporzjonalment skont it-titjib fl-

effiċjenza enerġetika meta mqabbla mal-valur ETEC_MAX jew PON_MAX: 

 madwar 80 % aktar baxx: x punti 

 60-79 % aktar baxx: 0.8x punti 

 40-59 % aktar baxx: 0.6x punti 

 20-39 % aktar baxx: 0.4x punti 

 10-19 % aktar baxx: 0.2x punti 

Għal kompjuters b’unitajiet grafiċi tal-iskrin diskreti l-punti ġenerali disponibbli għall-kriterju A3 għandhom jingħataw fil-

proporzjon 60:40. 

Inkella, minflok jintuża l-valur ETEC_MAX għall-kompjuters jew il-valur PON_MAX għall-monitors, jista’ jintalab kalkolu tal-Kost taċ-

Ċiklu tal-Ħajja, li permezz tiegħu, il-potenzjal ta’ titjib offrut iwassal għal tnaqqis relattiv fl-ispejjeż operazzjonali ġenerali ta’ 

prodott meta mqabbel ma’ mudell li huwa inqas effiċjenti fl-użu tal-enerġija.   

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni tal-Energy Star.  Il-

valur ETEC jew il-valur PON minn rapport tat-test jew għal mudelli kwalifikati kif imdaħħal fil-bażi ta’ dejta ta’ Energy Star tal-UE 

għandu jiġi aċċettat. Dawn għandhom jingħataw mal-għoti tal-kuntratt jew qabel ma jsir dan fuq talba. 

Kriterji ta’ Sustanzi Perikolużi 

AC2. Emissjonijiet ta’ tmiem il-ħajja AC2(a) Il-Bord ta’ Ċirkwit Stampat prinċipali (motherboard) 

                                            
13

 ETEC_MAX huwa l-konsum massimu tal-enerġija li kompjuter għandu jikkonsma mal-ittestjar sabiex jingħata t-tikketta Energy Star. Dan il-limitu massimu huwa kkalkolat għal 

kompjuter skont l-Ekwazzjoni 2 fid-Deċiżjoni (UE) 215/1402 li timplimenta l-Energy Star 6.1 fl-UE, 
14

 PON_MAX huwa l-konsum massimu tal-enerġija fil-modalità mixgħul li monitor tal-kompjuter għandu jikkonsma mal-ittestjar sabiex jingħata t-tikketta Energy Star. Dan il-limitu 

massimu huwa kkalkolat għal monitor tal-kompjuter skont it-Tabella 1 fid-Deċiżjoni 2014/202/UE li timplimenta l-Energy Star 6.0 fl-UE, 
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perikolużi minn komponenti 

Raġuni:  

Dawn il-kriterji jagħrfu l-potenzjal għal 

emissjonijiet tossiċi mir-rimi mhux xieraq 

ta’ bords ta’ ċirkwit u kejbils barra mill-

UE, fejn jistgħu jinħarqu jew ikunu 

soġġetti għall-piroliżi biex jiġu rkuprati 

metalli u materja prima kritika.  Il-kriterji 

jħeġġu lill-manifatturi biex jużaw materjali 

u kimiċi li jnaqqsu l-emissjonijiet 

potenzjali ta’ tmiem il-ħajja l-aktar 
perikolużi.   

  

Dan il-kriterju ma għandux japplika għall-monitors. 

Għandhom jingħataw punti fejn il-Bord ta’ Ċirkwit Stampat prinċipali huwa “mingħajr aloġenu” f'konformità mal-IEC 61249-2-21 

u test tan-nar li jissimula rimi tal-WEEE mhux xieraq juri li l-emissjonijiet karċinoġeniċi tal-Idrokarbur Aromatiku Poliċikliku 

(PAHs) ikunu 0,1 mg TEQ/g.  

Verifika:  

Ir-rapporti tat-testijiet għall-kompożizzjoni tal-bord u l-emissjonijiet għandhom jingħataw mal-għoti tal-motherboard li hija lesta 

biex tiġi installata.  

It-test tan-nar għandu jsir skont l-ISO 5660 f'kundizzjonijiet ossidattivi tal-piroliżi (IEC 60695-7-1, it-tip tan-nar 1b bi fluss tas-

sħana ta’ 50 kW/m2). Kwantifikazzjoni tal-emissjonijiet PAHs għandha ssir skont l-ISO 11338 (PAHs). 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

AC2(b) Kejbils tal-elettriku esterni 

Għandhom jingħataw punti meta l-kejbils tal-elettriku esterni jkunu “mingħajr aloġenu b’duħħan baxx” f’konformità mal-

IEC 62821 fejn test tan-nar tal-wajer tal-elettriku tal-polimeru juri l-emissjonijiet ta’ gassijiet aċidi aloġeniċi li jkunu inqas minn 

5,0 mg/g.   

Verifika:  

Għandu jingħata rapport ta’ test tan-nar bir-riżultati tal-emissjonijiet mal-għoti għall-kejbils tal-elettriku. It-test tan-nar għandu jsir 

skont l-IEC 60754-1 f'kundizzjonijiet mingħajr ventilazzjoni suffiċjenti (IEC 60695-7-1, it-tip tan-nar 3a bi fluss tas-sħana ta' 

50 kW/m2). 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

Estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-prodott 
15

 
AC3. Il-kompetittività tal-kost tal-parts 

tal-bdil  

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jiżgura li l-

operazzjonijiet ta’ tiswija jkunu 

ekonomikament attraenti meta mqabbla 

mas-sostituzzjoni tat-tagħmir, b’hekk l-

irtirar prematur jiġi evitat minħabba 

L-offerent għandu jipprovdi lista tal-prezzijiet tal-inqas għall-partijiet komponenti li ġejjin:  

[il-lista tal-partijiet li għandha tingħata hawnhekk, flimkien mal-lista TS6(b) li għandha tingħata bħala minimu]  

Għall-partijiet komponenti elenkati hawn fuq għandhom jiġu pprovduti kostijiet tax-xogħol indikattivi għal sostituzzjonijiet 

imwettqa mill-fornituri ta’ servizzi awtorizzati tal-offerent. Għandhom jingħataw punti skont l-aktar offerti kostkompetittivi.   

Partijiet komponenti addizzjonali, jekk jitqiesu bħala importanti għat-tqabbil tal-prezzijiet, għandhom jiżdiedu mal-lista pprovduta. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista tal-prezzijiet għall-parts tal-bdil oriġinali jew kompatibbli u l-kostijiet tax-xogħol indikattivi għas-

                                            
15 Minflok jiġu stabbiliti żewġ kriterji tal-għoti separati dwar il-parts tal-bdil u l-garanziji, dawn jistgħu jingħaqdu fi kriterju wieħed, li jevalwa l-offerta ġenerali inkluż it-tul tal-garanzija, il-

komprensività tagħha u l-offerta tal-parts tal-bdil. 



 

 24 

konsiderazzjonijiet ekonomiċi. 

 

sostituzzjoni tagħhom, inklużi l-batteriji rikarikabbli (jekk applikabbli). 

AC4. Garanziji itwal u ftehimiet dwar 

is-servizzi 

Raġuni:  

Għandhom ikunu mħeġġa garanziji itwal u 

ftehimiet dwar is-servizzi peress li 

jipprovdu inċentiv lill-fornituri kemm biex 

jiżguraw ħajja itwal għall-prodotti tagħhom 

kif ukoll biex difetti li jistgħu jissewwew 

ma jirriżultawx fl-irtirar bikri tat-tagħmir. 

 

Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal kull sena addizzjonali ta’ garanzija u ftehim dwar is-servizz offrut li huwa aktar mill-

ispeċifikazzjoni teknika minima.   Dan għandu jingħata  

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati].   

 +3 snin jew aktar: x punti  

 Sentejn (+2): 0.6x punti  

 Sena (+1): 0.3x punti  

Għal apparati portabbli għandhom jingħataw ukoll 0.3x punti addizzjonali, fejn matul l-ewwel tliet snin tal-garanzija, is-

sostituzzjoni tal-batterija rikarikabbli tingħata mingħajr ħlas fil-każ ta’ nuqqas ta’ kapaċità ta’ aktar minn 50 %.   

L-awtorità kontraenti jista’ jkollha x-xewqa li tispeċifika s-softwer tal-parametraġġ referenzjarju tal-ħajja tal-batterija li għandu 

jintuża biex jiġi evalwat it-telf tal-ħajja tal-batterija.   

Verifika:  

Kopja tal-garanzija u l-ftehim dwar is-servizz għandhom jiġu pprovduti mill-offerent.  Huma għandhom jipprovdu dikjarazzjoni li 

huma jkopru l-konformità tal-oġġetti bl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt.  Għandhom jingħataw ukoll dettalji tas-softwer tat-telf tal-

kapaċità tal-batterija.   

AC5.  Memorja u ħżin tat-tablet u tan-

notebook all-in-one 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jiżgura li t-

tagħmir ma jkunx irtirat qabel iż-żmien 

minħabba kapaċità ta’ memorja 

insuffiċjenti u potenzjal ta’ titjib, li t-tnejn 

li huma jistgħu jillimitaw il-potenzjal futur 

li jitħaddmu softwer ġdid u sistemi 
operattivi mtejba. 

Għandhom jingħataw punti għal prodotti li jinkorporaw il-karatteristiċi li ġejjin:  

(i) memorja RAM 

- RAM issoldjata b’kapaċità minima ta’ 8GB, jew; 

- Il-potenzjal li tiġi sostitwita u mtejba r-RAM (disinn sokit). 

(ii) Ħażna tal-massa  

- Il-potenzjal li tespandi l-ħżin bl-użu ta’ slots li jappoġġjaw il-midja tal-ħażna tal-massa, jew 

- Ħażna ta’ massa addizzjonali inkorporata fit-tastiera (għal notebooks all-in-one).   .    

Is-sottokriterji tal-memorja RAM mhumiex adatti għal apparati ddisinjati biex iħaddmu l-applikazzjonijiet prinċipali tagħhom mill-

cloud. Dan il-kriterju ma għandux jintuża biex iqabbel offerti li joffru soluzzjonijiet differenti jiġifieri ħżin integrat jew cloud. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tad-disinn fiżiku tal-memorja u/jew il-kapaċità tal-ħżin tal-mudell/i li għandhom jiġu fornuti. 
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AC6. Il-ħajja u r-reżistenza tal-batterija 

rikarikabbli 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jagħti aktar 

tul ta’ ħajja lill-batteriji, b’hekk jitnaqqsu l-

impatti ambjentali assoċjati mal-
produzzjoni ta’ batterija ġdida. 

Għandhom jingħataw punti għal reżistenza mtejba akbar minn 500 ċiklu (b’ritenzjoni ta’ kapaċità ta’ 80 %) rispettivament16. 

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati].   

 1000 ċiklu jew aktar: x punti  

 800 ċiklu jew aktar: 0.6x punti  

 Sa 799 ċiklu: 0.3x punti 

Il-ħajja minima ta’ batterija f’sigħat għandha tkun stabbilita skont ir-rekwiżiti tal-Awtorità Kontraenti. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test għaċ-ċelloli jew il-pakketti ta’ batteriji li juru konformità mal-IEC EN 61960 “Ir-

reżistenza f'ċikli”, test li jsir f'temperatura ta' 25 °C u f'rata ta' 0,2ItA jew ta' 0,5ItA (proċedura aċċellerata tat-test).  

L-iċċarġjar b’mod parzjali jista’ jintuża biex ikun konformi diment li s-softwer ikun installat mill-fabbrika bħala s-setting 

awtomatiku u r-rekwiżiti tal-offerta dwar il-ħajja tal-batterija jiġu ssodisfati fil-livell ta’ bdil parzjali li jikkonforma mar-rekwiżit 

taċ-ċiklu. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

AC7. Diski tal-kompjuter notebook 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jagħti diski 

għall-ħżin tad-dejta li huma aktar durabbli 

u robusti, li jippermtulhom jrreżistu aħjar 

għax-xokkijiet u l-aċċidenti ta’ kuljum, 

biex b’hekk tiġi protetta dejta ta’ valur u 

potenzjalment tiġi estiża l-ħajja tat-
tagħmir. 

 

Għandhom jingħataw punti meta d-diska tal-ħżin tad-dejta primarja li tintuża fin-notebooks tiġi ttestjata u vverifikata biex 

tissodisfa mill-inqas wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin:  

 

(i) Id-diska HDD għandha tiflaħ xokk ta’ nofs mewġa sinusojdali ta’ 400G (operattiva) u 900G (mhux operattiva) għal 

2 millisekondi mingħajr ma ssir ħsara lid-dejta jew lill-operat tad-diska. 

(ii) Malli tintebaħ li n-notebook twaqqa’ minn għoli tad-desk ta’ (76 ċm) u irrispettivament mill-orjentazzjoni tiegħu, il-labra 
tad-diska HDD għandha tinġibed lura minn fuq wiċċ id-disk fi żmien 300 millisekondi jew inqas.  

(iii) Għandhom jintużaw diski tal-ħżin bi stat solidu bħat-tekonoloġija tal-SSD jew tal-eMMC. 

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi speċifikazzjoni għad-diska jew diski integrata/i fil-prodott. Dan għandu jinkiseb mill-manifattur tad-

diska u għall-għażla (i) għandu jiġi appoġġjat minn rapport tat-test skont l-IEC 62131 jew ekwivalenti u għall-għażla (ii) l-

IEC 60068, il-Parti 2-31: Ec (Waqgħa, il-proċedura 1) f'kombinazzjoni mal-IEEE 1293 jew ekwivalenti. 

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

                                            

16 Il-prestazzjoni taċ-ċiklu tista’ tintlaħaq bl-użu tas-softwer li jiċċarġja l-batterija parzjalment. F’dan il-każ l-offerent għandu jinstalla minn qabel is-softwer bħala r-rutina tal-iċċarġjar 

awtomatika.  
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AC8. L-ittestjar tad-durabilità tan-

notebook 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jippremja 

lin-notebooks li huma aktar durabbli u 

robusti fid-disinn u l-manifattura tagħhom, 

billi jippermettulhom jirreżistu aħjar għall-

istress u l-aċċidenti ta’ kuljum, bil-

potenzjal li jitnaqqsu l-kostijiet tat-tiswija u 
tiġi estiża l-ħajja tat-tagħmir.    

 

Għandhom jingħataw punti lill-prodotti li jkunu għaddew mit-testijiet tad-durabilità mwettqa skont l-IEC 60068, US MIL810G jew 

ekwivalenti.  

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati]: 

 Waqgħa aċċidentali (x/4 punti) 

 Reżistenza għax-xokkijiet (x/4 punti)  

 Reżistenza għall-vibrazzjonijiet (x/4 punti) 

 Reżiljenza tal-iskrin (x/8 punti)  

 Reżistenza għat-temperatura (x/8 punti) 

Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali u speċifikazzjonijiet tat-test huma pprovduti fl-Anness I tad-dokument ta’ kriterji.  Testijiet in-

house bi speċifikazzjoni aktar stretta għandhom jiġu aċċettati mingħajr il-bżonn li jerġa’ jsir it-test.   

It-testijiet applikabbli għandhom ikunu speċifikati fl-ITT sabiex jirriflettu l-kondizzjonijiet ta’ użu definiti għall-prodott. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet li juru li dan il-mudell ġie ttestjat u ssodisfa r-rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali. 

Ir-riżultati tat-testijiet għandhom jiġu vverifikati minn parti terza.  It-testijiet li jkunu saru għall-istess mudell bl-istess 

speċifikazzjoni jew bi speċifikazzjoni aktar stretta, għandhom jiġu aċċettati mingħajr il-bżonn li jerġa' jsir it-test.  

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 

AC9. L-ittestjar tad-durabilità tat-tablet 

Raġuni:  

Dan il-kriterju għandu l-għan li jippremja 

lit-tablets li huma aktar durabbli u robusti 

fid-disinn u l-manifattura tagħhom, billi 

jippermettulhom jirreżistu aħjar għall-

istress u l-aċċidenti ta’ kuljum, bil-

potenzjal li jitnaqqsu l-kostijiet tat-tiswija u 

tiġi estiża l-ħajja tat-tagħmir.    

 

Għandhom jingħataw punti lill-prodotti li jkunu għaddew mit-testijiet tad-durabilità mwettqa skont l-IEC 60068, US MIL 810G 

jew ekwivalenti. 

Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati]:  

 Waqgħa aċċidentali (x/2 punti) 

 Reżiljenza tal-iskrin (x/2 punti)  

Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali u speċifikazzjonijiet tat-test huma pprovduti fl-Anness I tad-dokument ta’ kriterji.  Testijiet in-

house bi speċifikazzjoni aktar stretta għandhom jiġu aċċettati mingħajr il-bżonn li jerġa’ jsir it-test.   

Verifika: 

L-applikant għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet li juru li dan il-mudell ġie ttestjat u ssodisfa t-testijiet tal-prestazzjoni funzjonali.  

Ir-riżultati tat-testijiet għandhom jiġu vverifikati minn parti terza. It-testijiet li jkunu saru għall-istess mudell bl-istess 

speċifikazzjoni jew bi speċifikazzjoni aktar stretta, għandhom jiġu aċċettati mingħajr il-bżonn li jerġa' jsir it-test.  

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 
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Ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja 
AC10. Il-potenzjal taż-żmontar ta’ 

prodott 

Raġuni:  

Il-kriterju għandu l-għan li jħeġġeġ id-

disinn tat-tagħmir li jista’ jiġi żmontat 

faċilment fi ftit minuti biss. Il-ħin u l-

kumplessità taż-żarmar ta’ prodott tal-IT li 

ma jkunx jista’ jibqa’ jintuża aktar hija 

prokura għall-kosteffettività ta’ 

komponenti li jinqalgħu li huma ta’ valur 

kemm mill-perspettiva tal-kostijiet kif 

ukoll mill-perspettiva ambjentali.  

 

Għandhom jingħataw punti għall-ħin tal-iżmontar u l-qlugħ manwali effiċjenti tal-komponenti mill-prodotti li ġejjin 17, esklużi 

tablets, subnotebooks18 u notebooks "two-in-one":  

Il-prodotti kollha 

(i) Il-Bordijiet ta’ Ċirkwiti Stampati li għandhom x'jaqsmu mal-funzjonijiet tal-kompjuter >10 ċm²  

Prodotti tal-kompjuter tal-post eż desktops 

(ii) L-Unità tal-Provvista tal-Enerġija Interna  

(iii) Id-diski HDD 

Prodotti tal-kompjuter portabbli eż notebooks 

(iv) Il-batteriji rikarikabbli  

(v)  Diski HDD u ottiċi (eskluża l-SSD) 

Monitors tal-Kompjuter 

(vi) Panil tal-iskrin >100 ċm2 (l-unità ta’ saff magħmul minn pellikola rqiqa (Thin Film Transistor unit) u kondutturi tal-film 

(film conductors))  

(vii)  L-unitajiet tad-dawl LED minn wara 

Il-qlugħ tal-komponenti rilevanti għandu jkun possibbli bl-użu ta’ għodod disponibbli universalment 19. Il-ħin massimu meħtieġ 

biex jinqalgħu ma għandux jaqbeż il-livelli limiti li ġejjin: 

Kompjuters: 

- 600 sekonda 

Monitors: 

- 400 sekonda għal daqsijiet ta’ skrins li huma iżgħar minn 25 pulzier;  

- 500 sekonda għal daqsijiet ta’ skrins li huma akbar minn jew ugwali għal 25 pulzier u iżgħar minn 40 pulzier;  

                                            
17

 Fejn għandhom jiġu fornuti mudelli multipli bl-istess arkitettura tal-familja tal-prodott, għandu jiġi ttestjat prodott rappreżentattiv wieħed. 
18

 Subnotebook huwa definit għall-finijiet ta’ dawn il-kriterji bħala tip ta' notebook li jkollu ħxuna anqas minn 21 mm u li jiżen inqas minn 1,8 kg. Notebooks "two-in-one" (ara d-

definizzjoni separata fl-Artikolu 2(5)) bil-għamla ta' subnotebook ikollu ħxuna anqas minn 23 mm. Is-subnotebooks jinkorporaw proċessuri b'qawwa baxxa u diski bi stat solidu.  

Ġeneralment id-diski ottiċi ma jkunux inkorporati. Il-batterija rikarikabbli tas-subnotebooks isservi aktar minn dik tan-notebooks, normalment aktar minn 8 sigħat. 
19

 L-eżempji jinkludu tnalji, nippers, turnaviti, segi u mrietel kif definiti mill-ISO 5742, l-ISO 1174, l-ISO 15601, jew ekwivalenti). 
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- 600 sekonda għal daqsijiet ta’ skrins li huma akbar minn jew ugwali għal 40 pulzier u iżgħar minn 55 pulzier. 

Għandhom jingħataw punti proporzjonalment skont it-tnaqqis fil-ħin meħtieġ meta mqabbla mal-limiti ddikjarati.  Jista’ jingħata 

massimu ta’ x punti [li għandhom jiġu speċifikati]:  

(i) madwar 60 % aktar baxx: x punti  

(ii) 31-60 % aktar baxx: 0.6x punti  

(iii) 10-30 % aktar baxx: 0.3x punti  

Verifika: 

L-offerent għandu mal-għotja jipprovdi “rapport tat-test tal-iżmontar” skont il-protokoll fl-Anness II. It-test tal-iżmontar għandu 

jsir minn ditta ta’ riċiklaġġ speċjalizzata fil-WEEE li hija operazzjoni tat-trattament tal-iskart elettriku permessa skont l-Artikolu 23 

tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart jew li huma ċertifikati taħt ir-regolamenti jew l-istandards ekwivalenti nazzjonali jew 

internazzjonali tal-WEEE.  Il-verifika tal-ħin ta’ parti terza għandha tiġi aċċettata bħala alternattiva għall-għoti ta’ reġistrazzjoni.   

It-tagħmir li jkollu l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 

bħala konformi. 
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4.2 Il-ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja ta’ Kompjuters u Monitors 

Is-suġġett 

 Suġġett 

L-akkwist ta’ servizzi għall-ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja ta’ Kompjuters u Monitors 

 Kriterji ewlenin 4.2.1

4.2.1.1 Speċifikazzjonijiet tekniċi 

TS1. Ġbir, sanifikazzjoni, użu mill-ġdid 

u riċiklaġġ sikur tal-kompjuter 

Raġuni:  

Il-kriterju jeħtieġ il-forniment ta’ servizzi 

ta’ ġbir għal tagħmir li wasal fi tmiem tal-

ħajja operattiva tiegħu li jista’ 

jimmasimizza l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. 

Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 

kombinazzjoni ta’ ġbir u għażla tat-

tagħmir, segwit minn tħassir tad-dejta u 

sanifikazzjoni effettiva, u mbagħad 

permezz tal-ittestjar, l-għoti ta’ servizzi u t-

titjib. Kull riċiklaġġ jew rimi li huwa 

meħtieġ għandu jsir sabiex jiġu rkuprati 

riżorsi u bl-istandards ambjentali l-aktar 

għoljin.  

L-offerenti għandhom jipprovdu servizz ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ għal inventarju speċifiku ta’ tagħmir li laħaq it-tmiem tal-ħajja 

operattiva tiegħu.  Huma għandhom jirrappurtaw dwar il-proporzjon tat-tagħmir użat mill-ġdid u riċiklat.  L-offerenti għandhom 

juru kif huma ser iwettqu l-aspetti li ġejjin tas-servizz ġenerali (skont it-tip, l-istat u l-ammont tat-tagħmir, l-awtorità pubblika 

jeħtieġ li tagħti dettalji dwar il-punti li ġejjin. Barra minn hekk, tista’ tqis ukoll kriterju ta’ għoti li jagħti lill-offerenti li jagħmlu 

offerta eż. livelli ogħla ta’ użu mill-ġdid jew ta’ riċiklaġġ):  

- Ġbir 

- Maniġġ kunfidenzjali u tħassir tad-dejta sikur (Sakemm ma jsirx in-house);  

- Ittestjar, għoti ta’ servizzi u titjib20;  

- Il-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid għall-użu mill-ġdid fl-UE; 

- L-iżmontar għar-riċiklaġġ u r-rimi. 

It-tħejjija ta’ oġġetti għall-użu mill-ġdid, kif ukoll l-operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ u ta’ rimi għandhom jitwettqu f’konformità sħiħa 

mar-rekwiżiti fl-Artikolu 8 u l-Annessi VII u VIII tad-Direttiva 2012/19/UE dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) 

(riformulata) 21.  

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dettalji dwar l-arranġamenti għall-ġbir, is-sigurtà tad-dejta, l-ittestjar, il-kummerċjalizzazzjoni mill-

ġdid għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ u r-rimi.  Dawn għandhom jinkludu, ċertifikazzjonijiet validi ta’ konformità għall-faċilitajiet 

tal-maniġġ tal-WEE li għandhom jintużaw matul il-kuntratt. Skont il-post tal-operazzjonijiet ta’ maniġġ, il-mezzi ta’ prova li ġejjin 

                                            
20

 Xi Stati Membri żviluppaw standards u/jew skemi li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jixtiequ jirreferu għalihom sabiex jipprovdu aktar dettall dwar kif it-tagħmir għandu jkun adattat għall-

użu mill-ġdid u l-bejgħ mill-ġdid. 
21 Jekk l-awtorità pubblika tkun konxja li ma hemm l-ebda faċilità ta’ riċiklaġġ f’distanza raġonevoli għalhekk jista' jkun aktar xieraq li t-tagħmir jintalab jiġi kkunsinjat lejn punt ta’ ġbir 

uffiċjali tal-WEEE.     
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għandhom jiġu aċċettati: 

- Operaturi tal-UE: Permess validu maħruġ mill-awtorità kompetenti nazzjonali skont l-Artikolu 23 tad-

Direttiva 2008/98/KE jew ċertifikazzjoni ta’ konformità ta’ parti terza mar-rekwiżiti tekniċi tal-EN 50625-1; 

- operaturi mhux tal-UE: Ċertifikazzjoni ta’ konformità ta’ parti terza mar-rekwiżiti minimi tal-WEEE stipulati fil-kriterju, 

ir-rekwiżiti tekniċi tal-EN 50625-1 jew skema ta’ konformità oħra stabbilita sew 22. 

 

 

4.2.1.2 Klawżoli ta’ prestazzjoni fil-kuntratt 

CPC1. Rapportar dwar l-istatus tat-

tagħmir  

Raġuni:  

Il-kriterju huwa maħsub biex jiżgura li t-

tagħmir miġbur fil-fatt qiegħed jintuża 

mill-ġdid jew qiegħed jiġi riċiklat kif 

maħsub. 

L-offerent rebbieħ għandu jipprovdi rapport dwar l-istatus tat-tagħmir fl-inventarju ladarba l-oġġetti kollha jkunu ġew ipproċessati 

għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ/rimi. Ir-rapport għandu jidentifika l-proporzjon tal-oġġetti użati mill-ġdid jew riċiklati, kemm 

jekk dawn baqgħu fl-UE kif ukoll jekk ġew esportati. 

CPC2. L-operazzjoni tal-faċilitajiet ta’ 

użu mill-ġdid u ta’ riċiklaġġ  

Raġuni:  

Il-kriterju huwa maħsub biex jiżgura li l-

faċilitajiet ta’ riċiklaġġ li jissodisfaw l-

istandards ambjentali għoljin jintużaw 

matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

L-offerent rebbieħ għandu jipprovdi ċertifikati validi li jivverifikaw jekk il-faċilitajiet ta’ użu mill-ġdid u ta’ riċiklaġġ jitħallewx 

jintużaw biex jissodisfaw il-kuntratt.  

 

                                            
22

 L-iskemi ta’ konformità li ġejjin jitqiesu, fiż-żmien ta’ meta nkitbu, li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti: WEEELABEX: standard tal-2011 dwar “It-Trattament tal-WEEE”; Standard dwar 

“Riċiklaġġ Responsabbli” (R2:2013) għar-riċiklaturi elettroniċi; Standard e-Stewards 2.0 għal Riċiklaġġ Responsabbli u Użu mill-ġdid ta’ Tagħmir Elettroniku; Standard tal-

Awstralja/New Zealand AS/NZS 5377:2013 dwar “Il-ġbir, il-ħżin, it-trasport u t-trattament tat-tagħmir elettriku u elettroniku li ma għadux jintuża” 

 



 

 31 

 Kriterji komprensivi 4.2.2

4.2.2.1 Speċifikazzjonijiet tekniċi 

TS1. Ġbir, sanitizzazzjoni, użu mill-ġdid 

u riċiklaġġ sikur tal-kompjuter 

Raġuni:  

Il-kriterju jeħtieġ il-forniment ta’ servizzi 

ta’ ġbir għal tagħmir li wasal fi tmiem tal-

ħajja operattiva tiegħu li jista’ 

jimmasimizza l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. 

Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 

kombinazzjoni ta’ ġbir u għażla tat-

tagħmir, segwit minn tħassir tad-dejta u 

sanitizzazzjoni effettiva, u mbagħad 

permezz tal-ittestjar, l-għoti ta’ servizzi u t-

titjib. Kull riċiklaġġ jew rimi li huwa 

meħtieġ għandu jsir sabiex jiġu rkuprati 

riżorsi u bl-istandards ambjentali l-aktar 

għoljin. 

L-offerenti għandhom jipprovdu servizz ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ għal inventarju speċifiku ta’ tagħmir li laħaq it-tmiem tal-ħajja 

operattiva tiegħu.  Huma għandhom jirrappurtaw dwar il-proporzjon tat-tagħmir użat mill-ġdid u riċiklat. L-offerenti għandhom juru 

kif se jwettqu l-aspetti li ġejjin tas-servizz ġenerali (skont it-tip, l-istat u l-ammont tat-tagħmir, l-awtorità pubblika jeħtieġ li tagħti 

dettalji dwar il-punti li ġejjin. Barra minn hekk, tista’ tqis ukoll kriterju ta’ għotja li jagħti lill-offerenti li jagħmlu offerta eż livelli 

ogħla ta’ użu mill-ġdid jew ta’ riċiklaġġ):  

- Ġbir; 

- Maniġġ kunfidenzjali u tħassir tad-dejta sikur (Sakemm ma jsirx in-house. Ir-rekwiżiti li għandhom jiġu speċifikati mill-

awtorità kontraenti);,  

- Ittestjar, għoti ta’ servizzi u titjib23; 

- Il-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid għall-użu mill-ġdid fl-UE; 

- L-iżmontar għar-riċiklaġġ u/jew ir-rimi. 

It-tħejjija ta’ oġġetti għall-użu mill-ġdid, kif ukoll l-operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ u ta’ rimi għandhom jitwettqu f’konformità sħiħa 

mar-rekwiżiti fl-Artikolu 8 u l-Annessi VII u V III tad-Direttiva dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (riformulata) 
21.Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dettalji dwar l-arranġamenti għall-ġbir, is-sigurtà tad-dejta, l-ittestjar, il-kummerċjalizzazzjoni mill-

ġdid għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ/rimi.  Dawn għandhom jinkludu, ċertifikazzjonijiet validi ta’ konformità għall-faċilitajiet tal-

maniġġ tal-WEE li għandhom jintużaw matul il-kuntratt. Skont il-post tal-operazzjonijiet ta’ maniġġ, il-mezzi ta’ prova li ġejjin 

għandhom jiġu aċċettati: 

- Operaturi tal-UE: Permess validu maħruġ mill-awtorità kompetenti nazzjonali skont l-Artikolu 23 tad-

Direttiva 2008/98/KE jew ċertifikazzjoni ta’ konformità ta’ parti terza mar-rekwiżiti tekniċi tal-EN 50625-1; 

- operaturi mhux tal-UE: Ċertifikazzjoni ta’ konformità ta’ parti terza mar-rekwiżiti minimi tal-WEEE stipulati fil-kriterju, 

ir-rekwiżiti tekniċi tal-EN 50625-1 jew skema ta’ konformità oħra stabbilita sew 24. 

                                            
23

 Xi Stati Membri żviluppaw standards u/jew skemi li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jixtiequ jirreferu għalihom sabiex jipprovdu aktar dettall dwar kif it-tagħmir għandu jkun adattat għall-

użu mill-ġdid u l-bejgħ mill-ġdid. 
24

 L-iskemi li ġejjin jitqiesu, fiż-żmien ta’ meta nkitbu, bħala stabbiliti sew: WEEELABEX: standard tal-2011 dwar “It-Trattament tal-WEEE”; Standard dwar “Riċiklaġġ Responsabbli” 

(R2:2013) għar-riċiklaturi elettroniċi; Standard e-Stewards 2.0 għal Riċiklaġġ Responsabbli u Użu mill-ġdid ta’ Tagħmir Elettroniku; Standard tal-Awstralja/New Zealand AS/NZS 

5377:2013 dwar “Il-ġbir, il-ħżin, it-trasport u t-trattament tat-tagħmir elettriku u elettroniku li ma għadux jintuża” 

 



 

 32 

4.2.2.2 Il-kriterji tal-għoti 

 AC1. Sistema ta' traċċar tal-inventarju  

Raġuni:  

Il-kriterju huwa maħsub biex iħeġġeġ l-

operazzjoni ta’ sistemi ta’ traċċar li 

jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti 

jivverifikaw id-destin tat-tagħmir miġbur 

tagħhom. 

Għandhom jingħataw punti lill-offerenti li joperaw sistema ta’ traċċar b’identifikatur uniku għal kull oġġett ta’ tagħmir fl-

inventarju tat-tagħmir tal-Awtorità Kontraenti. Is-sistema għandha tippermetti l-proporzjon tal-oġġetti użati mill-ġdid jew riċiklati, 

u jekk dawn baqgħux fl-UE jew jekk ġewx esportati.  

Verifika:  

L-offerenti għandhom jipprovdu dettalji dwar is-sistema ta’ traċċar li huma jħaddmu.   

AC2. L-iżmontar biex jiġi ffaċilitat ir-

riċiklaġġ 

Raġuni:  

Il-kriterju huwa maħsub biex iħeġġeġ l-

iżmontar selettiv tat-tagħmir sabiex 

jimmassimizza l-irkupru ta’ riżorsi ta’ 

valur u sabiex inaqqas l-impatti ambjentali 

assoċjati mar-rimi.   

Għandhom jingħataw punti lill-offerenti li jiżmontaw it-tagħmir u li jaqilgħu komponenti rilevanti (qabel kull trattament) għar-

riċiklaġġ skont l-Annessi A2 permezz tal-A6 tal-EN 50625-1   

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi verifika tal-konformità għall-faċilitajiet tal-iżmontar li ser jintużaw biex jissodisfaw il-kuntratt.  

4.2.2.3 Klawżoli ta’ prestazzjoni fil-kuntratt 

CPC1. Rapportar dwar l-istatus tat-

tagħmir  

Raġuni:  

Il-kriterju huwa maħsub biex jiżgura li t-

tagħmir miġbur fil-fatt qiegħed jintuża 

mill-ġdid jew qiegħed jiġi riċiklat kif 

maħsub. 

L-offerent rebbieħ għandu jipprovdi rapport dwar l-istatus tat-tagħmir fl-inventarju ladarba l-oġġetti kollha jkunu ġew ipproċessati 

għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ jew ir-rimi. Ir-rapport għandu jidentifika l-proporzjon tal-oġġetti użati mill-ġdid jew irriċiklati. 

CPC2. L-operazzjoni tal-faċilitajiet ta’ 

użu mill-ġdid u ta’ riċiklaġġ  

Raġuni:  

Il-kriterju huwa maħsub biex jiżgura li l-

faċilitajiet ta’ riċiklaġġ li jissodisfaw l-

istandards ambjentali għoljin jintużaw 

matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

L-offerent rebbieħ għandu jipprovdi ċertifikati validi li jivverifikaw jekk il-faċilitajiet ta’ użu mill-ġdid u ta’ riċiklaġġ jitħallewx 

jintużaw biex jissodisfaw il-kuntratt. 

Għandha tiġi pprovduta wkoll ċertifikazzjoni valida li l-iżmontar twettaq qabel it-trattament u skont l-Annessi A2 permezz tal-A6 

tal-EN 50625-1.  
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5. KOST TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA  

Il-Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) hija teknika li tista’ tintuża biex tistma l-kost totali ta’ sjieda għat-tagħmir tal-IT (u possibilment uħud mill-

esternalitajiet ambjentali).  Dan huwa metodu sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment fit-tul effettivi peress li xi aspetti tal-kost jistgħu ma 

jidhrux immedjatament lil dak li jieħu d-deċiżjoni, eż. jista’ jenħtieġ investiment inizjali ogħla sabiex jinkisbu kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja baxxi, 

aktar tagħmir portabbli durabbli, u kostijiet ta’ tiswija u ta’ titjib aktar baxxi. Meta jitqiesu l-esternalitajiet, l-LCC huwa partikolarment rilevanti 

sabiex tinkiseb prestazzjoni ambjentali mtejba. 

Id-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-istadju tal-akkwist jista’ jkollhom influwenza sinifikanti fuq il-kostijiet operattivi.  Ġie stmat li l-kostijiet operattivi 

tipiċi tat-tagħmir tal-IT – inklużi l-kontijiet tad-dawl, it-tiswijiet tat-tagħmir u l-aġġornamenti tal-ħardwer – jistgħu jkunu fil-firxa ta’ 8-13 % 

(skrins) u 56-83 % (kompjuters) tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja.  Għalhekk, il-Kostijiet taċ-Ċiklu tal-Ħajja huma konsiderazzjoni importanti fix-

xiri tat-tagħmir tal-IT.   

Komponent importanti ta’ dawn il-kostijiet operattivi huwa l-użu tal-elettriku fil-modalità attiva (skrins u kompjuters), flimkien mal-modalità 

wieqaf u l-modalità sospensjoni (kompjuters).  Il-kostijiet tal-elettriku normalment jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-kostijiet operattivi – 

normalment 2-15 % tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja.  L-aktar utenti sinifikanti tal-elettriku huma l-kompjuters desktop flimkien mal-iskrins 

tagħhom.  Għal kompjuters desktop, il-modalità attiva hija partikolarment importanti, iżda mhijiex ikkunsidrata kompletament minn Energy Star, 

għalhekk l-istrateġiji li mhumiex biss iffokati fuq it-tagħmir, bħall-edukazzjoni tal-persunal biex jitfu l-kompjuters fit-tmiem tal-ġurnata tax-

xogħol u l-ġestjoni tas-softwer biex jiġi ottimizzat it-tħaddim tas-sistemi operattivi tal-kompjuter jistgħu, bħala riżultat, jkunu importanti daqs it-

titjib tal-ħardwer.   

Il-kriterji tal-APE tal-UE għall-Kompjuters u l-Monitors ser ikollhom influwenza pożittiva fuq uħud miċ-ċentri tal-kost prinċipali li għandhom 

jitqiesu matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ “grupp” ta’ kompjuters u monitors.  Dawn huma enfasizzati fil-qosor hawn taħt, b’kunsiderazzjoni li l-

benefiċċji potenzjali dejjem ser jiddependu fuq l-ispeċifiċitajiet tal-organizzazzjonijiet tal-IT meħtieġa (eż. tagħmir tal-post jew portabbli, l-utenti 

aħħarin, ambjent operattiv maħsub): 

o Ħardwer (b’mod indikattiv 17-44 % tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja għad-desktops u n-notebooks 
25

 u 87-92 % għall-iskrins) 

- Il-kriterji tal-għoti jistgħu jintużaw biex iħeġġu prezzijiet kompetittivi għal tagħmir portabbli aktar robust, kif ukoll komponenti 

li jdumu aktar bħall-batteriji.    

o Operazzjoni (b’mod indikattiv 8-15% tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja) 

                                            
25

 Għal kompjuters il-kost tat-tagħmir isir proporzjon iżgħar tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja filwaqt li l-ħajja tiegħu tiġi estiża.  Madankollu, il-potenzjal li jitnaqqsu kostijiet tal-ħardwer fit-

tul huwa sa ċertu punt ikkumpensat minn aktar appoġġ u aġġornament tal-kostijiet filwaqt li l-ħajja tiġi estiża.  
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- Speċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu jintużaw biex jinxtara tagħmir konformi ma’ Energy Star.  Dan ser jiżgura livell minimu ta’ 

ffrankar tal-elettriku fil-firxa ta’ 47 % sa 64 % għal kompjuters desktop, li jiddependu fuq il-kapaċità, u 32 % sa 75 % għal 

skrins, li jiddependu fuq id-daqs tal-iskrin (abbażi tal-kalkolu għas-sostituzzjoni tat-tagħmir v5.0 ta’ Energy Star b’tagħmir 

konformi mal-v6.0).   

- Il-kriterji tal-għoti jistgħu jintużaw biex iħeġġu aktar iffrankar tal-elettriku sa 80 % fil-kostijiet operattivi bażiċi tat-tagħmir 
26

 

o Appoġġ u titjib (b’mod indikattiv 54-70 % tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja għal desktops u laptops) 

- Il-kriterji dwar it-titjib, is-sostituzzjoni u t-tiswija jħeġġu lis-suq biex jirreaġixxi permezz ta’ perjodi ta’ garanzija itwal u 

ftehimiet dwar is-servizzi;  

- Il-kriterji tal-għoti dwar l-ittestjar tad-durabilità tan-notebook u tat-tablet huma maħsuba biex iħeġġu disinni ta’ prodotti portabbli 

aktar robusti.  Dan għandu l-potenzjal li jestendi l-ħajja tal-prodott, perżempju għan-notebooks b’mill-inqas sena, u li jnaqqas il-

kostijiet assoċjati mal-ħsara aċċidentali waqt it-tiswija u difett fil-prodott. 

- Il-kriterji dwar it-titjib, is-sostituzzjoni u t-tiswija jħeġġu lis-suq biex jirreaġixxi permezz ta’ disponibbiltà futura 

kostkompetittiva ta’ partijiet, kif ukoll disinni ta’ prodotti li jiffaċilitaw tiswijiet u titjib aktar faċli.  Dan tal-aħħar iħeġġeġ id-

disinni tat-tagħmir portabbli li jippermettu s-sostituzzjoni tal-batterija u l-aġġornamenti tal-memorji. 

- Il-kriterju tal-għoti dwar il-ħajja u r-reżistenza tal-batterija jħeġġeġ lis-suq biex jirreaġixxi permezz ta’ batteriji li jistgħu jdumu 

għal tliet darbiet aktar minn kemm idumu l-batteriji standard.  

o Tmiem tal-ħajja operattiva  

- Il-kriterji dwar il-ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja jistgħu jintużaw biex iħeġġu lill-manifatturi u lil dawk il-persuni speċjalizzati fil-

maniġġ tal-WEEE biex jagħmlu offerta għal invenatrji ta’ tagħmir li ma għadux jintuża. Dan jista’ jippermetti rkupru ta’ xi ftit 

mill-valur residwu tat-tagħmir, b’mod indikattiv sa 7 % tal-kost oriġinali għall-użu mill-ġdid u sa 2 % tal-kost oriġinali għar-

riċiklaġġ, skont it-tip tat-tagħmir, l-età u l-kundizzjoni tiegħu 
27

.   

Madankollu, il-potenzjal għall-iffrankar tal-kostijiet jeħtieġ li jitqies fil-kuntest ta’ ġestjoni globali tat-tagħmir tal-IT.  Iż-żamma tal-produttività 

teħtieġ l-ottimizzazzjoni kemm tal-ħardwer kif ukoll tas-softwer, bit-tnejn li huma jkollhom rwol fid-determinazzjoni tal-ħajja operattiva utli tal-

prodott.  Għalhekk, għalkemm kompjuter jista’ jiġi aġġornat u l-memorja tiegħu titkabbar, l-evidenza turi li maż-żmien, il-kwistjonijiet tas-

softwer xorta waħda jistgħu jżidu l-kostijiet ta’ appoġġ annwali b’mod sinifikanti.  

                                            
26

 Jista’ jkun possibbli wkoll li jiġi kkalkolat il-valur tat-tkessiħ bl-elettriku evitat għal spazji tal-uffiċċji bl-arja kkundizzjonata. Fis-sajf, il-kompjuters u l-monitors huma kontributur ewlieni 

għat-tisħin żejjed tal-ispazji tal-uffiċċji, li jista’ jirriżulta fl-installazzjoni ta’ tkessiħ għall-konfort. 
27

 Il-valur residwu għall-bejgħ mill-ġdid tat-tagħmir jista’ jiġi rkuprat biss billi jsir investiment fit-tħejjija tat-tagħmir għall-bejgħ mill-ġdid – li tipikament jinvolvi t-tħassir, l-ittestjar u l-

aġġornament tad-dejta, u l-installazzjoni tas-softwer.   
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L-Anness I: Speċifikazzjonijiet tat-test tad-durabilità tan-Notebook u t-Tablet 

Test Kundizzjonijiet tat-test u rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali Metodu tal-ittestjar 

Waqgħa 

aċċidentali 

(Notebooks u 

tablets) 

Speċifikazzjoni minima:  

In-notebook jew it-tablet għandu jitwaqqa’ minn għoli minimu ta’ 76 ċm 

(30 pulzier28) fuq wiċċ li ma jċedix. Minimu ta’ waqgħa waħda għandha 

ssir fuq kull naħa tal-qiegħ u f'kull kantuniera tal-qiegħ.  

 

Rekwiżit funzjonali:  

In-notebook jew it-tablet għandu jintefa waqt it-test u wara kull waqgħa, 

dan għandu jixgħel normali. Wara kull test, il-kejsing għandu jibqa’ 

talikwali u l-iskrin ma għandux issirlu ħsara. 

IEC 60068  

Parti 2-31: Ec (Waqgħa, 

il-proċedura 1) 

 

Ir-reżiljenza tal-

iskrin 

(Notebooks u 

tablets) 

Speċifikazzjoni minima:  

Bil-prodott imqiegħed fuq wiċċ ċatt għandhom isiru żewġ testijiet ta’ 

tagħbija:  

1. Fuq l-għatu tal-iskrin (għan-notebooks) jew l-iskrin (għat-tablets) 

għandha titqiegħed tagħbija minima ta’ 50 kg b’mod uniformi.  

2. Tagħbija minima ta’ 25 kg għandha titqiegħed f'nofs l-iskrin fuq 

erja b'dijametru ta’ madwar 3 ċm.   

Rekwiżit funzjonali:  

Wara kull tagħbija, il-wiċċ tal-iskrin u l-pixels għandhom jiġu spezzjonati 

bir-reqqa għal xi linji, tikek u xquq. 

L-offerent għandu 

jikkonferma t-tagħmir u 

s-setup li ntużaw fit-test. 

 

Ir-reżistenza 

għax-xokkijiet 

Speċifikazzjoni minima:  

Mill-inqas għandha tiġi applikata pulsazzjoni ta’ nofs mewġa sinusojdali 

40G għal tliet darbiet għal mill-inqas 6 ms fuq in-naħat ta’ fuq u t’isfel, fuq 

il-ġnub ta’ quddiem u ta’ wara, tal-lemin u tax-xellug tal-prodott.  

Rekwiżit funzjonali:  

Waqt it-test, in-notebook għandu jinxtegħel u għandha tinfetaħ xi 

applikazzjoni.  Wara t-test, dan għandu jibqa' jiffunzjona. 

IEC 60068  

Parti 2-27: Ea 

Parti 2-47:  

 

Ir-reżistenza 

għall-vibrazzjoni 

Speċifikazzjoni minima:  

Għandhom jiġi applikati vibrazzjonijiet sinusojdali b’mod aleatorju li 

jkollhom medda tal-frekwenza minn 5 Hz sa minimu ta’ 250 Hz għal mill-

anqas ċiklu wieħed (1) sa tmiem kull assi lejn in-naħa ta’ fuq, t’isfel, ta’ 

quddiem, ta’ wara, tal-lemin u tax-xellug tal-prodott.  

Rekwiżit funzjonali:  

Waqt it-test, in-notebook għandu jinxtegħel u għandha tinfetaħ xi 

applikazzjoni.  Wara t-test, dan għandu jibqa' jiffunzjona. 

IEC 60068  

Parti 2-6: Fc  

Parti 2-47: 

Reżistenza għat-

temperatura 

Speċifikazzjoni minima:  

In-notebook għandu jkun soġġett għal mill-anqas erba’ ċikli ta’ esponiment 

ta’ 24 siegħa f’kompartiment għall-ittestjar.  In-notebook għandu jopera 

waqt ċiklu kiesaħ b’temperatura ta’ -25 °C u waqt ċiklu sħun niexef 

b’temperatura ta’ +40 °C. In-notebook ma għandux jopera waqt ċiklu 

kiesaħ f’temperatura ta’ -50 °C u waqt ċiklu sħun xott bejn +35 °C u 

IEC 60068  

Parti 2-1: Ab/e  

Parti 2-2: B 

 

                                            
28

 Standard tad-Dipartiment tad-Difiża tal-Istati Uniti MIL-STD-810G, il-Metodu 516.6 Speċifikazzjoni VI “Test tal-waqgħa 

tranżitorja” 
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+60 °C. 

Rekwiżit funzjonali:  

Wara kull wieħed minn dawn l-erba’ ċikli ta’ esponiment, għandu jiġi 

verifikat li n-notebook għadu jaħdem. 



 

 37 

L-Anness II: Protokoll għat-test tal-iżmontar 

 (a) Termini u definizzjonijiet 

(i) Il-partijiet u l-komponenti fil-mira: Partijiet u/jew komponenti li huma mmirati għall-proċess 

tal-qlugħ. 

(ii) Il-pass taż-żarmar: Operazzjoni li tispiċċa bit-tneħħija ta’ parti jew b’bidla ta’ għodda. 

 

(b) Il-kundizzjonijiet operattivi għall-qlugħ 

(i) Il-persunal: It-test għandu jsir minn persuna waħda. 

(ii) Il-kampjun tat-test: Il-kampjun tal-prodott li jintuża għat-test għandu jkun f’kundizzjoni tajba. 

(iii) L-għodod għall-qlugħ: L-operazzjonijiet tal-qlugħ għandhom isiru bl-idejn jew b’għodda 

disponibbli kummerċjalment (bħal tnalji, turnaviti, segi u mrietel kif definit fl-ISO 5742, l-

ISO 1174, u l-ISO 15601).   

(iv) Is-sekwenza tal-qlugħ: Is-sekwenza tal-qlugħ għandha tiġi dokumentata u meta jkun irid isir 

test minn parti terza, trid tingħata l-informazzjoni mogħtija lil min għamel il-qlugħ. Is-

sekwenza għandha tiġi definita bħala serje ta’ passi li għandhom jiġu segwiti mill-parti terza. 

(v) Kejl: Il-kejl tal-ħin tal-qlugħ jikkonsisti fil-kejl bi strument tal-ħin li jkun għadda mill-bidu 

tal-ewwel pass elenkat fid-dokumentazzjoni tas-sekwenza tal-qlugħ sat-tmiem tal-aħħar 

wieħed. 

 

(c) Dokumentazzjoni tal-kundizzjonijiet tat-test u tal-passi li ttieħdu 

(i) Id-dokumentazzjoni tal-passi: Għandu jiġu ddokumentat pass, pass x’sar waqt il-qlugħ u 

għandha tissemma' l-għodda assoċjata ma’ kull pass.   

(ii) Il-mezzi għar-reġistrazzjoni: Għandhom jittieħdu ritratti u jiġi rrekordjat vidjo tal-qlugħ tal-

komponenti b’kodiċi tal-ħin muri li jirreġistra l-ħin li jkun għadda matul ir-reġistrazzjoni.  Il-

filmat u r-ritratti għandhom jippermettu identifikazzjoni ċara tal-passi fis-sekwenza tal-qlugħ.  


