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Kriterji tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku tal-UE għad-Disinn, għall-Kostruzzjoni u għall-

Manutenzjoni tat-Toroq 

 

1 INTRODUZZJONI 

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

kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma formulati b'tali mod li jistgħu jiġu integrati fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-awtorità individwali, jekk ikun meqjus 

xieraq mill-istess awtorità. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti “Disinn, Kostruzzjoni u Manutenzjoni tat-Toroq”. Dan 

huwa appoġġat minn abbozz ta’ Dokument ta' gwida li jipprovdi orjentament dwar kif għandhom jiġu integrati b’mod effettiv dawn il-kriterji tal-APE fil-proċess ta’ akkwist. 

Rapport Tekniku li jakkumpanjah jipprovdi aktar dettalji dwar ir-raġunijiet għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni. 

Il-kriterji huma maqsumin fi Kriterji ta' Għażla, Speċifikazzjonijiet Tekniċi, Kriterji tal-Għotja u Klawżoli ta' Prestazzjoni tal-Kuntratt. Għal kull sett ta' kriterji hemm għażla 

bejn żewġ livelli ta' ambizzjoni: 

- Il-kriterji ewlenin huma maħsuba biex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE billi jiffukaw fuq l-oqsma prinċipali tal-prestazzjoni ambjentali ta' prodott u bl-għan li 

jżommu l-ispejjeż amministrattivi għall-kumpaniji baxxi kemm jista' jkun. 

- Il-kriterji komprensivi iqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta' prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu appoġġ ulterjuri fl-

għanijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u l-innovazzjoni. 

 

1.1 Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 

Dan is-sett ta’ kriterji tal-APE jindirizza l-proċess ta’ akkwist għad-disinn, għall-kostruzzjoni u għall-manutenzjoni tat-toroq.  

Triq hija definita bħala: 

"Linja ta’ komunikazzjoni (passaġġ ta’ vjaġġ) miftuħa għat-traffiku pubbliku, primarjament għall-użu ta’ vetturi bil-mutur fit-triq, bl-użu ta’ bażi stabbilizzata 

apparti binarji jew runway" (Eurostat, 2009) 

Kostruzzjoni tat-triq hija definita bħala: 

"It-tħejjija u l-bini ta’ triq bl-użu ta’ materjali, inklużi leganti u addittivi aggregati, bituminużi u idrawliċi li jintużaw għas-sottobażi, għall-bażi tat-triq u għas-saffi 

tas-superfiċe tat-triq " 

Manutenzjoni tat-triq hija definita bħala: 

"l-azzjonijiet kollha mwettqin għall-manutenzjoni u għar-restawr tal-kapaċità ta’ servizzjar u l-livell tas-servizz tat-toroq (PIARC Road Dictionary), biż-żewġ 

sottokategoriji li ġejjin: 

- Manutenzjoni ta’ rutina hija definita bħala:  
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"l-operazzjonijiet kollha li jistgħu jiġu skedati fuq bażi perjodika bil-għan li jinżamm livell sodisfaċenti ta’ servizz li huwa l-aktar qrib possibbli għall-istat inizjali u 

skont il-klassifikazzjoni tat-triq" (PIARC Road Dictionary) 

- Manutenzjoni preventiva u riabilitazzjoni huma definiti bħala:  

"il-ħidma mwettqa għall-preservazzjoni jew għar-restawr tal-kapaċità ta’ servizzjar u għall-estensjoni tal-ħajja operattiva ta’ triq eżistenti" (PIARC Road 

Dictionary). 

Il-manutenzjoni preventiva normalment tiġi applikata għal pavimentar f’kundizzjoni tajba li jkun fadallu ħajja operattiva sinifikanti, mingħajr ma tinbidel b’mod 

sinifikanti l-kapaċità strutturali, filwaqt li r-riabilitazzjoni sseħħ meta l-effiċjenza strutturali tal-faċilità eżistenti tkun kompromessa. 

Rikostruzzjoni tat-triq hija definita bħala: 

"ix-xogħol li jsir sabiex jittejjeb in-netwerk jew sabiex tinbidel il-parti sħiħa tat-triq" (CEDR 2013). Minn perspettiva tal-akkwist, din il-fażi tixbah il-fażi tal-

kostruzzjoni u, għalhekk tkun soġġetta għal Stedina għall-Preżentazzjoni tal-Offerti (ITT) speċifika. 

It-toroq jinbnew f’saffi u jistgħu jiġu identifikati tliet tipi ewlenin ta’ kostruzzjoni tat-toroq: pavimentar flessibbli, pavimentar riġidu u pavimentar semiriġidu (Sherwood, 

2001). 

Dan is-sett ta' kriterji fih rakkomandazzjonijiet li japplikaw kemm għall-kostruzzjoni ta’ toroq ġodda kif ukoll għall-manutenzjoni u għar-riabilitazzjoni ta’ toroq eżistenti. Il-

kriterji huma appoġġati minn gwida dwar il-proċess tal-iżvilupp u tal-akkwist ta' triq ġdida jew triq mantnuta u riabilitata. L-istadji ewlenin f'dan il-proċess li huma 

identifikati fil-gwida huma dawn li ġejjin:  

- Ambitu preliminari u fattibbiltà; 

- Disinn dettaljat u rekwiżiti tal-prestazzjoni; 

- Kostruzzjoni jew estensjonijiet maġġuri; 

- Użu tat-triq; 

- Manutenzjoni u operazzjoni; 

- Tmiem tal-ħajja (EoL), jiġifieri dekummissjonar tat-triq 

L-istadji speċifiċi f'dan il-proċess li matulhom iseħħ l-akkwist formali, u li għalihom il-kriterji huma pprovduti f'dan id-dokument, huma identifikati fit-Taqsima 1.2. 

Għal kull waħda minn dawn l-attivitajiet, ġew proposti kriterji ambjentali. Il-kriterji jindirizzaw il-hotspots ewlenin tul iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta’ triq, mill-produzzjoni tal-

materjali (inklużi l-estrazzjoni u t-trasport tal-materja prima), sal-kostruzzjoni, l-użu (il-konsum tal-fjuwil tul il-ħajja operattiva ta' servizz ta' triq minħabba l-interazzjoni bejn 

il-pavimentar u l-vetturi), il-manutenzjoni (u l-operazzjoni) u l-EoL. L-aktar impatti ambjentali sinifikanti huma relatati mal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mill-

konsum tal-fjuwil waqt l-użu tat-triq u l-użu tar-riżorsi għall-manifattura tal-materjali tal-kostruzzjoni. Oqsma ta’ interess ambjentali oħrajn, bħall-preservazzjoni tal-ilma u 

tal-ħabitats u t-tnaqqis tal-emissjonijiet akustiċi huma indirizzati wkoll. 
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B'mod ġenerali, il-kriterji jiffokaw fuq triq bħala sistema minflok bħala komponenti individwali. Ta’ min jgħid li hemm kriterji separati tal-APE għad-dwal tat-triq u għas-

sinjali tat-traffiku
1
 disponibbli li jistgħu jintużaw fil-kuntest tal-akkwist tat-triq.  

 

1.2 Applikabbiltà tal-kriterji tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għad-Disinn, għall-Kostruzzjoni u għall-

Manutenzjoni tat-Toroq 

Id-disinn u l-akkwist tal-attivitajiet ta’ kostruzzjoni, ta’ manutenzjoni jew ta’ riabilitazzjoni tat-triq b’impatt ambjentali mnaqqas huma proċess kumpless. Fid-dawl ta’ din il-

kumplessità, ġie elaborat dokument ta’ gwida li jipprovdi lill-akkwirenti b’orjentazzjoni dwar kif jintegraw b’mod effettiv il-kriterji tal-APE għad-Disinn, għall-Kostruzzjoni 

u għall-Manutenzjoni tat-Toroq fil-proċess ta’ akkwist (ara d-Dokument ta’ gwida prattika dwar l-akkwist, ipprovdut bħala dokument separat). 

Il-proċess tal-kostruzzjoni ta' triq ġdida jew tat-twettiq ta' attivitajiet ta’ manutenzjoni jikkonsisti f’sekwenza distinta ta’ attivitajiet tal-akkwist b'kuntratti relatati. Din is-

sekwenza ta' akkwist jista' jkollha influwenza sinifikanti fuq l-eżitu. Dan għaliex kull tip ta' kuntratt iġib miegħu interazzjonijiet distinti bejn l-akkwirent, it-tim ta' disinn tat-

triq u l-kuntratturi. 

Skont ir-rotta ta' akkwist adottata, dawn il-kuntratti jistgħu jingħataw lill-istess kuntrattur jew inkella jingħataw b’mod separat. Xi kuntratti jistgħu jiġu integrati f'arranġament 

ta' Disinn u Bini (DB) jew ta’ Disinn, Bini u Operar (DBO), bil-proċess ta' disinn iddettaljat, il-kuntratt ta’ kostruzzjoni ewlieni, il-kuntratt ta’ manutenzjoni u ta’ operazzjoni 

kollha potenzjalment ikkoordinati minn kuntrattur wieħed.  

Għaldaqstant huwa importanti li jiġu identifikati l-punti ewlenin fis-sekwenza tal-attivitajiet tal-akkwist fejn għandhom jiġu integrati l-kriterji tal-APE. Għal dan il-għan, 

dawn il-kriterji huma rranġati sabiex jirriflettu l-aktar attivitajiet ta' akkwist komuni u huma akkumpanjati minn dokument ta' gwida li jipprovdi parir ġenerali dwar kif u meta  

l-kriterji tal-APE jistgħu jiġu integrati f'dan il-proċess. Dan jissuġġerixxi wkoll, abbażi tal-esperjenza minn proġetti madwar l-UE, kif is-sekwenza tal-akkwist tista' tkun 

ġestita sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati, il-kwistjonijiet li għandhom jiġu meqjusa fi stadji ewlenin matul il-proċess u t-tipi speċifiċi ta' ħila esperta li jistgħu jgħinu fil-kisba ta' 

eżiti aħjar. 

L-istadji li ġejjin fil-proċess tal-akkwist għal triq ġdida jew mantnuta huma koperti mill-kriterji proposti. Dawn ġew identifikati bħala stadji fejn l-akkwist formali ser iseħħ 

jew jeħtieġ monitoraġġ: 

A. Għażla tat-tim tad-disinn u tal-kuntratturi; 

B. Disinn dettaljat u rekwiżiti tal-prestazzjoni; 

C. Kostruzzjoni jew estensjonijiet maġġuri; 

D. Użu tat-triq; 

E. Manutenzjoni u operazzjoni; 

F. Tmiem tal-ħajja. 

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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Skont il-livell tal-ambizzjoni tal-proġett, il-limitazzjonijiet ta’ żmien u l-esperjenza tal-awtorità kontraenti, mhux il-kriterji kollha tal-APE inklużi f'dan is-sett ta' kriterji ser 

ikunu rilevanti. Barra minn hekk, skont is-sekwenza ta' akkwist ippreferuta, il-kriterji jistgħu jiġu indirizzati l-aħjar fi stadji speċifiċi. L-għanijiet u l-miri strateġiċi tal-proġett 

għandhom jiġu determinati fil-bidu tal-proġett b'referenza għas-sett ta' kriterji tal-APE. L-istadji ottimali għall-integrazzjoni tal-kriterji tal-APE għandhom jiġu evalwati 

sabiex tiġi determinata r-rotta tal-akkwist. Fil-każijiet kollha, huwa rrakkomandat li l-kriterji tal-APE huma integrati kemm fl-ippjanar intern kif ukoll fis-sekwenza tal-

akkwist fi stadju bikri sabiex jiġu assigurati l-eżiti mixtieqa u jintlaħaq l-aħjar valur għall-flus. 

 

1.3 Impatti ambjentali ewlenin 

1.3.1 L-aktar impatti ambjentali sinifikanti tat-toroq 

L-impatti ambjentali ewlenin jirriżultaw mit-traffiku ta’ kuljum (konsum tal-fjuwil b’karozzi u trakkijiet heavy-duty) matul il-fażi ta’ użu ta’ triq. 

Ir-reżistenza għad-dawrien assoċjata mad-densità tal-pavimentar ġeneralment ikollha l-ogħla impatt potenzjali, għaliex hija relatata direttament mal-konsum tal-fjuwil tal-

vettura. Skont Wang et al. (2012a), tnaqqis ta’ 10% fir-reżistenza għad-dawrien jista’ jwassal għal titjib ta’ 1-2% fl-ekonomija tal-fjuwil. 

Il-konġestjoni tista’ tkun dovuta għal fatturi li jaqgħu barra mill-ambitu tax-xogħlijiet pubbliċi (bħat-traffiku fl-eqqel ħinijiet, aċċidenti, ħsarat u kundizzjonijiet avversi tat-

temp) jew minħabba fatturi relatati direttament magħhom, bħal għeluq ta’ korsija/ta’ triq neċessarju għall-kostruzzjoni u/jew għall-manutenzjoni ta’ triq. Tista’ tinfluwenza 

ħafna l-konsum tal-fjuwil tal-vettura minħabba kjuwijiet u l-mixi bil-mod assoċjat tat-traffiku, kemm matul il-fażi tal-kostruzzjoni kif ukoll matul dik tal-manutenzjoni.  

L-istadju taċ-ċiklu tal-ħajja tat-triq bit-tieni l-akbar impatt ambjentali huwa indikat li huwa l-fażi tal-kostruzzjoni, li fiha l-hotspots huma relatati mar-riżorsi użati u mal-

emissjonijiet u mal-impatti tal-ekosistema assoċjati mal-produzzjoni tal-materjali, inklużi l-estrazzjoni u t-trasport. L-użu tar-riżorsi huwa influwenzat mill-ammont ta' 

skart iġġenerat waqt il-manifattura tal-prodott, il-kostruzzjoni fuq is-sit u l-proċessi ta' manutenzjoni, li jistgħu jkunu sinifikanti bħala proporzjon tal-flussi ġenerali tal-

materjal fuq sit ta' kostruzzjoni. Dan jixħet dawl fuq l-importanza tad-disinn u tal-ispeċifikazzjoni għall-effiċjenza fir-riżorsi, bl-aktar elementi sinifikanti tat-triq li għandhom 

jiġu indirizzati li huma s-sottograd, inklużi ċ-ċaqliq ta’ terrapien jew ta’ ħamrija u x-xogħlijiet fuq l-art, is-sottobażi, il-bażi, il-mogħdijiet tal-leganti u tas-superfiċe jew iċ-

ċangaturi tal-konkrit. F'dan ir-rigward ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta’ materjali u prodotti tal-kostruzzjoni jistgħu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali u l-

iżvilupp ta' ekonomija ċirkolari.  

Konsiderazzjoni relatata fil-każ ta' materjali tal-kostruzzjoni ta’ volum kbir u b’piż għoli huma l-impatti relatati mat-trasportazzjoni ta’ aggregati (naturali, riċiklati jew 

sekondarji) lejn siti tal-produzzjoni. It-trasport ta' dawn il-materjali tipikament isir permezz ta' trakk, li jirriżulta f'emissjonijiet relatati mal-fjuwil li ġeneralment huma akbar 

minn jew daqs dawk għall-produzzjoni ta' tali materjali. Jekk dawn il-materjali jitmexxew fuq distanzi akbar minn 25 km, l-emissjonijiet li jirriżultaw jistgħu jikkontribwixxu 

b’mod sinifikanti għall-impatti ambjentali tal-fażi tal-produzzjoni għall-elementi ewlenin tat-triq. L-imminimizzar ta’ emissjonijiet relatati mat-trasport jista’ jgħin fil-

promozzjoni tal-użu ta’ mezzi tat-trasport b'impatt akbar baxx bħall-ferrovija jew it-trasport bil-baħar għal dawn il-materjali. Finalment, l-użu ta' materjali rriċiklati bħall-

aggregati mill-iskart tal-kostruzzjoni u tad-demolizzjoni jista' jgħin fl-iżvilupp ta' suq għal tali materjali, f’konformità mal-objettivi tal-Ekonomija Ċirkolari tal-UE, u 

jipprovdi benefiċċji ta’ effiċjenza fl-użu tar-riżorsi assoċjati. 

 

F’kundizzjoni ta’ orografija kumplessa, l-impatti relatati maċ-ċaqliq ta’ terrapien jew ta’ ħamrija u x-xogħlijiet fuq l-art, inkluża l-istabbilizzazzjoni tal-ħamrija, jistgħu 

jinvolvu l-parti ewlenija tal-emissjonijiet totali u sa 30% mill-ispiża tal-proġett. 
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Illum il-ġurnata, il-manutenzjoni u r-riabilitazzjoni qed jiksbu rilevanza dejjem akbar minħabba li dejjem qegħdin jinbnew anqas toroq ġodda. Il-manutenzjoni trid tiġi 

evalwata mhux bħala sempliċi ripetizzjoni ta’ attivitajiet ta’ restawr u ta’ tiswija iżda, għall-kuntrarju, bħala netwerk kumpless ta’ strateġiji tad-disinn inkluża l-evalwazzjoni 

fuq ir-reżistenza għad-dawrien, il-konġestjoni u d-durabilità tal-materjali tas-superfiċe tat-triq. Din il-fażi hija ddominata minn produzzjoni ta’ materjali u konġestjoni, simili 

għall-fażi tal-kostruzzjoni. Diversi studji jindikaw li hemm rabta ċara bejn l-aspetti tad-durabilità u tas-sostenibbiltà. B’hekk, meta jintużaw materjali durabbli, jonqos il-

bżonn ta’ manutenzjoni. 

Fattur importanti huwa l-influwenza tal-fluss tat-traffiku fuq l-importanza relattiva tal-hotspots identifikati: 

- F’toroq traffikużi ħafna (pereżempju awtostradi, toroq pubbliċi, u toroq nazzjonali prinċipali), ir-reżistenza għad-dawrien u l-konġestjoni għandhom l-akbar impatti 

fuq il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet. Il-produzzjoni u t-trasport tal-materjali huma t-tielet l-aktar aspett importanti li jrid jiġi kkunsidrat. 

- F’toroq mhux traffikużi
2
 (jiġifieri toroq sekondarji u oħrajn): impatti akbar fuq il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet jiġu mill-produzzjoni u mit-trasport tal-

materjali minflok mir-reżistenza għad-dawrien u mill-konġestjoni. L-importanza relattiva tal-produzzjoni u tat-trasport tal-materjali tiżdied mat-tnaqqis tal-fluss tat-

traffiku.  

Xi impatti oħrajn li ġeneralment ma jiddaħħlux fl-istudji LCA tat-toroq iżda li huma ta’ importanza partikolari huma: l-emissjonijiet akustiċi ambjentali u s-sistemi tal-

iskular tal-ilma tal-maltemp. Fir-rigward tal-istorbju ambjentali, it-traffiku fit-toroq aktarx li huwa l-aktar sors dominanti individwali f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE. Hemm 

żewġ approċċi possibbli sabiex jitnaqqas l-istorbju mit-traffiku fit-toroq: li jiġu speċifikati superfiċi tat-toroq li ma jagħmlux storbju jew li jiġi installat lqugħ għall-istorbju. 

Rigward is-sistemi tal-iskular tal-ilma tal-maltemp, għadd ta’ sustanzi niġġiesa jiġu ttrasferiti mit-toroq għall-korsiji tal-ilma. L-aktar ħaġa importanti sabiex jiġi ttrattat l-ilma 

tal-maltemp u jitneħħew is-sustanzi niġġiesa mit-toroq hija li jitneħħa l-materjal li jżomm f’wiċċ l-ilma (skart u żjut) u l-partikoli solidi (sediment). Hemm opportunità kbira 

sabiex is-sistemi ta’ skular tal-ilma tat-toroq jipprovdu kapaċità għall-għargħar tassew meħtieġa f’żoni b’riskju ta’ għargħar. Illum jeżistu żewġ tipi ġenerali ta’ sistemi ta’ 

skular tal-ilma ta' inġinerija li jistgħu jiġu distinti bħala “inġinerija iebsa” (aktar ibbażata fuq il-konkrit) jew “inġinerija ratba” (anqas ibbażata fuq il-konkrit). F’termini ta’ 

mmaniġġjar tal-għargħar, it-tnejn jistgħu jitfasslu apposta sabiex inaqqsu b'mod sinifikanti r-riskju ta’ għargħar downstream.  

 

1.3.2 Kif huma indirizzati l-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-materjali tal-kostruzzjoni  

Kif diġà enfasizzat, il-materjali tal-kostruzzjoni huma assoċjati ma' impatti ambjentali sinifikanti. Il-kriterji joffru lill-akkwirenti u lill-offerenti għadd ta' għażliet għal kif 

jivvalutaw dawn l-impatti u kif jagħżlu elementi tat-triq b'impatt iktar baxx. 

Il-kriterji jipprovdu l-għażla li ssir valutazzjoni ġenerali tal-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-materjali sabiex l-offerenti u t-timijiet ta' disinn tagħhom ikunu jistgħu jiddeċiedu 

dwar it-titjib. Dawn il-kriterji huma teknikament eżiġenti, li jagħmluhom partikolarment adatti għal proġetti aktar avvanzati b'timijiet ta' disinn esperjenzati. Xi kriterji 

jindirizzaw biss fażijiet speċifiċi fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ triq. Dawn huma maħsuba sabiex jippromwovu miżuri għall-indirizzar ta' impatti speċifiċi magħrufa u għażliet ta' titjib 

assoċjati għal materjali speċifiċi. Dawn il-kriterji huma teknikament anqas eżiġenti u jistgħu jkunu aktar adatti għal proġetti anqas avvanzati u timijiet ta' disinn anqas 

esperjenzati.   

Il-kriterji tal-għotja disponibbli għall-akkwirenti huma, f'livell jonqos ta' ambizzjoni u kumplessità teknika, kif ġejjin: 

1. Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA, Life Cycle Assessment): It-twettiq ta' Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (ara l-kriterju komprensiv B14). Dan jeħtieġ li l-

offerenti jevalwaw l-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-elementi ewlenin tat-triq. 

                                                      
2 F’livell internazzjonali, toroq bi flussi tat-traffiku ta’ anqas minn 2000 vettura kuljum huma ddenotati bħala toroq b’volum baxx (AASHTO, 1993). 
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2. Marka tal-karbonju (CF): It-twettiq ta’ Marka tal-karbonju (ara l-kriterju ewlieni B14). Dan jeħtieġ li l-offerenti jevalwaw il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali taċ-ċiklu 

tal-ħajja tal-elementi ewlenin tat-triq. 

3. Ir-rekwiżit għal kontenut irriċiklat u użat mill-ġdid: Dan jirrikjedi li l-offerenti jipprovdu materjali b'rekwiżit minimu fir-rigward tal-ammont tal-kontenut irriċiklat u 

użat mill-ġdid għall-elementi ewlenin tat-triq (ara l-kriterju B15). 

4. Ir-rekwiżit ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet mit-trasport għal materjali tqal: Dan jippremja livell baxx ta’ emissjonijiet CO2e mit-trasport tal-aggregati użati għall-

elementi ewlenin tat-triq (ara l-kriterju B16). 

Jekk awtorità kontraenti tiddeċiedi li tippremja kontenut irriċiklat jew użat mill-ġdid (3.) jew tnaqqis fl-emissjonijiet mit-trasport (4.), għandha tikkunsidra l-istabbiliment ta’ 

kriterji li jqisu l-kundizzjonijiet speċifiċi fis-suq lokali għal materjali tal-kostruzzjoni. Huwa rakkomandat li jiġu indirizzati l-kompromessi potenzjali fl-impatti ambjentali 

billi jinġabru flimkien ir-rekwiżiti dwar il-kontenut irriċiklat u użat mill-ġdid u dwar l-emissjonijiet mit-trasport aktar baxxi. L-ippeżar relattiv taż-żewġ kriterji għandu 

jiżgura kompetizzjoni effettiva bejn fornituri potenzjali, filwaqt li jħeġġeġ ukoll sejħiet għall-offerti li jagħtu benefiċċju ambjentali ġenerali. 

Il-livell ta’ ambizzjoni magħżul għas-Sejħa għall-Offerti (ITT) ser jiddependi fuq l-għarfien u l-esperjenza tal-awtorità kontraenti, l-iskala tal-proġett u ġudizzju dwar il-livell 

ta’ esperjenza ta’ offerenti potenzjali. L-awtorità kontraenti ser ikollha bżonn tibbilanċja b’attenzjoni l-kriterji ta’ għoti ambjentali u mhux ambjentali differenti u 

tikkomunikahom b’mod ċar fl-ITT. 
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Żoni Ambjentali Ewlenin fiċ-Ċiklu tal-ħajja tat-triq u l-Impatti 

Ambjentali Ewlenin 

 L-approċċ propost tal-APE tal-UE għad-Disinn, għall-Kostruzzjoni u għall-

Manutenzjoni tat-Toroq 

Oqsma ambjentali ewlenin 

- Ir-reżistenza għad-dawrien minħabba l-interazzjoni bejn il-

pavimentar u l-vetturi, u l-konsum tal-fjuwil relatat, u l-

emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra assoċjati, matul il-fażi ta’ 

użu ta’ triq; 

- It-tnaqqis tar-riżorsi naturali, l-enerġija inkorporata u l-

emissjonijiet assoċjati mal-manifattura u mat-trasport ta’ 

materjali tal-kostruzzjoni ta’ triq; 

- Materjali skavati u ħamrija, inkluża l-ħamrija tal-wiċċ, 

iġġenerati matul il-preparazzjoni tas-sit, iċ-ċaqliq ta’ terrapien 

u ta’ ħamrija u x-xogħlijiet fuq l-art. Il-kostruzzjoni u d-

demolizzjoni tat-triq; 

- L-emissjonijiet akustiċi mill-kostruzzjoni, mill-użu u mill-

manutenzjoni tat-triq; 

- Id-durabilità tal-mogħdijiet tas-superfiċe tal-pavimentar. 

Ottimizzazzjoni tal-istrateġija ta’ manutenzjoni sabiex tiġi 

ggarantita prestazzjoni mixtieqa għar-reżistenza għad-dawrien, 

għad-durabilità u għat-tnaqqis tal-istorbju; 

- Konġestjoni dovuta għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u ta’ 

manutenzjoni; 

- Tniġġis tal-ilma matul il-kostruzzjoni ta’ triq u matul il-fażi ta’ 

użu. Kontribuzzjoni tas-superfiċi tat-toroq għall-għargħar. 

Frammentazzjoni tal-ħabitats u riskji għall-flora u għall-fawna 

matul il-fażi ta’ użu tat-triq. 

L-impatti ambjentali ewlenin taċ-ċiklu tal-ħajja u l-parametri għall-użu 

tar-riżorsi: 

- Il-kategoriji ewlenin tal-impatt ambjentali li ġejjin tul iċ-ċiklu 

tal-ħajja tal-prodott huma meqjusa bħala l-aktar importanti: il-

 - Id-disinn u l-kostruzzjoni sabiex tinkiseb reżistenza għad-dawrien baxxa (fi 

ħdan parametri tas-sikurezza teknikament aċċettabbli) u konsum tal-fjuwil 

u emissjonijiet assoċjati baxxi fl-awtostradi u fit-toroq pubbliċi bl-

ottimizzazzjoni tal-makrosawra (imkejla bħala l-Fond tal-Profil Medju 

(MPD)) u l-monitoraġġ ta’ din matul il-fażi ta’ użu tat-triq; 

- Disinn u speċifikazzjoni sabiex jitnaqqsu l-impatti inkorporati u l-użu tar-

riżorsi assoċjati ma’ materjali ta’ kostruzzjoni; 

- Disinn, speċifikazzjoni u mmaniġġjar tas-sit sabiex jiġi mmassimizzat l-użu 

mill-ġdid fuq il-post ta’ materjali skavati u ta’ ħamrija (inkluża l-ħamrija 

tal-wiċċ), jiġi massimizzat l-użu mill-ġdid/ir-riċiklaġġ tal-iskart mill-

kostruzzjoni u mid-demolizzjoni (C&DW) u tal-iskart minn proċessi 

industrijali oħrajn u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’kontenut għoli 

rriċiklat jew użat mill-ġdid inklużi prodotti sekondarji; 

- Speċifikazzjoni tal-approċċi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet akustiċi (inklużi 

soluzzjonijiet bbażati fuq in-natura
3
) matul il-fażi ta’ kostruzzjoni, ta’ użu u 

ta’ manutenzjoni; 

- Żieda fid-durabilità tal-materjali u tnaqqis tal-ħtiġijiet ta’ manutenzjoni; 

- Strateġiji ta’ manutenzjoni u riabilitazzjoni li jinkludu pjan ta' monitoraġġ u 

pjan ta’ manutenzjoni; 

- Pjan ta’ Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku inklużi soluzzjonijiet bħal 

rotot alternattivi, korsiji ta’ fluss riversibbli (tidal) u korsiji ta’ emerġenza 

evalwati permezz ta’ analiżi tal-LCC; 

- Introduzzjoni ta’ komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma u komponenti 

tal-kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp, inklużi soluzzjonijiet tal-

inġinerija ratba (eż. soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura) fis-sistema ta’ 

skular tal-ilma, inkluż il-potenzjal għall-ħolqien ta’ ħabitats b’mod 

partikolari sabiex jonqos l-iskol fis-sistemi ta’ skular tal-maltemp u l-

ammont kumplessiv ta’ ilma li jidħol fis-sistemi lokali ta’ skular tal-ilma 

tal-maltemp jew fl-ilmijiet tal-wiċċ sabiex b’hekk tonqos b’mod sinifikanti 

                                                      
3 Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura huma adattati lokalment, effiċjenti fir-riżorsi u interventi sistemiċi li huma ispirati jew appoġġati min-natura, li huma kosteffikaċi, u fl-istess ħin jipprovdu benefiċċji ambjentali, soċjali u ekonomiċi u jgħinu sabiex tinbena r-

reżiljenza. 
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potenzjal ta' tisħin globali, il-formazzjoni ta’ ożonu 

fotokimiku, it-tnaqqis ta’ riżorsi abijotiċi, l-aċidifikazzjoni, l-

ewtrofikazzjoni, it-tossiċità fir-rigward tal-bniedem, l-

ekotossiċità, l-użu tal-art, l-isfruttament ta’ riżorsi tal-enerġija 

primarja rinnovabbli u mhux rinnovabbli, l-użu ta’ materjali 

sekondarji u użati mill-ġdid u l-flussi ta’ materjali ta’ skart. 

l-ħsara relatata mal-għargħar. 
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2 KRITERJI TAL-APE GĦAD-DISINN, GĦALL-KOSTRUZZJONI U GĦALL-MANUTENZJONI TAT-

TOROQ 

A. Għażla tat-tim tad-disinn u l-kuntratturi 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

Il-kostruzzjoni ta’ toroq ġodda effiċjenti fir-riżorsi li d-disinn tagħhom jikkunsidra l-impatti ambjentali inkluż l-istorbju, l-iskular tal-ilma u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi 

matul l-użu. 

Jew 

Ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni jew riabilitazzjoni maġġuri ta’ toroq eżistenti b’mod effiċjenti fir-riżorsi li jikkunsidra impatti ambjentali usa' inkluż l-istorbju, l-iskular tal-

ilma u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi matul l-użu. 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla fejn tim tad-disinn jiġi akkwistat mill-awtorità kontraenti. L-għadd u d-daqs ta’ proġetti mwettqa b’evidenza tal-

esperjenza għandhom ikunu proporzjonati għall-proġett maħruġ b’sejħa għall-offerti. 

A1. Kompetenzi tal-maniġer tal-proġett u tat-tim tad-disinn 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għall-kuntrattur 

prinċipali jew fejn is-servizzi ta’ tim tad-disinn jinkisbu mill-awtorità kontraenti. 

Il-maniġer tal-proġett, l-inġiniera, il-periti, il-konsulent u/jew (i)l-konsorzju tat-tim tad-disinn 

għandu jkollhom il-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti f’kull wieħed minn dawn l-oqsma li 

ġejjin li jkunu responsabbli għalihom taħt il-kuntratt (agħżel kif rilevanti għall-kuntratt 

speċifiku): 

- L-immaniġġjar tal-proġett ta’ kuntratti ta’ kostruzzjoni u manutenzjoni ta’ toroq li 

pprovdew prestazzjoni ambjentali aħjar; 

- Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali ta’ triq bl-użu ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni 

b’bosta kriterji u għodod tal-marka tal-karbonju f’konformità mal-ISO 14067 jew 

ekwivalenti; 

- L-ispeċifikazzjoni, l-akkwist u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni li għandhom impatt 

ambjentali baxx; 

- L-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’kontenut għoli rriċiklat u użat mill-ġdid u prodotti 

sekondarji fil-kostruzzjoni u fil-manutenzjoni tat-toroq; 

- Pjanijiet ta’ mitigazzjoni tal-konġestjoni tat-traffiku u analiżi tal-LCC sabiex tiġi 

identifikata s-soluzzjoni kostottimali; 

A1. Kompetenzi tal-maniġer tal-proġett u tat-tim tad-disinn  

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għall-kuntrattur 

prinċipali jew fejn is-servizzi ta’ tim tad-disinn jinkisbu mill-awtorità kontraenti. 

Il-maniġer tal-proġett, l-inġiniera, il-periti, il-konsulent u/jew (i)l-konsorzju tat-tim tad-disinn 

għandu jkollhom il-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti f’kull wieħed minn dawn l-oqsma li 

ġejjin li jkunu responsabbli għalihom taħt il-kuntratt (agħżel kif rilevanti għall-kuntratt 

speċifiku): 

- L-immaniġġjar tal-proġett ta’ kuntratti ta’ kostruzzjoni u manutenzjoni ta’ toroq b’titjib 

fil-prestazzjoni ambjentali; 

- L-evalwazzjoni tal-irregolarità u tal-effetti tal-makrosawra fuq ir-reżistenza għad-

dawrien u, konsegwentement, fuq il-konsum tal-fjuwil u fuq ir-relazzjoni mar-reżistenza 

għaż-żliq. L-evalwazzjoni tal-makrosawra (imkejla bħala MPD) u tad-durabilità relatati 

mal-materjali tal-kostruzzjoni. L-użu tal-għodda MIRAVEC jew, meta jkun hemm, ta’ 

għodod ta’ valutazzjoni oħrajn sabiex jiġi evalwat il-konsum tal-fjuwil; 

- L-użu ta’ għodod ta’ valutazzjoni olistiċi fid-disinn u l-ispeċifikazzjoni ta’ toroq 

ambjentalment imtejba inklużi LCC u LCA. Studji komparattivi f'konformità ma’ ISO 

14040 u ISO 14044; 

- L-ispeċifikazzjoni, l-akkwist u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni li għandhom impatt 

ambjentali baxx; 
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- Soluzzjonijiet fil-ħajja reali għall-mitigazzjoni tal-istorbju tat-traffiku fit-toroq permezz 

ta’ pavimentar li ma jagħmilx storbju u lqugħ għall-istorbju; 

- Iż-żieda tad-durabilità tal-korsiji tal-pavimentar, tal-kapaċità ta’ felħan u tar-reżistenza 

għar-reħja; 

- L-iżvilupp u l-eżekuzzjoni ta’ pjanijiet ta’ monitoraġġ u ta’ manutenzjoni f’każijiet 

reali; 

- Id-disinn u l-installazzjoni ta’ komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma tal-maltemp u 

ta’ kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp, idealment inklużi komponenti tal-inġinerija 

ratba, fis-sistemi ta’ skular tal-ilma.  

L-esperjenza tal-proġett u l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu (CPD) ta’ rilevanza għal dawn l-

oqsma għandhom jiġu enfasizzati.  

L-awtorità kontraenti tista’ żżid l-għadd ta’ snin għall-ġbir tal-evidenza teknika u tista’ titlob 

prova tal-għadd minimu ta’ kuntratti skont in-natura tal-proġett. 

Verifika: 

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin 

preċedenti li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġata b’CVs 

tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

 

 

 

- L-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’kontenut għoli rriċiklat u użat mill-ġdid u prodotti 

sekondarji fil-kostruzzjoni u fil-manutenzjoni tat-toroq; 

- Pjanijiet ta’ mitigazzjoni tal-konġestjoni tat-traffiku u analiżi tal-LCC sabiex tiġi 

identifikata s-soluzzjoni kostottimali; 

- Soluzzjonijiet fil-ħajja reali għall-mitigazzjoni tal-istorbju tat-traffiku fit-toroq permezz 

ta’ pavimentar li ma jagħmilx storbju u lqugħ għall-istorbju; 

- Iż-żieda tad-durabilità tal-korsiji tal-pavimentar, tal-kapaċità ta’ felħan u tar-reżistenza 

għar-reħja. L-esperjenza f’pavimentar li jdum tajjeb u f’pavimentar perpetwu; 

- L-iżvilupp u l-eżekuzzjoni ta’ pjanijiet ta’ monitoraġġ u ta’ manutenzjoni f’każijiet 

reali; 

- Id-disinn u l-installazzjoni ta’ komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma tal-maltemp u 

ta’ kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp, idealment inklużi komponenti tal-inġinerija 

ratba, fis-sistemi ta’ skular tal-ilma. 

L-esperjenza tal-proġett u l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu (CPD) ta’ rilevanza għal dawn l-

oqsma għandhom jiġu enfasizzati.  

L-awtorità kontraenti tista’ żżid l-għadd ta’ snin għall-ġbir tal-evidenza teknika u tista’ titlob 

prova tal-għadd minimu ta’ kuntratti skont in-natura tal-proġett tat-triq. 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin 

preċedenti li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġata b’CVs 

tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

 

A2. Kompetenzi tal-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali  

Dawn il-kriterji jistgħu jkunu parti minn proċedura ta' qabel l-għażla għall-kuntrattur 

prinċipali.  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fl-

eżekuzzjoni kompluta ta’ kuntratti ta’ kostruzzjoni u ta’ manutenzjoni tat-toroq li ntwerew li 

taw prestazzjoni ambjentali mtejba. 

Fil-każ ta’ kuntratti ta’ Disinn u Bini (DB) jew ta’ Disinn, Bini u Operar (DBO), il-kriterju A2 

ser ikun rilevanti wkoll għat-tim tad-disinn imqabbad. 

L-oqsma ta’ esperjenza rilevanti għandhom jinkludu (kif xieraq għall-proġett u għall-kriterji 

ta’ APE magħżula): 

- L-ikkummissjonar ta’ attivitajiet ta’ monitoraġġ u ta’ manutenzjoni ta’ rutina fuq il-

makrosawra (MPD); 

A2. Kompetenzi tal-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali 

Dawn il-kriterji jistgħu jkunu parti minn proċedura ta' qabel l-għażla għall-kuntrattur 

prinċipali.  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fl-

eżekuzzjoni kompluta ta’ kuntratti ta’ kostruzzjoni u ta’ manutenzjoni tat-toroq li ntwerew li 

taw prestazzjoni ambjentali mtejba. 

Fil-każ ta’ kuntratti ta’ Disinn u Bini (DB) jew ta’ Disinn, Bini u Operar (DBO), il-kriterju A2 

ser ikun rilevanti wkoll għat-tim tad-disinn imqabbad. 

L-oqsma ta’ esperjenza rilevanti għandhom jinkludu (kif xieraq għall-proġett u għall-kriterji 

ta’ APE magħżula): 

- L-ikkummissjonar ta' attivitajiet ta’ monitoraġġ u ta’ manutenzjoni ta’ rutina dwar il-

makrosawra (MPD) u l-evalwazzjoni tal-konsum tal-fjuwil minħabba bidliet fl-MPD, 

irregolarità u difetti tas-superfiċe; 



 

12 

 

- L-evalwazzjoni tad-durabilità relatata mal-materjali tal-kostruzzjoni; 

- L-ikkummissjonar ta’ pjan ta’ mitigazzjoni tal-konġestjoni tat-triq u l-immaniġġjar 

tal-konġestjoni matul il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni, inklużi soluzzjonijiet bħal 

rotot alternattivi, korsiji ta’ fluss riversibbli, korsija ta' emerġenza, apparati tal-ITS u 

l-evalwazzjoni tagħhom permezz ta’ analiżi tal-LCC; 

- Ix-xiri u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’impatt ambjentali baxx u l-verifika tal-

prestazzjoni tagħhom. Immaniġġjar tal-katina ta’ provvista sabiex tiġi żgurata 

konformità ma’ kwalunkwe sistema ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tat-toroq 

rilevanti, pereżempju CEEQUAL jew Greenroads, eċċ.; 

- Ix-xiri u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’kontenut għoli rriċiklat u użat mill-

ġdid u prodotti sekondarji fil-kostruzzjoni u fil-manutenzjoni tat-toroq; 

- L-implimentazzjoni b’suċċess ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni tal-iskart mid-demolizzjoni u 

tal-iskavar ta' materjali u tal-ħamrija sabiex jiġi minimizzat l-iskart prodott. L-

għażla u l-għarfien ta’ għażliet ta’ trattament fis-sit u lil hinn mis-sit; 

- L-esperjenza b’asfalt ta’ temperatura baxxa b’enfasi partikolari fuq l-aħjar tekniki 

relatati mas-saħħa u mas-sikurezza tal-ħaddiema; 

- Il-kostruzzjoni ta’ pavimentar li ma jagħmilx storbju; 

- Pavimentar li jibqa jiffunzjona fit-tul u żieda tad-durabilità tal-ħamrija tal-wiċċ tal-

pavimentar; 

- Il-kostruzzjoni u l-ikkummissjonar ta’ komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma u 

ta’ kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp, inklużi komponenti tal-inġinerija ratba. 

L-esperjenza tal-proġett u l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu (CPD) ta’ rilevanza għal dawn l-

oqsma għandhom jiġu enfasizzati.  

L-awtorità kontraenti tista’ żżid l-għadd ta’ snin għall-ġbir tal-evidenza teknika u tista’ titlob 

għadd minimu ta’ kuntratti skont in-natura tal-proġett. 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fl-aħħar 5 snin 

li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġata wkoll b’CVs tal-

persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

- L-evalwazzjoni tad-durabilità relatata mal-materjali tal-kostruzzjoni. L-użu tal-

għodda MIRAVEC jew, meta jkun hemm, ta’ għodod ta’ valutazzjoni oħrajn sabiex 

jiġi evalwat il-konsum tal-fjuwil; 

- L-ikkummissjonar ta’ pjan ta’ mitigazzjoni tal-konġestjoni tat-triq u l-immaniġġjar 

tal-konġestjoni matul il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni, inklużi soluzzjonijiet bħal 

rotot alternattivi, korsiji ta’ fluss riversibbli, korsija ta' emerġenza, apparati tal-ITS u 

l-evalwazzjoni tagħhom permezz ta’ analiżi tal-LCC; 

- Ix-xiri u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’impatt ambjentali baxx u l-verifika tal-

prestazzjoni tagħhom. Immaniġġjar tal-katina ta’ provvista sabiex tiġi żgurata 

konformità ma’ kwalunkwe sistema ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tat-toroq 

rilevanti, pereżempju CEEQUAL jew Greenroads eċċ.. L-esperjenza b’għodod tal-

LCA u tal-LCC; 

- Ix-xiri u l-użu ta’ materjali tal-kostruzzjoni b’kontenut għoli rriċiklat u użat mill-ġdid 

u prodotti sekondarji fil-kostruzzjoni u fil-manutenzjoni tat-toroq; 

- L-implimentazzjoni b’suċċess ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni tal-iskart mid-demolizzjoni u 

tal-iskavar ta' materjali u tal-ħamrija sabiex jiġi minimizzat l-iskart prodott. L-għażla 

u l-għarfien ta’ għażliet ta’ trattament fis-sit u lil hinn mis-sit; 

- L-esperjenza b’asfalt ta’ temperatura baxxa b’enfasi partikolari fuq l-aħjar tekniki 

relatati mas-saħħa u mas-sikurezza tal-ħaddiema; 

- Il-kostruzzjoni u l-monitoraġġ ta’ pavimentar li ma jagħmilx storbju, l-analiżi tad-

durabilità tal-prestazzjoni ta’ tnaqqis tal-istorbju; 

- Pavimentar li jibqa jiffunzjona fit-tul u żieda tad-durabilità tal-ħamrija tal-wiċċ tal-

pavimentar; 

- Il-kostruzzjoni u l-ikkummissjonar ta’ komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma u 

ta’ kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp, inklużi komponenti tal-inġinerija ratba. 

L-esperjenza tal-proġett u l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu (CPD) ta’ rilevanza għal dawn l-

oqsma għandhom jiġu enfasizzati.  

L-awtorità kontraenti tista’ żżid l-għadd ta’ snin għall-ġbir tal-evidenza teknika u tista’ titlob 

għadd minimu ta’ kuntratti skont in-natura tal-proġett. 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti preċedenti fl-aħħar 5 

snin li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġata b’evidenza u 
dejta minn: 

- Awditjar minn parti terza (pereżempju mill-awditu tal-iskart mid-demolizzjoni); 

- Analiżi tal-LCA/LCC tal-element ewlieni tat-triq u/jew; 

- Il-ġbir ta’ dejta mill-monitoraġġ, pereżempju, tal-produzzjoni u tal-immaniġġjar ta’ 
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C&DW u ta’ materjali skavati u ħamrija, il-parametri tal-prestazzjoni għall-
manutenzjoni ta’ rutina u preventiva u r-riabilitazzjoni tat-toroq, eċċ. 

Din għandha tiġi appoġġata b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett 

 

 

Noti ta’ appoġġ: 

- L-evalwazzjoni ta’ konsulenti, ta’ timijiet tad-disinn u ta’ kuntratturi teħtieġ bord tal-evalwazzjoni b’esperjenza. Jista’ jkun xieraq li tinġieb ħila esperta esterna, li 

tista’ tinkludi l-ħatra ta’ maniġer tal-proġett, u l-istabbiliment ta’ bord bl-għarfien u l-esperjenza sabiex jiġġudika l-esperjenza ta’ kuntratturi li jkunu qed 

jikkompetu. Il-listi inklużi fil-kriterju tal-għażla 1 u 2 huma indikattivi u għandhom jiġu adattati għall-proġett u l-istadju tal-akkwist. 

- Fir-riforma tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku
4,5

 (ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tat-28 ta’ Marzu 2014 u li jirrikjedu t-traspożizzjoni mill-Istati Membri fi 

żmien 24 xahar), huwa ddikjarat b’mod espliċitu (l-Art. 67 tad-Direttiva 2014/24/UE) li l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal assenjat għat-

twettiq tal-kuntratt (fejn il-kwalità tal-persunal assenjat tista’ tħalli impatt sinifikanti fuq il-livell tal-prestazzjoni tal-kuntratt) jistgħu jkunu kriterju għall-għoti ta’ 

kuntratt. Għal kuntratti kumplessi bħal kuntratti ta’ toroq, normalment jista’ jkun mistenni li l-kwalità tal-maniġers tal-proġett, tat-tim tad-disinn, tal-konsulenti 

speċjalisti u tal-kuntratturi jista’ jkollha impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni tal-proġett. Jekk jogħġbok innota li l-kwalifiki edukattivi u professjonali tal-fornitur ta’ 

servizz jew tal-kuntrattur jew dawk tal-persunal maniġerjali tal-impriża jistgħu wkoll jiġu evalwati darba fi proċedura ta’ sejħa għall-offerti, jew fl-istadju tal-għażla 

jew bħala kriterju ta’ għotja (l-Anness XII, il-Parti II f tad-Direttiva 2014/24/UE). 

 

                                                      
4 Id-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE. 

5 Id-Direttiva 2014/25/UE dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE. 
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B. Disinn iddettaljat u rekwiżiti tal-prestazzjoni 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

B1. Asfalt ta’ temperatura baxxa 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu japplika l-aħjar 

prattika u tekniki għat-twittija tat-taħlitiet bituminużi sabiex ibaxxi t-temperatura tal-

produzzjoni u tal-applikazzjoni tal-asfalt. 

It-temperatura massima għat-twittija tat-taħlitiet bituminużi tal-korsiji tas-superfiċe u tal-legant 

ma għandhiex taqbeż il-140°C. Huwa biss f’każijiet ta’ taħlitiet bituminużi speċjali b’viskożità 

ogħla li għandhom ikunu permessi li jintużaw temperaturi tat-twittija li jitilgħu aktar minn 

140°C iżda anqas minn 155°C. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi rapport 

tekniku u pjan ta’ ħidma tal-attivitajiet tad-disinn, filwaqt li jindika t-tekniki ta’ tħallit u ta’ 

twittija u t-temperaturi massimi meħtieġa minn dawn it-tekniki, inklużi skedi ta’ dejta teknika 

dwar il-formulazzjoni tal-leganti u d-disinn tat-taħlita tal-asfalt ipprovduta mill-produttur(i). 

B1. Asfalt ta’ temperatura baxxa 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu japplika l-aħjar 

prattika u tekniki għat-twittija tat-taħlitiet bituminużi sabiex ibaxxi t-temperatura tal-

produzzjoni u tal-applikazzjoni tal-asfalt. 

It-temperatura massima għat-twittija tat-taħlitiet bituminużi tal-korsiji tas-superfiċe u tal-legant 

ma għandhiex taqbeż il-120 °C. Huwa biss f’każijiet ta’ taħlitiet bituminużi speċjali 

b’viskożità ogħla li għandhom ikunu permessi li jintużaw temperaturi tat-twittija li jitilgħu 

aktar minn 120 °C iżda anqas minn 155°C. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi rapport 

tekniku u pjan ta’ ħidma tal-attivitajiet tad-disinn, filwaqt li jindika t-tekniki ta’ tħallit u ta’ 

twittija u t-temperaturi massimi meħtieġa minn dawn it-tekniki, inklużi skedi ta’ dejta teknika 

dwar il-formulazzjoni tal-leganti u d-disinn tat-taħlita tal-asfalt ipprovduta mill-produttur(i). 

B2. Pjan ta' Ġestjoni tal-Materjali Skavati u tal-Ħamrija 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-produzzjoni tal-iskart matul l-iskavar, eskluż l-iskart mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni, għandha tiġi rreġistrata. 

Għandu jitħejja Pjan ta' Ġestjoni tal-Materjali Skavati u tal-Ħamrija li jistabbilixxi s-sistemi għall-ġbir separat ta’: 

(i) materjali skavati li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ skavar (pereżempju mit-tħejjija u mil-livellar tas-siti, il-pedamenti, l-iskavar ta’ taħt l-art u ta’ trinek), tipikament il-ħamrija u l-ġebel, 

inkluż il-ħamrija ta' taħt; 

(ii) il-ħamrija tal-wiċċ. 

L-użu mill-ġdid ta' ċirku magħluq fuq il-post kemm għal materjali skavati kif ukoll għall-ħamrija tal-wiċċ għandu jiġi mmassimizzat skont ir-riżultati tal-marka tal-karbonju jew il-valutazzjoni 

tal-prestazzjoni tal-LCA (ara l-kriterju B14). Il-ġbir separat tal-materjal skavat għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għall-irkupru għandu jirrispetta l-ġerarkija tal-iskart fid-Direttiva 

2008/98/KE. 

Verifika: 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi pjan għall-ġestjoni tal-materjali skavati u tal-ħamrija tal-wiċċ li jikkonsisti fi:  

(i) Skeda tal-kwantitajiet bi stimi għall-materjali skavati fuq il-bażi ta’ prattiki tajbin, kif spjegat fil-Kodiċi tal-prattika dwar il-ġestjoni tal-ħamrija ta’ DEFRA (2009) u/jew fil-Protokoll 

ENCODE (2013); 

(ii) Stimi tal-materjali kollha ddevjati mill-miżbla u identifikazzjoni tas-sustanzi perikolużi potenzjali; 

(iii) Stimi tal-% skont il-piż tal-materjali użati mill-ġdid u/jew irriċiklati fuq il-post; 
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(iv) Stimi tal-% skont il-piż tal-materjali użati mill-ġdid u/jew irriċiklati lil hinn mis-sit; 

(v) Ammont totali tal-ħamrija tal-wiċċ u strateġiji għall-preservazzjoni tal-kwalità tagħha. 

B3. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma fis-

sistemi ta’ skular tal-ilma 

Sakemm ma jkunux meħtieġa konnessjonijiet mad-drenaġġ b’mod speċifiku mir-regolamenti 

lokali jew minħabba ċ-ċirkustanzi speċifiċi 

Is-sistemi ta’ skular tal-ilma tat-triq ma għandhomx jitqabbdu mas-sistemi tad-drenaġġ 

ewlenin. 

Is-sistema ta’ skular tal-ilma għandu jkun fiha komponenti ta’ skular li jgħinu fit-tneħħija ta’ 

kwalunkwe sediment u partikoli solidi mill-ilma tal-maltemp. 

Verifika:  
It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jagħmilha ċara fejn 

għandu jispiċċa l-ilma tal-iskular u fejn u liema apparati ta’ tneħħija tas-sediment għandhom 

jiġu inkorporati fis-sistema ta’ skular tal-ilma. 

B3. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma fis-

sistemi ta’ skular tal-ilma 

Sakemm ma jkunux meħtieġa konnessjonijiet mad-drenaġġ b’mod speċifiku mir-regolamenti 

lokali jew minħabba ċ-ċirkustanzi speċifiċi 

Is-sistemi ta’ skular tal-ilma tat-triq ma għandhomx jitqabbdu mas-sistemi tad-drenaġġ 

ewlenin.  

Is-sistema ta’ skular tal-ilma għandu jkun fiha komponenti ta’ skular li jgħinu fit-tneħħija ta’ 

kwalunkwe sediment u partikoli solidi mill-ilma tal-maltemp. Komponenti ta’ skular tal-ilma 

“tal-inġinerija iebsa” bħal dawn għandhom ikunu kkombinati ma’ komponenti tal-“inġinerija 

ratba” (spiss imsejħa SuDS). 

Verifika:  
It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jagħmilha ċara fejn 

għandu jispiċċa l-ilma tal-iskular u fejn u liema komponenti/apparati ta’ tneħħija tas-sediment 

għandhom jiġu inkorporati fis-sistema ta’ skular tal-ilma u liema minn dawk il-komponenti/l-

apparati jsegwu l-prinċipji SuDS. 

B4. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp fis-sistemi ta’ skular tal-ilma 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Meta meħtieġa mil-leġiżlazzjoni, jew meta jkunu ta’ importanza partikolari għas-sit speċifiku 

Is-sistema ta’ skular tal-ilma għandha tiġi ddisinjata sabiex tkun kapaċi: 

- iżżomm l-ilma tax-xita minn design storm (maltempata ta' tqabbil mal-pjan)6 b’perjodu ta’ ritorn (frekwenza) ta’ 1 f’X snin u b’durata ta’ Y minuti fuq żona mbattla definita; 

- tirrestrinġi r-rati massimi ta’ skol mis-sistema ta’ skular tal-ilma għal mhux aktar minn dik ta’ sit f’maħdar ekwivalenti jew valur speċifiku ieħor definit biċ-ċar mill-awtorità kontraenti 

fl-ITT. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jingħata dejta xierqa dwar l-ammont ta’ xita għall-maltempata ta' tqabbil mal-pjan mill-awtorità kontraenti. 

Billi juża din id-dejta, għandu jagħmel simulazzjoni idrawlika billi juża software ta’ mmudellar xieraq speċifikat mill-awtorità kontraenti. Is-simulazzjoni għandha turi li: 

- Fl-ebda punt matul l-avveniment ta’ maltempata ta' tqabbil mal-pjan ma tinqabeż il-kapaċità tas-sistema ta’ skular u; 

- Fl-ebda punt matul l-avveniment ta’ maltempata ta' tqabbil mal-pjan ir-rata ta’ skol ma taqbeż il-valur speċifikat mill-awtorità kontraenti. 

                                                      
6 Ara l-Figuri A.7 u A.8 fl-Anness 5 tar-Rapport Tekniku 
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B5. Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Dan il-kriterju għandu japplika meta art xierqa tajba għat-tħawwil tkun disponibbli, li jista’ jinkludi t-tħawwil fi kwalunkwe infrastruttura tal-iskular tal-ilma tal-inġinerija ratba bħal baċiri ta’ 

żamma tal-ilma, għadajjar jew artijiet mistagħdra artifiċjali 

Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali għandu jiġi pprovdut bħala parti mid-disinn tat-triq li jinkludi d-dettalji li ġejjin: 

- Mappa tas-sit li tindika t-tip, il-post u l-kwantitajiet/id-densitajiet tal-ispeċijiet tal-pjanti kollha (l-ispeċijiet tal-pjanti mhux invażivi u nattivi biss għandhom jiġu inklużi); 

- Deskrizzjoni tal-proċedura użata sabiex jintgħażlu l-ispeċijiet ta’ pjanti u ġustifikazzjoni qasira dwar għaliex kull speċi hija xierqa għall-kundizzjonijiet ambjentali partikolari fuq is-

sit; 

- Rekwiżiti għas-sodda tat-tħawwil: il-ħamrija/il-kompost/il-materjali għat-tkabbir użati u l-fond tagħhom, l-applikazzjoni inizjali tal-fertilizzant, l-użu ta’ mulch, iż-żrigħ ta’ żerriegħa 

tal-ħaxix; 

- Miżuri ppjanati għall-evitar ta’ erożjoni tal-ħamrija kemm qabel kif ukoll wara l-istabbiliment tal-kopertura veġetali; 

- Ir-rekwiżiti ta’ manutenzjoni mistennija taż-żoni veġetati. Inkluż kwalunkwe irrigazzjoni, qtugħ tal-ħaxix, rmondar jew sostituzzjoni tal-pjanti. 

Il-pjan għandu jsir skont il-linji gwida dwar l-aħjar prattika bħal dawk spjegati fir-rapport COST 341 jew tagħrif simili ieħor. 

Verifika:  
It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi kopja tal-Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali lill-awtorità kontraenti. 

B6. Monitoraġġ tal-emissjoni akustika matul il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Meta meħtieġ mill-permess għall-ippjanar jew mil-leġiżlazzjoni lokali/nazzjonali, jew meta dan jintalab b’mod speċifiku mill-awtorità kontraenti 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi dettalji dwar kif għandu jiġi installat ilqugħ temporanju għall-istorbju (jew permanenti jekk parti mid-disinn 

finali) sabiex jitnaqqsu l-livelli ta’ storbju fiż-żona riċevitur definita għal anqas minn X dB(A) bħala valuri medji ta’ LdEN u Y dB(A) bħala valuri Lnight medji kif definit fl-Anness I tad-Direttiva 

dwar il-Ħsejjes Ambjentali (2002/49/KE). 

Verifika: It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jissottometti: 

- pjan tas-sit tax-xogħlijiet u taż-żona riċevitur kif definit mill-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, mil-leġiżlazzjoni jew mill-awtorità kontraenti, fejn rilevanti; 

- skeda ta’ żmien tax-xogħlijiet, b'enfasi fuq meta għandhom isiru l-aktar xogħlijiet storbjużi; 

- speċifikazzjoni tal-post ta’ lqugħ kontra l-istorbju u l-proprjetajiet approssimati flimkien ma’ kalkoli akustiċi bażiċi li juru li l-mitigazzjoni tal-istorbju fiż-żona riċevitur ser tkun 

fattibbli. 

 

B7. Rekwiżit minimu għad-disinn ta’ pavimentar li ma jagħmilx storbju 

Meta meħtieġ mil-leġiżlazzjoni lokali jew nazzjonali, jew meta l-livelli baxxi ta’ storbju minn 

din it-triq jitqiesu bħala prijorità 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jiddikjara li l-

B7. Rekwiżit minimu għad-disinn ta’ pavimentar li ma jagħmilx storbju 

Meta meħtieġ mil-leġiżlazzjoni lokali jew nazzjonali, jew meta l-livelli baxxi ta’ storbju minn 

din it-triq jitqiesu bħala prijorità 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jiddikjara li l-
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pavimentar li ma jagħmilx storbju propost għandu jikkonforma mal-livelli ta’ emissjoni 

akustika fil-qrib (CPX) li ġejjin skont ISO/DIS 11819-2, bħala funzjoni tal-veloċità massima 

permessa fil-parti tat-triq: 

- 90 dB(A) b’50 kph, u/jew 

- 95 dB(A) b’70 kph, u/jew 

- 98 dB(A) b’90 kph. 

Id-dejta tat-test użata b’appoġġ tad-disinn u kwalunkwe suppożizzjoni għandhom 

jikkumpensaw għall-użu ta’ vetturi tat-test CPX u/jew trejlers li jużaw tajer radjali b’ċinturin 

tal-azzar bil-kodiċi dimensjonali P225/60 R16 kif definit fl-ASTM F2493-14 b’wiċċ minimu 

tat-tajer ta’ 5 mm. 

Kwalunkwe dejta tat-test għandha tiġi kkoreġuta għal temperatura tal-arja ta’ 20°C. L-analiżi 

tal-inċertezza tad-dejta tat-test għandha tiġi evalwata skont il-Gwida għall-espressjoni tal-

inċertezza f’kejl (Gwida ISO/IEC 98-3:2008), u t-testijiet għandhom juru li r-riżultati, inkluż l-

inċertezza tagħhom, ma jaqbżux b’aktar minn 1 dB(A) il-valuri ddikjarati hawn fuq jew dawk 

iddikjarati mad-disinn (jekk anqas). 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jiddeskrivi n-natura 

tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju propost bħall-klassifikazzjoni aggregata, id-daqs 

massimu aggregat, il-legant użat, il-volum ta’ spazji mistennija u l-emissjoni akustika CPX 

mistennija mill-vetturi tat-test bil-veloċità/ajiet xierqa għat-triq. 

Il-prestazzjoni tat-tnaqqis tal-istorbju mistennija tal-valuri tal-pavimentar il-ġodda għandha 

tkun ibbażata fuq kejl tal-laboratorju u/jew tas-sit tal-partijiet tat-triq tat-test u tista’ titqabbel 

ma’ superfiċi ta’ referenza oħrajn magħrufin sew li ma jagħmlux storbju. Id-dejta u l-

informazzjoni jistgħu jiġu ġġenerati mill-offerent stess minn tagħrif ippubblikat u evalwat bejn 

il-pari jew minn dikjarazzjonijiet iffirmati mill-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-kejl tal-

istorbju mis-superfiċi tat-triq. 

Wara l-ftuħ, għandu jiġi pprovdut rapport tat-test iffirmat minn awtorità kompetenti, tar-

riżultati tal-istorbju CPX mill-ittestjar ta’ partijiet maqbulin tat-triq b'veloċità jew veloċitajiet 

maqbula tal-vettura li juru konformità mal-limiti rilevanti ta’ emissjoni akustika.  

Il-varjanza spazjali tal-parti tat-triq ittestjata għandha turi li l-ebda parti individwali mill-parti 

tat-test ma taqbeż dawn il-limiti kumplessivi b’aktar minn 2 db(A). 

 

pavimentar li ma jagħmilx storbju propost għandu jikkonforma mal-livelli ta’ emissjoni 

akustika fil-qrib (CPX) li ġejjin skont ISO/DIS 11819-2, bħala funzjoni tal-veloċità massima 

permessa fil-parti tat-triq: 

- 87 dB(A) b’50 kph, u/jew 

- 92 dB(A) b’70 kph, u/jew 

- 95 dB(A) b’90 kph. 

Id-dejta tat-test użata b’appoġġ tad-disinn u kwalunkwe suppożizzjoni għandhom 

jikkumpensaw għall-użu ta’ vetturi tat-test CPX u/jew trejlers li jużaw tajer radjali b’ċinturin 

tal-azzar bil-kodiċi dimensjonali P225/60 R16 kif definit fl-ASTM F2493-14 b’wiċċ minimu 

tat-tajer ta’ 5 mm. 

Kwalunkwe dejta tat-test għandha tiġi kkoreġuta għal temperatura tal-arja ta’ 20°C. L-analiżi 

tal-inċertezza tad-dejta tat-test għandha tiġi evalwata skont il-Gwida għall-espressjoni tal-

inċertezza f’kejl (Gwida ISO/IEC 98-3:2008), u t-testijiet għandhom juru li r-riżultati, inkluż l-

inċertezza tagħhom, ma jaqbżux b’aktar minn 1 dB(A) il-valuri ddikjarati hawn fuq jew dawk 

iddikjarati mad-disinn (jekk anqas). 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jiddeskrivi n-natura 

tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju propost bħall-klassifikazzjoni aggregata, id-daqs 

massimu aggregat, il-legant użat, il-volum ta’ spazji mistennija u l-emissjoni akustika CPX 

mistennija mill-vetturi tat-test bil-veloċità/ajiet xierqa għat-triq. 

Il-prestazzjoni tat-tnaqqis tal-istorbju mistennija tal-valuri tal-pavimentar il-ġodda għandha 

tkun ibbażata fuq kejl tal-laboratorju u/jew tas-sit tal-partijiet tat-triq tat-test u tista’ titqabbel 

ma’ superfiċi ta’ referenza oħrajn magħrufin sew li ma jagħmlux storbju. Id-dejta u l-

informazzjoni jistgħu jiġu ġġenerati mill-offerent stess minn tagħrif ippubblikat u evalwat bejn 

il-pari jew minn dikjarazzjonijiet iffirmati mill-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-kejl tal-

istorbju mis-superfiċi tat-triq. 

Wara l-ftuħ, għandu jiġi pprovdut rapport tat-test iffirmat minn awtorità kompetenti, tar-

riżultati tal-istorbju CPX mill-ittestjar ta’ partijiet maqbulin tat-triq b'veloċità jew veloċitajiet 

maqbula tal-vettura li juru konformità mal-limiti rilevanti ta’ emissjoni akustika.  

Il-varjanza spazjali tal-parti tat-triq ittestjata għandha turi li l-ebda parti individwali mill-parti 

tat-test ma taqbeż dawn il-limiti kumplessivi b’aktar minn 2 db(A). 

 

B8. Rekwiżit tal-prestazzjoni għall-installazzjonijiet tad-dawl 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Għal dan il-kriterju, jekk jogħġbok irreferi għall-kriterji tal-APE tal-UE għad-dwal tat-triq u għas-sinjali tat-traffiku: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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Verifika:  

Ara d-dokumenti dwar il-kriterji tal-APE tal-UE rispettivi. 

B9. Rekwiżit tal-prestazzjoni għas-sinjali tat-triq 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Għal dan il-kriterju, jekk jogħġbok irreferi għall-kriterji tal-APE tal-UE għal żebgħa, verniċ u sinjali tat-triq, li għandhom jiġu ppubblikati daqt fuq: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Verifika:  

Ara d-dokumenti dwar il-kriterji tal-APE tal-UE rispettivi. 

B10. Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku li jrid jiġi implimentat matul l-attivitajiet ta’ kostruzzjoni u ta’ manutenzjoni għandu jiġi ppreżentat mad-disinn tat-triq u jinkludi: 

- Skeda ta’ żmien bl-attivitajiet mistennija ta’ kostruzzjoni u/jew ta’ manutenzjoni għall-ħajja operattiva tat-triq; 

- Rotot alternattivi għat-traffiku ddevjat matul it-tali attivitajiet, jekk ikun hemm bżonn. 

Jekk it-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO jinkludi soluzzjonijiet għall-konġestjoni matul il-fażi ta’ użu u kwalunkwe azzjoni ta’ manutenzjoni fuq il-bażi ta’ korsiji 

ta’ fluss riversibbli jew korsiji ta’ emerġenza li għandhom jintużaw bħala korsiji, għandhom jippreżentaw analiżi tal-LCC, inklużi esternalitajiet tal-kost għall-utenti minħabba l-konġestjoni. 

Għat-toroq fejn jiġu implimentati sistemi ta' trasport intelliġenti (ITS) għall-ġestjoni tat-traffiku, it-triq għandha tkun mgħammra bl-apparati meħtieġa għall-appoġġ tal-ITS: kameras, dwal tat-

traffiku, skrins informattivi u sinjali tat-traffiku varjabbli. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi l-pjan iddettaljat għall-mitigazzjoni tal-konġestjoni tat-traffiku, l-analiżi tal-LCC skont ISO 15686-5 (jekk 

meħtieġa) u d-deskrizzjonijiet tal-apparati tal-ITS (jekk meħtieġa). 

B11. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għad-durabilità tal-pavimentar 

It-tul tal-ħajja operattiva minimu nominali tal-pavimentar tat-triq, eskluża s-superfiċe tat-triq, 

għandu jiġi speċifikat mill-awtorità kontraenti iżda ma għandux ikun iqsar minn: 

- 15-il sena għas-saff tal-legant, bl-għażla li jitnaqqas għal mhux anqas minn 10 snin 

fil-każ ta’ kundizzjonijiet speċifiċi (bħal klima aggressiva - li trid tiġi speċifikata fl-

ITT); 

- 20 sena għas-saff bażi għal pavimentar flessibbli/semiriġidu u għaċ-ċangaturi tal-

konkrit għal pavimentar riġidu; 

- 40 sena għas-sottobażi. 

Barra minn hekk, l-awtorità kontraenti tista’ tispeċifika ħajja operattiva nominali minima 

għas-superfiċe tat-triq jekk il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-pavimentar tat-triq jippermettu li jiġi 

B11. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għad-durabilità tal-pavimentar 

It-tul tal-ħajja operattiva minimu nominali tal-pavimentar tat-triq, eskluża s-superfiċe tat-triq, 

għandu jiġi speċifikat mill-awtorità kontraenti iżda ma għandux ikun iqsar minn: 

- 20 sena għas-saff tal-legant bl-għażla li jitnaqqas għal mhux anqas minn 15-il sena 

fil-każ ta’ kundizzjonijiet speċifiċi (bħal klima aggressiva - li trid tiġi speċifikata fl-

ITT); 

- 40 sena għas-saff bażi għal pavimentar flessibbli/semiriġidu u għaċ-ċangaturi tal-

konkrit għal pavimentar riġidu; 

- 60 sena għas-sottobażi. 

Barra minn hekk, l-awtorità kontraenti tista’ tispeċifika ħajja operattiva nominali minima 

għas-superfiċe tat-triq jekk il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-pavimentar tat-triq jippermettu li jiġi 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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stabbilit limitu. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi rapport 

tekniku li jispeċifika l-ħajja operattiva nominali minima tal-legant u tas-saffi bażi u tas-saff 

tas-sottobażi, li ma tistax tkun iqsar minn dik indikata aktar ’il fuq. Ir-rapport għandu jinkludi 

l-evalwazzjoni tal-kapaċità ta’ felħan u r-reżistenza għar-reħja, u l-istressijiet u l-istrapazzi 

kritiċi fis-saffi tal-pavimentar tat-triq. Ir-rapport għandu jinkludi dejta u informazzjoni xierqa, 

b’mod speċifiku dawk marbutin: mal-prestazzjoni fiżikomekkanika tal-materjali, it-tekniki tal-

kostruzzjoni u l-proċessi użati, u l-pjan ta’ ħidma tal-attività tal-kostruzzjoni. 

stabbilit limitu. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi rapport 

tekniku li jispeċifika l-ħajja operattiva nominali minima tal-legant u tas-saffi bażi u tas-saff 

tas-sottobażi, li ma tistax tkun iqsar minn dik indikata aktar ’il fuq. Ir-rapport għandu jinkludi 

l-evalwazzjoni tal-kapaċità ta’ felħan u r-reżistenza għar-reħja, u l-istressijiet u l-istrapazzi 

kritiċi fis-saffi tal-pavimentar tat-triq. Ir-rapport għandu jinkludi dejta u informazzjoni xierqa, 

b’mod speċifiku dawk marbutin: mal-prestazzjoni fiżikomekkanika tal-materjali, it-tekniki tal-

kostruzzjoni u l-proċessi użati, u l-pjan ta’ ħidma tal-attività tal-kostruzzjoni. 

B12. Pjan għall-Manutenzjoni u għar-Riabilitazzjoni (M&R) 

Għażla 1 

Din l-għażla tapplika fil-każ ta’ kuntratti ta’ DBO 

L-offerent għad-DBO għandu jinkludi Pjan għall-M&R fid-disinn iddettaljat. Għal kull parti 

tat-triq ikkaratterizzata minn metodi ta’ kostruzzjoni, materjali, kundizzjonijiet ambjentali, 

kundizzjonijiet meteoroloġiċi u użu speċifiċi, il-Pjan għall-M&R għandu, tal-anqas: 

- Jinkludi azzjonijiet ta’ rutina, ta’ prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni; 

- Jottimizza l-proporzjon kost-benefiċċju tax-xogħlijiet ta’ manutenzjoni; 

- Jiddikjara l-prestazzjoni ambjentali ta’ kwalunkwe azzjoni/strateġija ta’ rutina, ta’ 

prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni li ġiet inkluża fis-CF (skont il-kriterju B14 jekk 

applikabbli); 

- Jinkludi l-kost, l-intervalli mistennija bejn l-attivitajiet ta’ manutenzjoni, il-Pjan 

għall-Ġestjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (skont il-kriterju B10) u l-Pjan għall-

Immaniġġjar tal-Iskart mid-Demolizzjoni (skont il-kriterju E2) għal kull azzjoni. 

B12. Pjan għall-Manutenzjoni u għar-Riabilitazzjoni (M&R) 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jinkludi Pjan għall-

M&R fid-disinn iddettaljat. Għal kull parti tat-triq ikkaratterizzata b’mod speċifiku minn 

metodi ta’ kostruzzjoni, materjali, kundizzjonijiet ambjentali, kundizzjonijiet meteoroloġiċi u 

użu speċifiċi, il-Pjan għall-M&R għandu, tal-anqas: 

- Jinkludi azzjonijiet ta’ rutina, ta’ prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni; 

- Jottimizza l-proporzjon kost-benefiċċju tax-xogħlijiet ta’ manutenzjoni; 

- Jiddikjara l-prestazzjoni ambjentali ta’ kwalunkwe azzjoni/strateġija ta’ rutina, ta’ 

prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni li ġiet inkluża fl-LCA (skont il-kriterju B14 jekk 

applikabbli); 

- Jinkludi l-kost, l-intervalli mistennija bejn l-attivitajiet ta’ manutenzjoni, il-Pjan 

għall-Ġestjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (skont il-kriterju B10) u l-Pjan għall-

Immaniġġjar tal-Iskart mid-Demolizzjoni (skont il-kriterju E2) għal kull azzjoni. 

Verifika: 

It-Tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi rapport 

tekniku inkluż dejta u informazzjoni xierqa u l-pjan ta’ ħidma tal-attivitajiet ta’ disinn. Għażla 2 

Din l-għażla tapplika biss f’każ ta’ kuntratti ta’ Disinn u Bini separati jew kuntratti ta’ DB 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB għandu jinkludi fid-disinn dettaljat Pjan globali għall-

M&R. Għal kull parti tat-triq ikkaratterizzata minn metodi ta’ kostruzzjoni, materjali, 

kundizzjonijiet ambjentali, kundizzjonijiet meteoroloġiċi u użu speċifiċi, il-Pjan globali għall-

M&R għandu jinkludi fih: 

- il-prestazzjoni ambjentali tal-azzjonijiet ta’ rutina, ta’ prevenzjoni u ta’ 

riabilitazzjoni (skont il-kriterju B14 CF jekk applikabbli); 

- l-intervalli medji tal-azzjonijiet kollha ta’ rutina, ta’ prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni 

(jekk ma jkunux stabbiliti mill-awtorità kontraenti); 

- il-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (skont il-kriterju B10) u l-
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Pjan għall-Immaniġġjar tal-Iskart mid-Demolizzjoni (skont il-kriterju E2) għal kull 

azzjoni. 

Verifika:  

It-tim tad-Disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi rapport 

tekniku inkluż dejta u informazzjoni xierqa u l-pjan ta’ ħidma tal-attivitajiet ta’ disinn. 

KRITERJI TAL-GĦOTJA 

B13.  Mhux applikabbli B13. Rekwiżiti tal-prestazzjoni dwar il-konsum tal-fjuwil tat-traffiku minħabba r-

reżistenza għad-dawrien 

Għal awtostradi u toroq pubbliċi, toroq prinċipali jew toroq nazzjonali biss li huma mfasslin 

għal AADT għoli7 - Traffiku Medju Annwali ta’ Kuljum - b’veloċità kostanti 

L-awtorità kontraenti tista’ tagħżel waħda mill-għażliet ta’ hawn taħt sabiex timplimenta dan 

il-kriterju. Għat-tliet għażliet kollha, irid ikun meħtieġ li l-MPD għandu jiżgura l-konformità 

mar-reżistenza għaż-żliq u l-frizzjoni f’kundizzjonijiet niedja meħtieġa mil-leġiżlazzjoni 

nazzjonali, reġjonali u/jew lokali. 

Għażla 1 

Ser jingħataw punti lil dawk l-offerti li jieħdu impenn li jbaxxu l-MPD tas-superfiċe tat-triq, fi 

ħdan il-medda tal-kundizzjonijiet ta’ sikurezza stabbiliti mir-reżistenza għaż-żliq u mill-

frizzjoni f’kundizzjonijiet niedja. 

Għażla 2 

Ser jingħataw punti lil dawk l-offerti li jieħdu impenn li jbaxxu r-reżistenza għad-dawrien 

tas-superfiċe tat-triq.  

Din l-għażla għandha tintuża biss jekk jiġu ssodisfati t-tliet rekwiżiti li ġejjin: 

1. l-awtorità kontraenti tistabbilixxi l-metodu ta’ ttestjar li jrid jintuża għall-kejl dirett 

tar-reżistenza għad-dawrien fl-ITT, u; 

2. l-offerenti għandhom aċċess għal laboratorji li jittestjaw ir-reżistenza għad-dawrien 

skont dak il-metodu ta’ ttestjar, u; 

3. il-metodu ta’ ttestjar huwa vvalidat skont id-dispożizzjonijiet tal-ISO 17025. 

Għażla 3 

Ser jingħataw punti lil dawk l-offerti li jieħdu impenn li jużaw superfiċe tat-triq li ser tnaqqas 

il-konsum tal-fjuwil tat-traffiku. 

                                                      
7 AADT għoli jista’ jvarja bejn il-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE, u għalhekk il-medda meqjusa bħala “għolja” għandha tiġi evalwata minn kull Awtorità tat-Toroq. Bħala regola li tapplika b’mod ġenerali, it-tagħrif jindika li l-limitu bejn volum għoli u baxx ta’ traffiku huwa 

ta’ madwar 2000-3000 AADT. 



 

21 

 

L-awtorità kontraenti ser tipprovdi lill-offerenti bl-għodda inkluż id-dejta dwar l-ippjanar 

(rotta, fluss tat-traffiku, grad medju ta’ kurvatura, angolu ta’ tlugħ u ta’ nżul/gradjent). L-

offerent għandu jinkludi l-parametri tad-disinn li jinfluwenzaw il-konsum tal-fjuwil billi 

jiddikjara dawk il-valuri flimkien mal-livelli tagħhom ta’ inċertezza, u l-livell ta’ inċertezza 

tal-istima tal-konsum tal-fjuwil tat-traffiku. 

Verifika:  

L-għażliet kollha: It-tim tad-disinn, l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu 

jipprovdi d-disinn iddettaljat inklużi l-parametri tal-prestazzjoni ddikjarati flimkien mar-

riżultati tat-test fuq kampjun tat-test rappreżentattiv tas-superfiċe. It-testijiet għandhom isiru 

minn laboratorju indipendenti li jikkonforma mal-prinċipji ġenerali tal-ISO 17025. 

Għażla 1: l-MPD għandu jitkejjel skont l-istandard ISO 13473-1. 

Għażla 2: ir-reżistenza għad-dawrien għandha titkejjel permezz tal-metodu ta’ ttestjar stabbilit 

mill-awtorità kontraenti fl-ITT. 

Għażla 3: It-tim tad-disinn, l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi r-

riżultati tal-konsum tal-fjuwil mistenni permezz tal-għodda MIRAVEC jew, fejn ikunu jeżistu, 

għodod ta’ valutazzjoni ekwivalenti oħrajn. Sabiex jitqiesu ekwivalenti, dawk l-għodod 

għandhom jinkludu l-parametri li ġejjin: 

- Il-mudell tal-konsum tal-fjuwil għat-traffiku bi fluss ħieles ibbażat fuq: 

o Il-karatteristiċi tal-vetturi (tip, fjuwil użat, klassi Euro); 

o Ir-reżistenza għad-dawrien, ir-reżistenza tal-arja, il-grad medju tal-

kurvatura, l-angolu ta’ tlugħ u ta’ nżul/gradjent, il-veloċità; 

- Ir-reżistenza għad-dawrien dipendenti fuq it-temperatura ambjentali, IRI, MPD; 

- Il-veloċità tal-vettura, ibbażata fuq il-veloċità rreġistrata, it-tip ta’ vettura, il-volum 

ta’ traffiku, il-gradjent, IRI u rutting preżenti; 

- Il-ħin ta’ diżingranaġġ. 
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B14. Prestazzjoni tal-LCA tal-elementi tat-triq ewlenin  

Jekk ser jiġi kkunsidrat l-impatt tal-fażi tal-użu tat-triq, dan il-kriterju għandu jintuża flimkien 

mal-kriterju ta’ għotja B13 Rekwiżiti tal-prestazzjoni fuq il-konsum tal-fjuwil tat-traffiku 

minħabba r-reżistenza għad-dawrien. 

Dan il-kriterju jista’ jiġi applikat biss meta Skeda tal-Kwantitajiet 8 għal triq ta’ referenza 

għandha tiġi pprovduta lill-offerenti bħala l-bażi għat-tqabbil jew fil-każ fejn id-disinn 

ippreżentat minn offerenti differenti jrid jiġi mqabbel matul proċess kompetittiv. 

Gwida teknika addizzjonali għandha tiġi segwita matul il-proċess ta’ akkwist, kif ipprovdut fl-

Anness A (Għażla tal-Marka tal-Karbonju). 

Evalwatur tekniku speċjalizzat f’CF għandu jassisti fit-tħejjija tal-ITT u għandu jwettaq 

reviżjoni kritika tas-sottomissjonijiet. 

Ser jingħataw punti abbażi tat-titjib tal-marka tal-karbonju (CF) tat-triq inklużi tal-anqas l-

elementi ewlenin tat-triq elenkati fit-Tabella (a) mqabbla ma’ triq ta’ referenza jew ma’ disinn 

ieħor li qed jikkompeti. 

Il-bażi għat-tqabbil għandha tiġi speċifikata fl-ITT. 

Tabella (a) Ambitu tal-elementi tat-triq li għandhom jiġu evalwati 

Kostruzzjoni ġdida jew estensjoni maġġuri Manutenzjoni u riabilitazzjoni 

 Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ 

ħamrija u xogħlijiet fuq l-art 

 Sottobażi 

 Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-

konkrit 

 Elementi tat-triq anċillari addizzjonali 

(mhux obbligatorji) 

 Bażi, legant u superfiċe jew 

ċangaturi tal-konkrit 

 

Il-prestazzjoni għandha tkun evalwata billi ssir Marka tal-Karbonju (CF) tat-triq skont ISO 

14067 jew ekwivalenti. L-ITT għandha tispeċifika l-metodu li għandu jintuża għall-

evalwazzjoni (ara l-Anness A). 

L-offerent li juri l-anqas marka tal-karbonju ser jiġi kklassifikat bl-ogħla valur. 

Meta ssir analiżi li tuża l-għażla tas-CF qabel l-akkwist tal-kuntrattur ewlieni, l-offerent 

rebbieħ għandu jħejji dokument ta’ trasferiment tar-responsabbiltà inkluż is-suppożizzjonijiet 

ewlenin u r-riżultati b’mod speċifiku fir-rigward ta’: 

- soluzzjonijiet għaċ-ċaqliq ta’ terrapien u ta’ ħamrija u għax-xogħlijiet fuq l-art; 

B14. Prestazzjoni tal-LCA tal-elementi tat-triq ewlenin  

Jekk ser jiġi kkunsidrat l-impatt tal-fażi tal-użu tat-triq, dan il-kriterju għandu jintuża flimkien 

mal-kriterju ta’ għotja B13 Rekwiżiti tal-prestazzjoni fuq il-konsum tal-fjuwil tat-traffiku 

minħabba r-reżistenza għad-dawrien. 

Dan il-kriterju jista’ jiġi applikat biss meta Skeda tal-Kwantitajiet8 għal triq ta’ referenza 

għandha tiġi pprovduta lill-offerenti bħala l-bażi għat-tqabbil jew fil-każ fejn id-disinn 

ippreżentat minn offerenti differenti jrid jiġi mqabbel matul proċess kompetittiv. 

Gwida teknika addizzjonali għandha tiġi segwita matul il-proċess ta’ akkwist, kif previst fl-

Anness B (għażla tal-LCA). 

Evalwatur tekniku speċjalizzat f’LCA għandu jassisti fit-tħejjija tal-ITT u għandu jwettaq 

reviżjoni kritika tas-sottomissjonijiet. 

Ser jingħataw punti fuq il-bażi tat-titjib fil-prestazzjoni tal-valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja 

(LCA) tat-triq inklużi tal-anqas l-elementi ewlenin tat-triq elenkati fit-Tabella (b) meta 

mqabbla ma’ triq ta’ referenza jew disinn ieħor li qed jikkompeti. 

Il-bażi għat-tqabbil li għandha tintuża għandha tkun speċifikata fl-ITT. 

Tabella (b) Ambitu tal-elementi tat-triq li għandhom jiġu evalwati 

Kostruzzjoni ġdida jew estensjoni maġġuri Manutenzjoni u riabilitazzjoni 

 Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ 

ħamrija u xogħlijiet fuq l-art 

 Sottobażi 

 Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-

konkrit 

 Elementi tat-triq anċillari addizzjonali 

(mhux obbligatorji) 

 Bażi, legant u superfiċe jew 

ċangaturi tal-konkrit 

 

Il-prestazzjoni għandha tiġi evalwata billi ssir Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) tat-triq 

skont ISO 14040/14044. L-ITT għandha tispeċifika liema minn dawn il-metodi li ġejjin 

għandhom jintużaw għall-evalwazzjoni (ara l-Anness B): 

(i) Riżultati tal-Kategorija tal-Impatt: Ir-riżultati tal-karatterizzazzjoni aggregati għal 

kull indikatur miksub bl-użu tal-metodu speċifikat ta’ LCA; jew 

(ii) Punteġġ ta’ għodda ta’ LCA: Punteġġ wieħed miksub bl-użu ta’ għodda tal-LCA 

nazzjonali jew reġjonali użata mill-awtoritajiet pubbliċi; 

F’kull każ il-metodoloġija għandha tinkludi, bħala minimu, l-Indikaturi tal-Kategoriji tal-

                                                      
8
 Skeda tal-Kwantitajiet hija definita bħala “lista ta’ oġġetti b’deskrizzjonijiet ta' identifikazzjoni dettaljati u kwantitajiet fissi tax-xogħol inklużi f’kuntratt” (RIC 2011). 
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- il-materjali ssuġġeriti li jintużaw, it-tekniki applikati bħal WMA, HWMA, CMA u l-

kontenut irriċiklat, il-kontenut użat mill-ġdid u/jew il-prodotti sekondarji; 

- l-emissjonijiet ta’ CO2e għal kull tunnellata ta’ materjali ttrasportati minn sit tal-

produzzjoni għas-sit tax-xogħol (pjan ta’ tagħbija tal-massa tax-xenarju linja bażi); 

- % ta’ riċiklaġġ, użu mill-ġdid ta’ materjali skavati u ta’ skart mill-kostruzzjoni u 

mid-demolizzjoni fis-sit u lil hinn mis-sit; 

- Attivitajiet ta’ manutenzjoni u frekwenzi. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi skeda tal-

materjali għad-disinn propost u r-riżultati tas-CF, li għandhom jiġu rrapportati skont 

ISO 14067 jew ekwivalenti. It-tqabbil mat-triq ta’ referenza għandu jinkiteb f’rapport tekniku 

konċiż li jqabbel l-għażla/għażliet tad-disinn propost u jikkalkula l-potenzjal ta’ titjib. Ir-

rapport tekniku għandu jiddeskrivi kif “il-punti tekniċi li għandhom jiġu indirizzati” (kif 

stabbilit fl-Anness 1) ġew koperti. 

Id-dokument ta’ trasferiment tar-responsabbiltà ser jintuża mill-awtorità kontraenti għall-ITT 

futura fil-każ ta’ kuntratti separati ta’ disinn u ta’ bini jew ser jiġi aġġornat u mtejjeb aktar 

mill-kuntrattur prinċipali ta’ kostruzzjoni jew mill-kuntrattur tad-DB jew mill-kuntrattur tad-

DBO qabel ma tibda l-fażi ta’ kostruzzjoni. 

L-offerent rebbieħ għandu jikkonkludi l-fażi tad-disinn bit-tħejjija tad-dokument ta’ 

trasferiment tar-responsabbiltà. 

L-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO rebbieħ għandu jħejji d-dokument ta’ 

trasferiment tar-responsabbiltà qabel ma tibda l-fażi ta’ kostruzzjoni. 

Ir-rapport tekniku għandu jkun soġġett għal reviżjoni kritika mill-evalwatur tekniku tal-LCA 

maħtur mill-awtoritajiet kontraenti. Ir-reviżjoni kritika għandha ssegwi l-linji gwida fl-Anness 

C. 

Impatt taċ-Ċiklu tal-Ħajja speċifikati fl-Anness B. 

It-teknoloġiji għall-ġbir tal-enerġija għandhom jiġu inklużi f'LCA skont l-Anness B il-punt d. 

Meta ssir analiżi tal-LCA qabel l-akkwist tal-kuntrattur ewlieni, l-offerent li jirbaħ għandu 

jħejji dokument ta’ trasferiment tar-responsabbiltà inkluż is-suppożizzjonijiet ewlenin u r-

riżultati b’mod speċifiku fir-rigward ta’: 

- soluzzjonijiet għaċ-ċaqliq ta’ terrapien u ta’ ħamrija u għax-xogħlijiet fuq l-art; 

- materjali ssuġġeriti li jintużaw, it-tekniki applikati bħal WMA, HWMA, CMA u l-

kontenut irriċiklat, il-kontenut użat mill-ġdid u/jew il-prodotti sekondarji; 

- l-emissjonijiet ta’ CO2e għal kull tunnellata ta’ materjali ttrasportati minn sit tal-

produzzjoni għas-sit tax-xogħol (pjan ta’ tagħbija tal-massa tax-xenarju linja bażi); 

- % ta’ riċiklaġġ, użu mill-ġdid ta’ materjali skavati u ta’ skart mill-kostruzzjoni u 

mid-demolizzjoni fis-sit u lil hinn mis-sit; 

- Attivitajiet ta’ manutenzjoni u frekwenzi. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi skeda tal-

materjali għad-disinn propost u r-riżultati tal-LCA, li għandhom jiġu rrapportati skont 

ISO 14044. It-tqabbil mat-triq ta’ referenza għandu jinkiteb f’rapport tekniku konċiż li jqabbel 

l-għażla/għażliet tad-disinn propost u jikkalkula l-potenzjal ta’ titjib. Ir-rapport tekniku għandu 

jiddeskrivi kif “il-punti tekniċi li għandhom jiġu indirizzati” (kif stabbilit fl-Anness B) ġew 

koperti. 

Id-dokument ta’ trasferiment tar-responsabbiltà ser jintuża mill-awtorità kontraenti għall-ITT 

futura fil-każ ta’ kuntratti separati ta’ disinn u ta’ bini jew ser jiġi aġġornat u mtejjeb aktar 

mill-kuntrattur prinċipali ta’ kostruzzjoni jew mill-kuntrattur tad-DB jew mill-kuntrattur tad-

DBO qabel ma tibda l-fażi ta’ kostruzzjoni. 

L-offerent rebbieħ għandu jikkonkludi l-fażi tad-disinn bit-tħejjija tad-dokument ta’ 

trasferiment tar-responsabbiltà. 

L-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO rebbieħ għandu jħejji d-dokument ta’ 

trasferiment tar-responsabbiltà qabel ma tibda l-fażi ta’ kostruzzjoni. 

Ir-rapport tekniku għandu jkun soġġett għal reviżjoni kritika mill-evalwatur tekniku tal-LCA 

maħtur mill-awtoritajiet kontraenti. Ir-reviżjoni kritika għandha ssegwi l-linji gwida fl-Anness 

C. 
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B15. Inkorporazzjoni ta’ kontenut irriċiklat 

Huwa rrakkomandat li jiġi kkunsidrat li dan il-kriterju jintuża flimkien mal-kriterju B16, iżda 

ma għandux jintuża jekk jintgħażel il-kriterju B149.  

L-awtorità kontraenti għandha tagħti punti lill-offerenti li jiksbu aktar minn jew daqs 15% 

skont il-piż ta’ kontenut irriċiklat, kontenut użat mill-ġdid u/jew prodotti sekondarji10 għas-

somma tal-elementi tat-triq ewlenin fit-Tabella (c). 

Ir-rekwiżit tal-kontenut minimu għall-għotja jista’ jkun stabbilit ogħla jekk jintlaħaq qbil mat-

tim tad-disinn qabel is-sejħa għall-offerti għall-kuntrattur ewlieni. 

L-awtorità kontraenti tista’ tiddeċiedi li talloka aktar punti għall-kontenut użat mill-ġdid milli 

għall-kontenut irriċiklat skont il-kundizzjonijiet lokali speċifiċi. 

Tabella (c) Ambitu tal-elementi tal-triq li għandhom jiġu evalwati 

Kostruzzjoni ġdida jew estensjoni maġġuri Manutenzjoni u riabilitazzjoni 

 Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ 

ħamrija u xogħlijiet fuq l-art; 

 Sottobażi; 

 Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-

konkrit. 

 Bażi, legant u superfiċe jew 

ċangaturi tal-konkrit. 

 

Il-kontenut irriċiklat kif ukoll il-kontenut użat mill-ġdid għandu jiġi kkalkolat abbażi ta’ bilanċ 

tal-massa medja ta’ materjali użati mill-ġdid, materjali rriċiklati u/jew prodotti sekondarji 

skont kif jiġu prodotti u kkonsenjati fis-sit (kif applikabbli): 

- Għal kull lott imħallat bil-lest li minnu jintbagħtu l-konsenji lejn is-sit tal-

kostruzzjoni skont l-istandards għal: 

o l-aggregati EN 13242, EN 13285; 

o il-pavimentar tal-asfalt EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o il-pavimentar tal-konkrit EN 206, EN 12620, EN13877; 

o it-taħlitiet granulari legati b’mod idrawliku EN 14227 parti 1 sa 5; 

o ħamrija stabbilizzata EN 14227 parti 10 sa 15. 

- Fuq bażi annwali għal ċangaturi u elementi magħmula fil-fabbrika b’livelli ta’ 

B15. Inkorporazzjoni ta’ kontenut irriċiklat 

Huwa rakkomandat li jiġi kkunsidrat li dan jiġi użat flimkien mal-kriterju B16, iżda ma 

għandux jintuża jekk jintgħażel il-kriterju B149.  

L-awtorità kontraenti għandha tagħti punti lill-offerenti li jiksbu aktar minn jew daqs 30 % 

skont il-piż ta’ kontenut irriċiklat, ta’ kontenut użat mill-ġdid u/jew ta’ prodotti sekondarji10 

għas-somma tal-elementi ewlenin tat-triq fit-Tabella (d). 

Ir-rekwiżit tal-kontenut minimu għall-għotja jista’ jkun stabbilit ogħla jekk jintlaħaq qbil mat-

tim tad-disinn qabel is-sejħa għall-offerti għall-kuntrattur ewlieni. 

L-awtorità kontraenti tista’ tiddeċiedi li talloka aktar punti għall-kontenut użat mill-ġdid milli 

għall-kontenut irriċiklat skont il-kundizzjonijiet lokali speċifiċi. 

Tabella (d) Ambitu tal-elementi tat-triq li għandhom jiġu evalwati 

Kostruzzjoni ġdida jew estensjoni maġġuri Manutenzjoni u riabilitazzjoni 

 Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ 

ħamrija u xogħlijiet fuq l-art; 

 Sottobażi; 

 Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-

konkrit. 

 Bażi, legant u superfiċe jew 

ċangaturi tal-konkrit. 

 

Il-kontenut irriċiklat kif ukoll il-kontenut użat mill-ġdid għandu jiġi kkalkolat abbażi ta’ bilanċ 

tal-massa medja ta’ materjali użati mill-ġdid, materjali rriċiklati u/jew prodotti sekondarji 

skont kif jiġu prodotti u kkonsenjati fis-sit (kif applikabbli): 

- Għal kull lott imħallat bil-lest li minnu jintbagħtu l-konsenji lejn is-sit tal-

kostruzzjoni skont l-istandards għal: 

o l-aggregati EN 13242, EN 13285; 

o il-pavimentar tal-asfalt EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o il-pavimentar tal-konkrit EN 206, EN 12620, EN13877; 

o it-taħlitiet granulari legati b’mod idrawliku EN 14227 parti 1 sa 5; 

o ħamrija stabbilizzata EN 14227 parti 10 sa 15. 

- Fuq bażi annwali għal ċangaturi u elementi magħmula fil-fabbrika b’livelli ta’ 

                                                      
9 Jekk kundizzjonijiet lokali u linji politiċi tal-ippjanar speċifiċi jappoġġaw l-użu ta’ kontenut irriċiklat, l-awtorità kontraenti tista’ tevalwa, fuq bażi ta’ każ b’każ, il-possibbiltà li jiġi inkluż kriterju dwar kontenut irriċiklat fi ħdan l-ITT flimkien mal-kriterju olistiku 

B14 CF/LCA.  Id-dejta dwar is-suppożizzjonijiet u l-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja relatati mal-fażi tal-produzzjoni u tal-kostruzzjoni tal-materjali irriċiklati jkunu jeħtieġu li jiġu inklużi fit-tweġiba għal B14. 

10 Prodott sekondarju huwa definit fl-Art. 5 tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart bħala “Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn proċess ta’ produzzjoni, li l-għan ewlieni tagħhom mhuwiex il-produzzjoni ta’ dak l-artikolu…..” 



 

25 

 

kontenut iddikjarat skont EN 12620 u EN 206, EN 13877 u l-leġiżlazzjoni 

nazzjonali. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipproponi l-

kontenut irriċiklat, il-kontenut użat mill-ġdid u/jew il-prodotti sekondarji li jikkwantifikaw il-

kontribuzzjoni proporzjonali tal-kontenut irriċiklat u/jew tal-kontenut użat mill-ġdid għall-piż 

totali tal-elementi speċifikati tat-triq, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-produttur(i) tal-

materjal tal-kostruzzjoni. 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jiddeskrivi kif ser 

jiġi kkalkolat u vverifikat il-kontenut irriċiklat, inkluż, bħala minimu, id-dokumentazzjoni tal-

lott skont ir-rapport dwar it-Test tat-Tip, id-dokumentazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni tal-

fabbrika u d-dokumentazzjoni tal-konsenja, u kif ser tiġi organizzata l-verifika minn parti terza 

matul il-fażi ta’ kostruzzjoni. 

 

kontenut iddikjarat skont EN 12620 u EN 206, EN 13877 u l-leġiżlazzjoni 

nazzjonali. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipproponi l-

kontenut irriċiklat, il-kontenut użat mill-ġdid u/jew il-prodotti sekondarji li jikkwantifikaw il-

kontribuzzjoni proporzjonali tal-kontenut irriċiklat u/jew tal-kontenut użat mill-ġdid għall-piż 

totali tal-elementi speċifikati tat-triq, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-produttur(i) tal-

materjal tal-kostruzzjoni. 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jiddeskrivi kif ser 

jiġi kkalkolat u vverifikat il-kontenut irriċiklat, inkluż, bħala minimu, id-dokumentazzjoni tal-

lott skont ir-rapport dwar it-Test tat-Tip, id-dokumentazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni tal-

fabbrika u d-dokumentazzjoni tal-konsenja, u kif ser tiġi organizzata l-verifika minn parti terza 

matul il-fażi ta’ kostruzzjoni. 

 

B16. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-emissjonijiet ta’ CO2e mit-trasport ta’ aggregati 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Dan il-kriterju ma għandux jintuża fejn il-kriterju B14 jiġi applikat. Huwa rrakkomandat li jiġi kkunsidrat li dan il-kriterju jintuża flimkien ma’ dak B15 sabiex jinkiseb benefiċċju ambjentali 

ġenerali. Dan għandu dejjem isir abbażi ta’ fehim tal-kundizzjonijiet tas-suq lokali u billi jiġi stabbilit u speċifikat b’mod ċar fl-ITT ippeżar taż-żewġ kriterji biex tkun żgurata kompetizzjoni 

effettiva u jiġu ppremjati offerti li joffru l-aħjar prestazzjoni ambjentali ġenerali. 

Il-punti għandhom jingħataw bi proporzjon għat-tnaqqis tal-emissjoni ta’ CO2e /tunnellata ta’ aggregati 11 għall-użu fil-produzzjoni tal-elementi tat-triq ewlenin elenkati fit-Tabella (e). Il-

metodu u l-għodda li għandhom jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet ta’ CO2e mit-trasport għandhom jiġu speċifikati fl-ITT. F’xi Stati Membri diġà jista' jkun hemm rekwiżiti li jagħtu 

permessi u għodod assoċjati disponibbli għall-kalkolu ta’ emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 relatati mat-trasport, f’liema każ l-offerenti għandhom jiddikjaraw l-emissjonijiet ibbażati fuq l-użu 

ta’ dawn ir-regoli.  

Mira massima għall-emissjonijiet ta’ CO2e/tunnellata ta’ aggregati ttrasportati tista’ tiġi stabbilita mill-awtorità kontraenti abbażi ta’ informazzjoni mit-tim tad-disinn. Dan, flimkien mas-

suppożizzjonijiet u r-regoli tagħhom, għandhom jiġu inklużi fl-ITT għall-kuntrattur ewlieni.  

Tabella (e) Ambitu tal-elementi tat-triq li għandhom jiġu evalwati 

Kostruzzjoni ġdida jew estensjoni maġġuri Manutenzjoni u riabilitazzjoni 

 Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ ħamrija u 

xogħlijiet fuq l-art; 

 Sottobażi; 

 Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-konkrit; 

 Elementi tat-triq anċillari addizzjonali (mhux 

obbligatorji). 

 Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-

konkrit. 

 

                                                      
11 L-aggregati jistgħu jinkludu: i) aggregati naturali (bħal ramel, żrar, ġebel mitħun), ii) aggregati rriċiklati (bħal materjali mill-Iskart tal-Kostruzzjoni u d-Demolizzjoni) u iii) aggregati sekondarji (bħal gagazza u rmied minn proċessi industrijali) 
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Verifika: 

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi stima tas-CO2e/tunnellata għall-aggregati li huma użati fl-elementi tat-triq speċifikati bl-użu tal-għodda ta’ 

kalkolu speċifikata fl-ITT. Il-mezz(i) tat-trasport għandu/hom jiġi/u speċifikat(i) u l-fattur tal-emissjonijiet għal kull mezz ta’ trasport għandu jiġi multiplikat bil-kwantitajiet rilevanti ta’ 

materjali kif iddikjarat fl-Iskeda tal-Kwantitajiet (BoQ). 

B17. Rekwiżiti għall-komponenti “tal-inġinerija ratba” ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma fis-sistemi ta’ skular tal-ilma 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Ser jingħataw punti lid-disinn tas-sistema ta’ drenaġġ li tinkorpora komponenti tal-“inġinerija ratba” (spiss imsejħa bħala SuDS) kif ġej: 

- Trinek filtru b’bankina baxxa (<25mm) jew ebda bankina maġenb it-triq li tkopri mill-anqas 40% mill-ġenb tat-triq (0.25X punt); 

- Swales bil-ħaxix li jkopru tal-anqas 40% tal-ġenb tat-triq (0.5X punt); 

- Baċiri ta’ żamma veġetati b’bażijiet mingħajr linji għall-infiltrazzjoni li minnhom jingħadda l-ilma skulat kollu tat-triq qabel ma jilħaq il-korsija tal-ilma tal-wiċċ lokali (0.5X punti); 

- Għadajjar ta’ żamma vveġetati b’linji li joħolqu artijiet mistagħdra artifiċjali u/jew korpi tal-ilma permanenti fil-baċir kollu jew f’parti minnu mnejn jingħadda l-ilma skulat kollu tat-

triq qabel ma jilħaq il-korsija tal-ilma tas-superfiċe lokali (0.75X punt); 

Tista’ tiġi inkorporata aktar minn karatteristika waħda ta' SuDS fid-disinn tas-sistema ta’ skular.  

Dawn is-sistemi għandhom jiġu ddisinjati skont il-linji gwida dwar l-aħjar prattika, pereżempju kif spjegat f’“The SUDS Manual C697” ippubblikat minn CIRIA fl-2007 jew tagħrif simili ieħor 

iżda aktar riċenti. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi dettalji dwar dawn is-soluzzjonijiet ta’ skular u jindikahom b'mod ċar fid-disinn. Fejn rilevanti, għandha ssir 

referenza għad-dettalji dwar id-disinn tal-aħjar prattika u kif dawn huma inkorporati fid-disinn. 
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B18. Rekwiżiti għall-kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp fis-sistemi ta’ skular tal-ilma li jinkorporaw komponenti “tal-inġinerija ratba” 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Ser jingħataw punti għal sistemi ta’ skular tal-ilma li jinkorporaw komponenti “tal-inġinerija ratba” (spiss imsejħa SuDS) li jinkorporaw apparati għaż-żamma tal-ilma tal-maltemp li jtejbu l-

estetika tas-sit u jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ ħabitats potenzjali kif ġej: 

- Swales bil-ħaxix b’digi żgħar u apparat li jirregola l-fluss (orifice plate) fil-qiegħ sabiex jaġixxu bħala apparati ta’ żamma matul xita qalila iżda normalment ikunu f’kundizzjonijiet 

xotti (0.50X punt); 

- Baċiri ta’ żamma veġetati b’bażijiet mingħajr linji għall-infiltrazzjoni u digi sommerġibbli għal kundizzjonijiet severi li minnhom jingħadda l-ilma skulat kollu tat-triq qabel ma jilħaq 

il-korsija tal-ilma tal-wiċċ lokali (0.50X punti); 

- Għadajjar ta’ żamma vveġetati b’linji li joħolqu artijiet mistagħdra artifiċjali u/jew korpi tal-ilma permanenti fil-baċir kollu jew f’parti minnu mnejn jingħadda l-ilma skulat kollu tat-

triq qabel ma jilħaq il-korsija tal-ilma tas-superfiċe lokali (0.75X punt); 

Kwalunkwe waħda minn dawn il-karatteristiċi jew kollha kemm huma jistgħu jiġu inkorporati fid-disinn tal-iskular tal-ilma u jistgħu jiġu kkombinati ma’ komponenti tas-sistema ta’ skular 

oħrajn “tal-inġinerija iebsa” skont ir-rekwiżiti ta’ kull sit. 

Dawn is-sistemi għandhom jiġu ddisinjati skont il-linji gwida dwar l-aħjar prattika, pereżempju kif spjegat f’“The SUDS Manual C697” ippubblikat minn CIRIA fl-2007 jew tagħrif simili ieħor 

iżda aktar riċenti. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi dettalji dwar dawn is-soluzzjonijiet ta’ skular u jindikahom b'mod ċar fid-disinn. Fejn rilevanti, għandha ssir 

referenza għad-dettalji dwar id-disinn tal-aħjar prattika u kif dawn huma inkorporati fid-disinn. 
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B19. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-passaġġi tal-ħajja selvaġġa tul it-triq 

Ser jingħataw punti għal infrastruttura tal-iskular tal-ilma (akwedotti jew sottopassaġġi) li 

tgħin fil-passaġġ sikur ta’ fawna u amfibji żgħar jew ta’ speċijiet akkwatiċi tul it-triq. Il-punti 

għandhom jingħataw kif ġej: 

- Trinek filtru b’bankini baxxi (<25 mm) jew ebda bankina maġenb it-triq li tkopri 

mill-anqas 40% mill-ġenb tat-triq (0.5X punti); 

- Tal-anqas 50% tal-akwedotti kollha għall-passaġġ tal-ilma tal-wiċċ tul il-bażi tat-triq 

għandhom jipprovdu mogħdijiet ċatti u xotti għall-fawna żgħira (0.5X punti); 

- L-akwedotti kollha li minnhom jgħaddu l-korsiji tal-ilma tas-superfiċe permanenti 

ma jipprevjenux il-migrazzjoni upstream tal-ħut jew ta’ speċijiet amfibji (0.5X 

punti). 

L-akwedotti li jippermettu l-passaġġ ta’ fawna żgħira jew ta’ speċijiet akkwatiċi għandhom 

jitfasslu skont il-linji gwida tal-aħjar prattika, pereżempju kif ippubblikat fil-Manwal COST 

341 jew kwalunkwe dokumentazzjoni simili ssuġġerita mill-awtorità kontraenti. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi d-dettalji 

ta’ kwalunkwe bankina, trinka filtru jew akwedott u jqabbilhom mal-linji gwida tal-aħjar 

prattika identifikati mill-awtorità kontraenti. 

B19. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-passaġġi tal-ħajja selvaġġa tul it-triq 

Ser jingħataw punti għal infrastruttura tal-iskular tal-ilma (akwedotti jew sottopassaġġi) li 

tippermetti l-passaġġ sikur ta’ fawna żgħira, u speċijiet amfibji jew akkwatiċi tul it-triq. Il-

punti għandhom jingħataw kif ġej: 

- Trinek filtru b’ebda bankina maġenb it-triq li tkopri mill-anqas 60% mill-ġenb tat-

triq (0.5X punti); 

- L-akwedotti kollha għall-passaġġ tal-ilma tal-wiċċ tul il-bażi tat-triq għandhom 

jipprovdu mogħdijiet ċatti u xotti għall-fawna żgħira (0.5X punti); 

- L-akwedotti kollha li minnhom jgħaddu l-korsiji tal-ilma tas-superfiċe permanenti 

ma jipprevjenux il-migrazzjoni upstream tal-ħut jew ta’ speċijiet amfibji (0.5X 

punti). 

L-akwedotti li jippermettu l-passaġġ ta’ fawna żgħira, jew ta’ speċijiet akkwatiċi għandhom 

jitfasslu skont il-linji gwida tal-aħjar prattika, pereżempju kif ippubblikat fil-Manwal COST 

341 jew kwalunkwe dokumentazzjoni simili ssuġġerita mill-awtorità kontraenti. 

Verifika:  

It-tim tad-disinn jew l-offerent għad-DB jew l-offerent għad-DBO għandu jipprovdi d-dettalji 

ta’ kwalunkwe bankina, trinka filtru jew akwedott u jqabbilhom mal-linji gwida tal-aħjar 

prattika identifikati mill-awtorità kontraenti. 

B20. Dikjarazzjoni tal-prestazzjoni għad-disinn tal-pavimentar tat-triq li ma jagħmilx storbju 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Ser jingħataw punti jekk id-disinn tal-pavimentar jiddikjara li jikseb emissjonijiet akustiċi CPX li huma >1 dB(A) anqas mir-rekwiżiti tekniċi minimi (ara B7). Ser jingħataw punti b’mod 

proporzjonat għall-għadd ta’ deċibels (dB(A) li bih tittejjeb il-prestazzjoni stmata fuq ir-rekwiżiti tekniċi minimi. 

Verifika:  

L-istess kif iddikjarat fil-verifika għall-kriterju B7. 
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C. Kostruzzjoni jew estensjonijiet maġġuri 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLA TAL-PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 

C1. Kummisjonar tal-kostruzzjoni tat-triq 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO jrid 

jiżgura li l-ikkummissjonar tal-kostruzzjoni tat-triq jikkonforma mad-disinn u mal-

ispeċifikazzjonijiet maqbula. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-aspetti li ġejjin: 

- Il-prestazzjoni CF/LCA tal-elementi ewlenin tat-triq (il-kriterju B14) jew l-

emissjonijiet ta’ CO2 għal kull tunnellata ta’ materjali ttrasportati (il-kriterju B16); 

- Pjan għall-Ġestjoni tal-Materjali Skavati u tal-Ħamrija (il-kriterju B2); 

- Komponenti tal-kontroll tat-tniġġis tal-ilma, kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp 

u Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali u disinn ta’ mogħdija għall-

ħajja selvaġġa fis-sistema ta’ skular tal-ilma (il-kriterji B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilità tal-pavimentar (il-kriterju B11); 

- Implimentazzjoni tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (il-kriterju 

B10). 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu, fil-każ li devjazzjoni sinifikanti mir-rekwiżiti ta’ disinn matul il-fażi ta’ kostruzzjoni 

titqies neċessarja, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq kwalunkwe 

devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 

Għal każijiet fejn ma jintlaħaq ebda ftehim, il-klawżoli kuntrattwali għandhom jistabbilixxu 

proċedura determinata minn qabel għat-teħid ta’ deċiżjoni fuq penali xierqa u proporzjonati 

għan-nuqqas ta’ konformità u/jew għal azzjonijiet ta’ rimedju jew ta’ mitigazzjoni. 

C1. Kummisjonar tal-kostruzzjoni tat-triq 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO jrid 

jiżgura li l-ikkummissjonar tal-kostruzzjoni tat-triq jikkonforma mad-disinn u mal-

ispeċifikazzjonijiet maqbula. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-aspetti li ġejjin: 

- Makrosawra tal-pavimentar (MPD) (ara l-kriterju B13); 

- Il-prestazzjoni CF/LCA tal-elementi ewlenin tat-triq (il-kriterju B14) jew l-

emissjonijiet ta’ CO2 għal kull tunnellata ta’ materjali ttrasportati (il-kriterju B16); 

- Pjan għall-Ġestjoni tal-Materjali Skavati u tal-Ħamrija (il-kriterju B2); 

- Komponenti tal-kontroll tat-tniġġis tal-ilma, kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp 

u Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali u disinn ta’ mogħdija għall-

ħajja selvaġġa fis-sistema ta’ skular tal-ilma (il-kriterji B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilità tal-pavimentar (il-kriterju B11); 

- Implimentazzjoni tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (il-kriterju 

B10). 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu, fil-każ li devjazzjoni sinifikanti mir-rekwiżiti ta’ disinn matul il-fażi ta’ kostruzzjoni 

titqies neċessarja, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq kwalunkwe 

devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 

Għal każijiet fejn ma jintlaħaq ebda ftehim, il-klawżoli kuntrattwali għandhom jistabbilixxu 

proċedura determinata minn qabel għat-teħid ta’ deċiżjoni fuq penali xierqa u proporzjonati 

għan-nuqqas ta’ konformità u/jew għal azzjonijiet ta’ rimedju jew ta’ mitigazzjoni. 

C2. Mhux applikabbli C2. Kwalità tat-triq kompluta - monitoraġġ tal-parametri tal-prestazzjoni 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandhom jagħmlu monitoraġġ tal-parametri tal-prestazzjoni tar-reżistenza għad-dawrien li 

jaffettwaw il-konsum tal-fjuwil tat-traffiku wara l-kostruzzjoni qabel il-ftuħ tat-triq u 6 xhur 

wara l-ftuħ (triq operazzjonali), u jipprovdi kopja tar-riżultati tat-test. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt 

ġenerali f’C1. 
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C3. Inkorporazzjoni ta’ kontenut irriċiklat 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Meta l-materjali jinġiebu fuq is-sit tax-xogħol, il-pretensjonijiet tal-kontenut irriċiklat bi traċċabilità ċara għandhom jiġu vverifikati għal kull lott12 ta’ prodott. 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jivverifika d-dikjarazzjonijiet billi jipprovdi: 

- ċertifikazzjoni indipendenti minn parti terza tat-traċċabilità u tal-bilanċ tal-massa għall-prodott u/jew għar-riċiklat; 

- jew dokumentazzjoni ekwivalenti pprovduta mill-produttur(i). 

C4. Monitoraġġ tal-asfalt ta’ temperatura baxxa 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

It-temperatura tat-twittija tal-asfalt tat-temperatura baxxa għandha tiġi vverifikata għal kull lott13 tal-prodott fuq il-post tax-xogħol. 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jipprovdi: 

- ċertifikazzjoni ta’ laboratorju indipendenti tat-temperatura massima tat-twittija tal-asfalt; 

- jew dokumentazzjoni ekwivalenti pprovduta mill-produttur(i) tal-asfalt. 

C5. Kummisjonar tal-Pjan ta' Ġestjoni tal-Materjali Skavati u tal-Ħamrija 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jimplimenta sistema għall-monitoraġġ u għar-rapportar tal-azzjonijiet li jinvolvu materjali 

skavati u ħamrija matul il-progress tax-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq is-sit. Din is-sistema għandha tinkludi dejta li tqis il-piżijiet iġġenerati (ħamrija tal-wiċċ u materjali skavati), il-perċentwali 

użati mill-ġdid/irriċiklati fuq il-post u l-perċentwali użati mill-ġdid u/jew irriċiklati lil hinn mis-sit. 

Għandha wkoll tintraċċa u tivverifika d-destinazzjoni tal-konsenji ta’ materjali skavati. Id-dejta tal-monitoraġġ u l-intraċċar għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kontraenti fuq bażi perjodika 

maqbula. 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu, f’każijiet fejn titqies neċessarja devjazzjoni sinifikanti mill-pjan għall-ġestjoni tal-materjali u 

tal-ħamrija skavati propost fil-fażi tad-disinn, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq kwalunkwe devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 

 

                                                      
12 “Lott” tfisser kwantità ta’ prodott tikkettat b’mod uniformi mmanifatturat mill-istess impjant tat-taħlit, fl-istess kundizzjonijiet skont disinn ta’ taħlit stabbilit bl-istess materjali tad-dħul. 

13 “Lott” tfisser kwantità ta’ prodott tikkettat b’mod uniformi mmanifatturat mill-istess impjant tat-taħlit, fl-istess kundizzjonijiet skont disinn ta’ taħlit stabbilit bl-istess materjali tad-dħul. 
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C6. Spezzjoni tal-komponenti ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma fis-sistemi ta’ skular tal-ilma 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur għandu jagħmel spezzjoni fuq il-post sabiex jistabbilixxi d-dimensjonijiet tas-sistema ta’ skular tal-ilma, il-passaġġi u l-konnessjonijiet bejn il-komponenti ta’ skular tal-ilma u li 

dawn huma konformi mal-pjanijiet tad-disinn. Għandha tintbagħat informazzjoni lill-awtorità kontraenti abbażi ta’ skeda ta’ żmien maqbula.  

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 

C7. Kostruzzjoni tal-komponenti “tal-inġinerija "ratba"” ta’ kontroll tat-tniġġis tal-ilma fis-sistemi ta’ skular tal-ilma 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur għandu jwettaq spezzjoni fuq il-post kemm matul kif ukoll wara l-installazzjoni tal-komponenti tas-sistema veġetali ta' skular tal-ilma u jiżgura li jittieħdu l-miżuri xierqa skont il-

linji gwida tal-aħjar prattika għall-istabbiliment ta’ koperturi veġetati f’komponenti tas-sistema ta’ skular ta' SUDS. Għandha tintbagħat informazzjoni lill-awtorità kontraenti abbażi ta’ skeda ta’ 

żmien maqbula. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 

 

C8. Spezzjoni tal-kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp fis-sistemi ta’ skular tal-ilma 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jispezzjona s-sistema ta’ skular tal-ilma matul l-istadju tal-kostruzzjoni sabiex jiżgura li ssegwi 

d-disinn maqbul u jiżgura li din tissodisfa d-dimensjonijiet, il-pendil u dettalji tekniċi oħrajn speċifikati fid-disinn. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 

 

C9. Spezzjoni tal-kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp fis-sistemi ta’ skular tal-ilma li jinkorporaw komponenti “tal-inġinerija ratba” 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jwettaq spezzjonijiet fuq il-post kemm matul kif ukoll wara l-installazzjoni tal-komponenti tas-

sistema veġetali ta' skular tal-ilma u jiżgura li jittieħdu l-miżuri xierqa skont il-linji gwida tal-aħjar prattika għall-istabbiliment ta’ koperturi veġetati f’komponenti tas-sistema ta’ skular ta' 

SuDS. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 

 

C10. Kummissjonar tal-Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Matul ix-xogħlijiet, il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jissottometti s-sit tax-xogħlijiet għal spezzjoni tas-sit sabiex jiżgura li l-

pjan ikun ġie implimentat. 

Malli jitlestew ix-xogħlijiet, il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jissottometti s-sit tax-xogħlijiet għal spezzjoni finali tas-sit sabiex 

jiżgura li l-pjan u kwalunkwe devjazzjoni miftiehma mill-pjan, ikunu ġew implimentati. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 
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C11. Spezzjoni tal-passaġġi għall-ħajja selvaġġa tul it-triq u miżuri oħrajn 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jwettaq spezzjoni ta’ kwalunkwe trinka filtru jew akwedotti inklużi fl-offerta tiegħu kemm 

matul kif ukoll eżatt wara l-kostruzzjoni u jara li dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tad-dettalji tekniċi speċifikati fid-disinn u li dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-għoti tal-

punti. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 

C12. Monitoraġġ tal-emissjoni akustika matul il-kostruzzjoni 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Matul ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni/manutenzjoni, il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jiżgura li: 

- Hemm ilqugħ xieraq tal-istorbju skont id-disinn jew aħjar minnu; 

- Il-livelli ta’ storbju fiż-żona riċevitur għandhom jiġu ssorveljati matul l-iskeda ta’ żmien miftiehma mal-awtorità kontraenti; 

- Id-dejta dwar l-istorbju tiġi pproċessata sabiex jiġu prodotti valuri individwali ta’ Lden u ta’ Lnight għal kull jum matul l-iskeda ta’ żmien tax-xogħlijiet li jistgħu jitqabblu mal-limiti 

maqbula mal-awtorità kontraenti. 

Jekk jinstab li l-valuri ta’ Lden u ta’ Lnight matul il-perjodu ta’ monitoraġġ maqbul jaqbżu l-limiti definiti fis-sejħa għall-offerti aċċettata, l-awtorità kontraenti tista’ twaqqaf ix-xogħlijiet jew 

tintroduċi penali kif imsemmi fl-ITT. Kwalunkwe penali għandha tiżdied b’mod proporzjonat mal-prodott tal-għadd ta’ dB(A) li bih inqabżu l-limiti u ż-żmien kemm dam iseħħ in-nuqqas ta’ 

konformità. 
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C13. Konformità tal-ittestjar tal-produzzjoni tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Malli jitlestew ix-xogħlijiet, u 4-12-il ġimgħa wara li tinfetaħ it-triq, il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni, il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jissottometti ttestjar CPX 

għall-Konformità tal-Produzzjoni mad-dikjarazzjonijiet tad-disinn għall-emissjonijiet akustiċi mis-superfiċe tat-triq minn partijiet terzi indipendenti u kompetenti. 

L-ittestjar għandu jsir bl-użu ta’ vettura magħmula apposta u skont ISO/DIS 11819-2. It-tajers ta’ referenza li jridu jintużaw matul dawn it-testijiet għandhom ikunu t-Tajer tat-Test ta’ Referenza 

Standard Radjali P225/60R16 kif definiti fl-ASTM F2493-14 u dan għandu jiġi kkomunikat biċ-ċar fl-ITT. 

It-testijiet għandhom jitwettqu f’kundizzjonijiet xotti u, għal superfiċi tat-triq porużi, biss wara mill-anqas jumejn (2) mill-aħħar darba li għamlet ix-xita. 

Jekk id-dejta tas-CPX ma tilħaqx id-dikjarazzjonijiet dwar id-disinn, il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jkun soġġett għal penali finanzjarji u/jew għall-obbligu li jwettaq 

xogħlijiet ta’ rimedju mingħajr ebda spiża addizzjonali għall-awtorità kontraenti. 

Jekk l-analiżi spazjali ssib li parti żgħira biss mill-parti sħiħa tat-triq ma tissodisfax il-limiti tal-ħoss, kwalunkwe azzjoni ta’ rimedju għandha tapplika għal dik iż-żona biss. 

Il-qafas għal kwalunkwe penali jew azzjoni ta’ rimedju applikabbli għandu jkun iddikjarat b'mod ċar fl-ITT. 

C14. Kummissjonar tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jipprovdi evidenza dokumentarja tal-implimentazzjoni korretta tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-

Konġestjoni tat-Traffiku. 

L-awtorità kontraenti ser tivverifika r-rekwiżiti speċifiċi għall-konġestjoni (apparati tal-ITS, korsiji tal-fluss riversibbli u korsija ta’ emerġenza) wara l-kostruzzjoni, qabel il-ftuħ tat-triq u 6 xhur 

wara l-ftuħ (triq operazzjonali). 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu, f’każ li titqies neċessarja devjazzjoni sinifikanti mill-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni 

tat-Traffiku propost fil-fażi tad-disinn, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq kwalunkwe devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’C1. 
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D. Użu tat-triq 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

D1. Id-durabilità tal-prestazzjoni tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju 

Meta meħtieġ mil-leġiżlazzjoni lokali jew nazzjonali, jew meta l-livelli baxxi ta’ storbju minn 

din it-triq jitqiesu bħala prijorità 

L-emissjonijiet akustiċi minn superfiċe tat-triq li ma tagħmilx storbju, kif imkejla mill-metodu 

tal-Prossimità mill-Qrib (CPX) definit f'ISO/DIS 11819-2, ma għandhomx jaqbżu l-limiti li 

ġejjin, bħala funzjoni tal-limitu massimu tal-veloċità tat-triq, matul il-perjodu ta’ 5 snin wara l-

konformità tal-ittestjar tal-produzzjoni. 

- 93 dB(A) b’50 kph, u/jew 

- 98 dB(A) b’70 kph, u/jew 

- 101 dB(A) b’90 kph. 

L-ittestjar għandu jsir tal-anqas darba matul kull perjodu ta’ 30 xahar wara l-ftuħ tat-triq. 

Il-vetturi u/jew it-trejlers tat-test CPX għandhom jużaw it-tajer radjali b’ċinturin tal-azzar bil-

kodiċi dimensjonali P225/60 R16 kif definit f'ASTM F2493-14, b’wiċċ minimu tat-tajer ta’ 5 

mm. 

Id-dejta tat-test għandha tiġi kkoreġuta għal temperatura tal-arja ta’ 20°C. L-analiżi tal-

inċertezza tad-dejta tat-test għandha tiġi evalwata skont il-Gwida għall-espressjoni tal-

inċertezza f’kejl (Gwida ISO/IEC 98-3:2008), u t-testijiet għandhom juru li r-riżultati, inkluż l-

inċertezza tagħhom, ma jaqbżux b’aktar minn 1 dB(A) il-valuri ddikjarati hawn fuq jew valuri 

aktar ambizzjużi ddikjarati mad-disinn. 

Il-varjanza spazjali tal-parti tat-triq ittestjata għandha turi li l-ebda parti individwali mill-parti 

tat-test ma taqbeż dawn il-limiti kumplessivi b’aktar minn 2 db(A).   

Verifika:  

Ir-rapporti tat-test tat-testijiet CPX imwettqa mill-awtoritajiet indipendenti u kompetenti skont 

ISO/DIS 11819-2 għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità kontraenti u għandhom 

jikkonformaw mal-limiti ta’ hawn fuq, kif xieraq. 

D1. Durabilità tal-prestazzjoni tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju 

Meta meħtieġ mil-leġiżlazzjoni lokali jew nazzjonali, jew meta l-livelli baxxi ta’ storbju minn 

din it-triq jitqiesu bħala prijorità 

L-emissjonijiet akustiċi minn superfiċe tat-triq li ma tagħmilx storbju, kif imkejla mill-metodu 

tal-Prossimità mill-Qrib (CPX) definit f'ISO/DIS 11819-2, ma għandhomx jaqbżu l-limiti li 

ġejjin, bħala funzjoni tal-limitu massimu tal-veloċità tat-triq, matul il-perjodu ta’ 5 snin wara l-

konformità tal-ittestjar tal-produzzjoni. 

- 90 dB(A) b’50 kph, u/jew 

- 95 dB(A) b’70 kph, u/jew 

- 98 dB(A) b’90 kph. 

L-ittestjar għandu jsir tal-anqas darba matul kull perjodu ta’ 30 xahar wara l-ftuħ tat-triq. 

Il-vetturi u/jew it-trejlers tat-test CPX għandhom jużaw it-tajer radjali b’ċinturin tal-azzar bil-

kodiċi dimensjonali P225/60 R16 kif definit f'ASTM F2493-14, b’wiċċ minimu tat-tajer ta’ 5 

mm. 

Id-dejta tat-test għandha tiġi kkoreġuta għal temperatura tal-arja ta’ 20°C. L-analiżi tal-

inċertezza tad-dejta tat-test għandha tiġi evalwata skont il-Gwida għall-espressjoni tal-

inċertezza f’kejl (Gwida ISO/IEC 98-3:2008), u t-testijiet għandhom juru li r-riżultati, inkluż l-

inċertezza tagħhom, ma jaqbżux b’aktar minn 1 dB(A) il-valuri ddikjarati hawn fuq jew valuri 

aktar ambizzjużi ddikjarati mad-disinn. 

Il-varjanza spazjali tal-parti tat-triq ittestjata għandha turi li l-ebda parti individwali mill-parti 

tat-test ma taqbeż dawn il-limiti kumplessivi b’aktar minn 2 db(A).   

Verifika:  

Ir-rapporti tat-test tat-testijiet CPX imwettqa mill-awtoritajiet indipendenti u kompetenti skont 

ISO/DIS 11819-2 għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità kontraenti u għandhom 

jikkonformaw mal-limiti ta’ hawn fuq, kif xieraq. 
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KLAWŻOLA TAL-PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 

D2. Durabilità tal-prestazzjoni tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Matul il-perjodu ta’ 5 snin wara l-ittestjar għall-konformità tal-produzzjoni, il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jissottometti ttestjar 

CPX tal-emissjonijiet akustiċi mis-superfiċe tat-triq, skont il-metodu definit fl-Ispeċifikazzjoni Teknika D1, minn partijiet terzi indipendenti u kompetenti. 

It-testijiet għandhom jitwettqu f’kundizzjonijiet xotti u, għal superfiċi tat-triq porużi, biss wara mill-anqas jumejn (2) mill-aħħar darba li għamlet ix-xita. 

Jekk id-dejta tas-CPX ma tilħaqx il-limiti xierqa għad-durabilità tal-kriterju tal-prestazzjoni, il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jkun soġġett għal penali finanzjarji u/jew 

għall-obbligu li jwettaq xogħlijiet ta’ rimedju mingħajr ebda spiża addizzjonali għall-awtorità kontraenti. 

Il-qafas għal kwalunkwe penali jew azzjoni ta’ rimedju applikabbli għandu jkun iddikjarat b'mod ċar fl-ITT. 

D3. Kummissjonar tal-Pjan għall-Manutenzjoni u għar-Riabilitazzjoni (M&R) 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Din l-għażla tapplika fil-każ ta’ kuntratti tad-DBO, meta l-monitoraġġ isir mill-kuntrattur tad-DBO 

Il-kuntrattur tad-DBO għandu, f’każ li devjazzjoni sinifikanti mill-Pjan għall-M&R propost fil-fażi tad-disinn hija kkunsidrata meħtieġa, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq 

kwalunkwe devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 
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E. Manutenzjoni u operazzjoni 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

E1. Asfalt li fih il-qatran 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-awtorità kontraenti tista’ tapplika dan il-kriterju jekk il-kontenut ta’ qatran tal-ħamrija tal-wiċċ (korsiji tal-wiċċ + legant) u s-saff(i) tal-korsija bażi jaqbeż il-limitu stabbilit mil-leġiżlazzjoni 

nazzjonali. 

Jekk il-kontenut ta’ qatran tal-asfalt ta’ reklamazzjoni jaqbeż il-limitu stabbilit mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, għandhom jiġu applikati l-aqwa tekniki disponibbli (skont dawk li jitqiesu bħala l-

aqwa tekniki disponibbli f’kull SM b’referenza għas-sitwazzjoni lokali) għat-trattament tal-asfalt ta’ reklamazzjoni li fih il-qatran u l-applikazzjoni tagħhom għandha tkun deskritta f’rapport 

tekniku. 

Verifika:  

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jissottometti rapport tekniku li jikkonsisti fl-aqwa tekniki disponibbli għat-trattament tal-asfalt 

ta’ reklamazzjoni li fih il-qatran permezz ta’ għażliet ta’ tħallit kiesaħ fuq il-post u/jew lil hinn mis-sit. 

Għandha tintuża sistema li tagħmel monitoraġġ u tieħu kont tal-asfalt ta’ reklamazzjoni li fih il-qatran u li tintraċċa d-destinazzjoni lil hinn mis-sit u l-użu mill-ġdid fuq il-post, billi tispeċifika l-

ammont ta’ materjali u tidentifika l-post (mapep, GIS). Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kontraenti. 

E2. Pjan ta' Awditu u Ġestjoni tal-Iskart mid-Demolizzjoni 

Minimu ta’ 70% skont il-piż tal-iskart mhux perikoluż iġġenerat waqt id-demolizzjoni, inkluż 

l-irdim mill-ġdid, għandu jitħejja għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għal forom oħra ta’ 

rkupru ta’ materjal. Dan għandu jinkludi: 

(i) Konkrit, RAP, aggregati rkuprati mill-elementi ewlenin tat-triq; 

(ii) Materjali rkuprati minn elementi anċillari. 

L-irdim mill-ġdid ma għandux ikun awtorizzat f’siti f’maħdar barra mill-medda tat-triq. L-

irdim mill-ġdid f’żoni permeabbli tal-medda tat-triq għandu jsir biss b’materjali skavati u bil-

ħamrija. Materjali użati mill-ġdid, irriċiklati u rkuprati għandhom jintużaw biss għall-irdim 

mill-ġdid f’żoni impermeabbli tal-medda tat-triq. 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu jwettaq awditjar ta’ qabel id-demolizzjoni sabiex jiġi determinat x’jista’ jerġa’ jintuża, 

jiġi rriċiklat jew irkuprat. Dan għandu jikkonsisti minn: 

(i) Identifikazzjoni u valutazzjoni tar-riskju ta’ skart perikoluż; 

(ii) Skeda tal-kwantitajiet bi tqassim skont il-materjali differenti tat-triq; 

(iii) Stima tal-perċentwal tal-potenzjal tal-użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ abbażi ta’ 

proposti għal sistemi ta’ ġbir separat matul il-proċess tad-demolizzjoni. 

Il-materjali, il-prodotti u l-elementi identifikati għandhom jiġu elenkati fi Skeda tal-

E2. Pjan ta' Awditu u Ġestjoni tal-Iskart mid-Demolizzjoni 

Minimu ta’ 90 % skont il-piż tal-iskart mhux perikoluż iġġenerat waqt id-demolizzjoni, inkluż 

l-irdim mill-ġdid, għandu jitħejja għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għal forom oħra ta’ 

rkupru ta’ materjal. Dan għandu jinkludi: 

(i) Konkrit, RAP, aggregati rkuprati mill-elementi ewlenin tat-triq; 

(ii) Materjali rkuprati minn elementi anċillari. 

L-irdim mill-ġdid ma għandux ikun awtorizzat f’siti f’maħdar barra mill-medda tat-triq. L-

irdim mill-ġdid f’żoni permeabbli tal-medda tat-triq għandu jsir biss b’materjali skavati u bil-

ħamrija. Materjali użati mill-ġdid, irriċiklati u rkuprati għandhom jintużaw biss għall-irdim 

mill-ġdid f’żoni impermeabbli tal-medda tat-triq. 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu jwettaq awditjar ta’ qabel id-demolizzjoni sabiex jiġi determinat x’jista’ jerġa’ jintuża, 

jiġi rriċiklat jew irkuprat. Dan għandu jikkonsisti minn: 

(i) Identifikazzjoni u valutazzjoni tar-riskju ta’ skart perikoluż; 

(ii) Skeda tal-kwantitajiet bi tqassim skont il-materjali differenti tat-triq; 

(iii) Stima tal-perċentwal tal-potenzjal tal-użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ abbażi ta’ proposti 

għal sistemi ta’ ġbir separat matul il-proċess tad-demolizzjoni. 

Il-materjali, il-prodotti u l-elementi identifikati għandhom jiġu elenkati fi Skeda tal-
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Kwantitajiet tad-Demolizzjoni. 

Verifika: 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu jippreżenta awditu ta’ qabel id-demolizzjoni li jkun fih l-informazzjoni speċifikata. 

Għandha tiġi implimentata sistema għall-monitoraġġ u għar-rendikont tal-produzzjoni tal-

iskart. Id-destinazzjoni ta’ konsenji ta’ skart u ta’ materjali tat-tmiem tal-istadju tal-iskart 

għandha tiġi intraċċata bl-użu ta’ noti ta’ konsenji u fatturi. Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha 

tiġi pprovduta lill-awtorità kontraenti. 

Kwantitajiet tad-Demolizzjoni. 

Verifika: 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu jippreżenta awditu ta’ qabel id-demolizzjoni li jkun fih l-informazzjoni speċifikata. 

Għandha tiġi implimentata sistema għall-monitoraġġ u għar-rendikont tal-produzzjoni tal-

iskart. Id-destinazzjoni ta’ konsenji ta’ skart u ta’ materjali tat-tmiem tal-istadju tal-iskart 

għandha tiġi intraċċata bl-użu ta’ noti ta’ konsenji u fatturi. Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha 

tiġi pprovduta lill-awtorità kontraenti. 

KLAWŻOLI TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 

E3. Kummissjonar tal-Pjan għall-Manutenzjoni u għar-Riabilitazzjoni (M&R) 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jieħu impenn li jmantni t-triq skont il-Pjan għall-M&R (ara l-kriterju B12). 

E4. Kummisjonar tal-manutenzjoni tat-triq 

Il-kuntrattur prinċipali tal-manutenzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO jrid 

jiżgura li l-ikkummissjonar tal-manutenzjoni tat-triq jikkonforma mad-disinn u mal-

ispeċifikazzjonijiet maqbula. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-aspetti li ġejjin: 

- Il-prestazzjoni CF/LCA tal-elementi ewlenin tat-triq (il-kriterju B14) jew l-

emissjonijiet ta’ CO2 għal kull tunnellata ta’ materjali ttrasportati (il-kriterju B16); 

- Komponenti tal-kontroll tat-tniġġis tal-ilma, kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp 

u Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali u disinn ta’ mogħdija għall-

ħajja selvaġġa fis-sistema ta’ skular tal-ilma (il-kriterji B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilità tal-pavimentar (il-kriterju B11); 

- Implimentazzjoni tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (il-kriterju 

B10). 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu, fil-każ li devjazzjoni sinifikanti mir-rekwiżiti tad-disinn matul il-fażi ta’ kostruzzjoni 

titqies neċessarja, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq kwalunkwe 

devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 

F’każijiet fejn ma jintlaħaq ebda ftehim, l-awtorità kontraenti għandha timplimenta arblu tad-

deċiżjonijiet għat-teħid ta’ deċiżjoni fuq penali xierqa u proporzjonati għan-nuqqas ta’ 

konformità u/jew għal azzjonijiet ta’ rimedju jew ta’ mitigazzjoni. 

E4. Kummisjonar tal-manutenzjoni tat-triq 

Il-kuntrattur prinċipali tal-manutenzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO jrid 

jiżgura li l-ikkummissjonar tal-manutenzjoni tat-triq jikkonforma mad-disinn u mal-

ispeċifikazzjonijiet maqbula. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-aspetti li ġejjin: 

- Makrosawra tal-pavimentar (MPD) (ara l-kriterju B13); 

- Il-prestazzjoni CF/LCA tal-elementi ewlenin tat-triq (il-kriterju B14) jew l-

emissjonijiet ta’ CO2 għal kull tunnellata ta’ materjali ttrasportati (il-kriterju B16); 

- Komponenti tal-kontroll tat-tniġġis tal-ilma, kapaċità ta’ żamma tal-ilma tal-maltemp 

u Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali u disinn ta’ mogħdija għall-

ħajja selvaġġa fis-sistema ta’ skular tal-ilma (il-kriterji B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilità tal-pavimentar (il-kriterju B11); 

- Implimentazzjoni tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku (il-kriterju 

B10). 

Il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-bennej tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO 

għandu, fil-każ li devjazzjoni sinifikanti mir-rekwiżiti tad-disinn matul il-fażi ta’ kostruzzjoni 

titqies neċessarja, jinforma lill-awtorità kontraenti u jaqbel magħha fuq kwalunkwe 

devjazzjoni, jekk iġġustifikata. 

F’każijiet fejn ma jintlaħaq ebda ftehim, l-awtorità kontraenti għandha timplimenta arblu tad-

deċiżjonijiet għat-teħid ta’ deċiżjoni fuq penali xierqa u proporzjonati għan-nuqqas ta’ 

konformità u/jew għal azzjonijiet ta’ rimedju jew ta’ mitigazzjoni. 



 

38 

 

E5. Inkorporazzjoni ta’ kontenut irriċiklat 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-istess bħal C3. 

 

E6. Monitoraġġ tal-asfalt ta’ temperatura baxxa 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-istess bħal C4. 

 

E7. Kummissjonar tal-Pjan għall-Integrazzjoni u għar-Restawr Ambjentali 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Matul ix-xogħlijiet, il-kuntrattur prinċipali tal-kostruzzjoni jew il-kuntrattur tad-DB jew il-kuntrattur tad-DBO għandu jiżgura li ssir kwalunkwe azzjoni xierqa sabiex ikunu jistgħu jinżammu l-

kopertura veġetali u l-kwalità tal-ħabitat stabbiliti. Dawn jistgħu jinkludu imma mhumiex limitati għal: l-applikazzjoni ta’ mulch/kompost, rmondar, sostituzzjoni ta’ pjanti mejtin eċċ... 

Fil-każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti jew mhux konformi, irreferi għat-test tal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt ġenerali f’E4. 

 

E8. Monitoraġġ tal-emissjoni akustika matul il-manutenzjoni 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-istess bħal C12. 

 

E9. Kummissjonar tal-Pjan għall-Mitigazzjoni tal-Konġestjoni tat-Traffiku 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-istess bħal C14. 
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F. Tmiem tal-ħajja 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

F1. Awditu u pjan ta' ġestjoni tal-iskart mid-demolizzjoni 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-istess bħal E2. 
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3 SPEJJEŻ TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 

Kunsiderazzjonijiet dwar l-Ispejjeż tul iċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) informaw l-iżvilupp tal-kriterji tal-APE tal-UE għad-Disinn, għall-Kostruzzjoni u għall-Manutenzjoni tat-

Toroq. LCC jistgħu jintużaw sabiex tiġi vvalutata l-ispiża totali ta’ sjieda ta’ triq matul il-ħajja operattiva jew ta’ disinn tagħha. B’mod partikolari, dawn jippermettu“li jsiru 

valutazzjonijiet komparattivi tal-ispiża fuq perjodu ta’ żmien speċifikat, filwaqt li jitqiesu l-fatturi ekonomiċi rilevanti kollha, kemm f’termini ta’ spejjeż kapitali inizjali kif 

ukoll f’termini ta’ spejjeż operattivi u ta’ sostituzzjoni tal-assi futuri”. 

 

3.1 Ir-raġunament u l-kamp ta' applikazzjoni għall-kunsiderazzjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 

Il-metodu tal-LCC huwa partikolarment rilevanti għall-kisba ta’ prestazzjoni ambjentali mtejba minħabba li jistgħu jkunu meħtieġa spejjeż ogħla ta’ kapital inizjali sabiex 

jintlaħqu spejjeż operattivi aktar baxxi tul iċ-ċiklu tal-ħajja. Għalhekk dawn jirrappreżentaw metodu sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment effettivi u għall-perjodu fit-

tul.  

Għal infrastrutturi tat-triq, l-immaniġġjar ta' assi jipprovdi proċess sistematiku għall-manutenzjoni, għall-aġġornament, u għall-operar ta’ assi fiżiċi b’mod kosteffikaċi bl-użu 

ta’ sensiela ta’ proċeduri ta' ġestjoni tat-triq u ta’ għodod għall-ippjanar ta’ terminu qasir kif ukoll fit-tul.  

Spiss il-metodu tal-LCC ikun l-ewwel pass għall-ħolqien ta’ approċċ maniġerjali komprensiv tal-assi. Metodu tal-LCC jista’ jintuża bħala għodda importanti matul l-istadji 

tad-definizzjoni tal-proġett, id-disinn tal-kunċett u d-disinn iddettaljat, fejn jista’ jintuża sabiex jintgħażel u jingħata valur ta’ inġinerija lid-disinn li jkun jipprovdi l-orħos 

spiża globali (u l-ogħla valur residwu) tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-assi. Eżerċizzju sħiħ ta’ metodu tal-LCC jista’ jitwettaq b’referenza għall-istandard ISO 15685-5 jew 

ekwivalenti. 

 

3.2 Kif il-kriterji ta’ APE jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 

Il-kriterji tal-APE tal-UE għad-Disinn, għall-Kostruzzjoni u għall-Manutenzjoni tat-Toroq se jkollhom influwenza pożittiva fuq xi wħud mill-fatturi ewlenin li jinfluwenzaw 

l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ triq b’mod ġenerali. Dawn huma enfasizzati fil-qosor hawn taħt, b’referenza għall-varjabbli tal-ispejjeż ewlenin ta’ LCC, fejn ta' min jinnota 

li l-benefiċċji potenzjali dejjem ser jiddependu fuq il-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull proġett (eż. post, kundizzjonijiet klimatiċi, disponibbiltà lokali, prattiki ta’ kostruzzjoni): 

- Spejjeż tal-akkwist:  

o Il-Kriterji tal-Għażla jistgħu jintużaw sabiex jinkisbu maniġers tal-proġetti, timijiet tad-disinn, konsulenti tal-ispejjeż u kuntratturi ta’ ħila, li għandhom 

tendenza li jnaqqsu r-riskju ta’ spejjeż żejda fuq proġetti innovattivi.   

o Il-gwida ta’ akkumpanjament dwar l-APE tenfasizza kif l-iffrankar tal-ispejjeż jista’ jiġi identifikat permezz ta’ evalwazzjoni tal-għażliet bikrija, pereżempju 

billi jiġu evalwati allinjamenti tat-triq differenti.   

o Il-kriterji dwar il-kostruzzjoni effiċjenti fir-riżorsi jħeġġu tnaqqis fl-ispejjeż tat-trasport għal materjali tal-kostruzzjoni ewlenin (eż. l-asfalt, il-konkrit, l-

aggregati) u jħeġġu l-użu ta’ asfalt ta’ temperatura baxxa, li jeħtieġ anqas enerġija matul il-fażi tal-produzzjoni. Dawn kollha jistgħu jikkontribwixxu għal anqas 

spejjeż tal-bini. Barra minn hekk, iċ-ċaqliq ta’ terrapien u ta’ ħamrija u x-xogħlijiet fuq l-art jistgħu jlaħħqu mat-30% tal-ispejjeż tal-proġetti f’kundizzjoni 

orografika kumplessa u l-kriterji fuq l-ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tal-materjali skavati għandhom dan it-tnaqqis fl-ispejjeż fil-mira tagħhom.  
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- Spejjeż tal-operazzjoni, tal-manutenzjoni u tar-riabilitazzjoni: 

o L-istrateġiji ta’ manutenzjoni u ta’ riabilitazzjoni jfittxu li jiggarantixxu l-aħjar prestazzjonijiet tal-pavimentar u soluzzjonijiet kostottimali mill-preservazzjoni, 

mit-titjib u mill-operat tal-assi tal-infrastruttura. Barra minn hekk, jekk l-attivitajiet ta’ manutenzjoni jiġu skedati fil-ħin, jistgħu jitnaqqsu l-ispejjeż tal-

konġestjoni. 

o Il-kwalità tal-kostruzzjoni ta’ superfiċi tal-pavimentar b’reżistenza għad-dawrien baxxa, tas-sistemi ta’ skular tal-ilma u tal-pavimentar li ma jagħmilx storbju 

hija indirizzata wkoll, hekk ukoll l-ikkummissjonar korrett sabiex jiġi żgurat li dawn il-parametri jaħdmu skont l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn.  

o Il-kriterji jinkludu l-għażla li titwettaq Valutazzjoni tal-Marka tal-Karbonju jew taċ-Ċiklu tal-Ħajja ta’ triq, li tippermetti l-immudellar u l-ottimizzazzjoni tat-tul 

tal-ħajja tat-triq bħala ħaġa waħda u tippermetti wkoll elementi individwali tat-triq ibbażati fuq stimi ta’ spejjeż ta’ manutenzjoni u ta’ riabilitazzjoni u tulijiet 

tal-ħajja utli mistennija.  

o Ġiet ikkunsidrata wkoll ħajja operattiva nominali minima tal-pavimentar tat-triq (eskluża l-ħamrija tal-wiċċ) filwaqt li jitqies li ħafna mill-materjali durabbli 

jistgħu jinvolvu spejjeż tal-kostruzzjoni akbar, iżda dawk l-ispejjeż jistgħu jiġu kkumpensati minn anqas domanda ta’ manutenzjoni. 

o L-inklużjoni ta’ rekwiżiti speċifiċi għal proġetti ta’ Disinn, Bini u Operar tista’ tintuża sabiex tinċentiva lill-kuntratturi jimminimizzaw l-ispejjeż operatorji fit-

tul, inklużi l-ispejjeż tal-manutenzjoni ta’ rutina, tal-manutenzjoni ta’ prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni, għall-benefiċċju taż-żewġ partijiet.   

- Valur Residwu:  

o L-implimentazzjoni tas-sett tal-kriterji tal-APE ser juri li t-triq għandha prestazzjoni ambjentali mtejba, li, minħabba li tnaqqas l-ispejjeż ta’ tħaddim u turi 

investiment responsabbli, tista’ mbagħad tikkontribwixxi sabiex jiġi sostnut jew imtejjeb il-valur futur tal-assi.  

Barra minn hekk, il-kriterji jieħdu f’kunsiderazzjoni l-benefiċċji intanġibbli, bħall-amenità, il-kumdità tal-utenti u s-sodisfazzjon. Pereżempju, il-mitigazzjoni tal-konġestjoni 

tat-traffiku tista’ tikkontribwixxi għall-kumdità tal-utenti (is-sewwieqa) u tnaqqas is-sigħat mitlufin tal-vettura.  

Finalment, it-tnaqqis fil-kostijiet għas-soċjetà ta’ impatti ambjentali speċifiċi (esternalitajiet ambjentali) jista’ jinkiseb ukoll billi jiġu applikati l-kriterji, eż.: 

- Il-kriterji dwar ir-reżistenza għad-dawrien assoċjati mal-istruttura u mal-ħruxija tal-pavimentar huma direttament relatati mal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi matul il-

fażi ta’ użu (tnaqqis ta’ 10% fir-reżistenza għad-dawrien jista’ jwassal għal tnaqqis ta’ 1-2% fil-konsum tal-fjuwil) u, għalhekk, fl-emissjonijiet ta’ GHG. Dan 

jirriżulta wkoll f’benefiċċji ekonomiċi għall-utenti tat-triq (is-sewwieqa). 

- Il-kriterji dwar il-konġestjoni għandhom l-għan li jnaqqsu l-konsum tal-fjuwil żejjed u l-emissjonijiet tal-arja relatati mal-konġestjoni li jistgħu jkunu komponent 

sostanzjali tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja tat-triq, b’mod partikolari għall-awtostradi u għat-toroq pubbliċi; 

- Il-kriterji dwar it-tniġġis akustiku ambjentali jaffettwaw kemm is-saħħa tal-bniedem kif ukoll fatturi ekonomiċi usa’ bħall-valur tal-proprjetà. L-ispejjeż esterni tal-

emissjonijiet akustiċi mill-vetturi tal-passiġġieri fuq it-toroq ġew stmati għal medja ta’ EUR 2/ 1000pkm (kilometri tal-passiġġieri) u mill-vetturi tal-merkanzija għal 

medja ta’ EUR 2.5/ 1000 ton.km – li ammontaw għal total stmat ta’ madwar EUR 20 biljun fl-2008 madwar l-UE-28. 

- Il-kriterji dwar is-sistemi ta’ skular tal-ilma (“inġinerija iebsa jew ratba”) jistgħu jgħinu sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ għargħar. Bħalissa, il-ħsarat mill-għargħar fl-

UE huma stmati li jammontaw għal EUR 5.3-6.4 biljun fis-sena, u jaffettwaw b’mod avvers il-ħajjiet ta’ 200,000 ruħ fis-sena. Studju riċenti taċ-Ċentru Konġunt tar-

Riċerka tal-Kummissjoni jbassar li l-ispiża annwali ta’ dawn il-ħsarat tista’ tiżdied b’7-8 darbiet sal-2050, u tilħaq l-EUR 40 biljun u taffettwa b’mod avvers lil 

500,000 persuna kull sena. 
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Annessi tekniċi  
Anness A 

Gwida ta’ appoġġ għall-kriterju B14 (il-kriterju ewlieni): Għażla 1 – Marka tal-karbonju (CF) 

Il-kriterju ta’ għotja B14 (il-kriterju ewlieni) jiddikjara li l-Marka tal-Karbonju (CF) tista’ tintuża mill-offerenti sabiex turi 

kif naqqsu l-impatt ambjentali ta’ kostruzzjoni ta’ triq. Din in-nota ta’ gwida fil-qosor tiddeskrivi: 

- Meta jista’ jintuża dan il-kriterju; 

- Ir-regoli meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-offerti huma komparabbli; u 

- L-appoġġ tekniku meħtieġ għall-għażla tal-offerta. 

Kull użu ta’ CF għandu jitwettaq b’referenza għal ISO 14067 jew ekwivalenti. 

1.1  Meta tista’ tintuża l-għażla 1 ta’ CF? 

L-użu tal-kriterji B14 huwa rrakkomandat biss meta jista’ jsir tqabbil tal-għażliet ta’ titjib ma’ disinn ta’ triq ta’ referenza 

u/jew bejn disinni differenti ta’ triq. Għaldaqstant huwa rilevanti għax-xenarji ta’ akkwist li ġejjin: 

- Fejn il-klijent diġà għandu disinn ta’ triq ta’ referenza u skeda tal-kwantitajiet li ġiet evalwata sabiex tipprovdi 

prezz ta’ gwida għal tqabbil ma’ offerti; 

- Meta tkun ser tintuża kompetizzjoni tad-disinn sabiex timijiet tad-disinn u/jew kuntratturi jiġu mħeġġa jressqu 

proposti b’disinn tat-toroq innovattiv. 

F’dawn ix-xenarji analiżi ta’ CF tista’ ssir rekwiżit ta’ għoti. 

1.2 Ser tkun meħtieġa ħila esperta addizzjonali għall-evalwazzjoni tal-offerti? 

Fi kwalunkwe proċess ta’ sejħa għall-offerti għall-kostruzzjoni u għall-manutenzjoni ta’ triq, l-akkwirent x’aktarx ikun 

jeħtieġ kompetenzi tekniċi u ta’ disinn bħala appoġġ sabiex jistabbilixxi r-rekwiżiti u jevalwa d-disinn. L-akkwirent jista’ 

għalhekk ikun jixtieq jagħmel użu minn din il-ħila esperta f’żewġ stadji fil-proċess tal-akkwist: 

1. Meta jkunu qed jitħejjew l-istruzzjonijiet għad-disinn u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni: L-offerenti għandhom 

jingħataw istruzzjonijiet dwar liema rekwiżiti tekniċi għandhom isegwu sabiex jiżguraw li d-disinn ppreżentat 

huwa komparabbli. 

2. Meta ssir l-evalwazzjoni ta’ disinn u għażliet ta’ titjib: Għandha ssir evalwazzjoni teknika tat-tweġibiet tal-

offerenti għal dan il-kriterju sabiex jiġi appoġġat l-akkwirent. 

Evalwatur tekniku għandu jkun meħtieġ jagħmel reviżjoni kritika ta’ kull analiżi ta’ CF tal-offerent skont il-gwida fl-Anness 

C. 

1.3 X’istruzzjonijiet għandhom jingħataw lill-offerenti? 

L-istruzzjonijiet tekniċi li ġejjin għandhom jiġu inkorporati fl-ITT sabiex jiġi żgurat li l-offerti jkunu komparabbli. Fejn id-

disinn għandu jiġi evalwat b’referenza għal triq ta’ referenza, dan għandu jiġi dikjarat b’mod ċar u għandha tiġi pprovduta 

skeda tal-materjali. 

Struzzjonijiet tekniċi għall-offerenti li jużaw CF għall-evalwazzjonijiet tat-triq 

Punt tekniku li għandu 

jiġi indirizzat 

Xi jfisser dan fil-prattika 

a. Metodu u dejta tal-

inventarju 

Il-metodu tal-valutazzjoni tal-impatt u d-dejta tal-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja (LCI) li 

għandhom jintużaw minn kull tim tad-disinn għandhom, sa fejn possibbli, jiġu speċifikati 

sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà. 

Id-dejta primarja verifikata tista’ tintuża sabiex tissupplimenta lakuni skont il-gwida f’ISO 

14067 jew ekwivalenti, u għal dejta minn EPDs, ISO 14025 u EN 15804. ISO 21930 jista' 

jintuża wkoll bħala standard sottostanti, jekk rilevanti. 

Il-livell ta’ inċertezza għandu jiġi indirizzat billi jiġu inklużi: 

1. valutazzjoni kwalitattiva tal-inċertezzi ibbażata fuq is-sorsi ta’ dejta tal-isfond, kif 

din ġiet miksuba jew miġbura u x’tip ta’ proċess u teknoloġija tirrappreżenta; kif 

ukoll  

2. valutazzjoni kwantitattiva għaż-żewġ elementi tat-triq l-aktar sinifikanti identifikati 

mill-analiżi (ara l-punt d. u t-Tabelli a u b fil-kriterju B14). 

b. Tqabbil abbażi ta’ 

ekwivalenza funzjonali  

Il-karatteristiċi tat-triq li ġejjin għandhom jiġu speċifikati bħala punt ta’ referenza għal kull 

disinn (ara ISO 14067 jew ekwivalenti): 
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- Ir-rekwiżiti tekniċi u ta’ funzjoni rilevanti, kif deskritti fir-rekwiżiti tal-prestazzjoni; 

- Il-ħajja operattiva mitluba. 

Unità funzjonali komuni għandha tintuża sabiex jiġu ppreżentati r-riżultati (ara ISO 14067 jew 

ekwivalenti). 

c. Definizzjoni taċ-ċiklu 

tal-ħajja u l-konfini tat-

triq 

Il-konfini għall-analiżi għandu jkun mill-bidu nett sal-aħħar nett, inklużi l-kostruzzjoni (inklużi 

l-produzzjoni u t-trasport tal-materjali), il-manutenzjoni u l-operazzjoni u l-EoL. 

L-allokazzjoni għal materjali rriċiklati jew użati mill-ġdid għandha ssir skont ir-regoli li ġejjin:  

- Input (stadju tal-prodott): skont ir-regoli f’ISO 14067 jew ekwivalenti; 

- Output (stadji tal-aħħar tal-ħajja jew ta’ manutenzjoni): skont ir-regoli f’EN 15804, 

it-taqsima 6.4.3. 

d. Elementi tat-triq fi 

ħdan l-ambitu tal-kriterji 

L-ambitu tal-kriterji għandu, bħala minimu, jinkludi l-elementi tat-triq li ġejjin:  

- Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ ħamrija u xogħlijiet fuq l-art; 

- Sottobażi; 

- Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-konkrit; 

- Elementi tat-triq anċillari addizzjonali (mhux obbligatorji) 

e. Indikatur tal-

kategorija taċ-ċiklu tal-

ħajja li għandu jintuża 

għal finijiet tal-

evalwazzjoni 

Potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) 

 

 

 

Anness B 

Gwida ta’ sostenn għall-kriterju B14 (il-kriterju komprensiv): Għażla 2 - Analiżi tal-LCA 

Il-kriterju ta’ għotja B14 jiddikjara kif il-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) tista’ tintuża mill-offerenti sabiex juru kif 

naqqsu l-impatt ambjentali tal-kostruzzjoni ta’ triq. Din in-nota ta’ gwida fil-qosor tiddeskrivi: 

- Meta jista’ jintuża dan il-kriterju; 

- Ir-regoli meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-offerti huma komparabbli; u 

- L-appoġġ tekniku meħtieġ għall-għażla tal-offerta. 

Kull użu ta’ CF għandu jitwettaq b’referenza għal ISO 14040/14044. 

2.1  Meta tista’ tintuża l-għażla 2 tal-LCA? 

L-użu tal-kriterji B14 huwa rrakkomandat biss meta jista’ jsir tqabbil tal-għażliet ta’ titjib ma’ disinn ta’ triq ta’ referenza 

u/jew bejn disinni differenti ta’ triq. Għaldaqstant huwa rilevanti għax-xenarji ta’ akkwist li ġejjin: 

- Fejn il-klijent diġà għandu disinn ta’ triq ta’ referenza u skeda tal-kwantitajiet li ġiet evalwata sabiex tipprovdi 

prezz ta’ gwida għal tqabbil ma’ offerti; 

- Meta tkun ser tintuża kompetizzjoni tad-disinn sabiex timijiet tad-disinn u/jew kuntratturi jkunu mħeġġa jressqu 

disinn innovattiv tat-triq. 

F’dawn ix-xenarji analiżi tal-LCA tista’ tintuża bħala kriterju ta' għotja. 

2.2 Ser tkun meħtieġa ħila esperta addizzjonali għall-evalwazzjoni tal-offerti? 

Fi kwalunkwe proċess ta’ sejħa għall-offerti għall-kostruzzjoni u għall-manutenzjoni ta’ triq, l-akkwirent x’aktarx ikun 

jeħtieġ kompetenzi tekniċi u ta’ disinn bħala appoġġ sabiex jistabbilixxi r-rekwiżiti u jevalwa d-disinn. L-akkwirent jista’ 

għalhekk ikun jixtieq jagħmel użu minn din il-ħila esperta f’żewġ stadji fil-proċess tal-akkwist: 

1. Meta jkunu qed jitħejjew l-istruzzjonijiet għad-disinn u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni: L-offerenti għandhom 

jingħataw istruzzjonijiet dwar liema rekwiżiti tekniċi għandhom isegwu sabiex jiżguraw li d-disinn ppreżentat 

huwa komparabbli. 

2. Meta ssir l-evalwazzjoni ta’ disinn u għażliet ta’ titjib: Għandha ssir evalwazzjoni teknika tat-tweġibiet tal-

offerenti għal dan il-kriterju sabiex jiġi appoġġat l-akkwirent. 
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Evalwatur tekniku għandu jkun meħtieġ jagħmel reviżjoni kritika ta’ kull analiżi tal-LCA tal-offerenti skont il-gwida fl-

Anness C. 

2.3 X’istruzzjonijiet għandhom jingħataw lill-offerenti? 

L-istruzzjonijiet tekniċi li ġejjin għandhom jiġu inkorporati fl-ITT sabiex jiġi żgurat li l-offerti jkunu komparabbli. Fejn id-

disinn għandu jiġi evalwat b’referenza għal triq ta’ referenza, dan għandu jiġi dikjarat b’mod ċar u għandha tiġi pprovduta 

skeda tal-materjali. 

 

Struzzjonijiet tekniċi għall-offerenti li jużaw LCA għall-evalwazzjonijiet tat-triq  

Punt tekniku li għandu 

jiġi indirizzat 

Xi jfisser dan fil-prattika 

a. Metodu u dejta tal-

inventarju 

Il-metodu tal-valutazzjoni tal-impatt u d-dejta tal-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja (LCI) li 

għandhom jintużaw minn kull tim tad-disinn għandhom, sa fejn possibbli, jiġu speċifikati 

sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà.   

Id-dejta primarja verifikata tista’ tintuża sabiex tissupplimenta lakuni skont il-gwida f’ISO 

14040/14044, u għal dejta minn EPDs, ISO 14025 jew EN 15804. ISO 21930 jista' jintuża 

wkoll bħala standard sottostanti, jekk rilevanti. 

Il-livell ta’ inċertezza għandu jiġi indirizzat billi jiġu inklużi: 

1. valutazzjoni kwalitattiva tal-inċertezzi ibbażata fuq is-sorsi ta’ dejta tal-isfond, kif 

din ġiet miksuba jew miġbura u x’tip ta’ proċess u teknoloġija tirrappreżenta; kif 

ukoll 

2. valutazzjoni kwantitattiva għaż-żewġ elementi tat-triq l-aktar sinifikanti identifikati 

mill-analiżi (ara l-punt d. u t-Tabelli a u b fil-kriterju B14). 

b. Tqabbil abbażi ta’ 

ekwivalenza funzjonali 

Il-karatteristiċi tat-triq li ġejjin għandhom jiġu speċifikati bħala punt ta’ referenza għal kull 

disinn (ara ISO 14040/14044): 

- Ir-rekwiżiti tekniċi u ta’ funzjoni rilevanti, kif deskritti fir-rekwiżiti tal-prestazzjoni; 

- Il-ħajja operattiva mitluba. 

Unità funzjonali jew unità ta’ referenza komuni għandhom jintużaw sabiex jiġu ppreżentati r-

riżultati (ara ISO 14040). Il-ħajja operattiva għandha tiġi meqjusa fid-definizzjoni tal-unità 

funzjonali. 

c. Definizzjoni taċ-ċiklu 

tal-ħajja u l-konfini tat-

triq 

Il-konfini għall-analiżi għandu jkun mill-bidu nett sal-aħħar nett, inkluż il-kostruzzjoni (inklużi 

l-produzzjoni u t-trasport tal-materjali), il-manutenzjoni u l-operazzjoni u l-EoL (ara ISO 

14040).   

L-allokazzjoni għal materjali rriċiklati jew użati mill-ġdid għandha ssir skont ir-regoli li ġejjin: 

- Inputs (stadju tal-prodott): skont ir-regoli f’ISO 14044, it-Taqsima 4.3.4.3; 

- Outputs (stadji tal-aħħar tal-ħajja jew ta’ manutenzjoni): skont ir-regoli f’EN 15804, 

it-taqsima 6.4.3. 

d. Elementi tat-triq fi 

ħdan l-ambitu tal-kriterji 

L-ambitu tal-kriterji għandu, bħala minimu, jinkludi l-elementi tat-triq li ġejjin: 

- Sottograd, inklużi ċaqliq ta’ terrapien u ta’ ħamrija u xogħlijiet fuq l-art; 

- Sottobażi; 

- Bażi, legant u superfiċe jew ċangaturi tal-konkrit; 

- Elementi tat-triq anċillari addizzjonali (mhux obbligatorji). 

Meta jiġu applikati, it-teknoloġiji għall-ġbir tal-enerġija għandhom jiġu inklużi fl-LCA bħala 

elementi anċillari tat-triq u l-elettriku ġġenerat matul il-fażi tal-operazzjoni għandu jiġi skontat 

mill-enerġija kkonsmata matul din il-fażi. 

e. Indikaturi tal-

kategorija taċ-ċiklu tal-

ħajja li għandhom 

jintużaw għal finijiet tal-

evalwazzjoni 

 

Bħala minimu, għandhom jintużaw l-indikaturi tal-kategorija tal-impatt li ġejjin, identifikati 

f’EN 15804: 

- Il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali (GWP) 

- Il-potenzjal ta’ formazzjoni ta’ ossidanti fotokimiċi tal-ożonu troposferiċi (POCP); 

- Il-potenzjal ta’ tnaqqis tas-saff tal-ożonu stratosferiku (ODP); 

- Il-potenzjal ta’ aċidifikazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma (AP); 

- Il-potenzjal ta’ ewtrofikazzjoni (EP); 

- Il-Potenzjal ta’ Tnaqqis tar-Riżorsi Abijotiċi għall-elementi (ADP_elementi); 

- Il-Potenzjal ta’ Tnaqqis tar-Riżorsi Abijotiċi ta’ fjuwils fossili (ADP_fjuwils fossili). 

Indikaturi oħra li jiddeskrivu l-użu tar-riżorsi, il-flussi tal-iskart u tal-produzzjoni identifikati 

minn EN 15804 jistgħu jkunu inklużi wkoll, parzjalment jew b’mod sħiħ, jekk ma jkunux diġà 
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koperti minn kriterji tal-APE oħra, eż. kontenut irriċiklat. 

Sistema ta’ ppeżar għall-indikaturi tal-kategorija tal-impatt magħżula għandha tkun applikata 

sabiex jiġi evalwat il-punteġġ globali. Din is-sistema għandha tkun magħżula mill-awtorità 

kontraenti abbażi ta’: 

- sistema ta’ ppeżar eżistenti adatta, bħas-sistemi ta’ ppeżar adottati f’xi skemi ta’ 

LCA nazzjonali; jew 

- sistema ta’ ppeżar propost mill-evalwatur tekniku ta’ LCA (ara l-Anness C). 

Fejn għodda ta’ LCA tiġġenera punteġġ aggregat għat-triq, ir-riżultat tal-kategoriji tal-impatt 

identifikati f’EN 15804 biss għandu jiġi meqjus. 
 

 

Anness C 

Struzzjonijiet għall-evalwatur tekniku ta’ LCA 

Ir-rwol tal-evalwatur tekniku ser ikun li jassisti lill-akkwirent biex jistabbilixxi r-regoli bażi għall-offerenti, b’referenza 

għall-Anness A jew B, skont l-għażla li ssir. 

L-evalwatur tekniku għandu jipproponi u jaqbel mal-awtorità kontraenti dwar l-ippeżar tar-riżultati tal-indikaturi tal-LCIA, li 

għandu jkun indikat fl-ITT. 

Wara li jkunu nfetħu l-offerti, l-evalwatur tekniku għandu: 

(i) Iwettaq reviżjoni kritika tas-CFs għall-għażliet metodoloġiċi, għall-kwalità tad-dejta u għall-komparabbiltà; jew 

(ii) Iwettaq reviżjoni kritika tal-LCAs għall-għażliet metodoloġiċi, il-kwalità tad-dejta u l-komparabbiltà. 

Ir-reviżjoni kritika ser issir b’referenza għat-taqsima 6 tal-ISO 14044, għall-ISO 14065 fil-każ tal-marka tal-karbonju, u 

għat-taqsimiet li ġejjin tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Impronta Ambjentali tal-Prodotti (PEF) 

(2013/179/UE): 

- Analiżi kritika (Anness II, it-taqsima 9, p-54); 

- Lista ta' kontroll għall-ġbir tad-dejta (Anness III); 

- Rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta (Anness II, it-taqsima 5.6, p-33); 

- Interpretazzjoni tar-riżultati (Anness II, it-taqsima 7, p-50). 

 


