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1 UVOD 
 
Merila EU za zelena javna naročila so namenjena temu, da javnim organom olajšajo nakup blaga, storitev in 
del z manjšim vplivom na okolje. Uporaba meril je prostovoljna. Oblikovana so tako, da jih lahko 
posamezen organ, če se mu zdi to primerno, (delno ali v celoti) vključi v svojo razpisno dokumentacijo s 
čim manj spreminjanja. Javnim organom se svetuje, naj pred objavo javnih razpisov na trgu, na katerem 
poslujejo, preverijo obstoječo ponudbo blaga, storitev in del, ki jih nameravajo kupiti.  
Kadar namerava naročnik uporabiti merila, predlagana v tem dokumentu, mora pri tem zagotoviti 
izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje EU o javnem naročanju (glej na primer člena 42 in 43, člen 67(2) ali člen 
68 Direktive 2014/24/EU in podobne določbe v drugih zakonodajnih aktih EU o javnem naročanju). 
Praktične informacije o tem so navedene tudi v priročniku z naslovom „Kupujte zeleno“ iz leta 2016, ki je 
na voljo na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
V tem dokumentu so navedena merila EU za zelena javna naročila za podatkovne centre, strežniške sobe in 
storitve v oblaku. Priloženo tehnično poročilo vsebuje vse utemeljitve za izbiro teh meril in napotila na 
dodatne informacije.  
Merila so razdeljena na merila za izbor, tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila in klavzule o 
izvedbi naročila. Obstajata dve vrsti meril: 

• osnovna merila – zasnovana so tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenih javnih naročil, 
osredotočajo se na ključna področja okoljske učinkovitosti izdelka, njihov cilj pa je upravne stroške 
podjetij omejiti na najnižji možni ravni; 

• Celovita merila – upoštevajo več vidikov ali višje ravni okoljske učinkovitosti, uporabljali pa naj bi 
jih organi, ki želijo narediti korak naprej pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Pripis „enako za osnovna in celovita merila“ se vstavi, če so merila identična za obe vrsti. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 
Skupina izdelkov „podatkovni centri, strežniške sobe in storitve v oblaku“ vključuje: 

- podatkovne centre, ki so strukture ali skupine struktur, namenjene centralizirani namestitvi, 
medomrežnemu povezovanju in upravljanju opreme za informacijsko tehnologijo in 
telekomunikacijsko omrežje, ki omogočajo hrambo podatkov, obdelavo in prenos podatkov ter 
zagotavljajo vse naprave in infrastrukture za distribucijo energije in okoljski nadzor kot tudi stopnje 
prožnosti in varnosti, ki so potrebne za zagotavljanje razpoložljivosti želene storitve;  

- strežniške sobe, imenovane tudi računalniške sobe ali strežniške omare, ki so sobe ali deli stavbe, 
ki služijo specifični obremenitvi IT, določeni z gostoto moči opreme v sobi. Običajno se upravljajo 
z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) ter lahko imajo namenske zmogljivosti za 
napajanje in hlajenje. Strežniške sobe so manjši podjetniški podatkovni centri, ki so običajno na 
površinah, okvirno manjših od 46m2, in so običajno sestavljeni iz do 25 strežniških omar. 

- podatkovni centri, ki nudijo digitalne storitve v oblaku, pri čemer stranka plača storitev, 
ponudnik pa zagotavlja in upravlja strojno in programsko opremo IKT ter opremo podatkovnega 
centra, potrebno za zagotavljanje storitev. To vključuje sogostovanje več strank, ki ima lahko obliko 
aplikacije v oblaku. S storitvami v oblaku so povezani različni poslovni modeli, vendar je pri tem 
potrebno poudariti, da se obseg uporabe teh meril nanaša samo na sestavni del podatkovnega centra. 
Najpogostejše storitve v oblaku so: 

o infrastruktura kot storitev (IaaS): ponudnik storitve nudi strankam dostop do pomnilnikov, 
omrežij, strežnikov in drugih računalniških virov v oblaku na podlagi sprotnega plačila. 

o platforma kot storitev (PaaS): ponudnik storitve nudi strankam dostop do okolja v oblaku, v 
katerem lahko uporabniki razvijajo in nudijo aplikacije. Ponudnik zagotavlja tudi temeljno 
infrastrukturo. 

o programska oprema kot storitev (SaaS): ponudnik storitve nudi programsko opremo in 
aplikacije preko interneta. Uporabniki se naročijo na programsko opremo in dostopajo do nje 
preko spleta ali aplikacijskih programskih vmesnikov ponudnika. 

 
Podatkovni centri se delijo glede na vrste. V področje uporabe meril so vključene naslednje vrste: 

- podjetniški podatkovni center: podatkovni center, ki ga upravlja podjetje, katerega edini namen je 
zagotavljanje in upravljanje storitev za svoje zaposlene in stranke; 

- kolokacijski podatkovni center: podatkovni center, v katerem več strank namesti svoja lastna 
omrežja, strežnike in opremo za shranjevanje;  

- podatkovni center ponudnika upravljanih storitev: podatkovni center, ki nudi strežniške storitve 
in storitve hranjenja podatkov, pri čemer stranka plača storitev, ponudnik pa zagotavlja in upravlja 
potrebno strojno/programsko opremo IKT ter opremo podatkovnega centra. Ta storitev upravljanja 
vključuje so-gostovanje več strank, ki ima lahko obliko aplikacije v oblaku.  
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1.2 Uporaba meril za zelena javna naročila  
 

Najpogostejši postopki javnega naročanja podatkovnih centrov, vključno s strežniškimi sobami, temeljijo na 
primerih praks javnega naročanja v EU.  
Naročanje novega podatkovnega centra ali storitve je sestavljeno iz številnih postopkov, od katerih ima vsak 
svoje prednosti in slabosti. Izbira postopka lahko pomembno vpliva na obseg izboljšanja okoljske 
učinkovitosti. Razlog je v tem, da vsak postopek s seboj prinaša različne interakcije med javnim 
naročnikom, ponudnikom podatkovnega centra in dobavitelji opreme.  
Ko javne organizacije naročijo izdelke in/ali storitve podatkovnih centrov, je te izdelke in storitve praviloma 
mogoče razvrstiti v enega izmed naslednjih postopkov: 
1. Izgradnja/opremljanje podatkovnega centra: 

• izgradnja novega podatkovnega centra 
• opremljanje strežniške sobe/podatkovnega centra  

2. Razširitev in konsolidacija infrastrukture ali nov projekt IKT: 

• razširitev in/ali konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali 
obstoječe podatkovne centre 

• storitve virtualizacije IT 
• konsolidacija obstoječih strežniških sob v nov podjetniški podatkovni center 

3. Zunanje izvajanje v aplikaciji v oblaku ali gostovanju, kar pomeni naročanje storitve in ne fizičnega 
izdelka. Za storitve v oblaku to pomeni: 

• naročanje storitev gostovanja 
• naročanje storitev v oblaku 

4. Upravljanje in/ali vzdrževanje naprave, na primer:  

• storitve upravljanja in vzdrževanja podjetniškega podatkovnega centra/strežniških sob 
• dogovori o lokalizaciji in/ali upravljanju opreme IKT v kolokacijskem podatkovnem centru 

(kolokacijske storitve) 
Pregled uporabe meril za določene postopke javnega naročanja, ki jih javna organizacija lahko izbere, je 
podan v priloženem tehničnem poročilu. Storitve v oblaku odpirajo posebna vprašanja v zvezi s 
preverjanjem učinkovitosti podatkovnih centrov, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev. Posebne 
smernice o naročanju storitev v oblaku so podane v poglavju 1.4 tega dokumenta o merilih. 
Merila, predstavljena v tem dokumentu, so bila razvita na način, ki zagotavlja skladnost z določenimi 
zahtevami ter metodologijama preskušanja in izračuna,, uvedenimi z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 o 
določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. Temeljni 
referenci za preverjanje ponudbe sta tudi Kodeks ravnanja za podatkovne centre, ki ga je pripravila 
Komisija, in z njim povezan postopek registracije in sodelovanja. 
 
Obvestilo o zahtevah za javno naročanje na ravni osrednje vlade 
V členu 6 Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Prilogi III k navedeni direktivi, ki jo je bilo 
treba do junija 2014 prenesti v nacionalno pravo, so določene posebne obveznosti za javne organe pri 
javnem naročanju nekatere energetsko učinkovite opreme. Med njimi je obveznost, da kupijo le izdelke, ki:  

„kadar je izdelek zajet v izvedbenem ukrepu v okviru Direktive 2009/125/ES, kupijo le izdelke, ki 
izpolnjujejo merila energetske učinkovitosti iz navedenega izvedbenega ukrepa.“ 
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Ta obveznost je omejena na osrednjo vlado in na nakupe, ki presegajo mejne vrednosti iz direktiv o javnem 
naročilih. Poleg tega morajo biti zahteve v skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, 
večjo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno ravnijo konkurence. Ti dejavniki se lahko razlikujejo 
med javnimi organi in trgi. Za več smernic o razlagi tega vidika člena 6 direktive o energetski učinkovitosti 
in Priloge III k navedeni direktivi v zvezi z javnim naročanjem energetsko učinkovitih izdelkov, storitev in 
stavb, ki ga izvajajo organi osrednje vlade, glej točke od 33 do 42 smernic Komisije1. 
 
 

1.3 Splošna opomba o preverjanju 
 
Pri številnih merilih je predlagano sredstvo za preverjanje predložitev poročil o preskusih – tako za izdelke 
kot tudi za operativno zmogljivost sistemov. Za vsako merilo so na podlagi mednarodno priznanih 
preskusnih metod navedeni ustrezni načini merjenja in standardi. Na ta način je mogoče zagotoviti 
preverljivost, ponovljivost, revizijo in pred vsem primerljivost izjav o učinkovitosti, ki jih posredujejo 
ponudniki. Javni organ se sam odloči, v kateri fazi bi bilo potrebno predložiti te rezultate preskusov. Na 
splošno se ne zdi potrebno od vseh ponudnikov zahtevati, naj že na začetku predložijo rezultate preskusov. 
Za zmanjšanje bremena ponudnikov in javnih organov bi ob predložitvi ponudb lahko zadostovala lastna 
izjava. Poleg tega obstajajo različne možnosti za to, če in kdaj bi bili potrebni preskusi: 

(a) V fazi oddaje ponudbe: 
Pri izdelkih, ki bodo del podatkovnega centra, bi se lahko od ekonomsko najugodnejšega ponudnika 
zahtevalo, naj predloži ta dokaz. Če se dokaz šteje za zadostnega, se naročilo lahko dodeli. Če se 
dokaz šteje za nezadostnega ali neskladnega, se: 

i) lahko v primeru, kadar sredstvo za preverjanje zadeva tehnično specifikacijo, dokaz zahteva 
od naslednjega ponudnika z najvišjim številom točk, ki bi se nato proučil za dodelitev 
naročila; 

ii) lahko v primeru, kadar sredstvo za preverjanje zadeva merila za oddajo naročila, dodeljene 
dodatne točke odštejejo, razvrstitev ponudbe pa se ponovno izračuna ob upoštevanju vseh 
nadaljnjih posledic. 

Poročilo o preskusu zagotovi le, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorčni izdelek in ne 
predmet, ki se dejansko dobavi v okviru naročila. Pri okvirnih sporazumih so okoliščine lahko 
drugačne. Te so dodatno obravnavane v naslednji točki o izvedbi naročila in v dodatnih pojasnilih v 
nadaljevanju.  
 

(b) Med izvajanjem pogodbe: 
Na tej stopnji se morajo merila nanašati na meritve operativne zmogljivosti, na primer spremljanje 
vhodnih vrednosti učinkovitosti uporabe energije. Priporočljivo je, da se merila za operativno 
zmogljivost izrecno določijo in povežejo z klavzulami o izvedbi naročila, da je mogoče spremljati te 
vidike zmogljivosti. Če rezultati takega spremljanja pokažejo, da dobavljena storitev ne izpolnjuje 
meril, lahko javni naročnik naloži kazni.  
Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj se zahteva predložitev dokaza, odvisno od posebne 
sestave pogodbe: 

 
1 Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti – smernice Komisije (COM/2013/0762) 
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i) pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni predmeti, 
ki se dobavijo, opredelijo ob dodelitvi okvirnega sporazuma, in je vprašanje le, koliko enot 
bo potrebnih, se uporabljajo isti dejavniki kot pri zgoraj navedenih enkratnih naročilih blaga; 

ii) pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, z 
nadaljnjimi razpisi za predhodno izbrane potencialne dobavitelje morajo ponudniki v tej 
začetni fazi predizbora morda dokazati le, da lahko dobavijo predmete, ki izpolnjujejo 
najmanjše zmogljivostne zahteve iz okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah 
(ali naročilih), ki se dodelijo po razpisu za predhodno izbrane dobavitelje, se načeloma 
uporabljajo enaki dejavniki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če mora dobavitelj v okviru 
razpisa dokazati, da izpolnjuje dodatne zahteve. Če je rezultat razpisa odvisen le od cene, bi 
bilo treba proučiti možnost preverjanja v fazi izvajanja pogodbe.  

Storitve v oblaku odpirajo posebna vprašanja v zvezi s preverjanjem učinkovitosti podatkovnih 
centrov, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev. To vpliva na vrsto preverjanja, ki ga je mogoče 
zahtevati. Posebne smernice o naročanju storitev v oblaku so podane v poglavju 1.4 tega dokumenta 
o merilih. 
Upoštevati je treba, da javni naročniki v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU sprejmejo tudi 
druga ustrezna dokazila. Med njimi je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca, kadar zadevni 
gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more pridobiti v ustreznih rokih. 
To velja, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če dokaže, da dela, 
blago ali storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za 
oddajo naročila ali pogoje za izvedbo naročila. Tudi v primeru sklicevanja na potrdilo/poročilo o 
preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti, javni naročniki za izvedbo 
preskusov sprejmejo tudi potrdila/poročila o preskusih drugih enakovrednih organov za ugotavljanje 
skladnosti. 
 

1.4 Naročanje storitev v oblaku 
 

Ponudniki storitev v oblaku lahko zaradi narave zagotavljanja teh storitev predlagajo več podatkovnih 
centrov za morebitno uporabo v okviru javnega naročila. Prav tako se lahko zgodi, da se ne morejo vnaprej 
zavezati k določenemu mestu, s katerega se bodo zagotavljale vse storitve. To pomeni, da je treba glede na 
fazo javnega naročila skrbno razmisliti o povezavi med zmogljivostjo podatkovnih centrov, ki se bodo 
uporabljali, in predmetom javnega naročila. 
1.4.1 Faza pred objavo javnega razpisa/ocena trga 
V predkonkurenčni fazi lahko javni naročniki preverijo tržni potencial za odziv ponudnikov storitev v 
oblaku na trajnostna merila. To lahko vključuje vidike zmogljivosti, zajete v portfelju podatkovnih centrov, 
ki so opredeljeni kot morebitna mesta za izvajanje javnega naročila.  
1.4.2 Konkurenčna faza 
Če se bodo ta merila uporabila v konkurenčnem razpisu, je treba vzpostaviti konkretno povezavo med 
ocenjenimi podatkovnimi centri in storitvami, ki se bodo zagotavljale v okviru pogodbe.  Pri storitvah v 
oblaku lahko to vključuje splošne politike podjetja, veljavne v podatkovnih centrih, ki se bodo uporabljale 
za izvajanje pogodbe. To pa sproža določene pravne izzive v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z Direktivo o 
javnih naročilih 2014/24/EU. 
Čeprav uvodna izjava 97 Direktive o javnih naročilih navaja, da merilo ne more zahtevati splošnih politik 
podjetja, to ne pomeni, da takšne politike ne morejo služiti kot dokaz za oceno in preverjanje določenega 
merila. Kakor določa člen 67(3) Direktive o javnih naročilih, povezava z zahtevo po opredelitvi predmeta 
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javnega naročila obsega različne vidike, če se ti nanašajo na dela, blago ali storitve, ki se kupujejo v skladu z 
javnim naročilom. Če so prakse in politike podjetja v merilih označene kot oblika preverjanja, se mora to 
nanašati na strojno opremo/naprave, ki se bodo uporabljale za zagotavljanje storitev v okviru naročila, in ne 
na politike in prakse na splošni ravni podjetja. 
Direktiva o javnih naročilih poleg določitev omejitev v zvezi z obsegom zahtev, ki se lahko uporabijo v 
postopkih javnega naročanja, vsebuje tudi pravila o dokazilih, ki jih je mogoče zahtevati od gospodarskih 
subjektov. Glavno načelo je, da je treba na splošno sprejeti enakovredne metode, potrdila ali znake, v 
izjemno posebnih okoliščinah pa je lahko potrebna tudi lastna izjava gospodarskega subjekta. 
Vse zahteve morajo biti povezane ter sorazmerne z velikostjo in predmetom javnega naročila. Tako na 
primer ponudnik z zelo velikim številom podatkovnih centrov v primerjavi s ponudnikom z majhnim 
številom podatkovnih centrov, ki izpolnjuje zahteve javnega naročila, ne sme dobiti dodatnih točk, če 
njihova razpoložljiva zmogljivost presega zmogljivost, potrebno v skladu z javnim naročilom. 
Treba je tudi poudariti, da so lahko vse zahteve v razpisih razširjene tudi na podizvajalce. Zato je treba 
najete ali sonameščene naprave, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev v oblaku, vključiti v obseg 
nekaterih izpolnjevanj zahtev, kjer je to ustrezno. 
1.4.3 Izvajanje pogodbe 
Lahko se zgodi, da izvajalci ne želijo deliti zaupnih podatkov o delovanju lokacij, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje storitve. V pomoč lahko razpis za zbiranje ponudb izrecno navaja, da mora ponudnik redno 
naročati preverjanja pri neodvisni tretji stranki, da se preveri skladnost z zadevnimi merili za zeleno javno 
naročanje in zagotovi poročila javnemu naročniku. Vključitev te obveznosti v razpis za zbiranje ponudb 
nalaga obveznost tudi javnemu naročniku. Vendar bi ta obveznost od javnega naročnika zahtevala posebne 
vire za opredelitev in spremljanje tega postopka. 
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2 KLJUČNI VPLIVI PODATKOVNIH CENTROV IN STREŽNIŠKIH SOB NA 
OKOLJE 

 
V preglednici spodaj so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi podatkovnih 
centrov in strežniških sob na okolje z vidika življenjske dobe (za več podrobnosti glej tehnično poročilo). V 
preglednici je predstavljen tudi pristop EU na podlagi zelenih javnih naročil k blažitvi ali zmanjšanju teh 
vplivov. 

Ključni okoljski vidiki  Pristop na podlagi zelenih javnih naročil 

• Poraba električne energije sistemov 
IT (predvsem zaradi delovanja 
strežnikov).  

• Poraba električne energije 
mehanskega in električnega sistema, 
ki je potrebna predvsem za 
nadzorovanje notranjih okoljskih 
pogojev podatkovnega centra. 

• Ustvarjanje morebitnih nevarnosti 
zaradi neprimernega odlaganja 
odpadne elektronske opreme in 
povezane izgube dragocenih 
materialnih virov, vključno z 
najpomembnejšimi surovinami.  

• Poraba električne energije in 
materialov za proizvajanje 
uporabljene opreme IKT. 

• Uporaba plinov z visokim 
potencialom globalnega segrevanja 
(GWP) v hladilnih sistemih. 

• Neposredne in posredne emisije 
toplogrednih plinov (GHG), povezane 
z delovanjem podatkovnih centrov, 
vključno s porabo električne energije, 
hladilnimi sredstvi, proizvodnjo 
sistemov IKT in neizkoriščenim 
potencialom ponovne uporabe 
odpadne toplote. 

 • Kupiti je treba energetsko učinkovite strežnike. 
• Kupiti je treba storitve za optimalno izkoriščenje 

strežnikov. 
• Kupiti je treba izdelke, ki nadzirajo omejene 

snovi v nevarnih sestavinah. 
• Kupiti je treba proizvode, ki so zasnovani tako, 

da je ključne sestavne dele mogoče popraviti 
in/ali nadgraditi. 

• Zahtevati je treba postopke za upravljanje 
izrabljenih izdelkov, da se poveča ponovna 
uporaba virov. 

• Nabaviti je treba storitve načrtovanja in gradnje 
z visoko energetsko učinkovitostjo, vključno s 
kar največjo učinkovitostjo mehanskega in 
električnega sistema. 

• Zahtevati je treba, da se za obratovanje hladilnih 
sistemov uporabljajo najboljše prakse na 
področju energetske učinkovitosti, vključno s 
spremljanjem in uporabo prostega hlajenja. 

• Zahtevati je treba, da se za zagotavljanje storitev 
podatkovnih centrov uporablja najvišji možni 
delež energije iz obnovljivih virov. 

• Preprečiti je treba uporabo hladilnih sredstev z 
visokim potencialom globalnega segrevanja pri 
zagotavljanju storitev podatkovnih centrov, 
razen če se dokaže, da uporaba hladilnih 
sredstev s potencialom globalnega segrevanja 
blizu nič zaradi izjemnih okoliščin ni možna ali 
da bi zmanjšala energetsko učinkovitost sistema. 

• Prednost je treba dati izdelkom/storitvam, ki 
zagotavljajo ponovno uporabo odpadne toplote, 
npr. v stavbi ali v omrežjih daljinskega 
ogrevanja. 

Vidiki niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Podrobne informacije o podatkovnih centrih in strežniških sobah, vključno z informacijami o zadevni 
zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot dokazih, so navedene v tehničnem poročilu.
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3 MERILA ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP PODATKOVNIH CENTROV IN STREŽNIŠKIH SOB 
3.1 Merila za izbor (SC)  

Osnovna merila Celovita merila 
Predmet naročila:  
– nakup storitev za virtualizacijo ali konsolidacijo IT 
– nakup storitev upravljanja in vzdrževanja podjetniškega podatkovnega centra ali strežniške sobe 
SC 1. Izkoriščenost strežnika 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. 

Ponudnik mora imeti ustrezne kompetence in izkušnje na področju optimizacije izkoriščenosti strežnika. To mora vključevati storitve virtualizacije strežnika, orodja in programsko opremo za upravljanje2in 
konsolidacijo sredstev IT v podatkovnih centrih. 
Preverjanje:  

Ponudniki morajo predložiti dokazila o preteklih projektih s podobno delovno obremenitvijo za doseganje, vzdrževanje in izboljšanje izkoriščenosti opreme IT. To vključuje opise načinov, ki se uporabljajo za 
optimizacijo izkoriščenosti. Sprejeta dokazila vključujejo informacije in reference, ki se nanašajo na zadevne pogodbe v zadnjih treh letih, v okviru katerih so bili izvedeni prej omenjeni elementi. Ta dokazila se 
lahko nanašajo bodisi na zadevne pogodbe ali pa na ključno osebje, ki bo sodelovalo pri zagotavljanje storitve.  Dokazila morajo biti podprta z življenjepisi oseb, ki bodo delale na projektu, in njihovimi 
ustreznimi projektnimi izkušnjami.  

 

Predmet naročila:  
nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje. 

 SC 2. Nadzor nevarnih snovi – omejene snovi v strežnikih ter pomnilniški in omrežni opremi 

Se vključijo pri naročanju opreme IT. 

Ponudnik mora za dobavljene izdelke dokazati opravljanje nadzora omejenih snovi v dobavni 
verigi izdelkov. Nadzor omejenih snovi mora zajemati vsaj naslednja področja: 

– načrtovanje/oblikovanje izdelka, 

– skladnost dobavitelja, 

– analitsko preskušanje.  

Pri izvajanju je treba upoštevati smernice standarda IEC 62476 in kot podlago za prepoznavanje, 
sledenje in navajanje informacij o sestavi izdelkov, ki jih je treba dobaviti, uporabiti podatkovno 

 
2 To lahko vključuje virtualizacijo in optimizacijo shranjenih podatkov s komprimiranjem, deduplikacijo podatkov, sprotno dodelitvijo potrebnega pomnilnega prostora, porazdeljeno replikacijo podatkov na oddaljeno lokacijo in s sistemi 
shranjevanja podatkov, določenimi s programsko opremo. 
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bazo o deklaraciji materialov iz standarda IEC 62474. 

Nadzor omejenih snovi je treba izvesti najmanj za:  

• seznam kandidatnih snovi iz uredbe REACH,  

• omejene snovi in izjeme iz Direktive o omejevanju uporabe nevarnih snovi. 

Priložene deklaracije materialov za zadevne materiale, dele in podsklope izdelkov, ki jih je treba 
dobaviti, je treba posodabljati. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki opisuje sistem, njegove postopke ter dokazilo o 
njegovem izvajanju. 

 

Predmet naročila:  
– izgradnja novega podatkovnega centra 
– razširitev obstoječe naprave z infrastrukturo novega podatkovnega centra in strežniške sobe 
– nakup konsolidacijskih storitev za obstoječe strežniške sobe, porazdeljene v novem podatkovnem centru 
– nakup storitev upravljanja in vzdrževanja podjetniškega podatkovnega centra ali strežniške sobe 
SC 3. Upravljanje energije za hlajenje 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. 

Ponudnik mora imeti ustrezne kompetence in izkušnje na področju zmanjševanja porabe energije za hlajenje, prepoznavanja možnosti za zmanjševanje porabe energije in uporabe odpadne toplote (npr. za 
ogrevanje sosednjih stavb ali za omrežja daljinskega ogrevanja). Ponudniki morajo še zlasti zagotoviti informacije o: 

• zmogljivosti in sposobnosti ponudnika in vseh izvajalcev za uspešno prepoznavanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe energije in za ponovno uporabo energije. To vključuje zagotovitev 
usposobljenega upravljavca energije za vse lokacije, ki so predmet naročila. 

• operativnih izkušnjah na področju uporabe nadzornih sistemov in programske opreme, ki prispevajo k strategijam za zmanjšanje porabe energije, zlasti Kodeksu ravnanja EU3/EN 50600 TR99-1 o 
najboljših praksah na področju „upravljanja hlajenja“ in „nastavitev temperature in vlage“. 

Preverjanje:  

Ponudniki morajo predložiti dokazila iz prejšnjih projektov na področju podatkovnih centrov s podobnimi značilnostmi, ki dokazujejo, kako so znižali ali zmanjšali porabo energije za hlajenje.  

Dokazila v obliki informacij in referenc za določene lokacije podatkovnih centrov, ki so jih zagotavljali v zadnjih treh letih. Ta dokazila se lahko nanašajo bodisi na zadevne pogodbe ali pa na ključno osebje, ki 
bo sodelovalo pri zagotavljanju storitve. 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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3.2 Tehnične specifikacije (TS)  
Osnovna merila Celovita merila 

Predmet naročila:  
nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje 

TS 1. Učinkovitost strežnika v aktivnem stanju 

Za vsak model strežnika, ki se uporablja v podatkovnem centru, mora biti izračunana ocena učinkovitosti v 
aktivnem stanju (EffACTIVE) enaka ali večja od najnižjih pragov učinkovitosti v aktivnem stanju, navedenih v 
nadaljevanju. 

Vrsta izdelka  Minimalna EffACTIVE  

Ena vtičnica  

Vgradni strežnik  11,0  

Pokončni strežnik  9,4  

Dve vtičnici  

Vgradni strežnik  13,0  

Pokončni strežnik  12,0  

Rezinski strežnik in strežnik z več vozlišči  14,0  

Štiri vtičnice  

Vgradni strežnik  16,0  

Rezinski strežnik in strežnik z več vozlišči  9,6  

 

Preverjanje: 

Ponudnik mora skladno z metodologijo merjenja iz standarda EN 303470 zagotoviti izračun učinkovitosti v 
aktivnem stanju za vsak model stražnika. Če za uporabo predlaga drugačne konfiguracije modelov strežnikov, 
mora opredeliti preverjeno zmogljivost visoke in nizke konfiguracije. Kot preverjanje lahko veljajo tudi 
rezultati preskusa modela z nastavljeno konfiguracijo, ki se bo uporabila. 

Za preverjanje se lahko uporabijo rezultati preskusa, ki se je izvedel v skladu z enakovrednimi preskusnimi 
standardi, da bi pridobili oznako ali kvalifikacijo CE.  

 

TS 1. Učinkovitost strežnika v aktivnem stanju 

Za vsak model strežnika, ki se uporablja v podatkovnem centru, mora biti izračunana ocena 
učinkovitosti v aktivnem stanju (EffACTIVE) enaka ali večja od najnižjih pragov učinkovitosti v 
aktivnem stanju, navedenih v nadaljevanju. 

Vrsta izdelka  Minimalna EffACTIVE  

Ena vtičnica  

Vgradni strežnik  13,0  

Pokončni strežnik  11,0  

Dve vtičnici 

Vgradni strežnik  18,0  

Pokončni strežnik  12,0  

Rezinski strežnik in strežnik 
z več vozlišči  

20,0  

Štiri vtičnice  

Vgradni strežnik  16,0  

Rezinski strežnik in strežnik 
z več vozlišči  

9,6  

 

Preverjanje: 

Ponudnik mora skladno z metodologijo merjenja iz standarda EN 303470 zagotoviti izračun 
učinkovitosti v aktivnem stanju za vsak model stražnika. Če za uporabo predlaga drugačne 
konfiguracije modelov strežnikov, mora opredeliti preverjeno zmogljivost visoke in nizke 
konfiguracije. Kot preverjanje lahko veljajo tudi rezultati preskusa modela z nastavljeno 
konfiguracijo, ki se bo uporabila. 

Za preverjanje se lahko uporabijo rezultati preskusa, ki se je izvedel v skladu z enakovrednimi 
preskusnimi standardi,da bi pridobili oznako ali kvalifikacijo CE.  
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TS 2. Območje delovanja IKT – temperatura in vlaga 

Se uporabijo v primeru zračnega hlajenja in če je podatkovni center zasnovan za ekonomično in/ali prosto 
hlajenje. Veljavni razredi pogojev delovanja so opisani v Prilogi I. 
Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj dovoljenega razpona vlažnosti in temperature pri suhem 
termometru razreda pogojev delovanja A2 Uredbe 2019/424/EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki 
določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. 
 
Preskusiti je treba, ali oprema deluje v dovoljenem razponu najmanj 16 obratovalnih ur (obratovanje na visoki 
temperaturi ni predvideno za neprekinjeno uporabo). Preskus mora biti zasnovan tako, da predstavlja realne 
pogoje delovanja (glej priložena pojasnila). V ta namen so lahko primerne tudi preskusne metode, ki navajajo 
evropski standardi o razredih pogojev delovanja za strežnike in so bile razvite kot odgovor na osnutek 
pooblastila za standardizacijo v okviru Uredbe 2019/424/EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov. 
Za potrditev prihranka energije je treba navesti tudi porabo energije ventilatorja pri običajni in povišani 
vhodni temperaturi. 
Se uporabijo v primeru tekočinskega hlajenja.  
Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj temperaturnih območij, ki so v razpisu določeni za 
oskrbo naprave z vodo v zvezi z razredi W2 in W3 iz Priloge II.  

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti specifikacije in deklaracije proizvajalca za vsak kos opreme IKT.   
Ponudnik mora izjaviti, da so bili za modele strežnikov izvedeni preskusi delovanja v dovoljenem razponu v 
določenem obsegu ur v opredeljenem časovnem obdobju. Zagotoviti mora specifikacijo preskusa.  
Za preverjanje se lahko uporabijo tudi informacije in rezultati preskusa, opravljenega za namen pridobitve 
oznake CE. 
 

TS 2. Območje delovanja IKT – temperatura in vlaga 
Se uporabijo v primeru zračnega hlajenja in če je podatkovni center zasnovan za ekonomično 
in/ali prosto hlajenje. Veljavni razredi pogojev delovanja so opisani v Prilogi I. 
Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj dovoljenega razpona vlažnosti in 
temperature pri suhem termometru razreda pogojev delovanja A3 Uredbe 2019/424/EU o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov 
in izdelkov za shranjevanje podatkov. 
 
Preskusiti je treba, ali oprema deluje v dovoljenem razponu najmanj 88 obratovalnih ur 
(delovanje pri visoki temperaturi ni predvideno za neprekinjeno uporabo). Preskus mora biti 
zasnovan tako, da predstavlja realne pogoje delovanja (glej priložena pojasnila). V ta namen so 
lahko primerne tudi preskusne metode, ki jih navajajo evropski standardi o razredih pogojev 
delovanja za strežnike in so bile razvite kot odgovor na osnutek pooblastila za standardizacijo v 
okviru Uredbe 2019/424/EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov. 
Za potrditev prihranka energije je treba navesti tudi porabo energije ventilatorja pri običajni in 
povišani vhodni temperaturi. 
Se uporabijo v primeru tekočinskega hlajenja.  
Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj temperaturnih območij, ki so v razpisu 
določeni za oskrbo naprave z vodo v zvezi z razredi W4 in W5 iz Priloge II. 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti specifikacije in deklaracije proizvajalca za vsak kos opreme IKT.   
Ponudnik mora izjaviti, da so bili za modele strežnikov izvedeni preskusi delovanja v 
dovoljenem razponu v določenem obsegu ur v opredeljenem časovnem obdobju. Zagotoviti 
mora specifikacijo preskusa.  
Za preverjanje se lahko uporabijo tudi informacije in rezultati preskusa, opravljenega za namen 
pridobitve oznake CE. 

Pojasnilo: 1: reprezentativno toplotno preskušanje opreme IKT 
To pojasnilo določa podlago za reprezentativno toplotno preskušanje opreme IKT. Da je preskušanje reprezentativno za realne obratovalne pogoje, mora biti zasnovano tako, da simulira:  

• kratkotrajne spremembe gradienta, na katere vpliva oprema za hlajenje, na primer prehod s prostega hlajenja na mehanski sistem;  

• kratkoročna obdobja intenzivne izpostavljenosti, na katera vplivajo okoljski pogoji, na primer med daljšimi poletnimi vročinskimi valovi; in   

• indikativno pogostost pojavljanja obeh prej navedenih dogodkov v poslovnem letu. 
Pojasnilo: 2: toplotna učinkovitost in uporabljena energija 
Potrebno je poudariti, da je v okviru presojanja, ali je strežnik A2 oziroma A3 zmožen zmanjšati skupno uporabljeno energijo, treba razmisliti o podelitvi dodatnih točk za strežnike z zmogljivostjo A3. 
Če izguba zmogljivosti zaradi podpiranja obratovanja strežnikov pri 40o C vodi v večje število uporabljenih strežnikov, se dodatne točke ne podelijo. 
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 TS 3. Zasnova za popravilo in nadgradnjo strežnikov in shranjevanja podatkov  

To merilo se uporablja samo za naročanje novih strežnikov in shranjevanja podatkov v 
podjetniškem podatkovnem centru. 

Ponudnik mora predložiti jasna navodila za popravilo brez porušitve ali zamenjavo naslednjih 
sestavnih delov: 

 naprav za shranjevanje podatkov,  

 pomnilnikov,  

 procesorjev (CPE),  

 matičnih plošč,  

 razširitvenih kartic/grafičnih kartic,  

 napajalnih enot (PSU),  

 ventilatorjev, 

 akumulatorjev. 
Navodila morajo za vsako potrebno popravilo in sestavni del vsebovati najmanj: 

1 vrsto postopka; 

2 vrsto in število tehnik pritrjevanja, ki jih je treba upoštevati pri razstavitvi; 

3 potrebna orodja. 
Navodila morajo biti na voljo pooblaščenim tretjim osebam, vključno s posredniki, serviserji 
nadomestnih delov, dobavitelji nadomestnih delov, izvajalci recikliranja in ponudniki 
vzdrževanja, ki jih pridobijo z registracijo na spletni strani proizvajalca. Ta navodila morajo biti 
na voljo najmanj 8 let po uvedbi strežnika na trg. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora za namene preverjanja zagotoviti dostop do navodil za popravilo.  

Informacije o popravilu morajo biti podane v skladu z EN 45559:2019: Metode za zagotavljanje 
informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo. Za preverjanje se lahko 
uporabijo tudi rezultati preskusa, opravljenega za namene pridobitve oznake CE. 
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Predmet naročila:  
nakup storitev za izrabljene strežnike ter izrabljeno opremo za shranjevanje podatkov in omrežja 

TS 4. Upravljanje izrabljenih strežnikov ter izrabljene opreme za shranjevanje podatkov in omrežja 

(enako za osnovna in celovita merila) 

To merilo se uporablja v povezavi s klavzulo o izvedbi naročila CPC3. 

Ponudnik mora zagotoviti storitve za:  

 ponovno uporabo in recikliranje celotnega izdelka in/ali  
 selektivno obdelavo sestavnih delov v skladu s Prilogo VII direktive o OEEO za izrabljeno opremo,  
 recikliranje sestavnih delov za predelavo kritičnih surovin.   

Storitev mora obsegati naslednje dejavnosti: 

- zbiranje; 

- zaupno ravnanje s podatki in njihovo varno brisanje (razen če je izvedeno znotraj podjetja);  

- preizkušanje delovanja, servisiranje, popravilo in posodabljanje za pripravo izdelkov za ponovno uporabo4;  

- ponovno trženje izdelkov za ponovno uporabo; 

- razstavljanje za ponovno uporabo, recikliranje in/ali odstranjevanje sestavnih delov. 

Ponudnik mora pri zagotavljanju storitve poročati o deležu opreme, pripravljene ali ponovno dane na trg za ponovno uporabo, in deležu opreme, pripravljene za recikliranje.  

Priprava na ponovno uporabo, recikliranje ali odstranjevanje se mora izvesti povsem v skladu z zahtevami iz člena 8 ter Prilog VII in VIII Direktive 2012/19/EU o OEEO ter ob upoštevanju seznama sestavnih 
delov za selektivno obdelavo [glej priloženo pojasnilo].  

Ponudniki morajo predložiti tudi dokazila o vseh ukrepih, izvedenih za izboljšanje recikliranja kritičnih surovin kobalta (v akumulatorjih) in neodima (v trdih diskih), v skladu z razpoložljivimi informacijami o 
vsebnosti kobalta in neodima, kakor jih določa Priloga II.3.3.a Uredbe 2019/424/EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti podrobne informacije o ureditvah za zbiranje, varnost podatkov, pripravo za ponovno uporabo, ponovno trženje za ponovno uporabo ter za recikliranje/odstranjevanje.  To mora med 
izvajanjem naročila vključevati veljavno dokazilo o skladnosti naprav za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki se bodo uporabljale za ravnanje s sestavnimi deli, ki lahko vsebujejo kritične 
surovine, ter za njihovo ločevanje.  

Pojasnilo: sestavni deli, za katere je potrebno selektivno ločevanje 

V nadaljevanju so navedeni sestavni deli, ki jih je v skladu s Prilogo VII direktive OEEO potrebno selektivno ločevati: 

• sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro  
 

4 Nekatere države članice so razvile standarde in/ali sheme, da katere se lahko sklicujejo javni organi za zagotavljanje podrobnejših informacij o tem, kako je treba pripraviti opremo za ponovno uporabo in nadaljnjo prodajo. 
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• akumulatorji,.  
• plošče s tiskanim vezjem, večje od 10 cm2,  
• bromirani zaviralci gorenja, ki vsebujejo plastiko,  
• klorofluoroogljikovodiki (CFC), halogenirani klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC), ogljikovodiki (HC),  
• zunanji električni kabli,  
• kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB),  
• sestavni deli, ki vsebujejo ognjeodporna keramična vlakna,  
• elektrolitni kondenzatorji, ki vsebujejo nevarne snovi,  
• oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo potencial globalnega segrevanja (GWP) nad 15, 
• pline, ki tanjšajo ozonski plašč, je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009. 
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Predmet naročila:  

• izgradnja novega podatkovnega centra 
• razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo 
• konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre 

TS 5. Spremljanje stanja okolja 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Se uporabijo v primeru nove izgradnje ali nadgradnje podatkovnih centrov 

Ponudnik mora dokazati, da ima objekt okoljske nadzorne naprave in infrastrukture, ki so skladne z zahtevami in priporočili standarda EN 50600-2-3 in s katerimi je mogoče meriti: 

1) temperaturo v računalniški sobi: 

a) temperaturo dovodnega zraka 

b) temperaturo odhodnega zraka 

c) temperaturo mrzlega prehoda (kjer se uporablja) 

d) temperaturo vročega prehoda (kjer se uporablja) 

2) relativno vlažnost: 

a) zunanjo relativno vlažnost 

b) relativno vlažnost v računalniški sobi 

3) zračni tlak pod dvojnim podom (če je dvojni pod nameščen) 

4) stopnjo pretoka hladilnih sredstev (če zasnova okoljskega nadzornega sistema temelji na premikanju tekočin, npr. vodno hlajenje) 

Poleg tega mora poročati tudi o razčlenjenosti režima merjenja, ki ga želijo namestiti. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti načrte in tehnične specifikacije za sistem spremljanja, ki ga bodo namestili, ter opredeliti, kako ta sistem zagotavlja navedeno razčlenjenost režima merjenja v skladu z EN 50600-2-3.  
Javni naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks.   
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 TS 6. Najboljše prakse hladilnega sistema – nova izgradnja ali nadgradnja podatkovnih 
centrov  

Ponudnik mora dokazati, da načrt vključuje „pričakovane“ najboljše prakse, navedene za 
naslednje vidike zasnove v zadnji različici [Kodeks ravnanja EU/EN50600 TR99-1]:   

• zasnova in upravljanje pretoka zraka  

• hladilna naprava  

• klimatske naprave/naprave za obdelavo zraka za računalniško sobo 

Poleg tega je treba izvajati prakse prostega in ekonomičnega hlajenja, kjer je to mogoče (glej 
tudi priloženo pojasnilo), in za hladilni sistem izvesti oceno ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb ter tveganj. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti načrte in skice, ki vključujejo najboljše prakse Kodeksa ravnanja/EN 
50600 TR99-1. Javni naročnik si pridržuje pravico, da od tretje osebe zahteva revizijo 
podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks. 

V primeru sodelovanja v Kodeksu ravnanja EU mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec za 
poročanje5, vložen za registracijo v Kodeks ravnanja EU, vključno z opisom načrta izvajanja 
pričakovanih praks. Prav tako mora predložiti dokazilo o sodelovanju, ki ga podeli Skupno 
raziskovalno središče Evropske komisije. 

V skladu s klavzulo o izvedbi naročila se bo spremljalo tudi sprejetje sodelovanja v kodeksu 
ravnanja EU in izvajanje najboljših praks. 

 

Pojasnilo: prakse pri prostem hlajenju in ekonomičnem hlajenju 

Prosto hlajenje/ekonomično hlajenje sta zasnovi hladilnih naprav, ki za izpolnjevanje vseh ali dela zahtev po hlajenju objekta izkoriščajo hladne okoljske pogoje, tako da je odvisnost od kakršne koli oblike 
mehanskega hlajenja, vključno s kompresorji, nižja ali celo v celoti izvzeta, kar omogoča znatno zmanjšanje porabe energije.  

Možnosti za uporabo prostega hlajenja so večje v hladnem in suhem podnebju ter na območjih z uporabo višjih nastavljenih vrednosti temperature. 

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

• razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in/ali strežniško sobo 
• nakup kolokacijskih storitev 
• nakup storitev gostovanja 
• nakup storitev v oblaku 

 TS 7. Najboljše prakse hladilnega sistema – obstoječa kolokacija ali gostovanje 
podatkovnih centrov 

Ponudnik mora dokazati, da podatkovni center vključuje „pričakovane“ najboljše prakse, 
navedene v naslednjih vidikih zasnove v zadnji različici [Kodeks ravnanja EU oziroma 
EN50600 TR99-1]: 

• zasnova in upravljanja pretoka zraka  

• hladilna naprava  

• klimatske naprave/naprave za obdelavo zraka za računalniško sobo 

Poleg tega je treba uporabiti prakse prostega hlajenja in ekonomičnega hlajenja, kjer je to 
mogoče (glej tudi priloženo pojasnilo). 

Preverjanje: 

Ponudnik mora dokazati [posodobljeno sodelovanje v Kodeksu ravnanja EU ali potrdilo tretje 
osebe o izvajanju pričakovanih praks, kakor so navedene v EN50600 TR99-1].   

Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec za poročanje6, ki opisuje stanje izvajanja 
pričakovanih najboljših praks za prej navedene vidike zasnove. 

Javni naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji 
podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks.   

Zagotoviti je treba utemeljitev za opustitev katere koli od navedenih „pričakovanih“ najboljših 
praks. 

Pojasnilo: prakse pri prostem hlajenju in ekonomičnem hlajenju 

Prosto hlajenje/ekonomično hlajenje sta zasnovi hladilnih naprav, ki za izpolnjevanje vseh ali dela zahtev po hlajenju objekta izkoriščajo hladne okoljske pogoje, tako da je odvisnost od kakršne koli oblike 
mehanskega hlajenja, vključno s kompresorji, nižja ali celo v celoti izvzeta, kar omogoča znatno zmanjšanje porabe energije.  

Možnosti za uporabo prostega hlajenja so večje v hladnem in suhem podnebju ter na območjih z uporabo višjih nastavljenih vrednosti temperature. 

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

• izgradnja novega podatkovnega centra 
• razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo 
• konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre 

TS 8. Pripravljenost za ponovno uporabo odpadne toplote 

Priporoča se, da se te tehnične specifikacije določijo samo, če na mestu samem ali v njegovi bližini obstaja 
povpraševanje po toploti ali če je javni naročnik na mestu samem ali v njegovi bližini prepoznal jasno 
načrtovano ali morebitno priložnost. 

Podatkovni center ali strežniška soba mora zagotavljati cevne napeljave za prihodnje cevovode za prenos 
toplote ali druge značilnosti, ki omogočajo inštalacijo vodovodnega sistema, ki dosega vse vrste strežniških 
omar, tako da jih je v kasnejši fazi mogoče enostavno nadgraditi s tekočinskim hlajenjem.  

 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti tehnične risbe, ki prikazujejo namestitev vodovodnega sistema z odcepi do vsake 
vrste strežnikov ali zasnovo, ki je načrtovana tako, da jo je mogoče enostavno nadgraditi. 

 

Javni naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji podatkovnega 
centra, da lahko preveri izvajanje tega merila. 

 

 

TS 8. Ponovna uporaba toplote 

To merilo je treba prilagoditi lokalni razpoložljivosti sistemov in omrežij daljinskega ogrevanja, 
ki lahko vključujejo tudi ponovno uporabo toplote na isti lokaciji. Če je do teh sistemov 
omogočen enostaven dostop, se priporoča določitev celovite tehnične specifikacije. 

Podatkovni center mora biti priključen na sistem in oskrbovati lokalne potrošnike toplote z 
[odstotek določi javni naročnik] % odpadne toplote podatkovnega centra, izražene kot faktor 
ponovne uporabe energije (ERF)7. 

ERF mora biti izračunan za vsako napravo skladno z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim 
standardom. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti izračune in tehnične risbe za sisteme ponovne uporabe toplote in 
njihove priključitve. Od upravljavca omrežja je treba pridobiti dokazila o pogodbenih dogovorih 
ali pisma o nameri.  

Javni naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji 
podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje tega merila. 

Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o ERF. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali 
sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in 
ki vsebujejo izračunan ERF. 

 
7 To lahko vključuje potrošnike na isti lokaciji ali tiste, priključene na podatkovni center preko omrežja daljinskega ogrevanja. 



 

20 

 

 TS 9. Faktor energije iz obnovljivih virov (REF) 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Priporoča se, da javni naročnik pred 
uporabo tega merila preizkusi trg z morebitnimi ponudniki ter lokalno razpoložljivost oskrbe. 

Faktor energije iz obnovljivih virov podatkovnega centra mora biti enak 1 (100 % energije iz 
obnovljivih virov). REF za energijo, dobavljeno in porabljeno v podatkovnem centru, se 
izračuna skladno z EN 50600-4-3. 

Električna energija, ki prispeva k REF, mora prihajati iz obnovljivih virov energije, ki so 
določeni v Direktivi 2009/28/ES. 

Preverjanje: 

Navesti je treba REF, podatke o dobavi in uporabi električne energije ter profile obremenitve, na 
katerih temeljijo izračuni. 

Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o REF. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali 
sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in 
ki vsebujejo izračunan REF. 

 

 TS 10. Potencial globalnega segrevanja za mešanico hladilnih sredstev  

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. 

Glej tudi AC 11 

Tehtano povprečje potenciala globalnega segrevanja (GWP) za mešanico hladilnih sredstev, ki 
se bo uporabljala v hladilnem sistemu podatkovnega centra, ne sme presegati 10, razen če se 
dokaže, da uporaba takšnih hladilnih sredstev zaradi izjemnih razmer ni možna ali bi zmanjšala 
energetsko učinkovitost hladilnih sistemov.  

Preverjanje:  

Ponudniki morajo sporočiti izračun tehtanega povprečja potenciala globalnega segrevanja, tudi 
za zalogo hladilnih sredstev, uporabljenih na lokacijah ali za zagotavljanje storitve, ter dokazati 
skladnost z metodo, opisano v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 517/2014. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (ISO 50001) ali sistemi 
okoljskega upravljanja (EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki navajajo uporabo 
hladilnih sredstev. 

Izjemne razmere, ki preprečujejo uporabo hladilnih sredstev s tehtanim povprečjem GWP v 
razponu od 0 do 10, se dokumentirajo. 
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3.3 Merila za oddajo naročila (AC) 
Osnovna merila Celovita merila 

Predmet naročila:  
nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje. 

AC 1. Moč strežnika v stanju nedejavnosti 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Ta merila se uporabijo v kombinaciji s TS 1. Strežnikom, ki so skladni s TS 1, se lahko dodelijo dodatne točke za njihovo moč v stanju nedejavnosti. 

Uporabijo se samo, če so vrsta izdelka (npr. vgradni ali pokončni strežniki, strežniki z eno ali dvema vtičnicama) in značilnosti sistema, ki vplivajo na porabo električne energije (npr. zmogljivost CPE, strežnik z 
električno redundanco ali brez nje, pomnilnik, pogoni, dodatne naprave), opisane v tehničnih specifikacijah.  

Z izjemo odpornih strežnikov se lahko strežnikom za visokozmogljivostno računalništvo in strežnikom z integriranim pomožnim procesorskim pospeševalnikom dodeli največ x točk [število se določi]. 
Modelom strežnikov se dodelijo točke na podlagi stopnje izboljšanja glede na najnižje prage zmogljivosti, kakor so izračunani za vrsto strežnika v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 o določitvi zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti natančen izračun moči posameznih strežnikov v stanju nedejavnosti na podlagi preizkusa iz EN 303470 ter skladno z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 (glej tudi priloženo pojasnilo). 
Če za uporabo predlaga drugačne konfiguracije modelov strežnikov, mora opredeliti preverjeno zmogljivost visoke in nizke konfiguracije. Ponudnik lahko skladnost dokaže tudi s poročilom o preskusu za 
podobno konfiguriran enak model strežnika. 

Pojasnilo: izračun moči v stanju nedejavnosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 

EN 303 470 temelji na različici 2 metodologije preizkušanja SERT in vključuje poseben preskus moči v stanju nedejavnosti, izračun moči v aktivnem stanju in metriko aktivne učinkovitosti. Proizvajalci morajo 
te podatke skladno z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov dati na voljo javnosti.  

Za uporabo osnovnih meril mora biti najnižji prag za vsako vrsto strežnika izračunan na podlagi dodatnih sestavnih delov strežnika, ki jih je treba vključiti v ponudbo in v razpis za zbiranje ponudb. 

Metoda za okoljsko primerno zasnovo izdelkov je podrobno opisana v Prilogi III tega dokumenta z merili. Vsak prag mora biti določen v skladu z naslednjo enačbo: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

pri čemer je Pbase osnovna dodelitev moči v stanju nedejavnosti iz preglednice 3, ∑Padd_i pa je vsota dodelitev moči v stanju nedejavnosti za ustrezne dodatne sestavne dele, kot so določene v preglednici 4. Za 
rezinske strežnike je moč Pidle izračunana kot skupna izmerjena moč, deljena s številom rezinskih strežnikov, nameščenih v preizkušeni rezinski omari.  

 

 

 



 

23 

 

 AC 2. Potreba strežnika po energiji 

Ta merila se priporočajo, če javni naročnik želi pridobiti ponudbe na podlagi porabe električne 
energije pričakovane delovne obremenitve IT in jo nato spremljati med delovanjem. Uporabijo se v 
povezavi s CPC 1. 

Točke bodo dodeljene na podlagi ocene uporabljene energije, izračunane za vse vrste strežnikov in 
njihove konfiguracije, ki se bodo uporabile v podatkovnem centru.  

Zmogljivost različnih konfiguracij strežnikov je nato mogoče interpolirati s pomočjo najvišjih in 
najnižjih preskusnih podatkov za konfiguracije. Izračun lahko temelji na delovnih obremenitvah, ki 
jih določi javni naročnik.   

Največ točk bo dodeljenih ponudbi z najnižjo uporabljeno energijo.  Vsem drugim ponudbam se 
dodelijo točke sorazmerno z najboljšo ponudbo. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti podroben izračun porabe energije, bodisi na podlagi [je treba določiti]:  

• metode uporabljene energije s standardiziranimi delovnimi obremenitvami iz EN 303470 
ali 

• s preizkusnim protokolom, ki ga določi javni naročnik. 

Če je zmogljivost konfiguracij interpolirana iz preizkusnih podatkov, je treba predložiti informacije 
o uporabljeni metodi.   

 

Predmet naročila:  
nakup storitev virtualizacije ali konsolidacije IT 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi s CPC 4.2. 

(enako za osnovna in celovita merila) 

AC 3. Izkoriščenost strežnika 

Točke bodo dodeljene na podlagi pričakovane povprečne letne stopnje izkoriščenosti strežnika na podlagi zahtev javnega naročnika v zvezi z ravnanjem s podatki in z njihovo obdelavo. Točke bodo dodeljene 
skladno z naslednjimi razponi: 

> 70 %: [določeno število] točk 

40–70 %: 0,8 x [določeno število] točk 

25–40 %: 0,5 x [določeno število] točk 

Preverjanje: 
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Ponudnik mora predložiti modeliranje, izračune ali ocene pričakovane izkoriščenosti na podlagi orodij, opisanih v SC 1. 

Predmet naročila:  
nakup storitev za izrabljene strežnike 

AC 4. Upravljanje izrabljenih strežnikov 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporabijo se v povezavi s TS 4. 

Točke bodo dodeljene ponudnikom storitev ponovne uporabe in recikliranja, ki zagotovijo ločevanje in recikliranje tiskanih vezij in zunanjih kablov, ki niso primerni za ponovno uporabo.   

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti potrdilo, da so bili opredeljeni sestavni deli reciklirani.  

Predmet naročila:  
izgradnja/nadgradnja novega/obstoječega podatkovnega centra 

AC 5. Učinkovitost uporabe energije (PUE) – zasnovana PUE  

(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporabijo se v primeru izgradnje/nadgradnje novega/obstoječega podatkovnega centra, če je uporabo energije IT že mogoče določiti. 

Točke bodo dodeljene ponudbi z najučinkovitejšo zasnovano PUE (dPUE) (vse določene točke) pri določeni obremenitvi IT (npr. 50 % zasnove) in pod določenimi okoljskimi pogoji. Vrednost PUE mora biti 
določena v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. 
 
Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti izračune zasnove, ki dokazujejo, kako je bila PUE izračunana v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. 

 

Predmet naročila:  
nakup storitev za upravljanje in vzdrževanje podjetniškega podatkovnega centra/strežniških sob  
AC 6. Učinkovitost uporabe energije (PUE) – potencial izboljšanja PUE  

(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporabijo se v primeru upravljanja in vzdrževanja obstoječega podatkovnega centra, kjer je znana pretekla PUE. Uporabijo se lahko tudi za strežniške sobe, če imajo namensko infrastrukturo za hlajenje.  

Točke bodo dodeljene na podlagi ponudnikovega ocenjenega potenciala izboljšanja glede na zgodovinsko izhodišče za PUE [ki ga določi javni naročnik]. Ocene v ponudbah morajo biti izvedene na podlagi 
zgodovinske obremenitve IT in okoljskih pogojev, kakor jih določi javni naročnik. Vrednost PUE mora biti določena v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. 
 
Preverjanje:  
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Ponudniki morajo predložiti izračune, ki dokazujejo, kako je bila PUE izračunana v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. 
Predmet naročila: 
izgradnja/nadgradnja novega/obstoječega podatkovnega centra 

 AC 7. Poraba energije hladilnega sistema 
Točke bodo dodeljene na podlagi ocenjene porabe energije za hlajenje, potrebne za obratovanje 
zasnove podatkovnega centra pod referenčnimi podnebnimi pogoji za izbrano lokacijo. Točke 
bodo dodeljene ponudbi z najučinkovitejšo zasnovo (vse določene točke). 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, modeliranje in izračune za oceno zasnove. 

 

  AC 8. Ponovna uporaba odpadne toplote (za nove podatkovne centre) 

Merilo je treba prilagoditi lokalni razpoložljivosti sistemov in omrežij daljinskega ogrevanja.  Če 
javni naročnik prepozna lokalne priložnosti, se priporoča določitev celovitega merila za oddajo 
naročila. 

Točke bodo dodeljene ponudnikom, ki se zavežejo k oskrbi lokalnih končnih uporabnikov z več 
kot x % [odstotek določi javni naročnik] odpadne toplote podatkovnega centra, izražene kot 
faktor ponovne uporabe energije (ERF). Dodatna točka se dodeli za vsakih 10 % dodatne 
odpadne toplote, ki jo dobavi podatkovni center.  

ERF mora biti izračunan za vsako napravo skladno z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim 
standardom. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti izračune v skladu z ETSI ES 205 200-2-1 ali enakovrednim standardom 
ter tehnične risbe za sisteme in priključke za ponovno uporabo toplote. Od morebitnih 
potrošnikov toplote je treba pridobiti dokazila o pogodbenih dogovorih ali pisma o nameri. 
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Predmet naročila: 

• naročanje kolokacijskih storitev 
• naročanje storitev gostovanja 
• naročanje storitev v oblaku 
• upravljanje in vzdrževanje podjetniškega podatkovnega centra/strežniške sobe 

 
 AC 9. Ponovna uporaba odpadne toplote (za upravljane storitve) 

Če se naroča storitev, se priporoča določitev celovitega merila za oddajo naročila.  
 
Točke se dodelijo na podlagi priznanega faktorja ponovne uporabe energije (ERF) za naprave, ki 
se bodo uporabljale za izvajanje naročila. Točke bodo dodeljene sorazmerno s ponudnikom, ki 
ponuja najvišji faktor ponovne uporabe energije. 
ERF mora biti izračunan za vsako napravo skladno z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim 
standardom. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izračune v skladu z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom.  

Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o ERF. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali 
sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki 
vsebujejo izračunan ERF. 

 
AC 10. Faktor energije iz obnovljivih virov (REF) 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Točke se dodelijo samo ponudnikom, ki izpolnjujejo 
minimalne zahteve za zmogljivost sistema IT ter mehaničnega in električnega sistema. Za storitve v oblaku se 
REF lahko zahteva kot srednja vrednost za lokacijo, ki zagotavlja storitev. 

Točke se dodelijo sorazmerno s ponudnikom, ki ponuja najvišji REF za porabo električne energije. 

REF za energijo, dobavljeno in porabljeno v podatkovnem centru, se izračuna skladno z EN 50600-4-38. 

Električna energija, ki prispeva k REF, mora prihajati iz obnovljivih virov energije, kakor so določeni v 
Direktivi 2009/28/ES9. 

AC 10. Faktor energije iz obnovljivih virov (REF) 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Točke se dodelijo samo ponudnikom, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve za zmogljivost sistema IT ter mehaničnega in električnega 
sistema. Za storitve v oblaku se lahko zahteva obremenitvi prilagojen REF kot srednja vrednost 
za lokacijo, ki zagotavljajo storitev. 

Točke se dodelijo sorazmerno s ponudnikom, ki ponuja najvišji obremenitvi prilagojen REF za 
porabo električne energije. 

REF za energijo, dobavljeno in porabljeno v podatkovnem centru, se izračuna skladno z EN 
50600-4-3. Profil obremenitve za proizvodno zmogljivost se mora pri tem nanašati na projektiran 

 
8 EVROPSKI STANDARD EN 50600-4-3 - Informacijska tehnologija – zmogljivosti in infrastrukture podatkovnega centra – del 4–3: faktor energije iz obnovljivih virov 
9 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Od 30. junija 2021 se bo uporabljala opredelitev pojma energije iz obnovljivih virov, kakor je določena v 
Direktivi 2018/2001/EU o razveljavitvi Direktive 2009/28/ES. 



 

27 

 

Preverjanje: 

Navesti je treba REF ter podatke o dobavi in uporabi električne energije, na katerih temeljijo izračuni.   

Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o REF. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (ISO 50001) ali sistemi okoljskega 
upravljanja (EMAS ali ISO 14001) , ki jih potrdijo tretje osebe in ki vsebujejo izračunan REF. 

 

profil obremenitve podatkovnega centra.  

Električna energija, ki prispeva k REF, mora prihajati iz obnovljivih virov energije, kakor so 
določeni v Direktivi 2009/28/ES. 

Preverjanje:  

Navesti je treba REF, podatke o dobavi in uporabi električne energije ter profile obremenitve, na 
katerih temeljijo izračuni.  

Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o REF. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali 
sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki 
vsebujejo izračunan REF. 

 
Pojasnilo: potrdilo o izvoru 

Vse države EU so pravno zavezane, da v skladu z Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 2004/8/ES vzpostavijo sheme potrdil o izvoru za električno energijo iz obnovljivih virov energije. Te zagotavljajo dobro 
pravno podlago za preverjanje. Upoštevajte, da se lahko stanje obvezne uporabe shem potrdil o izvoru med državami članicami razlikuje.  

Druga možnost bi bila, da dobavitelj predloži neodvisno dokazilo za to, da je bila ustrezna količina električne energije proizvedena iz virov, opredeljenih kot obnovljivih virov energije (npr. certifikat 
neodvisnega organa za izdajo, s katerim je možno trgovati in ki ga je odobrila vlada). Naslednja možnost bi bila, če bi bila dobavljena električna energija označena z okoljskim znakom tipa 1 z opredelitvijo, ki 
je vsaj tako stroga kot opredelitev iz direktive 2009/28/ES. 

 
AC 11. Potencial globalnega segrevanja za mešanico hladilnih sredstev  

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. 

Glej tudi TS 10. 

Točke bodo dodeljene ponudniku skladno s tehtanim povprečjem potenciala globalnega segrevanja (GWP) 
za mešanico hladilnih sredstev, ki se bo uporabljala v sistemu za hlajenje podatkovnega centra. To se 
izračuna v skladu s Prilogo IV Uredbe (EU) št. 517/2014 (glej pojasnilo). Točke bodo dodeljene glede na 
naslednje posledične intervale tehtanega povprečja GWP. Dodeli se lahko največ x točk [število se določi]: 

• x točk za posledična tehtana povprečja GWP v razponu od 0 do 10, 

• 0,6x točk za posledična tehtana povprečja GWP v razponu od 11 do 150, 

• 0,2x točk za posledična tehtana povprečja GWP v razponu od 151 do 750. 

Preverjanje:  

Ponudniki morajo sporočiti izračun tehtanega povprečja potenciala globalnega segrevanja, tudi za zalogo 
hladilnih sredstev, uporabljenih na lokacijah ali za zagotavljanje storitve, ter dokazati skladnost z metodo, 
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opisano v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 517/2014.  

Ponudnik mora predložiti dokazilo o uporabi hladilnih sredstev, navedenih v izračunu. 

Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (ISO 50001) ali sistemi okoljskega 
upravljanja (EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki navajajo uporabo hladilnih sredstev.  

Pojasnilo: Metoda izračuna celotnega GWP za mešanico hladilnih sredstev v skladu s Prilogo IV uredbe (EU) št. 517/2014   

GWP za mešanico se izračuna kot tehtano povprečje, izračunano iz vsote frakcij teže posameznih snovi, pomnoženih z njihovimi GWP, razen če je določeno drugače, vključno s snovmi, ki niso fluorirani 
toplogredni plini. Enačba je navedena v nadaljevanju: 

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

pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem ± 1 % po teži. GWP hladilnih sredstev je naveden v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 517/2014. 

Dokumentacija o količini in vrsti fluoriranih plinov je že zahtevana s členom 6 Uredbe (EU) št. 517/2014.   
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3.4 Klavzule o izvedbi naročila (CPC)  
Osnovna merila Celovita merila 

Predmet naročila:  

• nakup storitev za upravljanje in vzdrževanje podjetniških podatkovnih centrov ali strežniških sob  
  CPC 1. Spremljanje porabe energije IT 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi z AC 2. 

Izvajalec mora predložiti mesečne in letne podatke za opremo IT, ki je nameščena v 
podatkovnem centru. 
Spremljanje porabe energije mora biti skladno z zahtevami in priporočili standarda EN 50600-2-
2. 
 

CPC 2. Spremljanje izkoriščenosti opreme IT  

(enako za osnovna in celovita merila) 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi z AC 3. 

Izvajalec mora zagotoviti redna poročila o analizah optimizacije ter doseganju ciljev izkoriščenosti, dogovorjenih z naročnikom v teku določenega projekta IT. 
Ponudnik storitve mora mesečno meriti in sporočati stopnjo izkoriščenosti strežnikov v podatkovnem centru na podlagi ISO 30134-5.  
 
Predmet naročila:  

• nakup storitev za izrabljene strežnike ter izrabljeno opremo za shranjevanje podatkov in omrežja 

CPC 3. Poročanje o končni destinaciji strežnikov ,opreme za shranjevanje podatkov in omrežne opreme 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporabijo se v povezavi s TS 4. 

Izvajalec mora predložiti poročilo o stanju opreme v zalogi, potem ko se vsi deli obdelajo za ponovno uporabo, reciklirajo ali odstranijo. Poročilo mora vsebovati podatke o deležu delov, ki so bili ponovno 
uporabljeni ali reciklirani, ter podatke o tem, ali so deli ostali v EU ali so bili izvoženi. 

Za opremo in sestavne dele, ki so bili reciklirani v EU, je treba sprejeti naslednja dokazila o obratih za predelavo: 

• dovoljenje, ki ga izda nacionalni pristojni organ v skladu s členom 23 Direktive 2008/98/ES ali  

• potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami EN 50625-1 ali enakovredne sheme skladnosti, ki ga izda tretja oseba. 
Če so sestavni deli in oprema izvoženi za ponovno uporabo ali recikliranje, morajo izvajalci predložiti naslednje informacije o pošiljki in predelavi:  

• informacije o pošiljki za opremo, namenjeno za ponovno uporabo, v skladu s Prilogo VI Direktive 2012/19/EU o OEEO.   
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Za OEEO, izvoženo za predelavo zunaj EU, potrdilo o skladnosti z minimalnimi zahtevami za OEEO, določenimi v merilu, ali potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami EN 50625-1 ali enakovredne sheme 
skladnosti, ki ga izda tretja oseba10. 
 
Predmet naročila: 
– izgradnja novega podatkovnega centra 
– razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniške sobe 
– storitve za konsolidacijo obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre 

  CPC 4. Predstavitev učinkovitosti uporabe energije (PUE) ob prevzemu 

Uporabijo se v povezavi z AC 5. Predstavitev in poročanje se lahko izvaja na modularni osnovi, 
če je to ustrezno glede na zasnovo in razdelitev faz podatkovnega centra. 

Sistemi podatkovnih centrov/vgrajeni sistemi morajo pri zagonu vključevati preizkus, pri katerem 
se obremenitev opreme IT simulira pri delni in polni obremenitvi in pri čemer električni sistemi 
in sistemi hlajenja obratujejo v samodejnem načinu. 

Celotna oziroma jasno opredeljena poraba električne energije podatkovnega centra in opreme IT 
mora biti zabeležena skupaj z okoljskimi pogoji. Nato se lahko dejanska zmogljivost primerja s 
cilji iz AC 5. 

Podatki, ki prikazujejo trenutno PUE na podlagi izmerjenih vrednosti in delne obremenitve v 
skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. 
 

Predmet naročila: 
nakup storitev za upravljanje in vzdrževanje podjetniških podatkovnih centrov in strežniških sob  
CPC 5. Spremljanje vhodnih vrednosti učinkovitosti uporabe energije (PUE) 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporabijo se v povezavi z AC 5 in 6. 

Upravljavec objekta podatkovnega centra mora predložiti letno poročilo, ki vsebuje letno povprečje in mesečne razčlenjene podatke za skupno izmerjeno porabo energije podatkovnega centra ter posamično 
porabo električne energije mehanskih in električnih sistemov ter opreme IT. 
 
 
 
 

 
10 V času pisanja se naslednje sheme skladnosti štejejo kot sheme skladnosti, ki izpolnjujejo te zahteve: WEEELABEX:2011 zahteva za predelavo OEEO'; 'Responsible Recycling' (R2:2013) standard za podjetja za recikliranje elektronike; 
e-Stewards standard 2.0 za razumno recikliranje in ponovno uporabo elektronske opreme; avstralski/novozelandski standard AS/NZS 5377:2013 o „zbiranju, skladiščenju, prevozu in obdelavi izrabljene električne in elektronske opreme“   
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Predmet naročila: 
– izgradnja novega podatkovnega centra 
– razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniške sobe 
– storitve za konsolidacijo obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre 
 CPC 6. Izvajanje zasnov najboljših praks 

To merilo se uporablja v povezavi s TS 6. 

Na podlagi končne zasnove mora biti podatkovni center med izvajanjem naročila [sprejet za 
sodelovanje v Kodeksu ravnanja EU/potrjen s strani tretje osebe skladno z EN 50600 TR99-1].  

Ponudnik mora predložiti končne zasnove za sodelovanje v Kodeksu ravnanja EU. Letne 
posodobljene različice obrazca za poročanje mora prav tako posredovati javnemu naročniku.  

Javni naročnik si pridržuje pravico, da od tretje osebe zahteva revizijo podatkovnega centra, da 
lahko preveri izvajanje najboljših praks.   

Predmet naročila: 
nakup storitev za upravljanje in vzdrževanje podjetniških podatkovnih centrov in strežniških sob  
 CPC 7. Spremljanje porabe energije sistema za hlajenje 

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi z AC 7. 

Upravljavec objekta podatkovnega centra mora predložiti mesečne in letne podatke za porabo 
energije sistema za hlajenje podatkovnega centra. Spremljanje mora biti opredeljeno v skladu s 
smernicami iz EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednega standarda. 

  CPC 8. Spremljanje oskrbe s toploto in povezave  

Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba, v povezavi s TS 8 ter AC 8 in 9. 

Upravljavec objekta podatkovnega centra mora predložiti povprečne mesečne podatke za toploto, 
dobavljeno lokalnim potrošnikom toplote.   
Poleg tega mora v skladu z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom izračunati in 
sporočiti faktor ponovne uporabe energije (ERF).  
Javnemu naročniku mora na zahtevo omogočiti dostop do opreme in omrežne povezave na 
lokaciji podatkovnega centra za namene pregledov. 
 
 
 
 

Predmet naročila:  

• naročanje kolokacijskih storitev 
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• naročanje storitev gostovanja 
• naročanje storitev v oblaku 

 
CPC 9. Faktor energije iz obnovljivih virov (REF)  

Uporabijo se v povezavi z AC 10. 

Upravljavec objekta podatkovnega centra ali proizvodnih zmogljivosti na mestu samem ali v njegovi bližini mora predložiti mesečne podatke za kupljeno ali proizvedeno energijo iz obnovljivih virov. Tretji 
upravljavci morajo za primerjalne namene predložiti tudi skupno izmerjeno porabo energije podatkovnega centra. 
 
Predmet naročila:  

• naročanje kolokacijskih storitev 
• naročanje storitev gostovanja 
• naročanje storitev v oblaku 
• nakup storitev za upravljanje in vzdrževanje podjetniških podatkovnih centrov in/ali strežniških sob 

 CPC 10. Potencial globalnega segrevanja za mešanico hladilnih sredstev 

Se vključijo, če se uporabijo AC 11. 

Upravljavec projekta podatkovnega centra mora spremljati in preverjati emisije toplogrednih 
plinov za hladilna sredstva sistema hlajenja, kakor so ocenjene v fazi zbiranja ponudb. 
Za vsako leto obratovanja mora sporočati dejanske spremljane emisije na podlagi izmerjene 
porabe energije z možnostjo pregleda tretje osebe, če se to zahteva. 
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4 STROŠKI V ŽIVLJENJSKEM CIKLU 
Izračun stroškov v življenjskem ciklu je metoda za oceno skupnih stroškov obravnavane 
skupine izdelkov ali storitve. Model stroškov v življenjskem ciklu za javne naročnike se 
nanaša predvsem na vrsto uporabljenega poslovnega modela. V primeru strežniških sob in 
podjetniških podatkovnih centrov je javni lastnik podatkovnih centrov/strežniških sob 
odgovoren za naložbe v osnovna sredstva (CAPEX), vključno z nakupom in namestitvijo 
opreme IT ter mehanske in električne opreme v stavbi, skupaj z njeno infrastrukturo. Javni 
organ tudi neposredno krije stroške ob koncu življenjske dobe, povezane z razgradnjo 
naprave. 
S trendom kupovanja storitev podatkovnih centrov (npr. modeli ponudnikov kolokacijskih ali 
upravljanih storitev (MSP)) se model stroškov javnih organov preusmerja proti nižjim 
CAPEX in višjim upravnim odhodkom (OPEX) v obliki pristojbin, povezanih z naročenimi 
storitvami. Preglednica 1 nudi indikativno razumevanje strukture stroškov v življenjskem 
ciklu podatkovnih centrov in strežniških sob. 

Preglednica 1. indikativni stroški v življenjskem ciklu za lastnike in stranke 
podatkovnih centrov. 

Kategorija stroškov Razpon stroškov za uporabnike/stranke podatkovnih 
centrov (razčlenitev skupnih stroškov v življenjskem ciklu 
v %)  

 Strežniške 
sobe 

Podjetje Kolokacija MSP 

CAPEX za naprave  1–5 % 15–20 % 1–5 % 0 % 

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

OPEX za naprave 10–30 % 10–15 % 5–15 % 35–50 % 

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

Razgradnja 5–10 % 5–10 % 1–5 % 0 % 

Izrabljene naprave 1–5 % 1–5 % Ni relevantno Ni relevantno 

 
Merila EU za zelena javna naročila za podatkovne centre, strežniške sobe in storitve v oblaku 
bodo pozitivno vplivala na nekatere ključne stroške, ki jih je treba upoštevati v življenjskem 
ciklu podatkovnega centra. Čeprav je zelo težko oceniti določene prihranke pri stroških, ima 
uporaba teh meril visok potencial za zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu. Kvalitativen 
opis pričakovanega vpliva vsakega sklopa meril na stroške v življenjskem ciklu je opisan v 
nadaljevanju: 
Izdatki, povezani z opremo IT 

• Merila za energetsko učinkovitost strežnikov lahko vodijo v zmanjšanje 
stroškov OPEX za napravo (zaradi neposrednega zmanjšanja porabe električne 
energije strežnikov). Poleg tega lahko povečajo računalniško zmogljivost 
podatkovnega centra in s tem preprečijo potrebo po razširitvi infrastrukture ter 
s tem povezane stroške (ki vplivajo na CAPEX in OPEX). 
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• Merila za optimizacijo strežnikov: večja izkoriščenost zmanjšuje stroške 
CAPEX, ker je enako delo doseženo z manj opreme IT. Poleg tega se znižajo 
stroški energije OPEX, ker so mehanske in električne potrebe po hlajenju 
manjše. 

• Merila za upravljanje izrabljenih izdelkov se lahko uporabljajo za 
spodbujanje proizvajalcev in specializiranih trgovcev OEEO, da vlagajo 
ponudbe za zaloge izrabljene opreme. To lahko omogoča povračilo preostale 
vrednosti opreme. 

• Merila za popravljivost in posodobljivost opreme IT lahko pozitivno 
vplivajo na zmanjšanje obratovalnih stroškov za vzdrževanje opreme (OPEX 
za IT).  Ti izdatki so lahko v življenjskem ciklu podatkovnega centra enaki 
kapitalskim odhodkom.  

• Merila za območje delovanja opreme IKT:  stroški hlajenja so eden od 
dejavnikov, ki najbolj prispevajo k skupnemu strošku električne energije za 
velike podatkovne centre. Naročanje opreme IT, ki lahko vzdrži širše okoljske 
pogoje (za delovanje, ki ni neprekinjeno), pozitivno vpliva na prožnost in 
stroške podatkovnega centra. To je pomembno, če omogoča uvedbo prostega 
hlajenja in/ali ekonomičnih sistemov hlajenja, s čimer se zmanjšajo obstoječa 
mehanska in električna zmogljivost ter stroški kapitala in operativni stroški 
naprave.  Čeprav so pričakovani stroški CAPEX za IT višji, bodo prihranki pri 
stroških energije prevladali nad začetnim zvišanjem in nabavno ceno. 

 
Izdatki, povezani z mehanskimi in električnimi sistemi 

• Merila za učinkovitost uporabe energije (PUE): za zmanjšanje PUE se 
lahko izvaja več strategij, kot je kombinacija izboljšav v učinkovitosti 
mehanske in električne opreme, obratovalnih pogojev in toplotne zasnove. 
Zmanjšanje porabe energije zniža operativne stroške. 

• Merila za ponovno uporabo odpadne toplote: potencialni stroški in koristi 
so zelo odvisne od lokacije, vendar je mogoče pridobiti vrednost, če je 
ogrevanje že na voljo ali se načrtuje. Predvideva se, da se odpadna toplota ne 
uporablja ponovno, če ni povpraševanja. V skladu s študijami primerov o 
zračno hlajeni opremi IKT in toplotnih črpalkah znaša ocenjeno obdobje 
amortizacije približno tri leta, če daljinsko ogrevanje delno financira tretja 
oseba. Tekočinsko hlajenje, ki omogoča zajemanje toplote pri višjih 
temperaturah, lahko zaradi nižjih ali izničenih naložbenih (in obratovalnih) 
stroškov poveča zanimanje za toplotne črpalke. 

• Merila za nadzor pogojev delovanja, najboljše prakse za sisteme hlajenja: 
zmanjšanje potrebe po hlajenju pozitivno vpliva na stroške v življenjskem 
ciklu podatkovnega centra in stroške OPEX za naprave. Nekatere prakse 
omogočajo znižanje potrebne obstoječe mehanske in električne zmogljivosti, 
kar lahko vodi v znižanje stroškov kapitala. 
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• Merila za uporabo hladilnih sredstev: če se uporaba običajnih hladilnih 
sredstev z visokim GWP prepreči z namestitvijo rešitev prostega hlajenja ali 
ekonomičnega hlajenja, se lahko obratovalni stroški ob predpostavki, da se 
potrebna naložba amortizira v manj kot 10 letih, v primerjavi z običajnimi 
sistemi hlajenja znižajo11. Vendar je treba upoštevati visoke naložbene 
stroške, še zlasti za majhne strežniške sobe in strukturno vgrajene srednje 
velike podatkovne centre. Poleg tega se pričakuje, da bo postopno ukinjanje 
fluoriranih plinov v hladilnih sredstvih vodilo v višje operativne stroške pri 
uporabi običajnih hladilnih sredstev. To bi lahko povzročilo, da se bodo na 
trgu uporabljale okolju prijaznejše alternativne možnosti, ki so lahko cenejše. 

• Merila za faktor energije iz obnovljivih virov: stroški se bodo razlikovali 
glede na trg, dobavitelja in posamično situacijo podatkovnega centra. 

 
  

 
11 Okolju prijazno hlajenje z naravnimi hladilnimi sredstvi. Celostni koncepti za nestanovanjske stavbe s podatkovnimi centri. Zvezno 
ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMUB) in Nemška okoljska agencija. December 2016. Na voljo na: 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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PRILOGA I: RAZREDI POGOJEV DELOVANJA ZA ZRAČNO HLAJENJE 
Table 2 v nadaljevanju opisuje razrede pogojev delovanja v skladu z Uredbo (EU) 2019/424, 
ki določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje 
podatkov. 
Preglednica 2: Razredi pogojev delovanja za strežnike in izdelke za shranjevanje podatkov 

 Temp. suhega termometra (°C) Razpon nekondenzirajoče vlažnosti   

Razred 

pogojev 

delovanja 

Dopustni 

razpon 

Priporočeni razpon Dopustni 
razpon 

Priporočeni 

razpon 

Najvišje 

rosišče (°C) 

Najvišja 

stopnja 

sprememb 

(°C/uro) 

A1 15–32 18–27 rosišče pri – 
12 °C, 8- 
odstotna 
relativna 
vlažnost, do 

rosišča pri 17 
°C, 80- 
odstotna 
relativna 
vlažnost 

rosišče pri – 9 

°C do 

rosišča pri 15 

°C, 60-odstotna 

relativna 

vlažnost 

17 5/20 

A2 10–35 18–27 rosišče pri – 
12 °C, 8- 
odstotna 
relativna 
vlažnost, do 

rosišča pri 21 
°C, 80- 
odstotna 
relativna 
vlažnost 

Enako kot A1 21 5/20 

A3 5–40 18–27 rosišče pri – 
12 °C, 8- 
odstotna 
relativna 
vlažnost, do 

rosišča pri 24 
°C, 85- 
odstotna 
relativna 
vlažnost 

Enako kot A1 24 5/20 

A4 5–45 18–27 rosišče pri – 
12 °C, 8- 
odstotna 
relativna 
vlažnost, do 

Enako kot A1 24 5/20 
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rosišča pri 24 
°C, 90-
odstotna 
relativna 
vlažnost 

 
  



 

38 

 

PRILOGA II: RAZREDI POGOJEV DELOVANJA ZA TEKOČINSKO HLAJENJE  
Preglednica v nadaljevanju opisuje razrede pogojev delovanja za temperaturo vode za oskrbo 
naprave ter povezano hladilno opremo, potrebno v določenem razredu, opredeljenem v 
Smernicah za tekočinsko hlajenje ASHRAE12. 
Preglednica 3: Razredi pogojev delovanja za tekočinsko hlajenje 

Razred 

 

Glavno oddajanje toplote 

 
Dopolnilna hladilna oprema 

Temp. vode za oskrbo naprave 
(°C) 

W2 

 

Ohlajevalnik/hladilni stolp 

 
Ekonomizer na strani vode (s suhim 
hladilnikom ali hladilnim stolpom) 

2–27 

 

W3 

 
Hladilni stolp Ohlajevalnik 2–32 

W4 
Ekonomizer na strani vode (s 
suhim hladilnikom ali 
hladilnim stolpom) 

Ni relevantno 

 

2–45 

 

W5 

 
Zgradba ali sistem daljinskega 
ogrevanja 

Hladilni stolp > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Smernice za toploto za tekočinsko hlajenje okolja za obdelavo podatkov (Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing Environments)   
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PRILOGA III: MOČ V STANJU NEDEJAVNOSTI 
V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov se moč, ki jo potrebujejo strežniki v stanju 
nedejavnosti (Pidle), razen odpornih strežnikov, strežnikov za visokozmogljivostno 
računalništvo in strežnikov z integriranim pomožnim procesorskim pospeševalnikom, 
izračuna z uporabo naslednje enačbe: 
Pidle = Pbase + ∑Padd_i 

pri čemer je Pbase osnovna dodelitev moči v stanju nedejavnosti iz Table 4, ∑Padd_i pa je vsota 
dodelitev moči v stanju nedejavnosti za ustrezne dodatne sestavne dele, kot so določene v 
Table 5. Za rezinske strežnike je moč Pidle izračunana kot skupna izmerjena moč, deljena s 
številom rezinskih strežnikov, nameščenih v preizkušeni rezinski omari. Za strežnike z več 
vozlišči se število vtičnic šteje na vozlišče, moč Pidle pa je izračunana kot skupna izmerjena 
moč, deljena s številom nameščenih vozlišč v preizkušenem ohišju.   
Preglednica 4: Osnovne dodelitve moči v stanju nedejavnosti 
Vrsta izdelka Osnovna dodelitev moči v stanju nedejavnosti, Pbase (W) 

Strežniki z eno vtičnico (brez rezinskih strežnikov in 
strežnikov z več vozlišči) 

25 

Strežniki z dvema vtičnicama (brez rezinskih strežnikov in 
strežnikov z več vozlišči) 

38 

Rezinski strežnik ali strežnik z več vozlišči 40 

 

Preglednica 5: Dodatne dodelitve moči v stanju nedejavnosti za dodatne sestavne dele 
Značilnosti sistema Uporablja se za  Dodatna dodelitev moči v stanju 

nedejavnosti 

Zmogljivost CPE vse strežnike ena vtičnica:  10 × PerfCPU W 
dve vtičnici:  7 × PerfCPU W 

Dodatna napajalna 
enota 

napajalna enota, nameščena izrecno zaradi 
presežnosti napajanja 

10 W na napajalno enoto 

Diski HDD ali SSD vsak nameščeni HDD ali SSD 5,0 W na nameščen HDD ali SSD 
Dodatni pomnilnik nameščeni pomnilnik, večji od 4 GB 0,18 W na GB 
Dodatni kanal DDR z 
medpomnilnikom 

nameščene kanale DDR z medpomnilnikom nad 
8 kanalov 

4,0 W na kanal DDR z medpomnilnikom 

Dodatne V/I naprave nameščene naprave nad dvoje vrat s hitrostjo ≥ 1 
Gb, integriran ethernet  

< 1 Gb/s: brez dodelitve 
= 1 Gb/s: 2,0 W/aktivna vrata 
> 1 Gb/s in < 10 Gb/s: 4,0 W/aktivna vrata 
≥ 10 Gb/s in < 25Gb/s: 15,0 W/aktivna vrata 

≥ 25 Gb/s in < 50Gb/s: 20,0 W/aktivna vrata 

≥ 50 Gb/s: 26,0 W/aktivna vrata 
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