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1 INTRODUZZJONI 
 
Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-
awtoritajiet pubbliċi biex jixtru oġġetti, servizzi u xogħlijiet b’impatti ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji 
huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk jitqies xieraq mill-awtorità 
individwali, ikunu jistgħu jiġu integrati (b’mod parzjali jew bis-sħiħ) fid-dokumenti tal-offerti tal-awtorità 
b’editjar minimu. Qabel ma jippubblikaw sejħa għall-offerti, l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-parir li 
jivverifikaw l-offerta disponibbli tal-oġġetti, tas-servizzi u tax-xogħlijiet li beħsiebhom jixtru fis-suq li jkunu 
qegħdin joperaw fih.  
Meta awtorità kontraenti tkun beħsiebha tuża l-kriterji ssuġġeriti f’dan id-dokument, hija għandha tagħmel 
dan b’mod li jiżgura konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku (ara, 
pereżempju, l-Artikoli 42, 43, 67(2) jew 68 tad-Direttiva 2014/24 u dispożizzjonijiet simili f’leġiżlazzjoni 
oħra tal-UE dwar l-akkwist pubbliku). Informazzjoni prattika dwar dan tista’ tinstab ukoll fil-manwal tal-2016 dwar ix-xiri 
ekoloġiku, li huwa disponibbli fuq http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-APE tal-UE għaċ-ċentri tad-data, il-kmamar tas-servers u s-servizzi ta’ 
cloud. Rapport tekniku ta’ akkumpanjament jipprovdi r-raġunijiet sħaħ għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u 
jagħti r-referenzi għal aktar informazzjoni.  
Il-kriterji huma maqsuma fi kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji tal-għoti u klawżoli tal-
eżekuzzjoni tal-kuntratt. Il-kriterji huma ta’ żewġ tipi: 

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

• Kriterji komprensivi — li jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw 
minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu aktar appoġġ għall-miri ambjentali u innovattivi. 

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

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 
 
Il-grupp ta’ prodotti “ċentri tad-data, kmamar tas-servers u servizzi ta’ cloud” jinkludi: 

- Ċentri tad-data, li tfisser strutturi, jew gruppi ta’ strutturi, iddedikati għall-akkomodazzjoni 
ċentralizzata, l-interkonnessjoni u t-tħaddim ta’ teknoloġija tal-informazzjoni u tagħmir tat-
telekomunikazzjoni tan-network li jipprovdu ħżin tad-data, servizzi tal-ipproċessar u tat-trasport 
flimkien mal-faċilitajiet u l-infrastrutturi kollha għad-distribuzzjoni tal-potenza u l-kontroll 
ambjentali u l-livelli meħtieġa ta’ reżiljenza u sigurtà meħtieġa biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tas-
servizz mixtieq;  

- Kmamar tas-servers, imsejħa wkoll kmamar tal-kompjuters jew armarji tas-servers, li huma kmamar 
jew porzjonijiet ta’ bini li jservi tagħbija speċifika tal-IT, iddeterminata mid-densità tal-potenza tat-
tagħmir fil-kamra. Il-kmamar tas-servers normalment ikollhom kontroll tal-ICT u jista’ jkollhom xi 
kapaċitajiet speċifiċi ta’ potenza u tkessiħ. Il-kmamar tas-servers huma ċentri tad-data tal-intrapriżi 
iżda fuq skala iżgħar, normalment installati f’żona, ta’ madwar 46m2 u li jikkonsistu minn, b’mod 
indikattiv, sa 25 xkaffa. 

- Ċentri tad-data li jipprovdu servizzi diġitali fil-cloud, fejn il-klijent iħallas għal servizz u l-bejjiegħ 
jipprovdi u jiġġestixxi l-hardware/is-software tal-ICT u t-tagħmir taċ-ċentru tad-data meħtieġ biex 
jingħata s-servizz. Dan jinkludi l-ospitar konġunt ta’ diversi klijenti, li jista’ jieħu l-forma ta’ ambjent 
ta’ applikazzjoni cloud. Mudelli ta’ negozju differenti huma assoċjati mas-servizzi ta’ cloud iżda huwa 
importanti li wieħed jinnota li l-kamp ta’ applikazzjoni jestendi biss għall-komponent taċ-ċentru tad-
data. L-aktar servizzi komuni ta’ cloud identifikati huma: 

o Infrastruttura bħala servizz (IaaS): fornitur ta’ servizz joffri lill-klijenti aċċess Ħallas Waqt Li 
Tkun Għaddej għall-ħżin, in-networking, is-servers u riżorsi oħra tal-informatika fil-cloud. 

o Pjattaforma bħala servizz (PaaS): fornitur ta’ servizz joffri aċċess għal ambjent ibbażat fil-
cloud li fih l-utenti jistgħu jibnu u jwasslu l-applikazzjonijiet. Il-fornitur jipprovdi l-
infrastruttura sottostanti. 

o Software bħala servizz (SaaS): fornitur ta’ servizzi jipprovdi software u applikazzjonijiet 
permezz tal-internet. L-utenti jabbonaw għas-software u jaċċessawh permezz tal-Interfaċċi 
tal-Programm ta’ Applikazzjoni tal-web jew tal-bejjiegħ. 

 
Iċ-ċentri tad-data jistgħu jiġu kklassifikati skont it-tip, u dawn it-tipi differenti huma inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kriterji: 

- Ċentru tad-data tal-intrapriżi: ċentru tad-data operat minn intrapriża li l-uniku skop tagħha huwa 
li tforni u tiġġestixxi s-servizzi lill-impjegati u lill-klijenti tagħha; 

- Ċentru tad-data tal-kolokazzjoni: faċilità ta’ ċentru tad-data fejn klijenti multipli jsibu n-
network(s), is-servers u t-tagħmir tal-ħżin tagħhom stess;  

- Ċentru tad-data tal-fornituri ta’ servizz ġestit (MSP): ċentru tad-data li joffri servizzi ta’ server u 
ta’ ħżin ta’ data fejn il-klijent iħallas għal servizz u l-bejjiegħ jipprovdi u jiġġestixxi l-hardware/is-
software tal-ICT u t-tagħmir taċ-ċentru tad-data meħtieġa. Dan is-servizz ta’ ġestjoni jinkludi l-ospitar 
konġunt ta’ diversi klijenti, li jista’ jieħu l-forma ta’ ambjent ta’ applikazzjoni cloud.  
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1.2 Applikabbiltà tal-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku  
 

L-aktar rotot komuni għall-akkwist pubbliku ta’ ċentri tad-data, inklużi kmamar tas-servers, huma bbażati fuq 
eżempji ta’ prattiki ta’ akkwist fl-UE.  
Il-proċess tal-akkwist ta’ ċentru jew servizz ta’ data ġdid jikkonsisti f’għadd ta’ rotot distinti, li kull waħda 
minnhom għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. L-għażla tar-rotta jista’ jkollha influwenza sinifikanti fuq 
kemm il-prestazzjoni ambjentali tittejjeb. Dan huwa minħabba li kull rotta ġġib magħha interazzjonijiet 
distinti bejn l-akkwirent, il-fornitur taċ-ċentru tad-data u l-fornituri tat-tagħmir.  
Meta organizzazzjonijiet pubbliċi jakkwistaw prodotti u/jew servizzi ta’ ċentru tad-data, dawn il-prodotti u s-
servizzi tipikament jaqgħu taħt waħda mir-rotot li ġejjin: 
1. Il-bini/it-tgħammir ta’ ċentru tad-data: 

• il-bini ta’ ċentru tad-data ġdid 
• it-tgħammir ta’ kamra tas-servers/ċentru tad-data.  

2. L-espansjoni u l-konsolidazzjoni tal-infrastruttura jew proġett ġdid tal-ICT: 

• l-espansjoni u/jew il-konsolidazzjoni ta’ kmamar tas-servers u/jew ċentri tad-data eżistenti f’ċentri 
tad-data ġodda jew eżistenti 

• Servizzi ta’ virtwalizzazzjoni tal-IT 
• il-konsolidazzjoni tal-kmamar eżistenti tas-servers f’ċentru ġdid tad-data tal-intrapriżi. 

3. L-esternalizzazzjoni lejn ambjent ta’ applikazzjoni ospitat u/jew fi cloud, li jfisser l-akkwist ta’ servizz u 
mhux ta’ prodott fiżiku. Għas-servizzi ta’ cloud, dan jinkludi: 

• akkwist ta’ servizzi ta’ hosting 
• akkwist ta’ servizzi ta’ cloud. 

4. It-tħaddim u/jew il-manutenzjoni tal-faċilità, eż.:  

• servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni ta’ ċentru tad-data tal-intrapriżi/kmamar tas-servers 
• l-arranġamenti biex jinstab u/jew jitħaddem tagħmir tal-ICT minn ġewwa ċentru ta’ data ta’ 

kolokazzjoni (servizzi ta’ kolokazzjoni). 
Ħarsa ġenerali lejn l-applikabbiltà tal-kriterji għar-rotot speċifiċi tal-akkwist li organizzazzjoni pubblika tista’ 
tagħżel li ssegwi hija pprovduta fir-rapport tekniku ta’ akkumpanjament. Is-servizzi ta’ cloud joħolqu 
kwistjonijiet speċifiċi b’rabta mal-verifika tal-prestazzjoni taċ-ċentri tad-data użati biex jipprovdu s-servizz. 
Gwida speċifika dwar l-akkwist ta’ servizzi ta’ cloud hija pprovduta fit-Taqsima 1.4 ta’ dan id-dokument ta’ 
kriterji. 
Il-kriterji ppreżentati f’dan id-dokument ġew żviluppati b’mod li jiżguraw koerenza ma’ ċerti rekwiżiti, 
ittestjar u metodoloġiji ta’ kalkolu introdotti mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/424 li jistabbilixxi 
rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti tal-ħżin tad-data. Il-Kodiċi ta’ Kondotta għaċ-Ċentri tad-Data 
żviluppat mill-Kummissjoni u l-proċess assoċjat ta’ reġistrazzjoni u parteċipazzjoni huwa wkoll punt ta’ 
referenza ewlieni għall-verifika. 
 
Nota dwar ir-rekwiżiti għall-akkwisti mill-Gvern Ċentrali 
L-Artikolu 6 u l-Anness III tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (DEE) (2012/27/UE), li kellha tiġi 
trasposta f’liġi nazzjonali sa Ġunju 2014, jistabbilixxu obbligi speċifiċi għall-awtoritajiet pubbliċi biex 
dawn jakkwistaw ċertu tagħmir li huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Dan jinkludi l-obbligu li jinxtraw biss 
dawk il-prodotti li:  
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fejn prodott ikun kopert minn miżura ta’ implimentazzjoni skont id-Direttiva 2009/125/KE jixtru 
biss prodotti li jikkonformaw mal-parametri ta’ effiċjenza fl-enerġija speċifikati f’dik il-miżura ta’ 
implimentazzjoni” 

Dan l-obbligu huwa limitat għall-gvern ċentrali u għal akkwisti li jaqbżu l-livell limitu stabbilit fid-direttivi 
dwar l-akkwist. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti għandhom ikunu konsistenti mal-kosteffettività, il-fattibbiltà 
ekonomika, sostenibbiltà ikbar, adattabbiltà teknika u ma’ kompetizzjoni suffiċjenti. Dawn il-fatturi jistgħu 
jvarjaw minn awtorità pubblika għal oħra u minn suq għal ieħor. Għal aktar gwida dwar l-interpretazzjoni 
ta’ dan l-aspett tal-Artikolu 6 u tal-Anness III tad-Direttiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija fir-rigward tal-
akkwist ta’ prodotti, servizzi u bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, jekk 
jogħġbok ara l-punti 33 sa 42 tad-dokument ta’ gwida tal-Kummissjoni1. 
 

 

1.3 Nota ġenerali dwar verifika 
 
Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika huwa li jiġu pprovduti rapporti tat-testijiet – kemm għall-
prodotti kif ukoll għall-prestazzjoni operazzjonali tas-sistemi. Għal kull kriterju, huma indikati l-metodi 
rilevanti tal-ittestjar, ibbażati fuq metodi u standards ta’ kejl rikonoxxuti fuq livell internazzjonali. B’dan il-
mod jista’ jiġi żgurat li l-pretensjonijiet ta’ prestazzjoni pprovduti mill-offerenti jkunu verifikabbli, ripetibbli, 
jistgħu jiġu awditjati u fuq kollox komparabbli. Hija r-responsabbiltà tal-awtorità pubblika li tiddeċiedi f’liema 
stadju għandhom jiġu pprovduti tali riżultati tat-testijiet. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti 
kollha jintalbu jipprovdu riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż minn fuq l-offerenti u l-
awtoritajiet pubbliċi, meta jiġu sottomessi l-offerti, awtodikjarazzjoni tista’ titqies bħala suffiċjenti. Wara dan, 
hemm għażliet differenti għal jekk dawn it-testijiet għandhomx jiġu mitluba u meta: 

a) Fl-istadju tal-offerti: 
Għall-prodotti li se jagħmlu parti miċ-ċentru tad-data, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova Jekk il-prova titqies suffiċjenti, il-kuntratt jista’ 
jingħata. Jekk il-prova titqies bħala insuffiċjenti jew mhux konformi mbagħad: 

i) meta l-mezzi ta’ verifika jkunu jikkonċernaw speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-
offerent li jmiss li għandu l-ogħla punteġġ li mbagħad jitqies għall-għoti ta’ kuntratt; 

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

Rapport tat-test jiżgura biss li kampjun tal-prodott ġie ttestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li 
ntbagħtu proprju skont il-kuntratt. Għall-kuntratti qafas, is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-
xenarju huwa kopert f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt u fl-
ispjegazzjonijiet addizzjonali ta’ hawn taħt. 
 

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt: 
F’dan l-istadju l-kriterji għandhom ikunu relatati mal-kejl tal-prestazzjoni operazzjonali, pereżempju 
l-monitoraġġ tal-valuri tal-input tal-effettività fl-użu tal-potenza (PUE). Huwa rrakkomandat li l-
kriterji relatati mal-prestazzjoni operazzjonali jiġu stabbiliti b’mod espliċitu u marbuta ma’ dawn il-
klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt sabiex dawn l-aspetti ta’ prestazzjoni jkunu jistgħu jiġu 

 
1 COM/2013/0762 final, Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, L-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija – il-Gwida tal-Kummissjoni 
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mmonitorjati. Jekk ir-riżultat ta’ dan il-monitoraġġ juri li s-servizz imwassal ma jissodisfax il-kriterji, 
l-awtorità kontraenti hija intitolata li tapplika penali.  
Għal ftehimiet qafas, il-punt li fih għandha tingħata prova jiddependi fuq l-arranġament speċifiku tal-
kuntratt: 

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

ii) Għall-ftehimiet qafas li jinvolvu għażla minn qabel ta’ diversi fornituri potenzjali segwita minn 
kompetizzjonijiet fost dawk magħżula minn qabel, f’dan l-istadju inizjali tal-għażla minn qabel 
l-offerenti jkollhom juru biss il-kapaċità tagħhom li jikkonsenjaw oġġetti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi tal-eżekuzzjoni tal-ftehim qafas. Għal kuntratti (jew ordnijiet) stipulati taħt 
kull ftehim qafas sussegwenti li jingħataw wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula 
minn qabel, fil-prinċipju għandhom japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħal taħt a) u b) ta’ 
hawn fuq, jekk rekwiżiti addizzjonali jridu jiġu ppruvati taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-
kompetizzjoni tiġi deċiża biss fuq il-bażi tal-prezz, imbagħad jenħtieġ li titqies verifika fl-
istadju tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

Is-servizzi ta’ cloud joħolqu kwistjonijiet speċifiċi b’rabta mal-verifika tal-prestazzjoni taċ-ċentri tad-
data użati biex jipprovdu s-servizz. Dan għandu influwenza fuq it-tip ta’ verifika li tista’ tintalab. 
Gwida speċifika dwar l-akkwist ta’ servizzi ta’ cloud hija pprovduta fit-Taqsima 1.4 ta’ dan id-
dokument ta’ kriterji. 
Ta’ min jinnota wkoll li, skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti 
jridu jaċċettaw mezzi oħra xierqa ta’ prova. Dan jista’ jinkludi dossier tekniku tal-manifattur meta l-
operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, jew l-ebda 
possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. Dan bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ aċċess ma 
kienx attribwibbli għall-operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat jagħti 
prova li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li huwa jipprovdi jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji 
stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji tal-għoti jew il-kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni tal-
kuntratt. Anki jekk ikun hemm referenza għal ċertifikat/rapport tat-test imħejji minn korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità speċifiku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
jridu jaċċettaw ukoll iċ-ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi ta’ valutazzjoni 
ekwivalenti oħra. 
 

1.4 L-akkwist ta’ servizzi ta’ cloud 
 

In-natura tal-forniment ta’ servizzi ta’ cloud tfisser li l-fornituri jistgħu jressqu diversi ċentri tad-data għall-
użu potenzjali taħt kuntratt. Jistgħu wkoll ma jkunux jistgħu jintrabtu minn qabel għal post speċifiku li minnu 
jkunu se jiġu pprovduti s-servizzi kollha. Dan ifisser li r-rabta bejn il-prestazzjoni taċ-ċentri tad-data li se 
jintużaw u s-suġġett ta’ sejħa għall-offerti jeħtieġ li tiġi kkunsidrata bir-reqqa skont l-istadju tal-akkwist. 
1.4.1 L-istadju ta’ qabel l-akkwist/evalwazzjoni tas-suq 
Fl-istadju ta’ qabel il-kompetizzjoni, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jittestjaw il-potenzjal tas-suq għall-
fornituri ta’ servizzi ta’ cloud biex iwieġbu għall-kriterji ta’ sostenibbiltà. Dan jista’ jinkludi aspetti ta’ 
prestazzjoni rrappurtati f’portafoll ta’ ċentri tad-data identifikati bħala siti potenzjali, li se jintużaw għas-
servizz ta’ kuntratt.  
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1.4.2 Stadju kompetittiv 
Jekk dawn il-kriterji għandhom jiġu applikati f’offerta kompetittiva, allura jeħtieġ li ssir rabta konkreta bejn 
iċ-ċentri tad-data evalwati u s-servizzi li għandhom jiġu pprovduti skont il-kuntratt.  Għas-servizzi ta’ cloud, 
dan jista’ jkollu jinkludi politiki korporattivi ġenerali mifruxa fuq iċ-ċentri kollha tad-data li jkunu se jintużaw 
għas-servizz ta’ kuntratt. Madankollu, dan iqajjem sfidi legali speċifiċi biex tiġi żgurata l-konformità mad-
Direttiva dwar l-Akkwist 2014/24/UE. 
Għalkemm il-premessa 97 tad-Direttiva dwar l-Akkwist tindika li l-politiki korporattivi ġenerali ma jistgħux 
huma stess ikunu meħtieġa fi kriterju, dan ma jfissirx li dawn il-politiki ma jistgħux iservu bħala evidenza 
għall-valutazzjoni u l-verifika ta’ kriterju speċifiku. Kif stabbilit fl-Artikolu 67(3) tad-Direttiva dwar l-
Akkwist, ir-rabta mar-rekwiżit tas-suġġett tkopri firxa wiesgħa ta’ kunsiderazzjonijiet, sakemm dawn ikunu 
relatati max-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li jkunu qed jiġu akkwistati taħt il-kuntratt. Jekk issir 
referenza għall-prattiki u l-politiki fil-livell korporattiv bħala forma ta’ verifika fi kriterju, allura dawn 
għandhom ikunu relatati mal-hardware/faċilitajiet li għandhom jintużaw fit-twassil tal-kuntratt speċifiku, 
aktar milli politiki u prattiki fil-livell korporattiv ġenerali. 
Minbarra li tistabbilixxi limiti fuq il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti li jistgħu jiġu applikati fi proċeduri 
ta’ sejħiet għall-offerti, id-Direttiva dwar l-Akkwist fiha regoli dwar il-mezzi ta’ prova li jistgħu jintalbu mill-
operaturi. Il-prinċipju ewlieni huwa li metodi, ċertifikazzjonijiet jew tikketti ekwivalenti għandhom 
ġeneralment jiġu aċċettati, u f’ċirkostanzi partikolari ħafna jista’ jkun meħtieġ li tiġi kkunsidrata 
awtodikjarazzjoni mill-operatur. 
Ir-rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati mad-daqs u s-suġġett tal-kuntratt u proporzjonati għalihom. 
Pereżempju, fornitur b’numru kbir ħafna ta’ ċentri tad-data ma għandux jirċievi punti addizzjonali jekk il-
kapaċità li għandu disponibbli taqbeż dak li huwa meħtieġ skont il-kuntratt, meta mqabbel ma’ fornitur 
b’numru żgħir ta’ ċentri tad-data, li huwa adegwat biex jissodisfa d-domanda skont il-kuntratt. 
Huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li r-rekwiżiti kollha fl-offerti jistgħu jiġu estiżi għas-sottokuntratturi. 
Il-faċilitajiet mikrija jew li jinsabu f’post wieħed użati biex jipprovdu servizzi ta’ cloud għandhom għalhekk 
jiġu inklużi, fejn rilevanti, fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ xi tweġibiet għar-rekwiżiti. 
1.4.3 L-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
Il-kuntratturi jistgħu joqogħdu lura milli jaqsmu dettalji kunfidenzjali dwar kif iħaddmu s-siti użati biex 
jipprovdu s-servizz. Bħala soluzzjoni għal dan, is-sejħa għall-offerti tista’ ssemmi espliċitament li l-kuntrattur 
għandu jikkummissjona awditi minn parti terza indipendenti, biex jivverifika l-konformità mal-kriterji 
relevanti tal-APE, fuq bażi regolari, u biex jipprovdi rapporti lill-awtorità kontraenti. L-inklużjoni ta’ dan l-
obbligu fis-sejħa għall-offerti timponi wkoll obbligu fuq l-Awtorità Kontraenti. Dan l-obbligu, madankollu, 
ikun jeħtieġ xi riżorsi speċifiċi min-naħa tal-Awtorità Kontraenti biex tiddefinixxi u ssegwi dan il-proċess. 
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2 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN MIĊ-ĊENTRI TAD-DATA U MILL-
KMAMAR TAS-SERVERS 

 
Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin taċ-ċentri tad-data u tal-kmamar tas-
servers mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor fit-tabelli ta’ hawn taħt (għal aktar dettalji, 
ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew 
jitnaqqsu dawk l-impatti. 

Aspetti ambjentali ewlenin  L-approċċ tal-UE għall-APE 

• Il-konsum tal-elettriku mis-sistemi 
tal-IT (primarjament minħabba t-
tħaddim tas-servers).  

• Il-konsum tal-elettriku tas-sistema 
mekkanika u elettrika (M&E) 
meħtieġa prinċipalment għall-
kontroll tal-kundizzjonijiet 
ambjentali interni taċ-ċentru tad-
data. 

• Il-ġenerazzjoni ta’ perikli potenzjali 
minn rimi mhux xieraq ta’ skart ta’ 
tagħmir elettroniku u t-telf assoċjat 
ta’ riżorsi ta’ materja prima ta’ valur, 
inkluża materja prima kritika.  

• Il-konsum ta’ enerġija u materjali 
għall-manifattura tat-tagħmir tal-ICT 
użat. 

• L-użu ta’ gassijiet b’potenzjal għoli 
ta’ tisħin globali (GWP) f’sistemi ta’ 
tkessiħ. 

• L-emissjonijiet diretti u indiretti tal-
gassijiet serra (GHG) marbuta mal-
operazzjonijiet taċ-ċentri tad-data, 
inkluż il-konsum tal-elettriku, ir-
refriġeranti, il-manifattura tas-sistemi 
tal-ICT u l-potenzjal mhux sfruttat 
għall-użu mill-ġdid tas-sħana 
residwa. 

 • Ix-xiri ta’ servers effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 
• Ix-xiri ta’ servizzi li jistgħu jimmassimizzaw ir-

rata ta’ użu tas-server. 
• Ix-xiri ta’ prodotti li jimplimentaw kontroll 

ristrett ta’ sustanzi ta’ kostitwenti perikolużi. 
• Ix-xiri ta’ prodotti ddisinjati b’tali mod li l-

komponenti ewlenin ikunu jistgħu jissewwew 
u/jew jiġu aġġornati. 

• Il-ħtieġa ta’ prattiki ta’ ġestjoni ta’ tmiem il-
ħajja biex jiġi mmassimizzat l-irkupru tar-
riżorsi. 

• L-akkwist ta’ servizzi ta’ disinn u kostruzzjoni 
li jistgħu jiksbu prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, inkluża l-effiċjenza massima 
tas-sistema M&E. 

• Il-ħtieġa tal-aħjar prattiki tal-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija għat-tħaddim tas-sistemi ta’ 
tkessiħ, inkluż il-monitoraġġ u l-użu ta’ tkessiħ 
bla ħlas. 

• Il-ħtieġa tal-ogħla sehem possibbli ta’ enerġija 
rinnovabbli għall-forniment ta’ servizzi ta’ 
ċentru tad-data. 

• L-evitar tal-użu ta’ refriġeranti b’GWP għoli 
għall-forniment ta’ servizzi ta’ ċentru tad-data, 
sakemm ma jiġix ippruvat li l-użu ta’ 
refriġeranti GWP qrib iż-żero ma jkunx 
possibbli minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali 
jew inaqqas l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tas-
sistema. 

• Il-preferenza ta’ prodotti/servizzi li jiżguraw l-
użu mill-ġdid tas-sħana residwa, eż. f’networks 
ta’ tisħin tal-bini jew distrettwali 

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

L-informazzjoni ddettaljata dwar iċ-ċentri tad-data u l-kmamar tas-servers, inkluża informazzjoni dwar 
leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ tinstab fir-rapport tekniku
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3 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ ĊENTRI TAD-DATA U KMAMAR TAS-SERVERS 
3.1 Kriterji tal-għażla  

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
Suġġett:  
– ix-xiri ta’ servizzi ta’ virtwalizzazzjoni jew konsolidazzjoni tal-IT 
- Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni taċ-ċentru tad-data tal-intrapriżi jew tal-kmamar tas-servers 
SC1 Użu tas-Server  
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun imħaddem minn parti terza. 

L-offerent għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fl-ottimizzazzjoni tal-użu tas-server. Dan għandu jinkludi servizzi ta’ virtwalizzazzjoni tas-servers, għodod u software2 għall-ġestjoni tal-użu u l-
konsolidazzjoni tal-assi tal-IT fiċ-ċentri tad-data. 
Verifika:  

L-offerenti għandhom jipprovdu evidenza ta’ proġetti preċedenti b’tagħbijiet ta’ xogħol simili sabiex jiksbu, iżommu u jtejbu l-użu tat-tagħmir tal-IT. Dan jinkludi deskrizzjonijiet tal-metodi użati biex 
jottimizzaw l-użu. L-evidenza aċċettata għandha tinkludi informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fl-aħħar tliet snin li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din l-evidenza tista’ tkun 
relatata jew ma’ kuntratti rilevanti jew ma’ persunal ewlieni li se jkun involut fil-forniment tas-servizz.  Din għandha tiġi appoġġjata wkoll bis-CVs tal-persunal li se jaħdem fuq il-proġett u l-esperjenza rilevanti 
tiegħu fil-proġetti.  

 

Suġġett:  
Ix-xiri ta’ tagħmir tal-IT b’impatt ambjentali mnaqqas. 

 SC2 Kontroll ta’ sustanzi perikolużi – sustanzi ristretti f’servers, tagħmir ta’ ħżin ta’ data u 
tan-network 

Għandu jiġi inkluż meta jkun se jiġi akkwistat it-tagħmir tal-IT. 

L-offerent għandu juri l-operat tal-kontrolli ta’ sustanzi ristretti (RSCs) matul il-katina tal-
forniment għall-prodotti li għandhom jiġu fornuti. L-RSCs għandhom, bħala minimu, ikopru l-
oqsma li ġejjin: 

- Id-disinn/l-ippjanar ta’ prodott; 

- Il-konformità mal-fornitur; 

- L-ittestjar analitiku.  

L-implimentazzjoni għandha ssegwi l-linji gwida f’IEC 62476 u tuża l-bażi tad-data għad-
dikjarazzjoni tal-materjal tal-IEC 62474 bħala l-bażi għall-identifikazzjoni, l-intraċċar u d-

 
2 Dan jista’ jinkludi l-virtwalizzazzjoni u l-ottimizzazzjoni tad-data maħżuna permezz ta’ sistemi ta’ kompressjoni, deduplikazzjoni tad-data, thin provisioning, sekwenzjar tal-ħżin u sistemi ta’ ħżin definit mis-software. 
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dikjarazzjoni ta’ informazzjoni speċifika dwar il-kompożizzjoni tal-prodotti li għandhom jiġu 
fornuti. 

L-RSCs iridu japplikaw, bħala minimu:  

• għal-lista ta’ sustanzi kandidati ta’ REACH,  

• għas-sustanzi ristretti u l-eżenzjonijiet fid-Direttiva dwar ir-Restrizzjoni ta’ Sustanzi 
Perikolużi, 

Id-dikjarazzjonijiet dwar il-materjali ta’ appoġġ għandhom jinżammu aġġornati għall-materjali, 
għall-partijiet u għas-subassemblaġġi rilevanti tal-prodotti li għandhom jiġu fornuti. 

Verifika: 

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

 

Suġġett:  
– Il-bini ta’ ċentru tad-data ġdid 
– L-espansjoni ta’ faċilità eżistenti b’infrastruttura ġdida taċ-ċentru tad-data u tal-kmamar tas-servers 
– Ix-xiri ta’ servizzi ta’ konsolidazzjoni għal kmamar eżistenti tas-servers distribwiti f’ċentru tad-data ġdid 
- Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni taċ-ċentru tad-data tal-intrapriżi jew tal-kmamar tas-servers 
SC3 Ġestjoni tal-enerġija tat-tkessiħ 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza. 

L-offerent għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fl-imminimizzar tal-użu tal-enerġija tat-tkessiħ, fl-identifikazzjoni tal-opportunitajiet biex jitnaqqas l-użu tal-enerġija u biex tintuża kwalunkwe 
sħana residwa li jifdal (eż. għat-tisħin ta’ bini viċin jew networks ta’ tisħin distrettwali). B’mod partikolari, l-offerenti għandhom jipprovdu informazzjoni dwar: 

• Il-kapaċità u l-ħiliet tal-organizzazzjoni offerenti u ta’ kwalunkwe kuntrattur sabiex jidentifikaw u jimplimentaw b’suċċess miżuri għat-tnaqqis tal-enerġija u għall-użu mill-ġdid tal-enerġija. Dan 
għandu jinkludi għall-provvediment ta’ maniġer tal-enerġija kompetenti għal kull sit kopert mill-kuntratt. 

• L-esperjenza operazzjonali fl-użu ta’ sistemi u software ta’ monitoraġġ biex jiġu infurmati l-istrateġiji tat-tnaqqis tal-enerġija, b’referenza partikolari għall-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE3/għall-aħjar 
prattiki dwar “il-ġestjoni tat-tkessiħ” u “l-issettjar tat-temperatura u l-umdità” tal-EN 50600 TR99-1. 

Verifika:  

L-offerenti għandhom jipprovdu evidenza minn proġetti ta’ ċentri tad-data preċedenti b’karatteristiċi simili li juru kif naqqsu jew imminimizzaw l-użu tal-enerġija għat-tkessiħ.  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi għal siti speċifiċi ta’ ċentri tad-data li ġew isservizzjati fit-tliet snin ta’ qabel. Din l-evidenza tista’ tkun relatata jew ma’ kuntratti rilevanti jew ma’ persunal 
ewlieni li se jkun involut fil-forniment tas-servizz. 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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3.2 Speċifikazzjoni teknika  
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

Suġġett:  
Ix-xiri ta’ tagħmir tal-IT b’impatt ambjentali mnaqqas. 

TS1 L-effiċjenza tas-server fl-istat attiv 

Għal kull mudell ta’ server użat fiċ-ċentru tad-data, il-punteġġ ikkalkulat tal-effiċjenza fl-istat attiv 
(EffACTIVE) għandu jkun ikbar mil-limiti minimi tal-effiċjenza fl-istat attiv jew daqshom, kif elenkati hawn 
taħt. 

Tip ta’ prodott  EffACTIVE minimu  

Sokit wieħed  

Xkaffa  11,0  

Torri  9,4  

2 sokits  

Xkaffa  13,0  

Torri  12,0  

Blade jew multinodu  14,0  

4 sokits  

Xkaffa  16,0  

Blade jew multinodu  9,6  

 

Verifika 

L-offerent għandu jipprovdi l-kalkolu tal-effiċjenza fl-istat attiv għal kull mudell ta’ server abbażi tal-
metodoloġija tal-kejl tal-EN 303470. Jekk jiġu proposti konfigurazzjonijiet differenti tal-mudelli tas-servers 
li se jintużaw, allura għandha tiġi ddikjarata l-prestazzjoni ttestjata tal-konfigurazzjoni superjuri u inferjuri. 
Alternattivament, il-verifika tista’ tieħu l-forma ta’ riżultati tat-test għal mudell bil-konfigurazzjoni speċifika 
li għandha tintuża. 

Ir-riżultati tat-test miksuba għall-fini tal-markatura CE jew tal-kwalifika tat-tikketta, imwettqa skont 
standards ekwivalenti għat-test, jistgħu jintużaw bħala verifika.  

 

TS1 L-effiċjenza tas-server fl-istat attiv 

Għal kull mudell ta’ server użat fiċ-ċentru tad-data, il-punteġġ ikkalkulat tal-effiċjenza fl-istat 
attiv (Eff ACTIVE) għandu jkun ikbar mil-limiti minimi tal-effiċjenza fl-istat attiv jew daqshom, kif 
elenkati hawn taħt. 

Tip ta’ prodott  EffACTIVE minimu  

Sokit wieħed  

Xkaffa  13,0  

Torri  11,0  

2 sokits 

Xkaffa  18,0  

Torri  12,0  

Blade jew multinodu  20,0  

4 sokits  

Xkaffa  16,0  

Blade jew multinodu  9,6  

 

Verifika 

L-offerent għandu jipprovdi l-kalkolu tal-effiċjenza fl-istat attiv għal kull mudell ta’ server abbażi 
tal-metodoloġija tal-kejl tal-EN 303470. Jekk jiġu proposti konfigurazzjonijiet differenti tal-
mudelli tas-servers li se jintużaw, allura għandha tiġi ddikjarata l-prestazzjoni ttestjata tal-
konfigurazzjoni superjuri u inferjuri. Alternattivament, il-verifika tista’ tieħu l-forma ta’ riżultati 
tat-test għal mudell bil-konfigurazzjoni speċifika li għandha tintuża. 

Ir-riżultati tat-test miksuba għall-fini tal-markatura CE jew tal-kwalifika tat-tikketta, imwettqa 
skont standards ekwivalenti għat-test, jistgħu jintużaw bħala verifika.  
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TS2 Firxa operattiva tal-ICT – temperatura u umdità 

Applikabbli fil-każ ta’ tkessiħ tal-arja u meta ċ-ċentru tad-data huwa ddisinjat għal tkessiħ ekonomizzat u/jew 
bla ħlas. Il-klassijiet tal-kundizzjonijiet operatorji applikabbli huma deskritti fl-Appendiċi I. 
Il-hardware tal-ICT għandu jappoġġja t-tħaddim fil-firxa ta’ temperaturi permessibbli tal-umdità u tat-
termometru niexef tal-klassi tal-kundizzjonijiet operatorji A2 tar-Regolament dwar l-Ekodisinn 
(UE) 2019/424 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti ta’ ħżin tad-data. 
 
It-tagħmir għandu jiġi ttestjat sabiex jiffunzjona fil-firxa permessibbli għal minimu ta’ 16-il siegħa ta’ 
tħaddim (it-tħaddim f’temperatura għolja mhuwiex maħsub għal użu kontinwu). L-ittestjar għandu jkun 
iddisinjat b’mod li jkun jirrappreżenta l-kundizzjonijiet operattivi reali (ara n-noti ta’ spjegazzjoni ta’ 
akkumpanjament). Il-metodi ta’ ttestjar li jinsabu fl-istandards Ewropej dwar il-klassi tal-kundizzjonijiet 
operatorji tas-servers, żviluppati bi tweġiba għall-abbozz ta’ mandat ta’ standardizzazzjoni taħt ir-
Regolament dwar l-Ekodisinn (UE) 2019/424, jistgħu wkoll ikunu xierqa sa dan il-punt. 
Il-konsum tal-potenza tal-fann f’temperaturi tal-bokka normali u miżjuda għandu jiġi rrappurtat ukoll sabiex 
jiġi vvalidat li l-enerġija se tiġi ffrankata. 
Applikabbli fil-każ ta’ tkessiħ b’likwidu  
Il-hardware tal-ICT għandu jappoġġja t-tħaddim fil-firxiet tat-temperatura tal-provvista tal-ilma tal-faċilità 
indikati fl-offerta b’referenza għall-klassijiet W2 u W3 fl-Appendiċi II.  

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet u dikjarazzjonijiet tal-manifattur għal kull biċċa tagħmir tal-
ICT.   
L-offerent għandu jiddikjara li l-mudelli tas-servers ġew ittestjati biex jaħdmu għal għadd stmat ta’ sigħat 
matul perjodu ta’ żmien speċifikat fil-firxa permessibbli. Għandha tiġi pprovduta l-ispeċifikazzjoni tat-test.  
Ir-riżultati tal-informazzjoni u tat-testijiet ipprovduti għall-iskop tal-markatura CE jistgħu jintużaw bħala 
verifika. 
 

TS2 Firxa operattiva tal-ICT – temperatura u umdità 
Applikabbli fil-każ ta’ tkessiħ tal-arja u meta ċ-ċentru tad-data huwa ddisinjat għal tkessiħ 
ekonomizzat u/jew bla ħlas. Il-klassijiet tal-kundizzjonijiet operatorji applikabbli huma deskritti 
fl-Appendiċi I. 
Il-hardware tal-ICT għandu jappoġġja t-tħaddim fil-firxa ta’ temperaturi permessibbli tal-umdità 
u tat-termometru niexef tal-klassi tal-kundizzjonijiet operatorji A3 tar-Regolament dwar l-
Ekodisinn (UE) 2019/424 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti ta’ ħżin 
tad-data. 
 
It-tagħmir għandu jiġi ttestjat sabiex jiffunzjona fil-firxa permessibbli għal minimu ta’ 88-
il siegħa ta’ tħaddim (it-tħaddim f’temperatura għolja mhuwiex maħsub għal użu kontinwu). L-
ittestjar għandu jkun iddisinjat b’mod li jkun jirrappreżenta l-kundizzjonijiet operattivi reali (ara 
n-noti ta’ spjegazzjoni ta’ akkumpanjament). Il-metodi ta’ ttestjar li jinsabu fl-istandards Ewropej 
dwar il-klassi tal-kundizzjonijiet operatorji tas-servers, żviluppati bi tweġiba għall-abbozz ta’ 
mandat ta’ standardizzazzjoni taħt ir-Regolament dwar l-Ekodisinn (UE) 2019/424, jistgħu wkoll 
ikunu xierqa sa dan il-punt. 
Il-konsum tal-potenza tal-fann f’temperaturi tal-bokka normali u miżjuda għandu jiġi rrappurtat 
ukoll sabiex jiġi vvalidat li l-enerġija se tiġi ffrankata. 
Applikabbli fil-każ ta’ tkessiħ b’likwidu  
Il-hardware tal-ICT għandu jappoġġja l-operazzjoni fil-firxiet tat-temperatura tal-provvista tal-
ilma tal-faċilità indikati fl-offerta b’referenza għall-klassijiet W4 u W5 fl-Appendiċi II 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet u dikjarazzjonijiet tal-manifattur għal kull biċċa 
tagħmir tal-ICT.   
L-offerent għandu jiddikjara li l-mudelli tas-servers ġew ittestjati biex jaħdmu għal għadd stmat 
ta’ sigħat matul perjodu ta’ żmien speċifikat fil-firxa permessibbli. Għandha tiġi pprovduta l-
ispeċifikazzjoni tat-test.  
Ir-riżultati tal-informazzjoni u tat-testijiet ipprovduti għall-iskop tal-markatura CE jistgħu 
jintużaw bħala verifika. 

Nota ta’ spjegazzjoni: 1: Ittestjar termali rappreżentattiv tat-tagħmir tal-ICT 
Din in-nota tidentifika l-bażi għall-ittestjar termali rappreżentattiv tat-tagħmir tal-ICT. Sabiex l-ittestjar ikun jirrappreżenta l-kundizzjonijiet operatorji reali, għandu jiġi ddisinjat biex jissimula:  

• bidliet fil-gradjent għal żmien qasir influwenzati mit-tagħmir tat-tkessiħ, pereżempju l-bidla minn sistema ta’ tkessiħ bla ħlas għal sistema mekkanika;  

• perjodi ta’ esponiment qawwi għal żmien qasir affettwati minn kundizzjonijiet ambjentali, pereżempju waqt perjodu twil ta’ mewġ ta’ sħana fis-sajf; u   

• frekwenza indikattiva tal-okkorrenza taż-żewġ avvenimenti ta’ hawn fuq matul sena operazzjonali. 
Nota ta’ spjegazzjoni: 2: Il-prestazzjoni termali u l-potenza użata 
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Huwa importanti li wieħed jinnota li l-għoti ta’ punti żejda għas-servers b’kapaċità A3 jeħtieġ li jiġi kkunsidrat fil-kuntest ta’ jekk l-għażla ta’ servers A2 jew A3 tnaqqasx il-potenza totali użata. 
Jekk it-telf tal-kapaċità, ikkawżat mill-appoġġ għat-tħaddim tas-servers f’40oC, jirriżulta fl-użu ta’ aktar servers, ma għandhomx jingħataw punti żejda. 
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 TS3 Disinn għat-tiswija u l-aġġornament tas-servers u tat-tagħmir tal-ħżin tad-data  

Dan il-kriterju huwa applikabbli biss għall-akkwist ta’ servers ġodda u ta’ tagħmir tal-ħżin tad-
data f’ċentru tad-data tal-intrapriżi 

L-offerent għandu jipprovdi struzzjonijiet ċari li jippermettu t-tiswija mhux distruttiva jew is-
sostituzzjoni tal-komponenti li ġejjin: 

 apparat ta’ ħżin tad-data,  

 memorja,  

 proċessur (CPU),  

 motherboard,  

 kards ta’ espansjoni/kards grafiċi,  

 unità tal-provvista tal-enerġija (PSU),  

 fannijiet, 

 batteriji. 
Bħala minimu, l-istruzzjonijiet għandhom jinkludu għal kull operazzjoni ta’ tiswija u komponent 
meħtieġa: 

1 it-tip ta’ operazzjoni; 

2 it-tip u n-numru ta’ teknika(i) ta’ rbit li jridu jinħallu; 

3 l-għodda/għodod meħtieġa. 
L-istruzzjonijiet għandhom ikunu disponibbli għal partijiet terzi awtorizzati, inklużi sensara, 
dawk li jsewwu l-ispare parts, fornituri tal-ispare parts, riċiklaturi u dawk li jagħmlu l-
manutenzjoni permezz tar-reġistrazzjoni fuq il-paġna web tal-manifattur. Dawn l-istruzzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli għal minimu ta’ tmien snin wara li l-prodott tas-server jitqiegħed 
fis-suq. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi aċċess għall-istruzzjonijiet ta’ tiswija għall-fini ta’ verifika.  

L-informazzjoni dwar it-tiswija għandha tiġi pprovduta skont l-EN 45559:2019: Metodi għall-
għoti ta’ informazzjoni relatata ma’ aspetti tal-effiċjenza tal-materjal ta’ prodotti relatati mal-
enerġija. Ir-riżultati tat-test miksuba għall-fini tal-markatura CE jistgħu jintużaw bħala verifika, 
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Suġġett:  
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tmiem il-ħajja għas-servers, għat-tagħmir ta’ ħżin tad-data u tan-network 

TS4 Ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja tas-servers, tat-tagħmir ta’ ħżin tad-data u tan-network 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-klawżola dwar il-prestazzjoni tal-kuntratt CPC3. 

L-offerenti għandhom jipprovdu servizz:  

 għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-prodott kollu u/jew  
 għat-trattament selettiv tal-komponenti skont l-Anness VII tad-Direttiva WEEE għal tagħmir li jkun wasal fi tmiem il-ħajja tas-servizz tiegħu  
 għar-riċiklaġġ tal-komponenti sabiex tiġi rkuprata Materja Prima Kritika.   

Is-servizz għandu jinkludi l-attivitajiet li ġejjin: 

- il-ġbir; 

- l-immaniġġjar kunfidenzjali u t-tħassir sikur tad-data  (sakemm ma jsirx internament);  

- l-ittestjar funzjonali, is-servizz ta’ manutenzjoni, it-tiswija u l-aġġornament biex il-prodotti jiġu ppreparati għall-użu mill-ġdid4;  

- il-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti għall-użu mill-ġdid; 

- iż-żarmar għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u/jew ir-rimi tal-komponenti. 

Meta jipprovdu s-servizz, huma għandhom jirrappurtaw dwar il-proporzjon ta’ tagħmir ippreparat jew ikkummerċjalizzat mill-ġdid għall-użu mill-ġdid u l-proporzjon ta’ tagħmir ippreparat għar-riċiklaġġ.  

Il-preparazzjoni għall-operazzjonijiet ta’ użu mill-ġdid, riċiklaġġ u rimi għandha ssir f’konformità sħiħa mar-rekwiżiti fl-Artikolu 8 u l-Annessi VII u VIII tad-Direttiva WEEE (riformulazzjoni) 2012/19/UE u 
b’referenza għal-lista ta’ komponenti għal trattament selettiv [ara n-nota ta’ spjegazzjoni ta’ akkumpanjament].  

L-offerenti għandhom jipprovdu wkoll evidenza tal-azzjonijiet kollha mwettqa sabiex itejbu r-riċiklaġġ tal-Materja Prima Kritika, il-kobalt (fil-batteriji) u in-neodimju (fid-diski riġidi), f’konformità mal-
informazzjoni disponibbli dwar il-kontenut ta’ Kobalt u Neodimju, kif previst fl-Anness II.3.3.A tar-Regolament dwar l-Ekodisinn (UE) 2019/424. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dettalji tal-arranġamenti għall-ġbir, is-sigurtà tad-data, il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid, il-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ/rimi.  Dan għandu 
jinkludi, matul il-kuntratt, prova valida tal-konformità tal-faċilitajiet ta’ trattament tal-WEEE li għandhom jintużaw u s-separazzjoni u l-immaniġġjar ta’ komponenti speċifiċi li jista’ jkun fihom Materja Prima 
Kritika.  

Nota ta’ spjegazzjoni: komponenti li jeħtieġu trattament selettiv 

Dawn li ġejjin huma komponenti li jeħtieġu trattament selettiv skont l-Anness VII tad-Direttiva WEEE: 

 
4 Xi Stati Membri żviluppaw standards u/jew skemi li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jirreferu għalihom sabiex jipprovdu aktar dettall dwar kif it-tagħmir għandu jiġi adattat għall-użu mill-ġdid u l-bejgħ mill-ġdid. 
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• komponenti li fihom il-merkurju,  
• batteriji,  
• bords taċ-ċirkwiti stampati akbar minn 10 cm2,  
• plastik li fih ritardanti tal-fjammi bromurati,  
• klorofluworokarburi (CFC), idroklorofluworokarburi (HCFC) jew idrofluworokarburi (HFC), idrokarburi (HC),  
• kejbils esterni tal-elettriku,  
• kapaċitaturi li fihom poliklorobifenil (PCB),  
• komponenti li fihom fibri taċ-ċeramika refrattarji,  
• kapaċitaturi elettrolitiċi li fihom sustanzi ta’ tħassib,  
• tagħmir li fih gassijiet li jnaqqsu s-saff tal-ożonu jew li għandhom potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) ogħla minn 15; 
• gassijiet li jnaqqsu s-saff tal-ożonu għandhom jiġu ttrattati skont ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suġġett:  
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• Il-bini ta’ ċentru tad-data ġdid 
• L-espansjoni ta’ bini eżistenti b’infrastruttura ġdida ta’ ċentru tad-data u ta’ kamra tas-servers 
• Il-konsolidazzjoni ta’ kmamar tas-servers u/jew ta’ ċentri tad-data eżistenti f’ċentri tad-data ġodda jew eżistenti. 

TS5 Monitoraġġ ambjentali 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jintuża fil-każ ta’ bini ġdid jew modifika retroattiva ta’ ċentri tad-data 

L-offerent għandu juri li l-faċilità għandha faċilitajiet u infrastrutturi ta’ kontroll ambjentali li huma konformi mar-rekwiżiti u r-rakkomandazzjoni tal-istandard EN 50600-2-3 u li kapaċi jkejlu: 

1) It-temperaturi tal-kmamar tal-kompjuters: 

a) it-temperatura tal-provvista ta’ arja; 

b) it-temperatura tal-arja ta’ ritorn; 

c) it-temperatura kiesħa tal-kurituri (meta tintuża); 

d) it-temperatura sħuna tal-kurituri (fejn tintuża). 

2) L-umdità relattiva: 

a) l-umdità relattiva esterna 

b) l-umdità relattiva tal-kmamar tal-kompjuters 

3) Il-pressjoni tal-arja taħt il-pannelli ta’ aċċess (jekk jiġu installati pannelli ta’ aċċess) 

4) Ir-rati tal-fluss tal-likwidu tat-tkessiħ (jekk id-disinn tas-sistema ta’ kontroll ambjentali jiddependi fuq il-moviment ta’ fluwidi, eż. it-tkessiħ tal-ilma) 

Huwa għandu jirrapporta wkoll dwar il-granularità tas-sistema ta’ kejl li qed jipproponi li jinstalla. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi disinji u speċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistema ta’ monitoraġġ li se jinstalla u jidentifika kif din tipprovdi l-granularità rrappurtata tas-sistema ta’ kejl skont l-EN 50600-2-3.  L-
awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob rapport tal-awditjar minn parti terza xierqa taċ-ċentru tad-data biex tivverifika l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki.   

 

 TS6 L-aħjar prattiki tas-sistemi tat-tkessiħ – bini ġdid jew modifika retroattiva taċ-ċentri 
tad-data  

L-offerent għandu juri li d-disinn jinkorpora l-aħjar prattiki “mistennija” elenkati għall-aspetti 
tad-disinn li ġejjin fl-aktar verżjoni riċenti tal-[Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE/EN50600 TR99-1]:   

• il-ġestjoni u d-disinn tal-fluss tal-arja  

• l-impjant tat-tkessiħ  
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• il-kundizzjonaturi tal-arja tal-kamra tal-kompjuter/l-apparat għall-kontroll tal-arja 

Barra minn hekk, għandhom jiġu implimentati prattiki ta’ tkessiħ bla ħlas u ta’ tkessiħ 
ekonomizzat fejn ikun hemm l-opportunità (ara wkoll in-nota ta’ spjegazzjoni ta’ 
akkumpanjament) u għandha ssir valutazzjoni  tal-vulnerabbiltà u tar-riskju futuri tal-klima fuq 
is-sistemi ta’ tkessiħ. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi disinji u tpinġijiet li jinkorporaw il-Kodiċi ta’ Kondotta/l-aħjar 
prattiki tal-EN 50600 TR99-1. L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob awditu minn parti 
terza taċ-ċentru tad-data biex tivverifika l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki. 

Fil-każ ta’ parteċipazzjoni fil-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE, l-offerent għandu jipprovdi l-formola 
ta’ rappurtar5 mimlija ppreżentata għar-reġistrazzjoni mal-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE, li tinkludi 
d-deskrizzjoni tal-pjan ta’ implimentazzjoni għall-prattiki mistennija. Għandha tiġi pprovduta 
wkoll prova tal-istatus ta’ parteċipazzjoni mogħti mid-DĠ għaċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-
Kummissjoni Ewropea. 

L-aċċettazzjoni bħala parteċipant fil-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE u l-implimentazzjoni tal-aħjar 
prattiki se jiġu mmonitorjati wkoll taħt klawżola dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

 

Nota ta’ spjegazzjoni: prattiki ta’ tkessiħ bla ħlas u ta’ tkessiħ ekonomizzat 

Tkessiħ bla ħlas/tkessiħ ekonomizzat huma disinji ta’ impjanti tat-tkessiħ li jieħdu vantaġġ minn kundizzjonijiet ambjentali kesħin biex jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha ta’ tkessiħ tal-faċilitajiet, jew parti 
minnhom, sabiex id-dipendenza fuq kwalunkwe forma ta’ tkessiħ mekkaniku inklużi kompressuri titnaqqas jew saħansitra tiġi eliminata kompletament, u b’hekk ikun possibbli tnaqqis sinifikanti fil-konsum 
tal-enerġija.  

L-opportunitajiet għall-użu tat-tkessiħ bla ħlas jiżdiedu fi klimi aktar kisħin u aktar nixfin u fejn jintużaw punti stabbiliti tat-temperatura miżjuda. 

Suġġett:  

• L-espansjoni ta’ bini eżistenti b’ċentru tad-data ġdid u/jew b’infrastruttura ġdida ta’ kamra tas-servers  
• Ix-xiri ta’ servizzi ta’ kolokazzjoni 
• Ix-xiri ta’ servizzi ta’ hosting 
• Ix-xiri ta’ servizzi ta’ cloud 

 TS7 L-aħjar prattiki tas-sistema tat-tkessiħ – ċentri tad-data ta’ kolokazzjoni jew ta’ 
hosting eżistenti  

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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L-offerent għandu juri li ċ-ċentru tad-data jinkorpora l-aħjar prattiki “mistennija” elenkati għall-
aspetti tad-disinn li ġejjin fl-aktar verżjoni riċenti tal-[Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE jew 
EN50600 TR99-1]: 

• il-ġestjoni u d-disinn tal-fluss tal-arja  

• l-impjant tat-tkessiħ  

• il-kundizzjonaturi tal-arja tal-kamra tal-kompjuter/l-apparat għall-kontroll tal-arja 

Barra minn hekk, għandhom jiġu implimentati prattiki ta’ tkessiħ bla ħlas u ta’ tkessiħ 
ekonomizzat meta jkun hemm l-opportunità (ara wkoll in-nota ta’ spjegazzjoni ta’ 
akkumpanjament). 

Verifika: 

L-offerent għandu juri [il-parteċipazzjoni aġġornata fil-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE jew verifika 
minn parti terza tal-implimentazzjoni tal-prattiki mistennija kif elenkati fir-
referenza EN50600 TR99-1].   

L-offerent għandu jipprovdi l-formola ta’ rappurtar6 mimlija u li tiddeskrivi l-istatus tal-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mistennija għall-aspetti tad-disinn elenkati hawn fuq. 

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob rapport tal-awditjar minn parti terza xierqa taċ-
ċentru tad-data biex tivverifika l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki.   

Għandha tingħata ġustifikazzjoni meta titħalla barra kwalunkwe waħda mill-aħjar prattiki 
“mistennija” elenkati. 

Nota ta’ spjegazzjoni: prattiki ta’ tkessiħ bla ħlas u ta’ tkessiħ ekonomizzat 

Tkessiħ bla ħlas/tkessiħ ekonomizzat huma disinji ta’ impjanti tat-tkessiħ li jieħdu vantaġġ minn kundizzjonijiet ambjentali kesħin biex jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha ta’ tkessiħ tal-faċilitajiet, jew parti 
minnhom, sabiex id-dipendenza fuq kwalunkwe forma ta’ tkessiħ mekkaniku inklużi kompressuri titnaqqas jew saħansitra tiġi eliminata kompletament, u b’hekk ikun possibbli tnaqqis sinifikanti fil-konsum 
tal-enerġija.  

L-opportunitajiet għall-użu tat-tkessiħ bla ħlas jiżdiedu fi klimi aktar kisħin u aktar nixfin u fejn jintużaw punti stabbiliti tat-temperatura miżjuda. 

Suġġett:  

• Il-bini ta’ ċentru tad-data ġdid 
• L-espansjoni ta’ bini eżistenti b’infrastruttura ġdida ta’ ċentru tad-data u ta’ kamra tas-servers 
• Il-konsolidazzjoni ta’ kmamar tas-servers u/jew ta’ ċentri tad-data eżistenti f’ċentri tad-data ġodda jew eżistenti. 

TS8 Tħejjija għall-użu mill-ġdid tas-sħana residwa TS8 L-użu mill-ġdid tas-sħana residwa 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Huwa rrakkomandat li din l-ispeċifikazzjoni teknika tiġi stabbilita biss jekk ikun hemm domanda lesta fis-sit, 
jew qrib is-sit, għas-sħana jew jekk l-awtorità pubblika tkun identifikat opportunità ċara ppjanata jew 
potenzjali fis-sit jew qrib is-sit. 

Iċ-ċentru tad-data jew il-kamra tas-servers għandhom jipprovdu għal rotot għal sistema futura ta’ pajpijiet ta’ 
trasferiment ta’ sħana jew karatteristiċi ta’ ppjanar oħra biex tiġi installata, jew iffaċilitata l-modifika 
retroattiva ta’, sistema ta’ ilma tal-faċilità li tilħaq kull ringiela ta’ xkaffa tas-servers sabiex it-tkessiħ 
b’likwidu tagħhhom jista’ jiġi mmodifikat faċilment b’mod retroattiv fi stadju aktar tard.  

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi disinji tal-inġinerija li juru li se titwaħħal sistema tal-ilma tal-faċilità b’fergħat 
f’kull ringiela ta’ servers jew li l-format huwa ddisinjat b’tali mod li jista’ jiġi mmodifikat faċilment b’mod 
retroattiv. 

 

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob rapport tal-awditjar minn parti terza xierqa taċ-ċentru tad-data 
biex tivverifika l-implimentazzjoni ta’ dan il-kriterju. 

 

 

Il-kriterju għandu jiġi adattat għad-disponibbiltà lokali ta’ sistemi u networks ta’ tisħin 
distrettwali, li jistgħu jinkludu l-użu mill-ġdid tas-sħana fl-istess sit. Huwa rrakkomandat li tiġi 
stabbilita speċifikazzjoni teknika komprensiva jekk ikun hemm aċċess lest. 

Iċ-ċentru tad-data għandu jkun konness ma’, u jipprovdi, [perċentwal li għandu jiġi speċifikat 
mill-awtorità kontraenti]% tas-sħana residwa taċ-ċentru tad-data espressa bħala l-fattur tal-użu 
mill-ġdid tal-enerġija (ERF) lill-konsumaturi lokali tas-sħana7. 

L-ERF għandu jiġi kkalkulat għal kull faċilità skont l-EN 50600-4-6:2020 jew standard 
ekwivalenti. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi kalkoli u disinni tal-inġinerija għas-sistemi tal-użu mill-ġdid u l-
konnessjoni tas-sħana. L-evidenza ta’ arranġamenti kuntrattwali jew ittri ta’ intenzjoni għandha 
tinkiseb mill-operatur tan-network.  

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob rapport tal-awditjar minn parti terza xierqa taċ-
ċentru tad-data biex tivverifika l-implimentazzjoni ta’ dan il-kriterju. 

Verifika minn parti terza tal-ERF tista’ tiġi aċċettata bħala evidenza. 

Sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikati minn parti terza (ibbażati fuq l-ISO 50001) jew sistemi 
ta’ ġestjoni ambjentali (ibbażati fuq l-EMAS jew l-ISO 14001) li jirrapportaw l-ERF ikkalkulat 
jistgħu jiġu aċċettati wkoll bħala evidenza. 

 TS9 Fattur ta’ enerġija rinnovabbli (REF) 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza. Huwa ssuġġerit li l-
Awtorità Kontraenti tittestja s-suq ma’ fornituri potenzjali u d-disponibbiltà lokali tal-provvista 
qabel ma tuża dan il-kriterju. 

Il-Fattur tal-Enerġija Rinnovabbli, taċ-ċentru tad-data għandu jkun ta’ 1 (100 % rinnovabbli). L-
REF għall-enerġija fornuta u kkunsmata fiċ-ċentru tad-data għandu jiġi kkalkulat skont l-
EN 50600-4-3. 

L-elettriku li jikkontribwixxi għall-REF għandu jiġi minn sorsi rinnovabbli kif definit mid-
Direttiva 2009/28/KE. 

Verifika: 

Għandhom jiġu ddikjarati d-data dwar l-REF, il-provvista u l-użu tal-elettriku u l-profili tat-
tagħbija li fuqhom huma bbażati l-kalkoli. 

Verifika minn parti terza tal-REF tista’ tiġi aċċettata bħala evidenza. 

 
7 Dan jista’ jinkludi konsumaturi fl-istess sit jew marbuta maċ-ċentru tad-data permezz ta’ network ta’ tisħin distrettwali 
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Is-sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikata minn parti terza (abbażi tal-ISO 50001) jew is-
sistemi ta’ ġestjoni ambjentali (abbażi tal-EMAS jew tal-ISO 14001) li jirrapportaw l-REF 
ikkalkulat jistgħu jiġu aċċettati wkoll bħala evidenza. 

 

 TS10 Il-potenzjal għat-tisħin globali ta’ taħlita ta’ refriġeranti  

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun imħaddem minn parti terza 

Ara wkoll AC11 

Il-medja ppeżata tal-potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) għat-taħlita ta’ refriġeranti li se tintuża 
fis-sistema ta’ tkessiħ taċ-ċentru tad-data ma għandhiex taqbeż l-10, sakemm ma jiġix ippruvat li 
dawk ir-refriġeranti ma jistgħux jintużaw għal raġunijiet eċċezzjonali jew inaqqsu l-effiċjenza 
enerġetika tas-sistemi ta’ tkessiħ.  

Verifika:  

L-offerenti għandhom jirrappurtaw il-kalkolu tal-medja ppeżata tal-potenzjal ta’ tisħin globali, 
inkluż għall-inventarju tar-refriġeranti użati fis-siti jew biex jipprovdu s-servizz, u juru 
konsistenza mal-metodu deskritt fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 517/2014. 

Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikata minn parti terza (ISO 50001) jew sistema ta’ 
ġestjoni ambjentali (EMAS jew ISO 14001) li tirrapporta l-użu ta’ refriġeranti tista’ tiġi 
aċċettata bħala evidenza. 

Ċirkostanzi eċċezzjonali li jipprevjenu l-użu ta’ refriġeranti b’medji ppeżati tal-GWP fil-firxa 
ta’ 0 sa 10 għandhom jiġu ddokumentati. 
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3.3 Kriterji tal-għoti 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

Suġġett:  
Ix-xiri ta’ tagħmir tal-IT b’impatt ambjentali mnaqqas. 

AC1 Il-potenza ta’ server fl-istat inattiv 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Dan il-kriterju għandu jintuża biss flimkien ma’ TS1. Is-servers li jikkonformaw mat-TS1 jistgħu mbagħad jingħataw punti addizzjonali għall-prestazzjoni tal-potenza tagħhom fl-istat inattiv. 

Huwa applikabbli biss jekk it-tip ta’ prodott (eż. servers bl-ixkafef jew servers torri, servers b’sokit wieħed jew b’żewġ sokits) u l-karatteristiċi tas-sistema li jaffettwaw il-konsum tal-potenza (eż. prestazzjoni 
tas-CPU, server bi jew mingħajr potenza addizzjonali, memorja, drives, apparat addizzjonali) jiġu deskritti fl-ispeċifikazzjoni teknika.  

Bl-eċċezzjoni ta’ servers reżiljenti, servers HPC (informatika ta’ prestazzjoni għolja) u servers b’APAs (aċċelleraturi tal-prestazzjoni awżiljarji) integrati jistgħu jingħataw massimu ta’ x punti [li għandhom 
jiġu speċifikati]. Il-punti għandhom jingħataw lill-mudelli tas-servers ibbażati fuq il-livell ta’ titjib skont il-limiti minimi ta’ prestazzjoni, kif ikkalkulat għal tip ta’ server skont ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2019/424 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti għall-ħażna tad-data. 

Verifika 

L-offerent għandu jiddeskrivi fid-dettall il-kalkolu tal-potenza tas-server individwali fi stat inattiv abbażi tal-ittestjar skont l-EN 303470 u skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/424 (ara wkoll in-
nota ta’ spjegazzjoni ta’ akkumpanjament). Jekk jiġu proposti konfigurazzjonijiet differenti tal-mudelli tas-servers għall-użu, allura għandha tiġi ddikjarata l-prestazzjoni ttestjata tal-konfigurazzjoni superjuri 
u inferjuri. Alternattivament, l-offerent jista’ juri konformità billi jipprovdi rapport ta’ test għal server tal-istess mudell kkonfigurat b’mod simili. 

Nota ta’ spjegazzjoni: il-kalkolu tal-potenza fl-istat inattiv skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/424 

L-EN 303 470 huwa bbażat fuq il-metodoloġija tal-ittestjar tal-verżjoni 2 tas-SERT u jinkludi test speċifiku tal-potenza fl-istat inattiv, kalkolu tal-potenza attiva u metrika tal-effiċjenza attiva. Skont ir-rekwiżiti 
tal-Ekodisinn, din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata mill-manifatturi  

Sabiex jintużaw il-kriterji ewlenin, il-limitu minimu għal kull tip ta’ server għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-komponenti addizzjonali tas-server li għandhom jiġu inklużi fl-offerta u inklużi fis-sejħa għall-offerti. 

Il-metodu tal-Ekodisinn huwa dettaljat fl-Appendiċi III għal dan id-dokument dwar il-kriterji. Kull limitu għandu jiġi ddeterminat skont l-ekwazzjoni li ġejja: 

Pinattiv = Pbażi+∑Padd_i 

fejn Pbażi hija l-kwota bażika tal-potenza fl-istat inattiv fit-Tabella 3, u ∑Padd_i hija s-somma tal-kwoti tal-potenza fl-istat inattiv għall-komponenti addizzjonali applikabbli, kif stabbilit fit-Tabella 4. Għas-
servers blade, il-Pinattiv jiġi kkalkulat bħala l-potenza mkejla totali diviża bl-għadd ta’ servers blade installati fix-xażi tal-blade ttestjat.  
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 AC2 Domanda għall-potenza użata mis-server 

Dan il-kriterju huwa rrakkomandat jekk l-awtorità kontraenti tixtieq tistieden offerti bbażati fuq il-
konsum tal-potenza tat-tagħbija tax-xogħol tal-IT antiċipata u mbagħad tissorvelja dan waqt l-
operat. Għandu jintuża flimkien ma’ CPC1 

Il-punti se jingħataw abbażi tal-istima tal-potenza użata kkalkulata għat-tipi kollha ta’ servers u l-
konfigurazzjonijiet tagħhom li se jintużaw fiċ-ċentru tad-data.  

Il-prestazzjoni tal-konfigurazzjonijiet differenti tas-servers tista’ tiġi interpolata minn data tat-test 
superjuri u inferjuri għall-konfigurazzjonijiet. Il-kalkolu jista’ jiġi bbażat fuq it-tagħbijiet tax-
xogħol speċifikati mill-awtorità kontraenti.   

Il-punti massimi se jingħataw lill-offerta bl-inqas potenza użata.  L-offerti l-oħra kollha se 
jingħataw punti fi proporzjon mal-aħjar offerta. 

Verifika 

L-offerent għandu jispeċifika l-kalkolu tal-użu tal-potenza bbażat fuq [għandu jiġi speċifikat]:  

• il-metodu tal-potenza użata EN 303470 b’tagħbijiet tax-xogħol standardizzati, jew 

• protokoll ta’ ttestjar għandu jiġi speċifikat mill-awtorità kontraenti. 

Fejn il-prestazzjoni tal-konfigurazzjonijiet ġiet interpolata mid-data tat-test, għandha tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar il-metodoloġija użata.   

 

Suġġett:  
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ konsolidazzjoni jew virtwalizzazzjoni tal-IT 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza. Għandu jintuża flimkien ma’ CPC 4.2 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

AC3 L-użu tas-server 

Il-punti se jingħataw abbażi tal-livell medju annwali antiċipat ta’ użu tas-servers ibbażat fuq ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar u l-ipproċessar tad-data tal-awtoritajiet kontraenti. Il-punti se jingħataw f’konformità 
mal-meded li ġejjin: 

>70 %: punti [speċifikati] 

40-70 %: 0,8 x punti [speċifikati] 

25-40 %: 0,5 x punti [speċifikati] 

Verifika 

L-offerent għandu jipprovdi l-immudellar, il-kalkoli jew l-istimi tal-użu antiċipat abbażi tal-għodod deskritti fl-SC1. 
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Suġġett:  
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tmiem il-ħajja għas-servers 

AC4 Ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja tas-servers 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jintuża flimkien mal-kriterju TS4 

Il-punti se jingħataw lill-fornituri ta’ servizzi ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ li jiżguraw li l-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati u l-kejbils esterni li mhumiex adatti għall-użu mill-ġdid jiġu sseparati u rriċiklati.   

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi ċertifikazzjoni li l-komponenti identifikati ġew irriċiklati.  

Suġġett:  
Il-kostruzzjoni/modifika b’mod retroattiv ta’ ċentru tad-data ġdid/eżistenti 

AC5 L-effettività fl-użu tal-potenza (PUE) – PUE mfassla  

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Applikabbli fil-każ tal-kostruzzjoni/modifika b’mod retroattiv ta’ ċentru tad-data ġdid/eżistenti meta l-użu tal-potenza tal-IT jista’ jkun determinat diġà. 

Il-punti se jingħataw għall-offerta bl-aħjar prestazzjoni tal-PUE Ddisinjata (dPUE) (l-għadd sħiħ ta’ punti speċifikati) f’tagħbija partikolari tal-IT (pereżempju 50 % tad-disinn) u kundizzjonijiet ambjentali 
speċifiċi. Il-valur PUE għandu jiġi ddeterminat skont l-ISO/IEC 30134:2016 Parti 2, l-EN 50600-4-2:2016 jew ekwivalenti. 
 
Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi kalkoli tad-disinn li juru kif il-PUE ġiet ikkalkulata skont l-ISO/IEC 30134:2016 Parti 2, l-EN 50600-4-2:2016 jew ekwivalenti. 

 

Suġġett:  
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni għal ċentru tad-data tal-intrapriżi/kmamar tas-servers  
AC6 L-effettività fl-użu tal-potenza (PUE) – Potenzjal ta’ titjib tal-PUE  

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Applikabbli f’każ ta’ tħaddim u manutenzjoni ta’ ċentru tad-data eżistenti fejn il-PUE storika hija magħrufa. Dan jista’ jkun applikabbli wkoll għall-kmamar tas-servers jekk ikollhom infrastruttura apposta 
għat-tkessiħ.  

Il-punti se jingħataw fuq il-bażi tal-potenzjal stmat tal-offerent għal titjib rigward il-linja bażi storika għall-PUE [li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kontraenti]. L-istimi tal-offerti għandhom isiru fuq il-
bażi tal-kundizzjonijiet storiċi tat-tagħbija tal-IT u dawk ambjentali, kif speċifikat mill-awtorità kontraenti. Il-valur tal-PUE għandu jiġi ddeterminat skont l-ISO/IEC 30134:2016 Parti 2, l-EN 50600-4-2:2016 
jew ekwivalenti. 
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Verifika:  
L-offerenti għandhom jipprovdu kalkoli li juru kif il-PUE ġiet stmata skont l-ISO/IEC 30134:2016 Parti 2, l-EN 50600-4-2:2016 jew ekwivalenti. 
Suġġett: 
Il-kostruzzjoni/modifika b’mod retroattiv ta’ ċentru tad-data ġdid/eżistenti 

 AC7 Konsum tal-enerġija tas-sistema tat-tkessiħ 
Il-punti se jingħataw abbażi tal-konsum stmat tal-enerġija tat-tkessiħ meħtieġ biex jitħaddem id-
disinn taċ-ċentru tad-data f’kundizzjonijiet klimatiċi ta’ referenza għall-post. Il-punti se jingħataw 
għall-offerta ta’ disinn bl-aħjar prestazzjoni (l-għadd sħiħ ta’ punti speċifikati). 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni, immudellar u kalkoli għall-proċess tal-istima tad-
disinn. 

 

  AC8 Użu mill-ġdid tas-sħana residwa (għal ċentri tad-data ġodda) 

Il-kriterju għandu jiġi adattat għad-disponibbiltà lokali ta’ sistemi u networks ta’ tisħin 
distrettwali.  Huwa rrakkomandat li jiġi stabbilit kriterju tal-għoti komprensiv jekk awtorità 
pubblika tidentifika opportunitajiet lokali. 

Il-punti se jingħataw lill-offerenti li jimpenjaw ruħhom li jipprovdu aktar minn x % [perċentwal li 
għandu jiġi speċifikat mill-awtorità kontraenti] tas-sħana residwa taċ-ċentru tad-data espress bħala 
l-fattur tal-użu mill-ġdid tal-enerġija (ERF) lill-utenti finali lokali. Se jingħata punt addizzjonali 
għal kull 10 % tas-sħana residwa li jforni ċ-ċentru tad-data.  

L-ERF għandu jiġi kkalkulat għal kull faċilità skont l-EN 50600-4-6:2020 jew standard 
ekwivalenti. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi kalkoli skont l-ES 205 200-2-1 tal-ETSI jew standard ekwivalenti u d-
disinji tal-inġinerija għas-sistemi tal-użu mill-ġdid tas-sħana u l-konnessjoni tagħhom. L-evidenza 
ta’ arranġamenti kuntrattwali jew ta’ ittri ta’ intenzjoni għandha tinkiseb minn klijenti potenzjali 
tas-sħana. 
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Suġġett: 

• L-akkwist ta’ servizzi ta’ kolokazzjoni 
• L-akkwist ta’ servizzi ta’ hosting 
• L-akkwist ta’ servizzi ta’ cloud 
• Tħaddim u manutenzjoni ta’ ċentru tad-data tal-intrapriżi/kamra tas-servers 

 
 AC9 Użu mill-ġdid tas-sħana residwa (għal servizzi ġestiti) 

Huwa rrakkomandat li dan il-kriterju tal-għoti komprensiv jintuża jekk ikun qed jiġi akkwistat 
servizz.  
 
Il-punti se jingħataw abbażi tal-fattur tal-użu mill-ġdid tal-enerġija (ERF) iddikjarat għall-
faċilitajiet li se jintużaw biex jitwettaq il-kuntratt. Il-punti se jingħataw fi proporzjon mal-offerent 
li joffri l-ogħla fattur ta’ użu mill-ġdid tal-enerġija. 
L-ERF għandu jiġi kkalkulat għal kull faċilità skont l-EN 50600-4-6:2020 jew standard 
ekwivalenti. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi kalkoli skont l-EN 50600-4-6:2020 jew standard ekwivalenti.  

Verifika minn parti terza tal-ERF tista’ tiġi aċċettata bħala evidenza. 

Sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikati minn parti terza (ibbażati fuq l-ISO 50001) jew sistemi 
ta’ ġestjoni ambjentali (ibbażati fuq l-EMAS jew l-ISO 14001) li jirrapportaw l-ERF ikkalkulat 
jistgħu jiġu aċċettati wkoll bħala evidenza. 

 
AC10 Fattur ta’ enerġija rinnovabbli (REF) 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun imħaddem minn parti terza. Il-punti għandhom jingħataw 
biss lill-offerenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tas-sistema tal-IT u M&E. Għas-
servizzi ta’ cloud, l-REF jista’ jintalab bħala valur medju għas-siti li jipprovdu s-servizz. 

Il-punti għandhom jingħataw fi proporzjon mal-offerent li joffri l-ogħla REF għall-użu tiegħu tal-elettriku. 

L-REF għall-enerġija fornuta u kkunsmata fiċ-ċentru tad-data għandu jiġi kkalkulat skont l-EN 50600-4-
38. 

AC10 Fattur ta’ enerġija rinnovabbli (REF) 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza. Il-punti għandhom 
jingħataw biss lill-offerenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tas-sistema tal-IT 
u M&E. Għas-servizzi ta’ cloud, l-REF imqabbel mat-tagħbija jista’ jintalab bħala valur medju 
għas-siti li jipprovdu s-servizz. 

Il-punti għandhom jingħataw fi proporzjon mal-offerent li joffri l-ogħla REF imqabbel mat-tagħbija 
għall-użu tiegħu tal-elettriku. 

 
8 STANDARD EWROPEW EN 50600-4-3 - Teknoloġija tal-informazzjoni - Faċilitajiet u infrastrutturi taċ-ċentru tad-data - Parti 4-3: Il-fattur tal-enerġija rinnovabbli 
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L-elettriku li jikkontribwixxi għall-REF għandu jiġi minn sorsi rinnovabbli kif definit mid-
Direttiva 2009/28/KE9. 

Verifika: 

Għandu jiġi ddikjarat l-REF u d-data dwar il-provvista u l-użu tal-elettriku, li fuqha huma bbażati l-kalkoli.   

Verifika minn parti terza tal-REF tista’ tiġi aċċettata bħala evidenza. 

Is-sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikati minn parti terza (ISO 50001) jew is-sistema ta’ ġestjoni 
ambjentali (EMAS jew ISO 14001) li jirrapportaw l-REF ikkalkulat jistgħu jiġu aċċettati wkoll bħala 
evidenza. 

 

L-REF għall-enerġija fornuta u kkunsmata fiċ-ċentru tad-data għandu jiġi kkalkulat skont l-
EN 50600-4-3. Il-profil tat-tagħbija għall-kapaċità ta’ ġenerazzjoni għandu mbagħad ikun relatat 
mal-profil tat-tagħbija proġettat taċ-ċentru tad-data.  

L-elettriku li jikkontribwixxi għall-REF għandu jiġi minn sorsi rinnovabbli kif definit mid-
Direttiva 2009/28/KE. 

Verifika:  

Għandhom jiġu ddikjarati d-data dwar l-REF, il-provvista u l-użu tal-elettriku u l-profili tat-
tagħbija li fuqhom huma bbażati l-kalkoli.  

Verifika minn parti terza tal-REF tista’ tiġi aċċettata bħala evidenza. 

Is-sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikati minn parti terza (abbażi tal-ISO 50001) jew is-sistema 
ta’ ġestjoni ambjentali (abbażi tal-EMAS jew tal-ISO 14001) li jirrapportaw l-REF ikkalkulat 
jistgħu jiġu aċċettati wkoll bħala evidenza. 

 
Nota ta’ spjegazzjoni: Garanzija tal-oriġini 

Il-pajjiżi kollha tal-UE huma obbligati legalment, skont id-Direttivi 2009/28/KE u 2004/8/KE, li jistabbilixxu skemi ta’ garanzija tal-oriġini għall-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Dawn jipprovdu 
bażi legali tajba għall-verifika. Jekk jogħġbok innota li l-istat attwali tal-applikazzjoni obbligatorja tal-iskemi ta’ garanzija tal-oriġini jista’ jvarja bejn l-Istati Membri.  

Alternattiva tkun li l-fornitur jipprovdi prova indipendenti tal-fatt li kwantità korrispondenti ta’ elettriku ġiet iġġenerata minn sorsi definiti bħala rinnovabbli (eż. ċertifikat kummerċjabbli minn korp indipendenti 
ta’ ħruġ, li ġie approvat mill-gvern). Alternattiva oħra tkun jekk l-elettriku pprovdut ikollu ekotikketta tat-Tip 1 b’definizzjoni stretta tal-anqas daqs dik fid-Direttiva 2009/28/KE. 

 
AC11 Il-potenzjal ta’ tisħin globali ta’ taħlita ta’ refriġeranti  

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun imħaddem minn parti terza 

Ara wkoll TS10. 

Il-punti se jingħataw lill-offerent skont il-medja ppeżata tal-potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) għat-taħlita 
ta’ refriġeranti li se jintużaw fis-sistema ta’ tkessiħ taċ-ċentru tad-data. Dan għandu jiġi kkalkulat skont l-
Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 517/2014, ara n-nota ta’ spjegazzjoni). Il-punti se jingħataw skont l-
intervalli medji riżultanti li jmiss ppeżati skont il-GWP. Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [għandu jiġi 
speċifikat]. 

• x punti għall-medji riżultanti ppeżati skont il-GWP fil-firxa ta’ 0 sa 10 

• 0,6x punti għall-medji riżultanti ppeżati skont il-GWP fil-firxa ta’ bejn 11 u 150 

 

 
9 Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Mit-30 ta’ Ġunju 2021 se tapplika d-definizzjoni ta’ sorsi rinnovabbli stabbilita fid-
Direttiva 2018/2001/UE, li tħassar id-Direttiva 2009/28/KE. 
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• 0,2x punti għall-medji riżultanti ppeżati skont il-GWP fil-firxa ta’ bejn 151 u 750. 

Verifika:  

L-offerenti għandhom jirrappurtaw il-kalkolu tal-medja ppeżata skont il-potenzjal ta’ tisħin globali, inkluż 
għall-inventarju tar-refriġeranti użati fis-siti jew biex jipprovdu s-servizz, u juru konsistenza mal-metodu 
deskritt fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 517/2014.  

L-offerent għandu jipprovdi evidenza tal-użu tar-refriġeranti rrappurtati fil-kalkolu. 

Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija vverifikata minn parti terza (ISO 50001) jew sistema ta’ ġestjoni ambjentali 
(EMAS jew ISO 14001) li tirrapporta l-użu ta’ refriġeranti tista’ tiġi aċċettata bħala evidenza.  

Nota ta’ spjegazzjoni: Il-metodu tal-kalkolu tal-GWP totali ta’ taħlita ta’ refriġeranti skont l-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 517/2014   

Il-GWP ta’ taħlita jiġi kkalkolat bħala medja ppeżata, derivata mit-total tal-frazzjonijiet tal-piż tas-sustanzi individwali mmultiplikata bil-GWP tagħhom, ħlief jekk mhux speċifikat mod ieħor, inkluż sustanzi 
li mhumiex gassijiet serra fluworinati. Il-formula hija murija hawn taħt: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

Fejn % huwa l-kontribut skont il-piż b’tolleranza tal-piż ta’ ±1 %. Il-GWP tar-refriġeranti huwa elenkat fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 517/2014. 

Id-dokumentazzjoni dwar il-kwantità u t-tip ta’ gass fluworinat diġà hija meħtieġa mill-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 517/2014.   
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3.4 Klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt  
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

Suġġett:  

• Ix-xiri ta’ servizzi għat-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ ċentri tad-data tal-intrapriżi jew kmamar tas-servers  
  CPC1 Monitoraġġ tal-konsum tal-enerġija tal-IT 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza. Għandu jintuża flimkien 
ma’ AC2. 

Il-kuntrattur għandu jipprovdi data ta’ kull xahar u annwali għat-tagħmir tal-IT li jinsab fiċ-
ċentru tad-data. 
Il-monitoraġġ tal-konsum tal-enerġija għandu jkun konformi mar-rekwiżiti u r-rakkomandazzjoni 
tal-istandard EN 50600-2-2 
 

CPC2 Monitoraġġ tal-użu tat-tagħmir tal-IT  

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun imħaddem minn parti terza. Għandu jintuża flimkien ma’ AC3 

Il-kuntrattur għandu jipprovdi rappurtar perjodiku tal-analiżi tal-ottimizzazzjoni u l-kisba tal-miri tal-użu miftiehma mal-klijent matul il-proġett speċifiku tal-IT. 
Il-fornitur tas-servizz għandu jkejjel u jirrapporta kull xahar ir-rata ta’ użu tas-servers fiċ-ċentru tad-data abbażi tal-ISO 30134-5.  
 
Suġġett:  

• Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tmiem il-ħajja għas-servers, għat-tagħmir ta’ ħżin tad-data u tan-network 

CPC3 Rappurtar dwar id-destinazzjoni finali tas-servers, tat-tagħmir tal-ħżin tad-data u  tan-network 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jintuża flimkien ma’ TS4 

Il-kuntrattur għandu jipprovdi rapport dwar l-istatus tat-tagħmir fl-inventarju ladarba l-oġġetti kollha jkunu ġew ipproċessati għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ jew ir-rimi. Ir-rapport għandu jidentifika l-
proporzjon tal-oġġetti użati mill-ġdid jew irriċiklati, u jekk dawn baqgħux fl-UE jew ġewx esportati. 

Għat-tagħmir u l-komponenti rriċiklati fl-UE, il-mezzi li ġejjin ta’ prova għall-faċilitajiet tal-immaniġġjar għandhom jiġu aċċettati: 

• permess maħruġ mill-awtorità nazzjonali kompetenti skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/98/KE, jew  

• ċertifikazzjoni ta’ konformità minn parti terza mar-rekwiżiti tekniċi tal-EN 50625-1 jew skema ta’ konformità ekwivalenti. 
Meta t-tagħmir u l-komponenti jiġu esportati għall-użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ, il-kuntratturi għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja dwar il-vjeġġ u t-trattament:  
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• informazzjoni dwar it-trasport marittimu għal tagħmir maħsub għall-użu mill-ġdid, skont l-Anness VI għad-Direttiva 2012/19/UE dwar il-WEEE.   
Għal WEEE esportat li għandu jiġi ttrattat barra mill-UE, ċertifikazzjoni ta’ konformità minn parti terza mar-rekwiżiti minimi tal-WEEE stipulati fil-kriterju, jew mar-rekwiżiti tekniċi tal-EN 50625-1 jew 
skema ta’ konformità ekwivalenti10. 
 

 
10 L-iskemi ta’ konformità li ġejjin huma meqjusa, fiż-żmien ta’ meta nkitbu, li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti: WEEELABEX: rekwiżit tal-2011 dwar it-“Trattament tal-WEEE”; “Riċiklaġġ responsabbli” (R2:2013) standard għar-riċiklaturi tal-elettronika; l-
istandard ta’ e-Stewards 2.0 għal Riċiklaġġ u Użu mill-ġdid Responsabbli ta’ Tagħmir Elettroniku; l-istandard Awstraljan/ta’ New Zealand AS/NZS 5377:2013 dwar “Il-ġbir, il-ħżin, it-trasport u t-trattament ta’ tagħmir elettriku u elettroniku 
fi tmiem il-ħajja”   
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Suġġett: 
– Il-bini ta’ ċentru tad-data ġdid 
– L-espansjoni tal-bini eżistenti b’infrastruttura ġdida ta’ ċentru tad-data u ta’ kmamar tas-servers 
– Servizzi biex jiġu kkonsolidati l-kmamar tas-servers u/jew iċ-ċentri tad-data eżistenti f’ċentri tad-data ġodda jew eżistenti 

  CPC4 Il-wiri tal-effettività fl-użu tal-potenza (PUE) mat-trasferiment 

Għandu jintuża flimkien ma’ AC5. Il-wiri u r-rappurtar jistgħu jitwettqu fuq bażi modulari fejn 
ikun rilevanti għad-disinn u l-fażijiet taċ-ċentru tad-data. 

Is-sistemi taċ-ċentru tad-data/sistemi integrati li jikkummissjonaw għandhom jinkludu test fejn it-
tagħbija tat-tagħmir tal-IT tiġi simulata b’tagħbija parzjali u sħiħa, b’sistemi tal-potenza u tat-
tkessiħ li jaħdmu b’mod awtomatiku. 

Il-modulu identifikat kompletament jew b’mod ċar tal-konsum tal-potenza taċ-ċentru tad-data u l-
konsum tal-potenza tat-tagħmir tal-IT għandu jiġu rreġistrat flimkien mal-kundizzjonijiet 
ambjentali. Il-prestazzjoni attwali mbagħad tista’ titqabbel mal-miri mill-AC5. 

Data biex tintwera PUE istantanja għandha tkun ibbażata fuq valuri mkejla u tagħbija parzjali skont 
l-ISO/IEC 30134:2016 Parti 2, l-EN 50600-4-2:2016 jew ekwivalenti. 
 

Suġġett: 
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni għal ċentri tad-data tal-intrapriżi u kmamar tas-servers  
CPC5 Monitoraġġ tal-valuri tal-input tal-effettività fl-użu tal-potenza (PUE) 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandu jintuża flimkien ma’ AC5. u AC6 

L-operatur tal-faċilità taċ-ċentru tad-data għandu jipprovdi rapport annwali li jkun fih id-data diżaggregata medja u ta’ kull xahar għall-konsum totali tal-enerġija mkejjel taċ-ċentru tad-data u l-konsum tal-
elettriku mkejjel separat għas-sistemi mekkaniċi u elettriċi u t-tagħmir tal-IT. 
 
 
 
 
Suġġett: 
– Il-bini ta’ ċentru tad-data ġdid 
– L-espansjoni tal-bini eżistenti b’infrastruttura ġdida ta’ ċentru tad-data u ta’ kmamar tas-servers 
– Servizzi biex jiġu kkonsolidati l-kmamar tas-servers u/jew iċ-ċentri tad-data eżistenti f’ċentri tad-data ġodda jew eżistenti 
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 CPC6 Implimentazzjoni tad-disinji tal-aħjar prattika 
Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-ispeċifikazzjoni teknika TS6 

Abbażi tad-disinn finali, iċ-ċentru tad-data għandu jiġi [aċċettat għall-parteċipazzjoni fil-Kodiċi 
ta’ Kondotta tal-UE/ivverifikat minn parti terza b’referenza għall-EN 50600 TR99-1] matul l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt.  

L-offerent għandu jissottometti d-disinji finali għall-parteċipazzjoni fil-Kodiċi ta’ Kondotta tal-
UE. Il-verżjonijiet aġġornati annwali tal-formola ta’ rappurtar għandhom jiġu kkupjati wkoll lill-
awtorità kontraenti.  

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob awditu minn parti terza taċ-ċentru tad-data biex 
tivverifika l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki.   

Suġġett: 
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni għal ċentri tad-data tal-intrapriżi u kmamar tas-servers  
 CPC7 Monitoraġġ tal-konsum tal-enerġija tas-sistema tat-tkessiħ 

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza. Għandu jintuża flimkien 
ma’ AC7 

L-operatur tal-faċilità taċ-ċentru tad-data għandu jipprovdi data ta’ kull xahar u annwali għall-
konsum tal-enerġija tas-sistema ta’ tkessiħ taċ-ċentru tad-data. Il-monitoraġġ għandu jiġi 
speċifikat skont il-linji gwida tal-EN 50600-4-2:2016 jew ekwivalenti. 

  CPC8 Monitoraġġ tal-provvista tat-tisħin u l-konnessjoni  

Għandu jiġi inkluż meta ċ-ċentru tad-data jkun operat minn parti terza flimkien mal-
ispeċifikazzjoni teknika TS8, u l-kriterji tal-għoti AC8 u AC9 

L-operatur tal-faċilità taċ-ċentru tad-data għandu jipprovdi data medja ta’ kull xahar għas-sħana 
pprovduta lill-konsumaturi lokali tas-sħana.   
Barra minn hekk, il-fattur tal-użu mill-ġdid tal-enerġija (ERF) għandu jiġi kkalkulat skont l-
EN 50600-4-6:2020 jew standard ekwivalenti u għandu jsir rapport dwaru.  
Fuq talba, l-awtorità kontraenti għandha tingħata aċċess għall-konnessjoni tat-tagħmir u tan-
network fuq il-post fiċ-ċentru tad-data għall-finijiet ta’ awditjar. 
 
 
 
 

Suġġett:  

• L-akkwist ta’ servizzi ta’ kolokazzjoni 
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• L-akkwist ta’ servizzi ta’ hosting 
• L-akkwist ta’ servizzi ta’ cloud 

 
CPC9 Fattur ta’ enerġija rinnovabbli (REF)  

Għandu jintuża flimkien ma’ AC10 

L-operatur tal-faċilità taċ-ċentru tad-data jew tal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni fis-sit/qrib is-sit għandu jipprovdi data ta’ kull xahar għall-enerġija rinnovabbli mixtrija jew għall-enerġija rinnovabbli ġġenerata. L-
operaturi terzi għandhom jipprovdu wkoll, għal finijiet komparattivi, il-konsum totali tal-enerġija mkejjel taċ-ċentru tad-data. 
 
Suġġett:  

• L-akkwist ta’ servizzi ta’ kolokazzjoni 
• L-akkwist ta’ servizzi ta’ hosting 
• L-akkwist ta’ servizzi ta’ cloud 
• Ix-xiri ta’ servizzi ta’ tħaddim u manutenzjoni għal ċentri tad-data tal-intrapriżi u/jew kmamar tas-servers 

 CPC10 Potenzjal ta’ tisħin globali ta’ taħlitiet ta’ refriġeranti 

Għandu jiġi inkluż jekk jintużaw il-kriterji AC11. 

L-operatur tal-proġett taċ-ċentru tad-data għandu jimmonitorja u jivverifika l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tar-refriġerant tas-sistema ta’ tkessiħ kif stmati fl-istadju tal-offerti. 
L-emissjonijiet effettivi mmonitorjati għandhom jiġu rrapportati għal kull sena ta’ tħaddim, abbażi 
tal-konsum imkejjel tal-enerġija bil-possibbiltà ta’ verifika minn parti terza jekk din tintalab. 
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4 SPEJJEŻ TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) huma metodu għall-valutazzjoni tal-ispejjeż totali ta’ 
prodott jew servizz li qed jiġi studjat. Il-mudell tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja għal awtorità 
pubblika huwa prinċipalment relatat mat-tip ta’ mudell tan-negozju applikat. Fil-każ tal-
kmamar tas-servers u taċ-ċentri tad-data tal-intrapriżi, l-awtorità pubblika proprjetarja taċ-
ċentri tad-data/kmamar tas-servers hija responsabbli għall-ispejjeż tan-nefqa kapitali 
(CAPEX), inklużi x-xiri u l-installazzjoni tat-tagħmir tal-IT, it-tagħmir mekkaniku u elettriku 
fil-bini, flimkien mal-infrastruttura tal-bini. Barra minn hekk, l-ispejjeż ta’ tmiem iċ-ċiklu 
marbuta mad-dekummissjonar tal-faċilità huma koperti direttament mill-awtorità pubblika. 
Ix-xejra tax-xiri ta’ servizzi ta’ ċentru tad-data (pereżempju mudelli ta’ kolokazzjoni jew ta’ 
fornitur ta’ servizz ġestit (MSP)) qed tbiddel, iżda, il-mudell tal-ispejjeż għall-awtoritajiet 
pubbliċi lejn inqas CAPEX u nefqa operattiva akbar (OPEX) fil-forma ta’ tariffi relatati mas-
servizzi akkwistati. It-Tabella 1 tipprovdi fehim indikattiv tal-istruttura tal-ispiża taċ-ċiklu tal-
ħajja taċ-ċentri tad-data u tal-kmamar tas-servers. 
Tabella 1. Spejjeż indikattivi taċ-ċiklu tal-ħajja għall-proprjetarji u l-klijenti taċ-ċentri 

tad-data. 

Il-kategorija tal-ispejjeż Il-firxa tal-ispejjeż għall-utent/klijenti taċ-ċentru tad-data 
(tqassim f’% tal-ispejjeż totali taċ-ċiklu tal-ħajja) 

 Kmamar 
tas-servers 

Intrapriża Kolokazzjoni MSP 

Faċilitajiet ta’ CAPEX  1-5 % 15-20 % 1-5 % 0 % 

CAPEX IT 30-60 % 30-40 % 40-50 % 0 % 

Faċilitajiet ta’ OPEX 10-30 % 10-15 % 5-15 % 35-50 % 

OPEX IT 20-40 % 25-35 % 30-40 % 50-70 % 

Dekummissjonar 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Faċilitajiet fi tmiem iċ-
ċiklu tal-ħajja 

1-5 % 1-5 % Mhux 
applikabbli 

Mhux 
applikabbli 

 
Il-kriterji tal-APE tal-UE għaċ-ċentri tad-data, għall-kmamar tas-servers u għas-servizzi ta’ 
cloud se jkollhom influwenza pożittiva fuq uħud mill-ispejjeż prinċipali li għandhom jitqiesu 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ ċentru tad-data. Għalkemm huwa diffiċli ħafna li jiġi stmat l-
iffrankar tal-ispejjeż, l-applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji għandha potenzjal għoli li tnaqqas l-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja. Deskrizzjoni kwalitattiva tal-impatt mistenni ta’ kull sett ta’ kriterji 
dwar l-LCC hija deskritta hawn taħt: 
Nefqa relatata mat-tagħmir tal-IT 

• Kriterji dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tas-servers jistgħu jirriżultaw 
fit-tnaqqis tal-ispejjeż tal-OPEX tal-faċilità (minħabba t-tnaqqis dirett fil-
konsum tal-elettriku tas-servers). Dan jista’ jżid ukoll il-kapaċità tal-
informatika taċ-ċentru tad-data u għalhekk jevita l-ħtieġa li tiġi estiża l-
infrastruttura u l-ispejjeż assoċjati tagħha (li jaffettwaw kemm il-CAPEX kif 
ukoll l-OPEX). 



 

35 

 

• Kriterji dwar l-ottimizzazzjoni tas-servers: Iż-żieda fl-użu tnaqqas l-ispejjeż 
tal-CAPEX minħabba li l-istess xogħol isir b’inqas tagħmir tal-IT. Barra minn 
hekk, l-ispejjeż tal-OPEX tal-enerġija jitnaqqsu peress li din tnaqqas il-ħtiġijiet 
mekkaniċi u elettriċi għat-tkessiħ. 

• Kriterji dwar il-ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja jistgħu jintużaw biex iħeġġu lill-
manifatturi u lill-ispeċjalisti fl-immaniġġjar tal-WEEE biex jagħmlu offerta 
għal inventarji ta’ tagħmir ta’ tmiem tal-ħajja. Dan jista’ jippermetti l-irkupru 
ta’ ftit mill-valur residwu tat-tagħmir. 

• Kriterji dwar il-kapaċità ta’ tiswija u l-grad ta’ aġġornament tat-tagħmir 
tal-IT jista’ jkollhom il-benefiċċju li jnaqqsu n-nefqa operattiva għall-
manutenzjoni tat-tagħmir (OPEX IT).  Din in-nefqa tista’ tilħaq in-nefqa 
kapitali inizjali tul il-ħajja ta’ ċentru tad-data.  

• Kriterji dwar il-firxa operattiva tal-ICT:  L-ispejjeż tat-tkessiħ huma wieħed 
mill-kontributuri ewlenin għall-kont totali tal-elettriku ta’ ċentri kbar tad-data. 
L-akkwist ta’ tagħmir tal-IT li kapaċi jiflaħ għal kundizzjonijiet ambjentali usa’ 
(għal operazzjonijiet li mhumiex kontinwi) għandu impatt pożittiv fuq il-
flessibbiltà u l-ispejjeż taċ-ċentru tad-data. Dan huwa rilevanti jekk jippermetti 
l-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ tkessiħ bla ħlas u/jew sistemi ta’ tkessiħ 
ekonomizzati, biex b’hekk titnaqqas il-kapaċità installata ta’ M&E u l-ispejjeż 
kapitali u l-ispejjeż operattivi tal-faċilità.  Għalkemm l-ispiża tal-CAPEX tal-IT 
hija mistennija li tkun ogħla, l-iffrankar fl-ispejjeż tal-enerġija se jiżboq din iż-
żieda inizjali fil-prezz tax-xiri. 

 
Nefqa marbuta mas-sistemi mekkaniċi u elettriċi 

• Kriterji dwar l-effettività fl-użu tal-potenza (PUE): jistgħu jiġu segwiti 
diversi strateġiji biex titnaqqas il-PUE, bħall-kombinazzjoni ta’ titjib fl-
effiċjenza tat-tagħmir tal-M&E, il-kundizzjonijiet operattivi u d-disinn termali. 
It-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija jnaqqas l-ispejjeż operattivi. 

• Kriterji dwar l-użu mill-ġdid tal-iskart: l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali 
huma speċifiċi ħafna għas-sit, iżda jista’ jinkiseb valur jekk it-tisħin distrettwali 
jkun diġà disponibbli jew ikun qed jiġi ppjanat. Huwa preżunt li s-sħana residwa 
ma tiġix użata mill-ġdid meta ma jkun hemm l-ebda domanda. L-istudji tal-każ 
ibbażati fuq tagħmir tal-ICT imkessaħ bl-arja u pompi tas-sħana jistmaw perjodi 
ta’ rkupru ta’ madwar tliet snin fejn it-tisħin distrettwali huwa parzjalment 
iffinanzjat minn parti terza. It-tkessiħ b’likwidu li jippermetti li s-sħana 
tinqabad f’temperaturi ogħla jista’ jżid l-attrazzjoni minħabba spejjeż ta’ 
investiment (u operattivi) imnaqqsa jew eliminati għall-pompi tas-sħana. 

• Kriterji dwar il-kontroll tal-kundizzjonijiet operattivi, l-aħjar prattiki 
għas-sistemi tat-tkessiħ: It-tnaqqis tad-domanda għat-tkessiħ għandu impatt 
pożittiv fuq l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ ċentru tad-data taħt il-faċilitajiet tal-
OPEX. Xi prattiki jagħmluha possibbli li titnaqqas il-kapaċità tal-M&E 
installati meħtieġa, li tista’ tippermetti wkoll tnaqqis fl-ispejjeż kapitali. 
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• Kriterji dwar l-użu tar-refriġeranti: Jekk jiġu evitati refriġeranti tradizzjonali 
b’GWP għoli permezz tal-installazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ tkessiħ bla ħlas jew 
ta’ tkessiħ ekonomizzat, l-ispejjeż operattivi jistgħu jitnaqqsu meta mqabbla 
mal-arja kkundizzjonata tradizzjonali, jekk wieħed jassumi li l-investiment 
meħtieġ jiġi rkuprat f’inqas minn 10 snin11. Madankollu, għandhom jiġu 
kkunsidrati spejjeż ta’ investiment sinifikanti, speċjalment għall-kmamar żgħar 
tas-servers u ċ-ċentri tad-data ta’ daqs medju integrati strutturalment. Barra 
minn hekk, it-tneħħija gradwali tal-gassijiet F fir-refriġeranti mistennija twassal 
għal prezzijiet operattivi ogħla fejn għadhom jintużaw refriġeranti tradizzjonali. 
Dan jista’ jwassal biex is-suq juża alternattivi oħra li ma jagħmlux ħsara lill-
klima li potenzjalment jiswew inqas. 

• Kriterji dwar il-fattur tal-enerġija rinnovabbli: L-ispejjeż se jvarjaw skont 
is-suq, il-fornitur u s-sitwazzjoni individwali taċ-ċentru tad-data. 

 
  

 
11 Climate-friendly Air-Conditioning with Natural Refrigerants. (Arja Kundizzjonata li ma tagħmilx ħsara lill-Klima b’Refriġeranti Naturali.) 
Integrative concepts for non-residential buildings with data centres. (Kunċetti integrattivi għal bini mhux residenzjali b’ċentri tad-data.) Il-
Ministeru Federali għall-Ambjent, il-Bini u s-Sikurezza Nukleari (BMUB) u l-Aġenzija Ġermaniża għall-Ambjent. Diċembru, 2016. 
Disponibbli fuq: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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APPENDIĊI I: KLASSIJIET TAL-KUNDIZZJONIJIET OPERATORJI GĦAT-
TKESSIĦ BL-ARJA 

Table 2 hawn taħt tiddeskrivi l-klassijiet tal-kundizzjonijiet operatorji skont ir-Regolament 
(UE) 2019/424 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti għall-ħażna tad-
data. 
Tabella 2: Klassijiet tal-kundizzjonijiet operatorji għas-servers u l-prodotti tal-ħżin tad-data 

 Temperatura tat-termometru 

niexef °C 

Firxa tal-umdità, mingħajr 

kondensazzjoni 

  

Klassi tal-

kundizzjoniji

et operatorji 

Firxa 

permissibbli 

Firxa 

rakkomandata 

Firxa 
permissibbli 

Firxa 

rakkomandata 

Punt 

massimu 

tan-nida 

(°C) 

Rata 

massima ta’ 

bidla (°C/hr) 

A1 15-32 18-27 – punt tan-
nida (DP) ta’ 
12°C u umdità 
relattiva ta’ 
8 % (RH) sa 

DP ta’ 17°C u 
RH ta’ 80 %  

–DP ta’ 9°C sa 

DP ta’ 15°C u 

RH ta’ 60 % 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 –DP ta’ 12°C 
u RH ta’ 8 %  
sa 

DP ta’ 21°C u 
RH ta’ 80 % 

L-istess bħal A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 –DP ta’ 12°C 
u RH ta’ 8 %  
sa 

DP ta’ 24°C u 
RH ta’ 85 % 

L-istess bħal A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 –DP ta’ 12°C 
u RH ta’ 8 %  
sa 

DP ta’ 24°C u 
RH ta’ 90 % 

L-istess bħal A1 24 5/20 
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APPENDIĊI II: KLASSIJIET TAL-KUNDIZZJONIJIET OPERATORJI GĦAT-
TKESSIĦ B’LIKWIDU  

It-tabella ta’ hawn taħt tiddeskrivi l-klassijiet tal-kundizzjonijiet operatorji għat-temperatura 
tal-provvista tal-ilma għall-faċilità u t-tagħmir tat-tkessiħ relatat meħtieġ fi ħdan il-klassi 
speċifikata fil-Linji Gwida ASHRAE dwar it-Tkessiħ b’Likwidu12. 
Tabella 3: Klassijiet tal-kundizzjonijiet operatorji għat-tkessiħ b’likwidu 

Klassi 

 

Ċaħda tas-sħana prinċipali 

 
Tagħmir ta’ tkessiħ supplimentari 

Temperatura tal-ilma tal-
provvista tal-faċilità (°C) 

W2 

 

Chiller/torri tat-tkessiħ 

 

Ekonomizzatur fuq in-naħa tal-ilma 
(b’apparat ta’ tkessiħ bit-trasferiment tas-
sħana jew torri tat-tkessiħ) 

2 – 27 

 

W3 

 
Torri tat-tkessiħ Chiller 2 – 32 

W4 

Ekonomizzatur fuq in-naħa 
tal-ilma (b’apparat tat-tkessiħ 
bit-trasferiment tas-sħana jew 
torri tat-tkessiħ) 

Mhux applikabbli 

 

2 – 45 

 

W5 

 
Sistema ta’ tisħin tal-bini jew 
distrettwali 

Torri tat-tkessiħ > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Linji Gwida Termali għal Ambjenti ta’ Pproċessar tad-Data Mkessħa b’Likwidu   
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APPENDIĊI III: POTENZA FL-ISTAT INATTIV 
Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/424 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn 
għl servers u prodotti għall-ħażna tad-data, il-potenza fl-istat inattiv (Pinattiv) tas-servers, bl-
eċċezzjoni ta’ servers reżiljenti, servers HPC u servers b’APA integrat, għandha tiġi kkalkulata 
bl-użu tal-ekwazzjoni li ġejja: 
Pinattiv = Pbażi+∑Padd_i 

fejn il-Pbażi hija l-kwota bażika tal-potenza fl-istat inattiv fit-Table 4, u ∑Padd_i hija t-total tal-
kwoti tal-potenza fl-istat inattiv għall-komponenti addizzjonali applikabbli, kif stabbilit skont 
it-Table 5. Għas-servers blade Pinattiv tiġi kkalkulata bħala l-potenza mkejla totali diviża bl-
għadd ta’ servers blade installati fix-xażi tal-blade ttestjat. Għal servers multinodi, l-għadd ta’ 
sokits jingħadd għal kull nodu filwaqt li Pinattiv tiġi kkalkulata bħala l-potenza mkejla totali 
diviża bl-għadd ta’ nodi installati fil-kompartiment ittestjat.   
Tabella 4: Kwoti bażi tal-potenza fl-istat inattiv 

Tip ta’ prodott Kwota bażi tal-potenza fl-istat inattiv, Pbażi (W) 

servers b’sokit wieħed (la servers blade u lanqas servers 
multinodi) 

25 

servers b’żewġ sokits (la servers blade u lanqas servers 
multinodi) 

38 

Servers blade jew multinodi 40 

 

Tabella 5: Kwoti addizzjonali tal-potenza fl-istat inattiv għal komponenti addizzjonali 
Karatteristiċi tas-
sistema 

Japplika għal  Kwota addizzjonali tal-potenza fl-istat 
inattiv 

Prestazzjoni tas-CPU Is-servers kollha Sokit wieħed:  10 × PerfCPU W 
2 sokits:  7 × PerfCPU W 

PSU addizzjonali PSU installata espliċitament għall-potenza 
addizzjonali 

10 W għal kull PSU 

HDD jew SSD Għal kull HDD jew SSD installat 5,0 W għal kull HDD jew SSD 
Memorja addizzjonali Memorja installata akbar minn 4 GB 0,18 W għal kull GB 
Kanal DDR ibbaferjat 
addizzjonali 

Kanali DDR ibbaferjati installati akbar minn 
8 kanali 

4,0 W għal kull kanal DDR ibbaferjat 

Apparat I/O 
addizzjonali 

Apparat installat akbar minn żewġ portijiet ta’ > 
1 Gbit, abbord Ethernet 

< 1 Gb/s: L-ebda kwota 
= 1 Gb/s: 2,0 W/Port attiv 
> 1 Gb/s u < 10 Gb/s: 4,0 W/ Port attiv 
≥ 10 Gb/s u < 25 Gb/s: 15,0 W/Port attiv 

≥ 25 Gb/s u <50 Gb/s: 20,0 W/Port attiv 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/Port attiv 
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