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1 ÚVOD 
 
Kritériá zeleného verejného obstarávania (GPP) EÚ sú navrhnuté s cieľom uľahčiť subjektom verejného 
sektora nákup výrobkov, služieb a prác s menším vplyvom na životné prostredie. Uplatňovanie týchto 
kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby ich daný subjekt s minimálnymi úpravami mohol 
(čiastočne alebo úplne) zahrnúť do svojich súťažných podkladov, ak to považuje za vhodné. Subjektom 
verejného sektora sa odporúča, aby pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk preskúmali dostupnú 
ponuku tovaru, služieb a prác, ktoré plánujú nakupovať na trhu, na ktorom pôsobia.  
Keď chce verejný obstarávateľ uplatniť kritériá navrhnuté v tomto dokumente, musí to urobiť spôsobom, 
ktorým sa zabezpečí dodržanie požiadaviek právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania (pozri 
napríklad články 42, 43, 67 ods. 2 alebo článok 68 smernice 2014/24/EÚ a podobné ustanovenia v iných 
právnych predpisoch EÚ v oblasti verejného obstarávania). Praktické informácie o tejto problematike sa 
nachádzajú aj v príručke o zelenom verejnom obstarávaní z roku 2016, ktorá je dostupná na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.  
Tento dokument obsahuje zoznam kritérií GPP EÚ pre dátové centrá, serverovne a cloudové služby. 
Sprievodná technická správa poskytuje podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a uvádzajú sa v nej 
odkazy na ďalšie informácie.  
Kritériá sú rozdelené na výberové kritériá, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky 
o plnení zákazky. Ide o dva typy kritérií: 

• základné kritériá, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché uplatňovanie GPP so 
zameraním na kľúčovú oblasť (oblasti) environmentálnych vlastností výrobku, a ktorých cieľom je 
udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni; 

• komplexné kritériá, ktoré zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych 
vlastností a sú určené tým subjektom, ktoré si stanovujú náročnejšie ciele v oblasti ochrany 
životného prostredia a inovácií. 

Formulácia „rovnaké pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza vtedy, ak sú kritériá pre obidva typy 
rovnaké. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Skupina produktov „dátové centrá, serverovne a cloudové služby“ zahŕňa tieto produkty: 

- dátové centrá, t. j. štruktúry alebo skupiny štruktúr určené na centralizované uloženie, prepojenie 
a prevádzku informačných technológií a sieťových telekomunikačných zariadení, ktoré poskytujú 
služby ukladania, spracovania a prenosu dát spolu so všetkými zariadeniami a infraštruktúrou na 
rozvod energie a environmentálnu kontrolu a potrebnú úroveň odolnosti a bezpečnosti, ktoré sú 
nutné na zabezpečenie dostupnosti požadovanej služby;  

- serverovne, tiež nazývané počítačové miestnosti alebo serverové skrine, sú miestnosti alebo časti 
budov slúžiace osobitnému zaťaženiu IT, ktoré je určené hustotou toku výkonu zariadení 
v miestnosti. Serverovne zvyčajne vykonávajú kontrolu nad informačnými a komunikačnými 
technológiami a môžu mať určité špecializované možnosti napájania a chladenia. Serverovne sú 
podnikové dátové centrá, no menšieho rozsahu, ktoré sú zvyčajne umiestnené na ploche 
nepresahujúcej približne 46 m2 a obsahujú zhruba 25 stojanov; 

- dátové centrá poskytujúce digitálne služby v cloude, kde zákazník platí za službu a predajca 
poskytuje a riadi hardvér/softvér IKT a vybavenie dátového centra potrebné na poskytovanie služby. 
Patrí sem aj spoločné hosťovanie viacerých zákazníkov, ktoré môže mať podobu prostredia 
cloudovej aplikácie. S cloudovými službami sa spájajú rôzne obchodné modely, je však dôležité 
poznamenať, že rozsah pôsobnosti sa vzťahuje len na zložku dátového centra. Najbežnejšie 
identifikované cloudové služby sú: 

o Infraštruktúra ako služba (IaaS): poskytovateľ služby ponúka klientom prístup k úložným, 
sieťovým, serverovým a ďalším výpočtovým zdrojom v cloude na základe priebežného 
uhrádzania využitých služieb (tzv. pay-as-you-go). 

o Platforma ako služba (PaaS): poskytovateľ služby ponúka prístup do cloudového prostredia, 
v ktorom môžu používatelia zostavovať a poskytovať aplikácie. Poskytovateľ dodáva 
základnú infraštruktúru. 

o Softvér ako služba (SaaS): poskytovateľ služby dodáva softvér a aplikácie prostredníctvom 
internetu. Používatelia sa prihlásia na odber softvéru a majú k nemu prístup prostredníctvom 
webu alebo rozhraní aplikačného programu predajcu. 

 
Dátové centrá možno klasifikovať podľa typu a do rozsahu pôsobnosti kritérií sú zahrnuté tieto rôzne typy: 

- podnikové dátové centrum: dátové centrum prevádzkované podnikom, ktorého jediným cieľom je 
poskytovať a spravovať služby pre zamestnancov a zákazníkov; 

- kolokačné dátové centrum: zariadenie dátového centra, do ktorého viacerí zákazníci umiestňujú 
svoju sieť (siete), servery a úložiská;  

- dátové centrum poskytovateľov riadených služieb (MSP): dátové centrum ponúkajúce serverové 
služby a služby uloženia dát, kde zákazník platí za služby a predajca poskytuje a spravuje 
požadovaný hardvér/softvér IKT a vybavenie dátového centra. Tieto služby riadenia zahŕňajú aj 
spoločné hosťovanie viacerých zákazníkov, ktoré môže mať podobu prostredia cloudovej aplikácie.  
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1.2 Uplatniteľnosť kritérií zeleného verejného obstarávania  
 

Najbežnejšie formy verejného obstarávania dátových centier vrátane serverovní vychádzajú z praktických 
príkladov obstarávania v EÚ.  
Postup obstarávania nového dátového centra alebo služby má viacero osobitných foriem a každá z nich má 
svoje výhody a nevýhody. Výber formy môže významne ovplyvniť, do akej miery sa zlepšia 
environmentálne vlastnosti. Každá forma totiž prináša odlišné interakcie medzi obstarávateľom, 
poskytovateľom dátového centra a dodávateľmi vybavenia.  
Keď organizácie verejného sektora obstarávajú produkty a/alebo služby dátového centra, na tieto produkty 
a služby sa typicky vzťahuje niektorá z týchto foriem obstarávania: 
1. Vybudovanie/vybavenie dátového centra: 

• vybudovanie nového dátového centra, 
• vybavenie serverovne/dátového centra.  

2. Rozšírenie a konsolidácia infraštruktúry alebo nový projekt IKT: 

• rozšírenie a/alebo konsolidácia existujúcich serverovní a/alebo dátových centier do nových alebo 
existujúcich dátových centier, 

• služby virtualizácie IT, 
• konsolidácia existujúcich serverovní do nového podnikového dátového centra. 

3. Využívanie externých zdrojov v rámci hostiteľského prostredia a/alebo prostredia cloudovej aplikácie, t. j. 
poskytovanie služby, a nie fyzického produktu. V súvislosti s cloudovými službami ide o: 

• obstarávanie služieb hosťovania, 
• obstarávanie cloudových služieb. 

4. Prevádzka a/alebo údržba zariadenia, napr.:  

• služby prevádzky a údržby podnikového dátového centra/serverovní, 
• dohody o umiestnení a/alebo prevádzke zariadení IKT v rámci kolokačného dátového centra 

(kolokačné služby). 
Prehľad uplatniteľnosti kritérií jednotlivých spôsobov obstarávania, ktoré môže použiť organizácia 
verejného sektora, sú poskytnuté v sprievodnej technickej správe. Cloudové služby vyvolávajú osobitné 
otázky, pokiaľ ide o overovanie výkonnosti dátových centier, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb. 
Osobitné usmernenia o obstarávaní cloudových služieb sú uvedené v oddiele 1.4 tohto dokumentu 
o kritériách. 
Kritériá predstavené v tomto dokumente boli zostavené tak, aby sa zabezpečil súlad s určitými 
požiadavkami, metodikami testovania a výpočtu zavedenými v nariadení Komisie (EÚ) 2019/424, ktorým sa 
stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk. Kľúčovým referenčným bodom overovania 
je aj Etický kódex dátových centier vytvorený Komisiou a súvisiaci postup registrácie a účasti. 
 
Poznámka k požiadavkám na obstarávanie ústredných orgánov štátnej správy 
V článku 6 a prílohe III smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ), ktoré sa mali transponovať do 
vnútroštátneho práva do júna 2014, sa stanovujú osobitné povinnosti subjektov verejného sektora týkajúce 
sa obstarávania určitých energeticky efektívnych zariadení. Patrí sem aj povinnosť obstarávať len tie 
produkty, ktoré:  

„ak ide o produkt, na ktorý sa vzťahuje vykonávacie opatrenie podľa smernice 2009/125/ES, 
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obstarávať len tie produkty, ktoré sú v súlade s referenčnými hodnotami energetickej účinnosti 
stanovenými v uvedenom vykonávacom opatrení“. 

Táto povinnosť sa obmedzuje na ústrednú štátnu správu a na obstarávanie prevyšujúce prahové hodnoty 
stanovené v smerniciach o verejnom obstarávaní. Požiadavky musia byť navyše v súlade s nákladovou 
efektívnosťou, ekonomickou realizovateľnosťou, širším zohľadnením aspektov udržateľnosti, technickou 
vhodnosťou a dostatočnou hospodárskou súťažou. Tieto faktory sa môžu sa môžu líšiť medzi rôznymi 
subjektmi verejného sektora a trhmi. Ďalšie usmernenia k výkladu tohto aspektu článku 6 a prílohy III 
smernice o energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o verejné obstarávanie energeticky efektívnych produktov, 
služieb a budov ústrednými orgánmi štátnej správy, nájdete v bodoch 33 až 42 usmernenia Komisie1. 
 
 

1.3 Všeobecná poznámka k overovaniu 
 
Pri celom rade kritérií sa ako prostriedok overovania navrhuje predloženie skúšobných protokolov, či už 
k produktom alebo prevádzkovej výkonnosti systémov. Pri každom kritériu sú uvedené príslušné metódy 
skúšania založené na medzinárodne uznávaných metódach a normách. Týmto spôsobom možno zabezpečiť, 
aby tvrdenia uchádzačov o výkonnosti boli overiteľné, opakovateľné, auditovateľné, a predovšetkým 
porovnateľné. Subjekt verejného sektora má právo rozhodnúť, v ktorej fáze sa majú predložiť výsledky 
týchto skúšok. Vo všeobecnosti zrejme nebude nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby predložili 
výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia záťaže uchádzačov a subjektov verejného sektora by 
sa pri predkladaní ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné vyhlásenie. Pri rozhodovaní o tom, či 
a kedy by sa mohli tieto skúšky vyžadovať, potom existuje niekoľko možností: 

a) vo fáze predkladania ponúk: 
V prípade produktov, ktoré budú súčasťou dátového centra, by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu 
požadovať od uchádzača s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou. Ak sa dôkaz považuje za 
dostatočný, je možné zadať zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo nezodpovedajúci 
požiadavkám, v tom prípade platí: 

i) ak sa spôsob overenia týka technickej špecifikácie, dôkaz by sa následne vyžadoval od 
uchádzača s druhým najvyšším počtom bodov, v prípade ktorého by sa potom zvažovalo 
zadanie zákazky; 

ii) ak sa prostriedky overenia týkajú kritéria na vyhodnotenie ponúk, odobrali by sa dodatočné 
body pridelené ponuke a jej bodové hodnotenie by sa prepočítalo s uplatnením všetkých 
súvisiacich dôsledkov. 

Skúšobným protokolom sa zabezpečuje len to, že skúške overujúcej súlad s určitými požiadavkami 
bol podrobený vzorový produkt, a nie položky skutočne dodané v rámci zákazky. Pri rámcových 
dohodách môže byť situácia iná. Táto možnosť je podrobnejšie opísaná v nasledujúcom bode 
o plnení zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených ďalej v texte; 
 

b) počas plnenia zákazky: 
Kritériá v tejto fáze by sa mali týkať merania prevádzkovej výkonnosti, napr. monitorovania 
vstupných hodnôt efektivity využitia energie (PUE). Odporúča sa, aby kritériá týkajúce sa 
prevádzkovej výkonnosti boli výslovne stanovené a prepojené s doložkami o plnení zákazky 

 
1COM/2013/0762 final, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Vykonávanie smernice o energetickej efektívnosti – usmernenie Komisie 
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v záujme umožnenia monitorovania týchto hľadísk výkonnosti. Ak z výsledkov tohto monitorovania 
vyplynie, že dodaná služba nespĺňa kritériá, verejný obstarávateľ má právo uložiť pokuty.  
Pokiaľ ide o rámcové dohody, okamih, v ktorom sa vyžaduje predloženie dôkazu, bude závisieť od 
konkrétnej štruktúry zákazky: 

i) v prípade rámcových dohôd s jedným hospodárskym subjektom, v ktorých sa jednotlivé 
položky, ktoré sa majú dodať, identifikujú v čase uzavretia rámcovej dohody, a v prípade 
ktorých ide len o to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri 
jednorazových dodávateľských zákazkách opísaných skôr v texte; 

ii) v prípade rámcových dohôd, na základe ktorých sa predbežne vyberie niekoľko 
potenciálnych dodávateľov a následne sa zorganizujú výberové konania s cieľom vybrať 
dodávateľa z týchto predbežne vybraných uchádzačov, budú uchádzači musieť v tejto 
počiatočnej fáze predbežného výberu preukázať len to, že spĺňajú minimálne výkonnostné 
požiadavky rámcovej dohody. V prípade následných verejných zákaziek (alebo objednávok), 
ktoré sa prideľujú na základe výberového konania z predbežne vybraných dodávateľov, sa 
v podstate uplatňujú tie isté hľadiská, ako v predchádzajúcich písmenách a) a b), ak je 
v rámci daného výberového konania potrebné preukázať ďalšie požiadavky. Ak sa výberové 
konanie vyhodnocuje len na základe ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia 
zákazky. 

Cloudové služby vyvolávajú osobitné otázky, pokiaľ ide o overovanie výkonnosti dátových centier, 
ktoré sa používajú na poskytovanie služieb. To má vplyv na typ overovania, ktorý možno požadovať. 
Osobitné usmernenia o obstarávaní cloudových služieb sú uvedené v oddiele 1.4 tohto dokumentu 
o kritériách. 
Zároveň upozorňujeme, že v súlade s článkom 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní 
obstarávatelia akceptovať aj iné vhodné dôkazné prostriedky. Môže ísť napríklad o technickú 
dokumentáciu výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup ku skúšobným protokolom 
alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. Platí to však pod podmienkou, že 
dotknutý hospodársky subjekt za uvedený chýbajúci prístup nenesie zodpovednosť, a že predmetný 
hospodársky subjekt preukáže, že ním poskytované práce, tovar alebo služby spĺňajú požiadavky 
alebo kritériá stanovené v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo 
podmienkach plnenia zákazky. Dokonca aj v prípade odkazu na osvedčenie/skúšobný protokol 
vypracované osobitným orgánom posudzovania zhody, ktorý zodpovedá za vykonanie skúšok, musia 
verejní obstarávatelia akceptovať aj osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými 
orgánmi posudzovania. 
 

1.4 Obstarávanie cloudových služieb 
 

Z povahy poskytovania cloudových služieb vyplýva, že poskytovatelia môžu v rámci jednej zákazky 
navrhnúť na potenciálne využívanie viacero dátových centier. Môže sa tiež stať, že nebudú vopred schopní 
zaviazať sa ku konkrétnemu miestu, z ktorého budú poskytované všetky služby. Znamená to, že v závislosti 
od fázy obstarávania je potrebné dôsledne zvážiť súvislosť medzi výkonnosťou dátových centier, ktoré sa 
budú využívať, a predmetom výzvy na predkladanie ponúk. 
1.4.1 Fáza pred obstarávaním/fáza hodnotenia trhu 
Vo fáze pred výberovým konaním môžu verejní obstarávatelia preskúšať trhový potenciál poskytovateľov 
cloudových služieb v reakcii na kritérium udržateľnosti. Môžu sa zamerať na hľadiská výkonnosti uvedené 
v portfóliu dátových centier, ktoré boli identifikované ako potenciálne miesta na plnenie zákazky.  
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1.4.2 Fáza výberového konania 
Ak sa tieto kritériá uplatnia vo výberovom konaní, v tom prípade je potrebné ustanoviť konkrétnu súvislosť 
medzi hodnotenými dátovými centrami a službami, ktoré budú poskytované v rámci zákazky. V prípade 
cloudových služieb bude možno potrebné zahrnúť všeobecnú podnikovú politiku, ktorá sa uplatňuje vo 
všetkých dátových centrách používaných na plnenie zákazky. S týmto postupom sa však spájajú osobitné 
právne výzvy, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu so smernicou 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní. 
Napriek tomu, že v odôvodnení 97 smernice o verejnom obstarávaní sa uvádza, že všeobecné podnikové 
politiky ako také sa nemôžu vyžadovať ako kritérium, neznamená to, že táto politika nemôže slúžiť ako 
dôkaz pri posudzovaní a overovaní osobitného kritéria. Podľa ustanovení článku 67 ods. 3 smernice 
o verejnom obstarávaní požiadavka súvislosti kritérií s predmetom verejnej zákazky zahŕňa celú škálu 
hľadísk, ak sa dané kritériá týkajú stavebných prác, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú 
obstarávané v rámci zákazky. Ak sa podnikové postupy a politika označujú v rámci určitého kritéria za 
formu overenia, v tom prípade by sa overenie malo týkať hardvéru/zariadení, ktoré sa majú využívať pri 
plnení danej zákazky, a nie politiky a postupov na úrovni celého podniku. 
Okrem stanovenia obmedzení týkajúcich sa rozsahu pôsobnosti požiadaviek, ktoré možno uplatniť 
v postupoch verejného obstarávania, sa v smernici o verejnom obstarávaní uvádzajú pravidlá o dôkazných 
prostriedkoch, ktoré možno vyžadovať od hospodárskych subjektov. Hlavná zásada znie, že vo všeobecnosti 
sa musia akceptovať rovnocenné metódy, osvedčenia alebo značky, a za veľmi osobitných okolností môže 
byť potrebné zvážiť vlastné vyhlásenie hospodárskeho subjektu. 
Všetky požiadavky musia súvisieť s veľkosťou a predmetom zákazky a byť im primerané. Napríklad 
poskytovateľovi s obrovským počtom dátových centier by nemali byť udelené dodatočné body, ak jeho 
dostupná kapacita prekračuje kapacitu potrebnú v rámci zákazky, v porovnaní s poskytovateľom s malým 
počtom dátových centier, ktorý je vhodný na vyhovenie dopytu v rámci zákazky. 
Zároveň je dôležité poznamenať, že všetky požiadavky postupov verejného obstarávania môžu byť rozšírené 
aj na subdodávateľov. Prenajaté alebo kolokačné zariadenia využívané na poskytovanie cloudových služieb 
by preto mali byť podľa vhodnosti zahrnuté do rozsahu niektorých reakcií na požiadavky. 
1.4.3 Plnenie zákazky 
Poskytovatelia sa môžu zdráhať poskytnúť dôverné informácie o prevádzke miest využívaných na 
poskytovanie služby. V rámci náhradného riešenia sa vo výzve na predkladanie ponúk môže výslovne 
uviesť, že poskytovateľ musí na pravidelnej báze zabezpečiť audity od nezávislej tretej strany zamerané na 
kontrolu súladu s príslušnými kritériami GPP a predkladať správy verejnému obstarávateľovi. Zahrnutím 
takejto povinnosti do výzvy na predkladanie ponúk sa súčasne udelí povinnosť verejnému obstarávateľovi. 
Táto povinnosť by si však vyžadovala určité osobitné zdroje na strane verejného obstarávateľa, pokiaľ ide 
o vymedzenie a kontrolu tohto postupu. 
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2 HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY DÁTOVÝCH CENTIER 
A SERVEROVNÍ 

 
Hlavné environmentálne vplyvy dátových centier a serverovní z hľadiska životného cyklu vychádzajúce 
z dostupných vedeckých dôkazov sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách (ďalšie podrobnosti nájdete 
v technickej správe). V každej tabuľke sa uvádza aj prístup GPP EÚ na zmiernenie alebo zníženie týchto 
vplyvov. 

Hlavné environmentálne aspekty  Prístup GPP 

• Spotreba elektrickej energie 
systémami IT (predovšetkým 
v dôsledku prevádzky serverov).  

• Spotreba elektrickej energie 
mechanickým a elektrickým 
systémom vyžadovaná najmä na 
kontrolu podmienok vnútorného 
prostredia dátového centra. 

• Vytváranie potenciálnych 
nebezpečenstiev v dôsledku 
nesprávnej likvidácie odpadu 
z elektronických zariadení a súvisiace 
straty cenných materiálových zdrojov 
vrátane kritických surovín.  

• Spotreba energie a materiálu na 
výrobu používaných zariadení IKT. 

• Využívanie plynov s vysokým 
potenciálom globálneho otepľovania 
v chladiacich systémoch. 

• Priame a nepriame emisie 
skleníkových plynov spojené 
s prevádzkou dátových centier vrátane 
spotreby elektrickej energie, chladív, 
výroby systémov IKT a nevyužitej 
možnosti opätovného použitia 
odpadového tepla. 

 • Nákup energeticky efektívnych serverov. 
• Nákup služieb schopných maximalizovať mieru 

využitia servera. 
• Nákup produktov, pri ktorých sa vykonáva 

kontrola výskytu nebezpečných zložiek 
obmedzovaných látok. 

• Nákup produktov navrhnutých tak, aby ich 
hlavné zložky bolo možné opraviť a/alebo 
zmodernizovať. 

• Vyžadovanie postupov nakladania s vybavením 
po skončení životnosti v záujme čo najväčšieho 
zhodnocovania zdrojov. 

• Obstarávanie koncepčných a stavebných služieb, 
ktoré umožňujú dosiahnuť vysokú úroveň 
energetickej efektívnosti vrátane maximálnej 
efektívnosti mechanického a elektrického 
systému. 

• Vyžadovanie uplatnenia najlepších postupov 
týkajúcich sa energetickej efektívnosti pri 
prevádzke chladiacich systémov vrátane 
monitorovania a využívania voľného chladenia. 

• Vyžadovanie najväčšieho možného podielu 
obnoviteľnej energie pri poskytovaní služieb 
dátového centra. 

• Vyhýbanie sa používaniu chladív s vysokým 
potenciálom globálneho otepľovania pri 
poskytovaní služieb dátového centra, pokiaľ sa 
nepreukáže, že používanie chladív s takmer 
nulovým potenciálom globálneho otepľovania 
nie je možné v dôsledku výnimočných okolností 
alebo by sa nimi znížila energetická efektívnosť 
systému. 

• Uprednostnenie produktov/služieb, ktorými sa 
zabezpečuje opätovné použitie odpadového 
tepla, napr. v budove alebo sústavách 
diaľkového vykurovania. 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne vyjadrovať ich závažnosť. 

Podrobné informácie o dátových centrách a serverovniach vrátane informácií o súvisiacich právnych 
predpisoch, normách a technických zdrojoch použitých ako dôkaz, môžete nájsť v technickej správe.
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3 KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP DÁTOVÝCH CENTIER A SERVEROVNÍ 
3.1 Výberové kritériá  

Základné kritériá Komplexné kritériá 
Predmet:  
– nákup služieb virtualizácie alebo konsolidácie IT, 
– nákup služieb prevádzky a údržby podnikového dátového centra alebo serverovne. 
SC1 Využívanie servera 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. 

Uchádzač musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v oblasti optimalizácie využívania servera. Musia sa týkať služieb virtualizácie, nástrojov a softvéru2 na riadenie používania a konsolidácie aktív IT 
v dátových centrách. 
Overovanie:  

Uchádzači musia poskytnúť dôkazy o predchádzajúcich projektoch s podobnými úlohami s cieľom vytvoriť, udržiavať a zlepšiť využívanie zariadení IT. Zároveň musia opísať metódy použité na optimalizáciu 
využívania. Uznávajú sa dôkazy, ktoré obsahujú informácie a odkazy na relevantné zákazky v predchádzajúcich troch rokoch, v rámci ktorých boli realizované uvedené položky. Tieto dôkazy sa môžu 
vzťahovať na relevantné zákazky alebo kľúčových zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na poskytovaní služby.  Musia byť tiež podložené životopismi zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte, a ich 
relevantnými skúsenosťami s projektom.  

 

Predmet:  
nákup zariadení IT so zníženým environmentálnym vplyvom. 

 SC2 Kontrola nebezpečných látok – regulované látky v serveroch, dátových úložiskách 
a sieťových zariadeniach 

Zahŕňa sa pri obstarávaní zariadení IT. 

Uchádzač musí preukázať, že v súvislosti s produktmi, ktoré sa budú dodávať, je v celom 
dodávateľskom reťazci zavedená kontrola regulovaných látok. Kontrola regulovaných látok by sa 
mala vzťahovať minimálne na tieto oblasti: 

– plánovanie/koncepčný návrh produktu, 

– dodržiavanie pravidiel zo strany dodávateľov, 

– analytické skúšky.  

 
2 Môže ísť o virtualizáciu a optimalizáciu uložených dát s využitím kompresie, odstraňovanie duplicitných dát, flexibilné poskytovanie dát (thin provisioning), ukladanie dát podľa úrovní (storage tiering) a dátové úložiská definované 
softvérom (SDS). 
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Pri vykonávaní kontroly je potrebné riadiť sa usmerneniami normy IEC 62476 a pri identifikácii, 
sledovaní a uvádzaní osobitných informácií o zložení produktov, ktoré sa budú dodávať, je 
potrebné vychádzať z databázy vyhlásení o materiáloch podľa normy IEC 62474. 

Kontrola regulovaných látok sa musí minimálne vzťahovať na:  

• zoznam kandidátskych látok REACH,  
• regulované látky a výnimky uvedené v smernici o obmedzení používania nebezpečných 
látok. 
Podkladové vyhlásenia o materiáloch sa musia aktualizovať o príslušné materiály, diely 
a montážne podskupiny produktov, ktoré sa budú dodávať. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej je opísaný systém, jeho postupy a dôkaz o jeho 
zavedení. 

 

Predmet:  
– výstavba nového dátového centra, 
– rozšírenie existujúceho zariadenia o novú infraštruktúru dátového centra a serverovne, 
– nákup služieb konsolidácie existujúcich distribuovaných serverovní v novom dátovom centre, 
– nákup služieb prevádzky a údržby podnikového dátového centra alebo serverovne. 
SC3 Energetické riadenie chladenia 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. 

Uchádzač musí mať relevantné kompetencie a skúsenosti v oblasti minimalizácie spotreby energie pri chladení, identifikácie možností znižovania spotreby energie a použitia akéhokoľvek zvyšného odpadového 
tepla (napr. pri vykurovaní priľahlých budov alebo v sústavách diaľkového vykurovania). Uchádzači musia poskytnúť najmä informácie o: 

• spôsobilostiach a zručnostiach uchádzačskej organizácie a všetkých zmluvných dodávateľov, pokiaľ ide o úspešnú identifikáciu a zavedenie opatrení na zníženie spotreby energie a opätovné použitie 
energie. Malo by sa to týkať aj zabezpečenia kompetentného energetického manažéra na každom mieste, na ktoré sa vzťahuje zákazka, 
• prevádzkových skúsenostiach s používaním monitorovacích systémov a softvéru na sformovanie stratégií na zníženie spotreby energie, s osobitným odkazom na Etický kódex EÚ3/najlepšie postupy 
normy EN 50600 TR99-1 týkajúce sa „riadenia chladenia“ a „nastavení teploty a vlhkosti“. 
Overovanie:  

Uchádzači musia poskytnúť dôkazy z predchádzajúcich projektov dátových centier s podobnými vlastnosťami, ktorými preukážu, že znížili alebo minimalizovali spotrebu energie pri chladení.  

Dôkazy majú podobu informácií a odkazov na konkrétne miesta dátových centier, kde poskytovali služby počas uplynulých troch rokov. Tieto dôkazy sa môžu vzťahovať na relevantné zákazky alebo kľúčových 
zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na poskytovaní služby. 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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3.2 Technické špecifikácie  
Základné kritériá Komplexné kritériá 

Predmet:  
nákup zariadení IT so zníženým environmentálnym vplyvom. 

TS1 Efektívnosť servera v činnom stave 

V prípade každého modelu servera umiestneného do dátového centra vypočítané skóre efektívnosti 
v činnom stave (EffACTIVE) musí byť väčšie alebo rovné prahovým hodnotám minimálnej efektívnosti 
v činnom stave uvedeným ďalej v texte. 

Typ produktu  Minimálne EffACTIVE  

1 zásuvka  

Stojanový server  11,0  

Vežový server  9,4  

2 zásuvky  

Stojanový server  13,0  

Vežový server  12,0  

Modulárny alebo viacuzlový server  14,0  

4 zásuvky  

Stojanový server  16,0  

Modulárny alebo viacuzlový server  9,6  

 

Overovanie 

Uchádzač musí predložiť výpočet efektívnosti v činnom stave za každý model servera na základe 
metodiky merania v norme EN 303470. Ak sa navrhuje používanie rôznych konfigurácií modelov servera, 
v takom prípade sa musí predložiť vyhlásenie o výkonnostnej skúške konfigurácie s najvyššou 
výkonnosťou a s najnižšou výkonnosťou. Overovanie môže mať prípadne formu výsledkov skúšok modelu 
s konkrétnou konfiguráciou, ktorá sa bude používať. 

Pri overovaní sa môžu použiť výsledky skúšok získané na účely splnenia požiadaviek označenia CE alebo 
inej značky, ktoré boli vykonané podľa rovnocenných skúšobných noriem.  

 

TS1 Efektívnosť servera v činnom stave 

V prípade každého modelu servera umiestneného do dátového centra vypočítané skóre efektívnosti 
v činnom stave (EffACTIVE) musí byť väčšie alebo rovné prahovým hodnotám minimálnej 
efektívnosti v činnom stave uvedeným ďalej v texte. 

Typ produktu  Minimálne EffACTIVE  

1 zásuvka  

Stojanový server  13,0  

Vežový server  11,0  

2 zásuvky 

Stojanový server  18,0  

Vežový server  12,0  

Modulárny alebo viacuzlový 
server  

20,0  

4 zásuvky  

Stojanový server  16,0  

Modulárny alebo viacuzlový 
server  

9,6  

 

Overovanie 

Uchádzač musí predložiť výpočet efektívnosti v činnom stave za každý model servera na základe 
metodiky merania v norme EN 303470. Ak sa navrhuje používanie rôznych konfigurácií modelov 
servera, v takom prípade sa musí predložiť vyhlásenie o výkonnostnej skúške konfigurácie 
s najvyššou výkonnosťou a s najnižšou výkonnosťou. Overovanie môže mať prípadne formu 
výsledkov skúšok modelu s konkrétnou konfiguráciou, ktorá sa bude používať. 

Pri overovaní sa môžu použiť výsledky skúšok získané na účely splnenia požiadaviek označenia CE 
alebo inej značky, ktoré boli vykonané podľa rovnocenných skúšobných noriem.  
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TS2 Prevádzkový rozsah pre IKT – teplota a vlhkosť 

Uplatňuje sa v prípade chladenia vzduchu a v prípade, keď je dátové centrum koncepčne navrhnuté 
s úsporným a/alebo voľným chladením. Platné triedy prevádzkových podmienok sú opísané v prílohe I. 
Hardvér IKT musí podporovať prevádzku v rámci prípustného rozsahu vlhkosti a suchej teploty triedy 
prevádzkových podmienok A2 uvedenej v nariadení (EÚ) 2019/424, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn serverov a dátových úložísk. 
 
Zariadenia musia byť podrobené skúške fungovania v prípustnom rozsahu najmenej počas 16 hodín 
prevádzky (prevádzka pri vysokej teplote nie je určená na nepretržité používanie). Skúšky musia byť 
zostavené tak, aby odrážali reálne prevádzkové podmienky (pozri sprievodné vysvetlivky). V tejto 
súvislosti môžu byť vhodné aj skúšobné metódy uvedené v európskych normách o triedach prevádzkových 
podmienok serverov, ktoré boli vypracované v reakcii na návrh normatívneho poverenia podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/424 o ekodizajne. 
Takisto je potrebné vykázať energetickú spotrebu ventilátora pri normálnych a zvýšených vstupných 
teplotách, aby sa potvrdila úspora energie. 
Uplatňuje sa v prípade chladenia kvapalinou  
Hardvér IKT musí podporovať prevádzku v rámci rozsahov teploty vody dodávanej zariadením, ktoré sú 
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk s odkazom na triedy W2 a W3 v prílohe II.  

Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť špecifikácie a vyhlásenia výrobcu ku každému kusu zariadenia IKT.   
Uchádzač musí preukázať, že modely serverov boli podrobené skúške prevádzky počas odhadovaného 
počtu hodín v konkrétnom časovom období a v rámci prípustného rozsahu. Musia sa predložiť špecifikácie 
danej skúšky.  
Pri overovaní možno použiť aj informácie a výsledky skúšok predložené na účely označenia CE. 
 

TS2 Prevádzkový rozsah pre IKT – teplota a vlhkosť 
Uplatňuje sa v prípade chladenia vzduchu a v prípade, keď je dátové centrum koncepčne navrhnuté 
s úsporným a/alebo voľným chladením. Platné triedy prevádzkových podmienok sú opísané 
v prílohe I. 
Hardvér IKT musí podporovať prevádzku v rámci prípustného rozsahu vlhkosti a suchej teploty 
triedy prevádzkových podmienok A3 uvedenej v nariadení (EÚ) 2019/424, ktorým sa stanovujú 
požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk. 
 
Zariadenia musia byť podrobené skúške fungovania v prípustnom rozsahu najmenej počas 88 hodín 
prevádzky (prevádzka pri vysokej teplote nie je určená na nepretržité používanie). Skúšky musia 
byť zostavené tak, aby odrážali reálne prevádzkové podmienky (pozri sprievodné vysvetlivky). 
V tejto súvislosti môžu byť vhodné aj skúšobné metódy uvedené v európskych normách o triedach 
prevádzkových podmienok serverov, ktoré boli vypracované v reakcii na návrh normatívneho 
poverenia podľa nariadenia (EÚ) 2019/424 o ekodizajne. 
Takisto je potrebné vykázať energetickú spotrebu ventilátora pri normálnych a zvýšených 
vstupných teplotách, aby sa potvrdila úspora energie. 
Uplatňuje sa v prípade chladenia kvapalinou  
Hardvér IKT musí podporovať prevádzku v rámci rozsahov teploty vody dodávanej zariadením, 
ktoré sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk s odkazom na triedy W4 a W5 v prílohe II. 

Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť špecifikácie a vyhlásenia výrobcu ku každému kusu zariadenia IKT.   
Uchádzač musí preukázať, že modely serverov boli podrobené skúške prevádzky počas 
odhadovaného počtu hodín v konkrétnom časovom období a v rámci prípustného rozsahu. Musia sa 
predložiť špecifikácie danej skúšky.  
Pri overovaní možno použiť aj informácie a výsledky skúšok predložené na účely označenia CE. 

Vysvetlivka: 1: Reprezentatívne tepelné skúšky zariadení IKT 
V tejto vysvetlivke sa identifikuje základ reprezentatívnych tepelných skúšok zariadení IKT. S cieľom zabezpečiť, aby skúšky odrážali reálne prevádzkové podmienky, musia byť zostavené tak, aby 
simulovali:  

• krátkodobé postupné zmeny ovplyvnené chladiacim zariadením, napr. prechod z voľného chladenia na mechanický systém,  

• krátke obdobia intenzívnej expozície ovplyvnené klimatickými podmienkami okolitého prostredia, napr. počas dlhších letných horúčav, a   

• približnú častosť výskytu dvoch uvedených prípadov počas prevádzkového roka. 
Vysvetlivka: 2: Tepelný výkon a použitá energia 
Je dôležité poznamenať, že v súvislosti s tým, či sa výberom serverov A2 alebo A3 zníži celková využívaná energia, je potrebné zvážiť pridelenie dodatočných bodov pre servery zodpovedajúce triede A3. 
Ak sa pri strate kapacity v dôsledku podpory prevádzky serverov pri teplote 40oC zvýši počet zapojených serverov, dodatočné body by nemali byť pridelené. 
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 TS3 Plán opráv a modernizácie serverov a dátových úložísk  

Toto kritérium sa uplatňuje iba pri obstarávaní nových serverov a dátových úložísk v podnikovom 
dátovom centre 

Uchádzač musí poskytnúť jasné pokyny, ktorými sa umožní nedeštruktívna oprava alebo výmena 
týchto komponentov: 

 zariadenia na ukladanie dát,  

 pamäť,  

 procesor (CPU),  

 základná doska,  

 rozširujúce karty/grafické karty,  

 zdroj napájania (PSU),  

 ventilátory, 

 batérie. 
V pokynoch je potrebné uviesť ku každej nutnej oprave a komponentu najmenej: 

1 typ úkonu, 

2 typ a počet upevňovacích techník, ktoré bude potrebné odblokovať, 

3 požadované nástroje. 
Pokyny musia byť sprístupnené autorizovaným tretím stranám vrátane sprostredkovateľov, 
opravárov náhradných dielov, dodávateľov náhradných dielov, recyklátorov a údržbárov, a to na 
základe registrácie na webovom sídle výrobcu. Tieto pokyny musia byť k dispozícii najmenej 
počas ôsmich rokov po uvedení serverového produktu na trh. 

Overovanie: 

Na účely overenia musí uchádzač poskytnúť prístup k pokynom na údržbu a opravy.  

Informácie o opravách musia byť poskytnuté v súlade s normou EN 45559:2019: Metódy 
poskytovania informácií týkajúcich sa aspektov materiálovej účinnosti energeticky významných 
výrobkov. Pri overovaní možno použiť aj výsledky skúšok získaných na účely označenia CE. 
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Predmet:  
nákup služieb poskytovaných po skončení životnosti serverov, dátových úložísk a sieťových zariadení. 

TS4 Nakladanie so servermi, dátovými úložiskami a sieťovými zariadeniami po skončení životnosti 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Toto kritérium by sa malo používať v spojení s doložkou o plnení zákazky CPC3. 

Uchádzači musia zabezpečiť tieto služby:  

 opätovné použitie a recyklácia celého produktu, a/alebo  
 selektívne spracovanie komponentov podľa prílohy VII smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení v prípade zariadení, ktorým sa skončila životnosť,  
 recyklácia komponentov s cieľom zhodnotiť kritické suroviny.   

Služby musia zahŕňať tieto činnosti: 

- zber, 

- dôverné nakladanie s údajmi a bezpečné vymazanie údajov (pokiaľ sa nevykonáva interne),  

- funkčné testovanie, servis, oprava a modernizácia s cieľom pripraviť produkty na opätovné použitie4,  

- opätovný predaj produktov určených na opätovné použitie, 

- demontáž s cieľom opätovného použitia, recyklácie a/alebo likvidácie komponentov. 

Pri poskytovaní služieb musia predložiť správu o podiele zariadení pripravených alebo opätovne predaných na opätovné použitie a o podiele zariadení pripravených na recykláciu.  

Príprava na opätovné použitie, recykláciu a likvidáciu sa musí vykonávať v úplnom súlade s požiadavkami článku 8 a príloh VII a VIII smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(prepracované znenie) a s odkazom na zoznam komponentov určených na selektívne spracovanie [pozri sprievodnú vysvetlivku].  

Uchádzači musia tiež predložiť dôkazy o všetkých úkonoch vykonaných s cieľom zlepšiť recykláciu kritických materiálov kobalt (v batériách) a neodým (v pevných diskoch) v súlade s dostupnými 
informáciami o obsahu kobaltu a neodýmu podľa ustanovení prílohy II.3.3a nariadenia (EÚ) 2019/424 o ekodizajne. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť podrobné informácie o opatreniach týkajúcich sa zberu, zabezpečenia údajov, prípravy na opätovné použitie, opätovného predaja a recyklácie/likvidácie.  Súčasťou týchto informácií 
počas plnenia zákazky musí byť platný dôkaz o dodržiavaní pravidiel zo strany zariadení používaných na nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení a o nakladaní s osobitnými 
komponentmi, ktoré môžu obsahovať kritické suroviny.  

Vysvetlivka: komponenty, ktoré si vyžadujú selektívne spracovanie 

Uvedené komponenty si vyžadujú selektívne spracovanie podľa prílohy VII smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení: 

• komponenty obsahujúce ortuť,  

 
4 V niektorých členských štátoch boli vypracované normy a/alebo schémy, ktoré si môžu subjekty verejného sektora naštudovať, aby vedeli presnejšie stanoviť, ako sa zariadenia majú uspôsobiť na opätovné použitie a ďalší predaj. 
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• batérie,  
• dosky plošných spojov väčšie ako 10 cm2,  
• plasty obsahujúce brómované samozhasínacie prísady,  
• plne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (CFC), neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (HCFC) alebo neúplne halogénované fluórované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC),  
• vonkajšie elektrické káble,  
• polychlórované bifenyly (PCB) obsahujúce kondenzátory,  
• komponenty obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,  
• elektrolytické kondenzátory obsahujúce problematické látky,  
• zariadenia obsahujúce také plyny, ktoré poškodzujú ozón alebo majú potenciál globálneho otepľovania (GWP) nad 15, 
• plyny poškodzujúce ozón sa musia spracovať podľa nariadenia (ES) č. 1005/2009. 
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Predmet:  

• výstavba nového dátového centra, 
• rozšírenie existujúcej budovy o novú infraštruktúru dátového centra a serverovne, 
• konsolidácia existujúcich serverovní a/alebo dátových centier do nových alebo existujúcich dátových centier. 

TS5 Environmentálne monitorovanie 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Používa sa v prípade novostavby alebo dovybavenia dátových centier. 

Uchádzač musí preukázať, že dátové centrum má zariadenia a infraštruktúru na environmentálnu kontrolu, ktoré vyhovujú požiadavkám a odporúčaniam normy EN 50600-2-3 a sú schopné zmerať: 

1) teploty v počítačovej miestnosti: 

a) teplotu privádzaného vzduchu, 

b) teplotu odvádzaného vzduchu, 

c) teplotu studenej uličky (ak sa používa), 

d) teplotu teplej uličky (ak sa používa); 

2) relatívnu vlhkosť: 

a) vonkajšiu relatívnu vlhkosť, 

b) relatívnu vlhkosť v počítačovej miestnosti; 

3) tlak vzduchu pod prístupovou podlahou (ak je prístupová podlaha nainštalovaná); 

4) prietok chladiacej kvapaliny (ak sa koncepčný návrh systému kontroly prostredia spolieha na pohyb kvapalín, napr. chladenie vodou). 

Zároveň musia vykázať citlivosť režimu merania, ktorý navrhujú nainštalovať. 

Overovanie: 

Uchádzač musí predložiť koncepčné návrhy a technické špecifikácie monitorovacieho systému, ktorý nainštaluje, a identifikovať, ako tento systém zabezpečí vykázanú citlivosť režimu merania v súlade 
s normou EN 50600-2-3.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať správu o audite dátového centra vykonanom vhodnou treťou stranou s cieľom overiť uplatňovanie najlepších postupov.   
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 TS6 Najlepšie postupy týkajúce sa chladiaceho systému – novostavba alebo dovybavenie 
dátových centier  

Uchádzač musí preukázať, že do koncepčného návrhu sú zapracované „očakávané“ najlepšie 
postupy uvedené v najnovšej verzii [Etického kódexu EÚ/normy EN50600 TR99-1], pokiaľ ide o 
tieto aspekty návrhu:   

• riadenie a koncepčné riešenie prietoku vzduchu,  

• chladiaca jednotka,  

• klimatizácia/vzduchotechnika v počítačovej miestnosti. 

Okrem toho sa musia uplatniť postupy voľného chladenia a úsporného chladenia tam, kde je to 
možné (pozri aj sprievodnú vysvetlivku), a musí sa vykonať posúdenie budúcej citlivosti na 
klimatické podmienky a posúdenie rizík chladiacich systémov. 

Overovanie:  

Uchádzač musí predložiť koncepčné návrhy a plány, do ktorých sú zapracované najlepšie postupy 
Etického kódexu EÚ/normy EN50600 TR99-1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať 
audit dátového centra vykonaný treťou stranou s cieľom overiť uplatňovanie najlepších postupov. 

V prípade, že sa uchádzač zúčastňuje na Etickom kódexe EÚ, musí poskytnúť vyplnený 
oznamovací formulár5 predložený pri registrácii do Etického kódexu EÚ vrátane opisu plánu na 
uplatňovanie očakávaných postupov. Takisto musí byť poskytnutý dôkaz o statuse účastníka, ktorý 
udeľuje Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. 

V rámci doložky o plnení zákazky sa bude tiež monitorovať schválenie účasti na Etickom kódexe EÚ 
a uplatňovanie najlepších postupov. 

 

Vysvetlivka: postupy voľného chladenia a úsporného chladenia 

Voľné chladenie/úsporné chladenie sú koncepčné návrhy chladiacej jednotky, pri ktorých sa využíva chladný vzduch okolitého prostredia na úplné alebo čiastočné naplnenie požiadaviek na chladenie zariadení 
v záujme zníženia alebo úplného odstránenia závislosti od akejkoľvek formy mechanického chladenia vrátane kompresorov, čo umožňuje výrazné zníženie spotreby energie.  

Možnosti využitia voľného chladenia sú väčšie v chladnejších a suchších podnebiach, a ak sa používajú vysokoteplotné referenčné body. 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Predmet:  

• rozšírenie existujúcej budovy o novú infraštruktúru dátového centra a/alebo serverovne, 
• nákup kolokačných služieb, 
• nákup služieb hosťovania, 
• nákup cloudových služieb. 

 TS7 Najlepšie postupy týkajúce sa chladiaceho systému – existujúce kolokačné alebo 
hosťovacie dátové centrá 

Uchádzač musí preukázať, že v dátovom centre sú zavedené „očakávané“ najlepšie postupy uvedené 
v najnovšej verzii [Etického kódexu EÚ alebo normy EN50600 TR99-1], pokiaľ ide o tieto aspekty 
koncepčného návrhu: 

• riadenie a koncepčné riešenie prietoku vzduchu,  

• chladiaca jednotka,  

• klimatizácia/vzduchotechnika v počítačovej miestnosti. 

Okrem toho sa musia uplatniť postupy voľného chladenia a úsporného chladenia tam, kde je to 
možné (pozri aj sprievodnú vysvetlivku). 

Overovanie: 

Uchádzač musí preukázať [aktuálnu účasť na Etickom kódexe EÚ alebo overovanie treťou stranou, 
pokiaľ ide o uplatňovanie očakávaných postupov uvedených v referenčnej norme EN50600 TR99-1].   

Uchádzač musí poskytnúť vyplnený oznamovací formulár6, v ktorom je opísaný stav uplatňovania 
očakávaných najlepších postupov v súvislosti s aspektmi koncepčného návrhu uvedenými skôr 
v texte. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať správu o audite dátového centra vykonanom 
vhodnou treťou stranou s cieľom overiť uplatňovanie najlepších postupov.   

Každý neuplatňovaný „očakávaný“ najlepší postup zo zoznamu sa musí odôvodniť. 
Vysvetlivka: postupy voľného chladenia a úsporného chladenia 

Voľné chladenie/úsporné chladenie sú koncepčné návrhy chladiacej jednotky, pri ktorých sa využíva chladný vzduch okolitého prostredia na úplné alebo čiastočné naplnenie požiadaviek na chladenie zariadení 
v záujme zníženia alebo úplného odstránenia závislosti od akejkoľvek formy mechanického chladenia vrátane kompresorov, čo umožňuje výrazné zníženie spotreby energie.  

Možnosti využitia voľného chladenia sú väčšie v chladnejších a suchších podnebiach, a ak sa používajú vysokoteplotné referenčné body. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Predmet:  

• výstavba nového dátového centra, 
• rozšírenie existujúcej budovy o novú infraštruktúru dátového centra a serverovne, 
• konsolidácia existujúcich serverovní a/alebo dátových centier do nových alebo existujúcich dátových centier. 

TS8 Pripravenosť na opätovné použitie odpadového tepla 

Tieto technické špecifikácie sa odporúča stanoviť len vtedy, ak sa na danom mieste alebo v jeho blízkosti 
už vyskytuje otvorený dopyt po teple alebo ak subjekt verejného sektora identifikoval jednoznačné 
plánované alebo potenciálne možnosti na danom mieste alebo v jeho blízkosti. 

V dátovom centre alebo serverovni sa musia zabezpečiť nákresy pre budúci rozvodný systém na prenos 
tepla alebo iné dispozičné prvky umožňujúce inštaláciu alebo uľahčujúce dovybavenie vodovodného 
systému zariadenia tak, aby mohol byť nasmerovaný do každého radu serverových stojanov s cieľom 
umožniť jednoduché dovybavenie ich systému chladenia kvapalinou v neskoršej fáze.  

 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť koncepčné inžinierske plány, ktoré dosvedčujú, že v zariadení bude 
nainštalovaný vodovodný systém s rozvetvením ku každému radu serverov, alebo že dispozícia je 
navrhnutá tak, aby bolo možné jednoduché dovybavenie takýmto systémom. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať správu o audite dátového centra vykonanom vhodnou 
treťou stranou s cieľom overiť uplatňovanie tohto kritéria. 

 

 

TS8 Opätovné použitie odpadového tepla 

Toto kritérium je potrebné prispôsobiť miestnej dostupnosti systémov a sústav diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zahŕňať opätovné použitie odpadového tepla na tom istom mieste. Ak je už 
vytvorený priamy prístup, odporúča sa uviesť komplexné technické špecifikácie. 

Dátové centrum musí byť prepojené s miestnymi odberateľmi tepla a dodávať im [percentuálny 
podiel spresní verejný obstarávateľ] % odpadového tepla dátového centra vyjadreného faktorom 
opätovnej použiteľnosti energie (ERF)7. 

ERF každého zariadenia sa musí vypočítať podľa normy EN 50600-4-6:2020 alebo podľa 
rovnocennej normy. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť výpočty a koncepčné inžinierske plány systémov a pripojenia opätovného 
použitia tepla. Od prevádzkovateľa siete je potrebné získať dôkazy o zmluvných dohodách alebo 
vyhlásenia o zámere.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať správu o audite dátového centra vykonanom 
vhodnou treťou stranou s cieľom overiť uplatňovanie tohto kritéria. 

Prijateľným dôkazom môže byť overenie ERF treťou stranou. 

Ďalším prijateľným dôkazom môžu byť aj systémy energetického manažérstva (na základe normy 
ISO 50001) alebo systémy environmentálneho riadenia (na základe noriem EMAS alebo 
ISO 14001) overené treťou stranou, v ktorých sa vykazuje výpočet ERF. 

 
7 Môže ísť o odberateľov na tom istom mieste alebo o odberateľov prepojených s dátovým centrom prostredníctvom sústavy diaľkového vykurovania. 
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 TS9 Faktor obnoviteľnosti energie (REF) 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Verejnému obstarávateľovi sa 
odporúča, aby pred uplatnením tohto kritéria preveril trh, pokiaľ ide o potenciálnych 
poskytovateľov a miestnu dostupnosť dodávok. 

Faktor obnoviteľnosti energie dátového centra musí byť rovný 1 (100 % obnoviteľnosť). REF 
dodanej a spotrebovanej energie v dátovom centre sa musí vypočítať podľa normy EN 50600-4-3. 

Elektrická energia prispievajúca k REF musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú 
vymedzené v smernici 2009/28/ES. 

Overovanie: 

Musí sa vykázať REF a údaje o dodávke a spotrebe elektrickej energie a záťažové profily, z ktorých 
vychádzajú výpočty. 

Prijateľným dôkazom môže byť overenie REF treťou stranou. 

Ďalším prijateľným dôkazom môže byť aj systém energetického manažérstva (na základe normy 
ISO 50001) alebo systémy environmentálneho riadenia (na základe noriem EMAS alebo 
ISO 14001) overené treťou stranou, v ktorých sa vykazuje výpočet REF. 

 

 TS10 Potenciál globálneho otepľovania zmesi chladív  

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. 

Pozri aj AC11. 

Vážený priemer potenciálu globálneho otepľovania (GWP) zmesi chladív, ktorá sa bude využívať 
v chladiacom systéme dátového centra, nesmie byť väčší ako 10, pokiaľ sa nepreukáže, že takéto 
chladivá nemožno využívať z výnimočných dôvodov alebo by sa nimi znížila energetická 
efektívnosť chladiacich systémov.  

Overovanie:  

Uchádzači musia vykázať výpočet váženého priemeru potenciálu globálneho otepľovania, a to spolu 
so zoznamom chladív využívaných na daných miestach alebo v rámci poskytovania služieb, pričom 
sa musí preukázať dodržanie metódy opísanej v prílohe IV nariadenia (EÚ) č. 517/2014. 

Ďalším prijateľným dôkazom môže byť aj systém energetického manažérstva (ISO 50001) alebo 
systém environmentálneho riadenia (EMAS alebo ISO 14001) overené treťou stranou, v ktorých sa 
vykazuje použitie chladív. 

Výnimočné okolnosti, ktoré bránia využívaniu chladív s váženými priemermi GWP v rozsahu od 0 
do 10 sú zdokumentované. 
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3.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

Predmet:  
nákup zariadení IT so zníženým environmentálnym vplyvom. 

AC1 Príkon servera v stave nečinnosti 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Toto kritérium by sa malo používať iba v kombinácii s kritériom TS1. Serverom, ktoré vyhovujú kritériu TS1, sa následne môžu udeliť dodatočné body za ich príkon v stave nečinnosti. 

Uplatňuje sa, iba ak sa v technických špecifikáciách opisuje typ produktu (napr. stojanové alebo vežové servery, jednozásuvkové alebo dvojzásuvkové servery) a vlastnosti systému ovplyvňujúce spotrebu energie 
(napr. výkonnosť CPU, server s redundanciou napájania alebo bez nej, pamäť, disky, prídavné zariadenia).  

Okrem odolných serverov, serverov s vysokým výpočtovým výkonom (HPC) a serverov so zabudovanými pomocnými výpočtovými akcelerátormi (APA) sa serverom môže prideliť najviac x bodov [spresní 
sa]. Modelom serverov sa body prideľujú na základe miery zlepšenia minimálnych prahov výkonnosti vypočítaných pre typ servera v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/424, ktorým sa stanovujú 
požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk. 

Overovanie 

Uchádzač musí podrobne opísať výpočet príkonov jednotlivých serverov v čase nečinnosti na základe skúšok EN 303470 a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/424 (pozri aj sprievodnú vysvetlivku). Ak 
sa navrhuje používanie rôznych konfigurácií modelov servera, v takom prípade sa musí predložiť vyhlásenie o výkonnostnej skúške konfigurácie s najvyššou výkonnosťou a s najnižšou výkonnosťou. Uchádzač 
môže prípadne preukázať dodržanie podmienok predložením skúšobného protokolu za podobne nakonfigurovaný server toho istého modelu. 

Vysvetlivka: výpočet príkonu servera v stave nečinnosti podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/424 

Norma EN 303 470 je založená na skúšobnej metodike SERT (verzia 2) a zahŕňa osobitnú skúšku stavu nečinnosti, výpočet činného výkonu a ukazovatele efektívnosti v činnom stave. Podľa požiadaviek na 
ekodizajn musia výrobcovia verejne sprístupniť tieto informácie.  

Pri uplatnení základných kritérií sa minimálna prahová hodnota pre každý typ servera musí vypočítať so zohľadnením prídavných serverových komponentov, ktoré sa zahrnú do ponuky, a ktoré sú zahrnuté do 
výzvy na predkladanie ponúk. 

Metóda ekodizajnu je podrobne opísaná v prílohe III tohto dokumentu s kritériami. Každá prahová hodnota sa musí určiť podľa tejto rovnice: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

pričom Pbase je základné zvýšenie prípustného príkonu v stave nečinnosti uvedené v tabuľke 3 a ΣPadd_i je súčet zvýšení prípustného príkonu v stave nečinnosti za prípadné prídavné komponenty, ktoré sú 
stanovené v tabuľke 4. V prípade modulárnych serverov sa Pidle vypočíta ako podiel celkového nameraného príkonu a počtu nainštalovaných modulárnych serverov v testovanej modulárnej šasi.  
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 AC2 Požiadavka na príkon zapojených serverov 

Toto kritérium sa odporúča, ak si verejný obstarávateľ želá prijať ponuky založené na energetickej 
spotrebe očakávaných úloh IT a následne ju monitorovať počas prevádzky. Uplatňuje sa v spojení 
s kritériom CPC1. 

Body sa pridelia na základe odhadu použitej energie vypočítanej za všetky typy serverov a ich 
konfigurácie, ktoré sa použijú v dátovom centre.  

Výkonnosť jednotlivých serverových konfigurácií sa môže interpolovať podľa konfigurácie 
s najvyššou výkonnosťou a konfigurácie s najnižšou výkonnosťou. Výpočet môže vychádzať z úloh 
stanovených verejným obstarávateľom.   

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou použitou energiou.  Všetkým ostatným ponukám 
budú body pridelené pomerne k najlepšej ponuke. 

Overovanie 

Uchádzač musí podrobne opísať výpočet použitej energie podľa [spresní sa]:  

• metódy použitej energie s normalizovanými úlohami v súlade s normou EN 303470; alebo 

• skúšobného protokolu, ktorý vymedzení verejný obstarávateľ. 

Ak sa výkonnosť konfigurácií interpolovala zo skúšobných údajov, musia sa poskytnúť informácie 
o metodike.   

 

Predmet:  
nákup služieb konsolidácie alebo virtualizácie IT. 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Uplatňuje sa v spojení s kritériom CPC 4.2. 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

AC3 Využívanie servera 

Body sa pridelia na základe predpokladanej ročnej miery využívania servera v závislosti od požiadaviek verejného obstarávateľa na zaobchádzanie s dátami a spracúvanie dát. Body sa pridelia podľa týchto 
rozsahov: 

> 70 %: [daný počet] bodov 
40 – 70 %: 0,8 x [daný počet] bodov 
25 – 40 %: 0,5 x [daný počet] bodov 
Overovanie 

Uchádzač musí poskytnúť modelovanie, výpočty alebo odhady predpokladaného využívania servera na základe nástrojov opísaných v kritériu SC1. 

Predmet:  
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nákup služieb poskytovaných po skončení životnosti serverov. 

AC4 Nakladanie so servermi po skončení životnosti 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uplatňuje sa v spojení s kritériom TS4. 

Body sa pridelia poskytovateľom služieb opätovného použitia a recyklácie, ktorí zabezpečia vytriedenie a recykláciu dosiek plošných spojov a externých káblov, ktoré nie sú vhodné na opätovné použitie.   

Overovanie:  

Uchádzač musí predložiť osvedčenie o recyklácii identifikovaných komponentov.  

Predmet:  
výstavba/dovybavenie nového/existujúceho dátového centra. 

AC5 Efektivita využitia energie (PUE) – navrhovaná PUE  

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uplatňuje sa v prípade výstavby/dovybavenia nového/existujúceho dátového centra, keď už možno stanoviť energetickú spotrebu IT. 

Body sa pridelia ponuke s najlepšou navrhovanou PUE (dPUE) (plný počet stanovených bodov) v rámci daného zaťaženia IT (napr. 50 % koncepčného návrhu) a konkrétnych environmentálnych podmienok. 
Hodnota PUE sa musí určiť podľa normy ISO/IEC 30134:2016 časť 2, EN 50600-4-2:2016 alebo rovnocennej normy. 
 
Overovanie:  

Uchádzač musí predložiť koncepčné výpočty, ktoré preukazujú spôsob výpočtu PUE podľa normy ISO/IEC 30134:2016 časť 2, EN 50600-4-2:2016 alebo rovnocennej normy. 

 

Predmet:  
nákup služieb prevádzky a údržby podnikového dátového centra/serverovní.  
AC6 Efektivita využitia energie (PUE) – potenciál zlepšenia PUE  

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uplatňuje sa v prípade prevádzky a údržby existujúcich dátových centier, v ktorých je známa historická PUE. Takisto sa môže uplatňovať na serverovne, ak majú vlastnú chladiacu infraštruktúru.  

Body sa pridelia na základe odhadovaného potenciálu uchádzača na zlepšenie historických východiskových hodnôt PUE [poskytne verejný obstarávateľ]. Odhady v ponukách musia vychádzať z historického 
zaťaženia IT a environmentálnych podmienok, ktoré stanoví verejný obstarávateľ. Hodnota PUE sa musí určiť podľa normy ISO/IEC 30134:2016 časť 2, EN 50600-4-2:2016 alebo rovnocennej normy. 
 
Overovanie:  
Uchádzači musia predložiť výpočty, ktoré preukazujú spôsob výpočtu PUE podľa normy ISO/IEC 30134:2016 časť 2, EN 50600-4-2:2016 alebo rovnocennej normy. 
Predmet: 
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výstavba/dovybavenie nového/existujúceho dátového centra. 

 AC7 Energetická spotreba chladiaceho systému 
Body sa pridelia na základe odhadovanej spotreby energie na chladenie, ktorá je potrebná na prevádzku 
koncepčného návrhu dátového centra podľa referenčných klimatických podmienok na danom mieste. 
Body sa pridelia ponuke s najlepším koncepčným návrhom (plný počet stanovených bodov). 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, modelovanie a výpočty v súvislosti s postupom vytvárania 
odhadov v koncepčnom návrhu. 

 

  AC8 Opätovné použitie odpadového tepla (v prípade nových dátových centier) 

Toto kritérium je potrebné prispôsobiť miestnej dostupnosti systémov a sústav diaľkového vykurovania.  
Ak verejný obstarávateľ identifikuje miestne možnosti, odporúča sa stanoviť komplexné kritérium na 
vyhodnotenie ponúk. 

Body sa pridelia uchádzačom, ktorí sa zaviažu dodávať miestnym koncovým používateľom viac než 
x % [percentuálny podiel spresní verejný obstarávateľ] odpadového tepla dátového centra vyjadreného 
faktorom opätovnej použiteľnosti energie (ERF). Dodatočný bod sa pridelí za každých dodatočných 
10 % odpadového tepla dodávaného dátovým centrom.  

ERF každého zariadenia sa musí vypočítať podľa normy EN 50600-4-6:2020 alebo podľa rovnocennej 
normy. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť výpočty podľa normy ETSI ES 205 200-2-1 alebo rovnocennej normy 
a koncepčné inžinierske plány systémov a pripojenia opätovného použitia tepla. Od potenciálnych 
odberateľov tepla sa musia získať dôkazy o zmluvných dohodách alebo vyhlásenia o zámere. 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: 



 

25 

 

• obstarávanie kolokačných služieb, 
• obstarávanie služieb hosťovania, 
• Obstarávanie cloudových služieb 
• prevádzka a údržba podnikového dátového centra/serverovne. 

 
 AC9 Opätovné použitie odpadového tepla (v prípade služieb riadenia) 

V prípade obstarávania služby sa odporúča používať toto komplexné kritérium na vyhodnotenie ponúk.  
 
Body sa pridelia na základe vykázaného faktora opätovnej použiteľnosti energie (ERF) zariadení, ktoré 
sa budú využívať pri plnení zákazky. Body sa pridelia pomerne k uchádzačovi, ktorý ponúka najvyšší 
faktor opätovnej použiteľnosti energie. 
ERF každého zariadenia sa musí vypočítať podľa normy EN 50600-4-6:2020 alebo podľa rovnocennej 
normy. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť výpočty podľa normy EN 50600-4-6:2020 alebo podľa rovnocennej normy.  

Prijateľným dôkazom môže byť overenie ERF treťou stranou. 

Ďalším prijateľným dôkazom môžu byť aj systémy energetického manažérstva (na základe normy 
ISO 50001) alebo systémy environmentálneho riadenia (na základe noriem EMAS alebo ISO 14001) 
overené treťou stranou, v ktorých sa vykazuje výpočet ERF. 

 
AC10 Faktor obnoviteľnosti energie (REF) 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Body sa pridelia len uchádzačom, 
ktorí spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky na IT a mechanický a elektrický systém. V prípade 
cloudových služieb sa REF môže požadovať ako stredná hodnota na miestach, ktoré poskytujú služby. 

Body sa pridelia pomerne k uchádzačovi, ktorý ponúka najvyšší REF v súvislosti so svojou spotrebou 
elektrickej energie. 

REF v súvislosti s dodávkami a spotrebou energie v dátovom centre sa musí vypočítať podľa normy 
EN 50600-4-38. 

Elektrická energia prispievajúca k REF musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú 
vymedzené v smernici 2009/28/ES9. 

AC10 Faktor obnoviteľnosti energie (REF) 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Body sa pridelia len uchádzačom, 
ktorí spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky na IT a mechanický a elektrický systém. V prípade 
cloudových služieb sa REF zodpovedajúci zaťaženiu môže požadovať ako stredná hodnota na miestach, 
ktoré poskytujú služby. 

Body sa pridelia pomerne k uchádzačovi, ktorý ponúka najvyšší REF zodpovedajúci zaťaženiu 
v súvislosti so svojou spotrebou elektrickej energie. 

REF dodanej a spotrebovanej energie v dátovom centre sa musí vypočítať podľa normy EN 50600-4-3. 
Záťažový profil výrobnej kapacity musí byť následne prepojený s predpokladaným záťažovým 
profilom dátového centra.  

 
8 EURÓPSKA NORMA EN 50600-4-3 – Informačné technológie – Zariadenia a infraštruktúry dátových centier. Časť 4-3: Faktor obnoviteľnosti energie 
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Overovanie: 

Musí sa vykázať REF a údaje o dodávke a spotrebe elektrickej energie, z ktorých vychádzajú výpočty.   

Prijateľným dôkazom môže byť overenie REF treťou stranou. 

Ďalším prijateľným dôkazom môže byť aj systém energetického manažérstva (ISO 50001) alebo 
systém environmentálneho riadenia (EMAS alebo ISO 14001) overené treťou stranou, v ktorých sa 
vykazuje výpočet REF. 

 

Elektrická energia prispievajúca k REF musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú 
vymedzené v smernici 2009/28/ES. 

Overovanie:  

Musí sa vykázať REF a údaje o dodávke a spotrebe elektrickej energie a záťažové profily, z ktorých 
vychádzajú výpočty.  

Prijateľným dôkazom môže byť overenie REF treťou stranou. 

Ďalším prijateľným dôkazom môžu byť aj systémy energetického manažérstva (na základe normy 
ISO 50001) alebo systém environmentálneho riadenia (na základe noriem EMAS alebo ISO 14001) 
overené treťou stranou, v ktorých sa vykazuje výpočet REF. 

 
Vysvetlivka: Potvrdenie o pôvode 

Všetky krajiny EÚ majú právny záväzok podľa smernice 2009/28/ES a smernice 2004/8/ES zriadiť systém potvrdení o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Tieto potvrdenia predstavujú vhodný 
právny základ pre overovanie. Upozorňujeme, že aktuálny stav povinného uplatňovania systémov potvrdení o pôvode sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť.  

Dodávateľ by mohol prípadne predložiť nezávislý dôkaz o skutočnosti, že zodpovedajúce množstvo elektriny bolo vyrobené zo zdrojov, ktoré sa vymedzujú ako obnoviteľné (napr. obchodovateľné osvedčenie 
od nezávislého vydávajúceho orgánu, ktorý bol schválený vládou). Ďalšou možnosťou by bolo to, keby dodávaná elektrina bola nositeľom environmentálnej značky typu 1 minimálne s takou striktnou definíciou 
ako v smernici 2009/28/ES. 

 
AC11 Potenciál globálneho otepľovania zmesi chladív  

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. 

Pozri aj TS10. 

Body sa pridelia uchádzačovi na základe váženého priemeru potenciálu globálneho otepľovania (GWP) 
zmesi chladív, ktorá sa bude využívať v chladiacom systéme dátového centra. Musí sa vypočítať 
v súlade s prílohou IV nariadenia (EÚ) č. 517/2014 (pozri vysvetlivku). Body sa pridelia na základe 
nasledujúcich výsledných intervalov váženého priemeru GWP. Prideliť sa môže najviac x bodov 
[spresní sa]: 

• x bodov za výsledné vážené priemery v rozsahu od 0 do 10, 

• 0,6 x body za výsledné vážené priemery GWP v rozsahu od 11 do 150, 

• 0,2 x body za výsledné vážené priemery GWP v rozsahu od 151 do 750. 

 

 
9Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Od 30. júna 2021 sa bude uplatňovať definícia obnoviteľných zdrojov energie ustanovená v smernici 2018/2001/EÚ, ktorou sa 
zrušuje smernica 2009/28/ES. 



 

27 

 

Overovanie:  

Uchádzači musia vykázať výpočet váženého priemeru potenciálu globálneho otepľovania, a to spolu 
so zoznamom chladív využívaných na daných miestach alebo v rámci poskytovania služieb, pričom sa 
musí preukázať dodržanie metódy opísanej v prílohe IV nariadenia (EÚ) č. 517/2014.  

Uchádzač musí predložiť dôkazy o používaní chladív vykázaných vo výpočte. 

Ďalším prijateľným dôkazom môže byť aj systém energetického manažérstva (ISO 50001) alebo 
systém environmentálneho riadenia (EMAS alebo ISO 14001) overené treťou stranou, v ktorých sa 
vykazuje použitie chladív.  

Vysvetlivka: Metóda výpočtu celkového GWP zmesi chladív v súlade s prílohou IV nariadenia (EÚ) č. 517/2014   

GWP zmesi sa vypočíta ako vážený priemer odvodený od súčtu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobený ich GWP, pokiaľ sa nestanovuje inak, vrátane látok, ktoré nie sú fluórovanými skleníkovými 
plynmi. Uvádzame príslušný vzorec: 

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

kde % je hmotnostný podiel s toleranciou hmotnosti ± 1 %. Zoznam GWP chladív je uvedený v prílohe I nariadenia (EÚ) č. 517/2014. 

Dokumentovanie množstva a typu fluórovaného plynu sa vyžaduje už v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.   
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3.4 Doložky o plnení zákazky  
Základné kritériá Komplexné kritériá 

Predmet:  

• nákup služieb zabezpečenia prevádzky a údržby podnikových dátových centier alebo serverovní.  
  CPC1 Monitorovanie energetickej spotreby IT 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Uplatňuje sa v spojení s kritériom 
AC2. 

Poskytovateľ musí predložiť mesačné a ročné údaje o zariadeniach IT, ktoré sa nachádzajú v dátovom 
centre. 
Monitorovanie energetickej spotreby musí spĺňať požiadavky a odporúčania normy EN 50600-2-3. 
 

CPC2 Monitorovanie využívania zariadení IT  

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Uplatňuje sa v spojení s kritériom AC3. 

Poskytovateľ musí počas daného projektu IT podávať pravidelné správy o optimalizačnej analýze a dosahovaní cieľov využívania serverov dohodnutých s klientom. 
Poskytovateľ služby musí merať a podávať mesačné správy o miere využívania serverov v dátovom centre na základe normy ISO 30134-5.  
 
Predmet:  

• nákup služieb poskytovaných po skončení životnosti serverov, dátových úložísk a sieťových zariadení. 

CPC3 Podávanie správ o konečnom mieste určenia serverov, dátových úložísk a sieťových zariadení po skončení ich životnosti 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uplatňuje sa v spojení s kritériom TS4. 

Poskytovateľ musí podať správu o stave zariadení v inventárnom súpise po tom, ako sa všetky položky spracujú na opätovné použitie, recykláciu alebo likvidáciu. V správe sa musí uviesť podiel položiek, ktoré 
boli opätovne použité alebo zrecyklované a to, či zostali v EÚ alebo sa vyviezli. 

V prípade zariadení a komponentov recyklovaných v EÚ sa musia schváliť tieto dôkazné prostriedky v súvislosti so zariadeniami na nakladanie s odpadom: 

• povolenie vydané príslušným vnútroštátnym orgánom v súlade s článkom 23 smernice 2008/98/ES, alebo  

• osvedčenie tretej strany o dodržaní technických požiadaviek normy EN 50625-1 alebo rovnocenného systému na zabezpečenie súladu. 
V prípade, že sa zariadenia a komponenty vyvážajú na opätovné použitie alebo recykláciu, poskytovatelia musia predložiť tieto informácie o preprave a spracovaní:  

• informácie o preprave zariadení určených na opätovné použitie v súlade s prílohou VI smernice o OEEZ 2012/19/EÚ.   
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V prípade odpadu z elektrických a elektronických zariadení vyvážaného na účely spracovania mimo EÚ sa vyžaduje osvedčenie tretej strany o dodržaní minimálnych požiadaviek na OEEZ ustanovených 
v tomto kritériu alebo technických požiadaviek normy EN 50625-1 alebo rovnocennej schémy na zabezpečenie súladu10. 
 
Predmet: 
– výstavba nového dátového centra, 
– rozšírenie existujúcej budovy o novú infraštruktúru dátového centra a serverovne, 
– služby konsolidácie existujúcich serverovní a/alebo dátových centier do nových alebo existujúcich dátových centier. 

  CPC4 Preukázanie efektivity využitia energie (PUE) pri odovzdávaní dátového centra 

Uplatňuje sa v spojení s kritériom AC5. Preukazovanie efektivity a podávanie správ sa môže vykonávať 
na základe modulov, ak je to vhodné vzhľadom na koncepčný návrh a fázovanie dátového centra. 

Súčasťou uvádzania integrovaných systémov/systémov dátového centra do prevádzky musí byť skúška 
so simulovaním záťaže zariadení IT s čiastočnou a plnou záťažou a s uplatnením automatického režimu 
systému napájania a systému chladenia. 

Musí sa zaznamenať spotreba energie celého dátového centra alebo jeho jednoznačne určeného modulu 
a spotreba energie zariadení IT, a takisto aj klimatické podmienky okolitého prostredia. Skutočné 
výsledky možno potom porovnať s cieľmi stanovenými podľa kritéria AC5. 

Údaje vykazujúce okamžitú PUE musia byť založené na zmeraných hodnotách a čiastočnom zaťažení 
podľa normy ISO/IEC 30134:2016 časť 2, EN 50600-4-2:2016 alebo rovnocennej normy. 
 

Predmet: 
nákup služieb zabezpečenia prevádzky a údržby podnikových dátových centier a serverovní.  
CPC5 Monitorovanie vstupných hodnôt efektivity využitia energie (PUE) 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uplatňuje sa v spojení s kritériom AC5 a AC6. 

Prevádzkovateľ dátového centra musí predložiť výročnú správu, ktorá obsahuje priemerné ročné a členené mesačné údaje o celkovej zmeranej energetickej spotrebe dátového centra a o osobitne zmeranej 
spotrebe elektrickej energie mechanických a elektrických systémov a zariadení IT. 
 
 

Predmet: 

 
10 V čase zostavovania tohto dokumentu sa za schémy spĺňajúce tieto požiadavky považovali tieto schémy na zabezpečenie súladu: požiadavka WEEELABEX 2011 týkajúca sa „spracovania OEEZ“; norma pre recyklátorov elektroniky 
týkajúca sa „zodpovednej recyklácie“ (R2:2013); norma e-Stewards 2.0 týkajúca sa zodpovednej recyklácie a opätovného použitia elektronických zariadení; austrálska/novozélandská norma AS/NZS 5377:2013 týkajúca sa „zberu, 
uchovávania, prepravy a spracovania elektrických a elektronických zariadení po skončení životnosti“.   
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– výstavba nového dátového centra, 
– rozšírenie existujúcej budovy o novú infraštruktúru dátového centra a serverovne, 
– služby konsolidácie existujúcich serverovní a/alebo dátových centier do nových alebo existujúcich dátových centier. 
 CPC6 Uplatňovanie najlepších postupov v súvislosti s koncepčným návrhom 

Toto kritérium by sa malo používať v spojení s technickou špecifikáciou TS6. 

Dátové centrum musí byť [prijaté na účasť na Etickom kódexe EÚ/overené treťou stranou s odkazom 
na normu EN 50600 TR99-1] na základe konečného koncepčného návrhu počas plnenia zákazky.  

Uchádzač musí predložiť konečné koncepčné návrhy, aby sa mohol zúčastniť na Etickom kódexe EÚ. 
Aktualizované výročné verzie oznamovacieho formulára sa musia tiež odoslať v kópii verejnému 
obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať audit dátového centra vykonaný treťou stranou 
s cieľom overiť uplatňovanie najlepších postupov.   

Predmet: 
nákup služieb zabezpečenia prevádzky a údržby podnikových dátových centier a serverovní.  
 CPC7 Monitorovanie energetickej spotreby chladiaceho systému 

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana. Uplatňuje sa v spojení s kritériom 
AC7. 

Prevádzkovateľ zariadenia dátového centra musí predložiť mesačné a výročné údaje o energetickej 
spotrebe chladiaceho systému dátového centra. Monitorovanie musí byť vymedzené podľa usmernení 
normy EN 50600-4-2:2016 alebo rovnocennej normy. 

  CPC8 Monitorovanie dodávky tepla a pripojenia  

Zahŕňa sa v prípade, že dátové centrum prevádzkuje tretia strana, v spojení s technickou špecifikáciou 
TS8 a kritériami na vyhodnotenie ponúk AC8 a AC9. 

Prevádzkovateľ zariadenia dátového centra musí predložiť priemerné mesačné údaje o dodávkach tepla 
miestnym odberateľom tepla.   
Okrem toho sa musí vypočítať a vykázať faktor opätovnej použiteľnosti energie (ERF) podľa normy 
EN 50600-4-6:2020 alebo podľa rovnocennej normy.  
Verejnému obstarávateľovi sa na požiadanie musí udeliť prístup k zariadeniam a sieťovému pripojeniu 
v mieste dátového centra na účely auditu. 
 
 
 
 

Predmet:  
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• obstarávanie kolokačných služieb, 
• obstarávanie služieb hosťovania, 
• Obstarávanie cloudových služieb 

 
CPC9 Faktor obnoviteľnosti energie (REF)  

Uplatňuje sa v spojení s kritériom AC10. 

Prevádzkovateľ dátového centra alebo výrobnej kapacity v mieste dátového centra/v jeho blízkosti musí predložiť mesačné údaje o zakúpenej energii z obnoviteľných zdrojov alebo o vyrobenej energii 
z obnoviteľných zdrojov. Prevádzkovatelia, ktorí sú tretie strany, musia tiež na účely porovnania predložiť celkovú meranú energetickú spotrebu dátového centra. 
 
Predmet:  

• obstarávanie kolokačných služieb, 
• obstarávanie služieb hosťovania, 
• Obstarávanie cloudových služieb 
• nákup služieb prevádzky a údržby podnikového dátového centra a/alebo serverovní. 

 CPC10 Potenciál globálneho otepľovania zmesi chladív 

Zahŕňa sa, ak sa uplatňuje kritérium AC11. 

Prevádzkovateľ projektu dátového centra musí monitorovať a overovať emisie skleníkových plynov 
z chladiaceho systému s prihliadnutím na ich odhadovanú úroveň vo fáze predkladania ponúk. 
Skutočné emisie vyplývajúce z monitorovania sa musia vykázať za každý rok prevádzky na základe 
merania energetickej spotreby s možnosťou overenia treťou stranou na požiadanie. 
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4 NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
Náklady na životný cyklus (LCC) je metóda na posúdenie celkových nákladov na produkt 
alebo službu, ktoré sa skúmajú. Model nákladov na životný cyklus pre subjekt verejného 
sektora sa predovšetkým spája s typom uplatňovaného obchodného modelu. V prípade 
serverovní a podnikových dátových centier je subjekt verejného sektora, ktorý vlastní dátové 
centrá/serverovne, zodpovedný za náklady na kapitálové výdavky (CAPEX) vrátane nákupu 
a inštalácie IT, mechanického a elektrického vybavenia v budove, ako aj infraštruktúry 
budovy. Náklady na nakladanie s vybavením po skončení životnosti súvisiace s vyraďovaním 
zariadení z prevádzky takisto uhrádza subjekt verejného sektora. 
Na druhej strane, subjekty verejného sektora v dôsledku trendu nakupovania služieb (napr. 
model kolokačných služieb alebo model poskytovateľov riadených služieb – MSP) menia 
svoj nákladový model, pričom sa posúvajú k menším kapitálovým výdavkom (CAPEX) 
a väčším prevádzkovým nákladom (OPEX), ktoré majú formu poplatkov súvisiacich 
s obstarávanými službami. V tabuľke 1 sú uvedené orientačné údaje o štruktúre nákladov na 
životný cyklus dátových centier a serverovní. 

Tabuľka 1. Orientačné údaje o nákladoch na životný cyklus pre vlastníkov 
a zákazníkov dátových centier. 

Kategória nákladov Rozsah nákladov pre používateľa/zákazníkov dátového 
centra (%-ne rozdelenie nákladov na celý životný cyklus) 

 Serverovne Podnik Kolokácia MSP 

CAPEX – zariadenia  1 – 5 % 15 – 20 % 1 – 5 % 0 % 

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

OPEX – zariadenia 10 – 30 % 10 – 15 % 5 – 15 % 35 – 50 % 

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

Vyraďovanie z prevádzky 5 – 10 % 5 – 10 % 1 – 5 % 0 % 

Koniec životnosti 
zariadení 

1 – 5 % 1 – 5 % Neuplatňuje 
sa 

Neuplatňuje 
sa 

 
Kritériá GPP EÚ pre dátové centrá, serverovne a cloudové služby budú mať pozitívny vplyv 
na niektoré z hlavných nákladov, na ktoré by sa malo prihliadať počas celého životného 
cyklu dátového centra. Hoci je veľmi náročné odhadnúť konkrétne úspory nákladov, 
uplatnenie týchto kritérií má veľký potenciál znížiť náklady na životný cyklus. Ďalej v texte 
je uvedený kvalitatívny opis očakávaného vplyvu každej skupiny kritérií na náklady na 
životný cyklus: 
Výdavky súvisiace so zariadeniami IT 

• Kritériá týkajúce sa energetickej efektívnosti serverov môžu prispieť 
k zníženiu prevádzkových nákladov dátového centra (v dôsledku priameho 
zníženia spotreby elektrickej energie serverov). Takto sa môže zvýšiť aj 
výpočtová kapacita dátového centra, čiže sa predíde potrebe rozširovať 
infraštruktúru a súvisiacim nákladom (ktoré majú vplyv na kapitálové aj 
prevádzkové náklady). 
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• Kritériá týkajúce sa optimalizácie serverov: Zvýšením využitia serverov sa 
znížia kapitálové výdavky, pretože tá istá práca sa vykoná s menším počtom 
zariadení IT. Okrem toho sa znížia aj prevádzkové náklady, keďže sa znížia 
potreby chladenia mechanického a elektrického systému. 

• Kritériá týkajúce sa nakladania s vybavením po skončení životnosti sa 
môžu uplatniť s cieľom podnietiť výrobcov a subjekty, ktoré sa špecializujú na 
nakladanie s OEEZ, aby predkladali ponuky v súvislosti s inventárnymi 
súpismi zariadení po skončení životnosti. Takto sa môže dosiahnuť spätné 
získanie určitej zostatkovej hodnoty zariadení. 

• Kritériá týkajúce sa možností opráv a modernizácie zariadení IT môžu 
priniesť zníženie prevádzkových nákladov na údržbu zariadení (OPEX – IT).  
Tieto výdavky sa počas životného cyklu dátového centra môžu rovnať 
pôvodným kapitálovým výdavkom.  

• Kritériá týkajúce sa prevádzkového rozsahu IKT:  Náklady na chladenie 
patria medzi hlavné položky prispievajúce k celkovému účtu za elektrinu vo 
veľkých dátových centrách. Obstarávanie zariadení IT, ktoré sú schopné 
odolávať širšiemu spektru environmentálnych podmienok (v prípade 
prevádzok, ktoré nie sú nepretržité), má pozitívny vplyv na flexibilitu 
a náklady dátového centra. Je to relevantné, ak to umožňuje zavedenie 
systémov voľného chladenia a/alebo úsporného chladenia, ktorými sa znižuje 
inštalovaný výkon mechanického a elektrického systému a kapitálové náklady 
a prevádzkové náklady dátového centra.  Napriek tomu, že kapitálové výdavky 
na IT budú pravdepodobne vyššie, úspory nákladov na energiu prevážia toto 
počiatočné zvýšenie nákupnej ceny. 

 
Výdavky súvisiace s mechanickými a elektrickými systémami 

• Kritériá týkajúce sa efektivity využitia energie (PUE): na zníženie PUE možno 
uplatňovať rozličné stratégie, napr. kombinovať zlepšenie efektívnosti 
mechanických a elektrických zariadení, prevádzkových podmienok 
a tepelného koncepčného riešenia. Znížením spotreby energie sa znižujú 
prevádzkové náklady. 

• Kritériá týkajúce sa opätovného využitia odpadu: potenciálne náklady 
a prínosy výrazne závisia od daného miesta, no určitá hodnota môže byť 
získaná v prípade, že diaľkové vykurovanie je už k dispozícii alebo sa plánuje. 
Predpokladá sa, že odpadové teplo sa opätovne nevyužíva tam, kde nie je 
žiadny dopyt. Podľa prípadových štúdií o zariadeniach IKT a tepelných 
čerpadlách chladených vzduchom sa doba návratnosti odhaduje približne na tri 
roky, ak je diaľkové vykurovanie čiastočne financované treťou stranou. Pri 
chladení kvapalinou, ktoré umožňuje zachytávať teplo pri vyšších teplotách, 
sa atraktívnosť takéhoto systému môže zvýšiť v dôsledku zníženia alebo 
odstránenia investičných (alebo prevádzkových) nákladov na tepelné čerpadlá. 
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• Kritériá týkajúce sa kontroly prevádzkových podmienok, najlepších 
postupov v oblasti chladiacich systémov: Zníženie potreby chladenia má 
pozitívny vplyv na náklady na životný cyklus dátového centra v rámci 
prevádzkových výdavkov zariadení. Pomocou určitých postupov možno znížiť 
potrebný inštalovaný výkon mechanického a elektrického systému, vďaka 
čomu sa tiež môže dosiahnuť zníženie kapitálových nákladov. 

• Kritériá týkajúce sa využívania chladív: Ak sa prostredníctvom inštalácie 
riešení voľného chladenia alebo úsporného chladenia predíde využívaniu 
klasických chladív s vysokým GWP, možno znížiť prevádzkové náklady 
v porovnaní s klasickou klimatizáciou za predpokladu, že požadovaná 
investícia sa vráti za menej ako 10 rokov11. Treba však zvážiť významné 
investičné náklady, najmä v prípade malých serverovní a štrukturálne 
integrovaných dátových centier strednej veľkosti. V prípade, že sa naďalej 
využívajú klasické chladivá, vyraďovanie fluórovaných plynov v chladivách 
bude navyše pravdepodobne viesť k vyšším prevádzkovým cenám. To by 
mohlo trh tlačiť k tomu, aby využíval iné možnosti šetrnejšie ku životnému 
prostrediu, ktoré sú potenciálne menej nákladné. 

• Kritériá týkajúce sa faktora obnoviteľnosti energie: Náklady sa budú líšiť 
v závislosti od trhu, dodávateľa a individuálnej situácie dátového centra. 

 
  

 
11 Klimatizácia šetrná k životnému prostrediu s prírodnými chladivami. Integračné koncepcie pre neobytné budovy s dátovými centrami. 
Spolkové ministerstvo pre životné prostredie, výstavbu a jadrovú bezpečnosť (BMUB) a Nemecká agentúra pre životné prostredie. 
December 2016. Dostupné na: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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PRÍLOHA I: TRIEDY PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK PRE CHLADENIE 
VZDUCHU 

V tabuľke 2 sú opísané triedy prevádzkových podmienok v súlade v nariadením (EÚ) 
2019/424, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk. 
Tabuľka 2: Triedy prevádzkových podmienok pre servery a dátové úložiská 

 Suchá teplota (°C) Rozsah nekondenzujúcej vlhkosti   

Trieda 

prevádzkovýc

h podmienok 

Prípustný 

rozsah 

Odporúčaný 

rozsah 

Prípustný 
rozsah 

Odporúčaný 

rozsah 

Maximálny 

rosný bod 

(°C) 

Maximálna 

miera zmeny 

(°C/h) 

A1 15 – 32 18 – 27 rosný bod 
12 °C (DP) 
a relatívna 
vlhkosť 8 % 
(RH) až 

rosný bod 
17 °C 
a relatívna 
vlhkosť 80 % 

rosný bod 9 °C 

až 

rosný bod 15 °C 

a relatívna 

vlhkosť 60 % 

17 5/20 

A2 10 – 35 18 – 27 rosný bod 
12 °C 
a relatívna 
vlhkosť 8 % až 

rosný bod 
21 °C 
a relatívna 
vlhkosť 80 % 

rovnaký ako A1 21 5/20 

A3 5 – 40 18 – 27 rosný bod 
12 °C 
a relatívna 
vlhkosť 8 % až 

rosný bod 
24 °C 
a relatívna 
vlhkosť 85 % 

rovnaký ako A1 24 5/20 

A4 5 – 45 18 – 27 rosný bod 
12 °C 
a relatívna 
vlhkosť 8 % až 

rosný bod 
24 °C 
a relatívna 
vlhkosť 90 % 

rovnaký ako A1 24 5/20 
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PRÍLOHA II: TRIEDY PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK PRE CHLADENIE 
KVAPALINOU  

V uvedenej tabuľke sú opísané triedy prevádzkových podmienok v súvislosti s teplotou vody 
dodávanej dátovým centrom a súvisiace chladiace zariadenia, ktoré sa vyžadujú v rámci 
triedy vymedzenej v usmerneniach ASHRAE o chladení kvapalinou12. 
Tabuľka 3: Triedy prevádzkových podmienok pre chladenie kvapalinou 

Trieda 

 

Hlavný bod vypúšťania tepla 

 
Doplňujúce chladiace zariadenia 

Teplota vody dodávaná 
dátovým centrom (°C) 

W2 

 

Chladič kvapaliny/chladiaca 
veža 

 

Ekonomizér na výstupe vody (so suchým 
chladičom alebo chladiacou vežou) 

2 – 27 

 

W3 

 
Chladiaca veža Chladič kvapaliny 2 – 32 

W4 
Ekonomizér na výstupe vody 
(s chladičom alebo chladiacou 
vežou) 

Neuplatňuje sa 

 

2 – 45 

 

W5 

 
Budova alebo sústava 
diaľkového vykurovania 

Chladiaca veža > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Tepelné usmernenia v spracovateľských prostrediach údajov  týkajúce sa chladenia kvapalinou.   
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PRÍLOHA III: PRÍKON SERVERA V STAVE NEČINNOSTI 
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/424, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn 
serverov a dátových úložísk, sa príkon v stave nečinnosti (Pidle) serverov, okrem odolných 
serverov, serverov s vysokým výpočtovým výkonom (HPC) a serverov so zabudovaným 
APA vypočíta pomocou tejto rovnice: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

pričom Pbase je základné zvýšenie prípustného príkonu v stave nečinnosti uvedené v tabuľke 4 
a ΣPadd_i je súčet zvýšení prípustného príkonu v stave nečinnosti za prípadné prídavné 
komponenty, ktoré sú stanovené v tabuľke 5. V prípade modulárnych serverov sa Pidle  
vypočíta ako podiel celkového nameraného príkonu a počtu nainštalovaných modulárnych 
serverov v testovanej modulárnej šasi. V prípade viacuzlových serverov sa počet zásuviek 
vypočíta za jednotlivé uzly a Pidle sa vypočíta ako podiel celkového nameraného príkonu 
a počtu uzlov nainštalovaných v testovanej skrini.   
Tabuľka 4: Základné zvýšenia prístupného príkonu v stave nečinnosti 
Typ produktu Základné zvýšenie prístupného príkonu v stave 

nečinnosti, Pbase (W) 

jednozásuvkové servery (t. j. ani modulárne, ani viacuzlové 
servery) 

25 

dvojzásuvkové servery (t. j. ani modulárne, ani viacuzlové 
servery) 

38 

modulárne alebo viacuzlové servery 40 

 

Tabuľka 5: Dodatočné zvýšenia prípustného príkonu v stave nečinnosti za prídavné 
komponenty 
Vlastnosti systému Vzťahuje sa na  Zvýšenie prístupného príkonu v stave 

nečinnosti 

Výkonnosť CPU všetky servery 1 zásuvka:  10 × PerfCPU W 
2 zásuvka:  7 × PerfCPU W 

Doplnkové zdroje 
napájania 

zdroje napájania inštalované výlučne na 
redundanciu napájania 

10 W na zdroj napájania 

HDD alebo SSD na nainštalovaný disk HDD alebo SSD 5,0 W na disk HDD alebo SSD 
Doplnková pamäť nainštalovanú pamäť väčšiu ako 4 GB 0,18 W na zdroj na 1 GB 
Doplnkový kanál DDR 
s vyrovnávacou 
pamäťou 

inštalované doplnkové kanály DDR 
s vyrovnávacou pamäťou okrem prvých 
8 kanálov 

4,0 W na kanál DDR s vyrovnávacou 
pamäťou 

Doplnkové vstupno-
výstupné zariadenia 

inštalované zariadenia s viac ako dvomi vstupmi 
≥ 1 Gbit, rozhranie ethernet na základnej doske 

= 1 Gb/s: žiadne zvýšenie 
= 1 Gb/s: 2,0 W/aktívny vstup 
> 1 Gb/s a < 10 Gb/s: 4,0 W/aktívny vstup 
≥ 10 Gb/s a  < 25Gb/s: 15,0 W/aktívny vstup 

≥ 25 Gb/s a  < 50Gb/s: 20,0 W/aktívny vstup 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/aktívny vstup 
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