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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 načel enakega obravnavanja, 
nediskriminacije, sorazmernosti in preglednosti ter 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). To med drugim pomeni, da merila za oddajo naročila 
ali pogoji za izvedbo naročila ne smejo biti izbrani ali uporabljeni na način, pri katerem gre za neposredno ali posredno diskriminacijo do gospodarskih 
subjektov iz drugih držav članic ali tretjih držav. Praktični razmisleki o tem so navedeni 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 zeleno javno naročanje opreme za preslikovanje, potrošnega materiala in storitev tiskanja. 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 namen 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 dlje 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 „oprema za preslikovanje, potrošni material in storitve tiskanja“ vključuje: 

- opremo za preslikovanje1, ki vključuje izdelke, ki se tržijo za pisarniško ali domačo uporabo ali oboje in opravljajo eno ali obe od naslednjih 
funkcij: 

a) izdelava tiskanih slik s postopkom označevanja v obliki dokumenta na papirju ali fotografije iz digitalne slike, zagotovljene prek 
omrežja ali kartičnega vmesnika, ali iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja; 
b) izdelava digitalne slike iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja. 

Iz področja uporabe so izključeni: 
a) digitalni razmnoževalniki,  
b) frankirni stroji, 
c) telefaksne (faksne) naprave.  

- potrošni material, ki vključuje zamenljive izdelke, ki so bistveni za delovanje izdelka opreme za preslikovanje. Zamenja ali obnovi jih lahko 
končni uporabnik ali ponudnik storitve v okviru običajne uporabe in življenjske dobe izdelka opreme za preslikovanje. Potrošni material, zajet 
v področje uporabe teh meril EU za zeleno javno naročanje vključuje vsebnike in kartuše. 

Vsebnik je izdelek, ki ga lahko zamenja končni uporabnik in vsebuje toner ali črnilo ter se prilega na ali v izdelek opreme za 
preslikovanje ali se vanj izprazni. Vsebniki ne vsebujejo vgrajenih ali premičnih delov, ki so pomembni za delovanje izdelka za 
preslikovanje. Vsebniki se imenujejo tudi steklenice ali posode.  
Kartuša (črnilo/toner) je izdelek, ki ga lahko zamenja končni uporabnik in se prilega v ali na izdelek opreme za preslikovanje ter je 
povezan s funkcijo tiskanja. Vsebuje vgrajene ali premične dele, ki so pomembni za delovanje opreme za preslikovanje, ki presega 
samo držanje črnila ali tonerja. Kartuše se imenujejo tudi moduli. 

Kartuše in tonerji so lahko: 
- novo izdelani (proizvajalci originalne opreme (OEM) ali proizvajalci neoriginalne opreme, vključno s ponaredki), 
- predelani (proizvajalci originalne in neoriginalne opreme), 
- ponovno napolnjeni (proizvajalci originalne in neoriginalne opreme). 

- storitve tiskanja, ki predstavljajo sporazume o storitvah, kjer je cena povezana s količino natisnjenih strani. Ti sporazumi lahko vključujejo 
dobavo izdelkov opreme za preslikovanje in/ali potrošnega materiala, vzdrževanje, dejavnosti ob koncu življenjske dobe ter optimizacijo 
upravljanja z dokumenti. 
 

Oprema za preslikovanje se deli glede na vrste. V področje uporabe meril so vključene naslednje vrste: 

 
1 Ta dokument ne zajema opreme za preslikovanje, ki zajema medicinske pripomočke v skladu s Členom 1(2)(a) Direktive Sveta 93/42/EGS (ali z dne 26. maja 2021, v skladu s členom 2(1) Uredbe 2017/745). 
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- tiskalnik: izdelek, katerega glavni namen je izdelava papirnih izpisov iz elektronskih podatkov. Tiskalnik lahko prejema podatke iz 
računalnika posameznega uporabnika ali računalnikov v omrežju ali drugih vhodnih naprav (npr. digitalnih kamer). Ta opredelitev zajema 
izdelke, ki se tržijo kot tiskalniki, in tiskalnike, ki jih je mogoče nadgraditi, da ustrezajo opredelitvi večnamenske naprave. 

- kopirni stroj: izdelek, katerega edini namen je izdelava papirnih dvojnikov iz papirnih izvirnikov. Ta opredelitev zajema izdelke, ki se tržijo 
kot kopirni stroji, in nadgradljive digitalne kopirne stroje. 

- večnamenska naprava: izdelek, ki opravlja dve ali več glavnih funkcij tiskalnika, optičnega bralnika, kopirnega stroja ali telefaksne naprave. 
Večnamenska naprava je lahko fizično združena naprava ali sestav funkcionalno združenih sestavnih delov. Njena funkcija kopiranja se 
razlikuje od priročnega kopiranja posameznih listov, ki ga omogočajo telefaksne naprave. Ta opredelitev vključuje izdelke, ki se tržijo kot 
večnamenske naprave, in „večnamenske izdelke“. 

- optični bralnik: izdelek, katerega glavni namen je pretvorba papirnih izvirnikov v elektronske slike, ki jih je mogoče shraniti, urejati, 
pretvarjati ali prenašati, predvsem v okolju osebnih računalnikov. Ta opredelitev zajema izdelke, ki se tržijo kot optični bralniki. 

- profesionalni izdelek za preslikovanje: tiskalnik ali večnamenska naprava, ki se trži kot izdelek za ustvarjanje izdelkov za prodajo in ima 
naslednje značilnosti: 

a) podpira papir z osnovno težo, ki je večja ali enaka kot 141 g/m2; 
b) podpira A3; 
c) če je izdelek enobarven, je hitrost enobarvnega izdelka enaka ali večja kot 86 ipm; 
d) če je izdelek barven, je hitrost barvnega izdelka enaka ali večja kot 50 ipm; 
e) resolucija tiskanja za vsako barvo znaša 600 x 600 pik na palec ali več; 
f) teža osnovnega modela presega 180 kg; ter  

pet od naslednjih dodatnih značilnosti pri barvnih izdelkih ali štiri pri enobarvnih izdelkih, ki so v izdelek opreme za preslikovanje vključene 
kot standard ali kot dodatek: 

g) zmogljivost papirja enaka ali večja kot 8.000 listov; 
h) digitalni čelni strežnik; 
i) luknjač; 
j) popolna ali spiralna vezava (ali podobna, kot na primer vezava z lepilom ali žico, ne pa tudi vezava s sponkami);  
k) dinamični bralno-pisalni pomnilnik (DRAM) z velikostjo, enako ali večjo kot 1.024 MB; 
l) certificiranje barve, ki ga opravi tretja oseba (npr. certificiranje IDEAlliance Digital Press, certificiranje FOGRA Validation Printing 
System ali certificiranje Japan Colour Digital Printing); in 
m) združljivost s prevlečenim papirjem. 

 
Dopolnilne opredelitve so: 

- razvijalne enote: izdelek, ki ga lahko zamenja končni uporabnik, ki se prilega v proizvod opreme za preslikovanje in vsebuje fotoobčutljiv 
boben. 
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- fiksirne enote: izdelek, ki ga lahko zamenja končni uporabnik, ki se prilega v proizvod opreme za preslikovanje in je zgrajen iz dveh 
ogrevanih valjev, ki stalita toner na izhodni medij. 

- prenosna enota: izdelek, ki ga lahko zamenja končni uporabnik, ki se prilega v proizvod opreme za preslikovanje in podpira prenos tonerja na 
izhodni medij pred postopkom taljenja. 

- novo izdelan: nova kartuša/vsebnik. 
- predelana kartuša ali vsebnik: kartuša ali vsebnik, ki je po najmanj enkratni uporabi in zbiranju ob koncu življenjske dobe obnovljen v svoje 

prvotno stanje in zmogljivost ali v boljše stanje in zmogljivost, na primer z zamenjavo obrabljenih delov ali s ponovnim polnjenjem z novim 
tonerjem ali črnilom (vključno s trdnim črnilom). Nastali proizvod se prodaja z enako garancijo kot nova kartuša ali vsebnik. 

- ponovno polnjena kartuša ali vsebnik: kartuša ali vsebnik, ki je bil uporabljen in je napolnjen z novim tonerjem ali črnilom (vključno s 
trdnim črnilom). 

- ponaredek:  nova kartuša/vsebnik, ki ga proizvede tretja oseba (ki ni proizvajalec originalne opreme) in ga nezakonito označi z blagovno 
znamko proizvajalca originalne opreme. 

 
1.2 Splošna opomba o preverjanju 
 
Pri številnih merilih je predlagani način preverjanja predložitev poročil o preskusih. Za vsako merilo so na podlagi mednarodno priznanih preskusnih 
metod navedene ustrezne metode 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 enkratnih naročilih blaga 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 merilo za oddajo naročila, dodeljene dodatne točke odštejejo, razvrstitev ponudbe 
pa se ponovno izračuna ob upoštevanju vseh nadaljnjih posledic. 
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Poročilo o preskusu zagotovi le, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorčni izdelek in ne oprema, 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: 
rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za enega ali več proizvodov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru 
pomislekov o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih začetno naročilo ni določeno.  
Priporoča se, da se izrecno določijo klavzule o izvedbi naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar koli v obdobju 
veljavnosti pogodbe izvede naključne preskuse za preverjanje. Če rezultati takih preskusov pokažejo, da dobavljeni proizvodi ne izpolnjujejo 
meril, lahko javni naročnik naloži kazni in prekine pogodbo. Nekateri javni organi vključujejo pogoj, da stroške preskušanja krije javni organ, 
če se po preskusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje njihove zahteve; če pa zahteve niso izpolnjene, mora stroške kriti dobavitelj. 
Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj se zahteva predložitev dokaza, odvisno od posebne sestave pogodbe: 

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. 

Izpostaviti je treba tudi možnost ponudnikov, da zagotovijo preverjanje na podlagi proizvodov z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim 
okoljskim znakom tipa I (v skladu s standardom ISO 14024), ki izpolnjuje enake določene zahteve. Tudi za te proizvode bi se moralo šteti, da 
izpolnjujejo ustrezna merila, preverjanje pa bi se zahtevalo v skladu z enakim pristopom, kot je bil določen za rezultate preskusov. 
Upoštevati je treba, da v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU javni naročniki 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. 
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Razpis za zbiranje ponudb mora kot predpogoj vključevati klavzulo, ki zagotavlja, da naročena oprema za preslikovanje in potrošni material 
izpolnjujejo vse zadevne zakonske zahteve EU in države (držav), v kateri se proizvodi naročajo, na primer oznako CE, direktivo o omejevanju 
uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS), evropsko uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter 
direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), kjer je to ustrezno.  

2 KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE  
 
V preglednici spodaj so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi opreme za preslikovanje, potrošnega materiala in storitev 
tiskanja 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 pri tiskalnikih, večnamenskih 
napravah in optičnih bralnikih.  

• Poraba potrošnega materiala, predvsem papirja in kartuš (za 
tiskalnike in večnamenske naprave). 

• Proizvodnja tiskalnikov, večnamenskih naprav in optičnih 
bralnikov, predvsem za energetsko učinkovitejše proizvode 
(npr. laserske tehnologije). 

• Ustvarjanje morebitnih nevarnosti zaradi nepravilnega 
odlaganja odpadne elektronske opreme.  

• Emisije med uporabo. 
• Vsebnost nevarnih snovi. 
• Proizvodnja kartuš, predvsem ohišja in tiskalne glave. 
• Količina papirja, ki ga kartuša porabi za tiskanje z želeno 

kakovostjo. 

 • Nakupiti je treba energetsko učinkovito opremo za 
preslikovanje. 

• Nakupiti je treba storitve, ki lahko optimizirajo 
postopek tiskanja. 

• Nakupiti je treba proizvode ponudnikov, ki 
nadzirajo omejene snovi v nevarnih sestavinah. 

• Nakupiti je treba proizvode z omejenimi notranjimi 
emisijami v fazi uporabe ter z omejeno vsebnostjo 
nevarnih snovi. 

• Kupiti je treba proizvode, ki so zasnovani tako, da je 
ključne sestavne dele mogoče popraviti. 

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

• Naročiti je treba opremo, ki lahko uporablja 
predelan potrošni material in recikliran papir. 

• Zahtevati je treba predložitev podatkov o zeleni 
učinkovitosti. 

• Zahtevati je treba storitve, ki vključujejo 
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optimizacijo flote opreme za preslikovanje. 
• Naročiti je treba potrošni material s preverjeno 

kakovostjo. 
 

Vidiki niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Podrobne informacije o opremi za preslikovanje, potrošnem materialu in storitvah tiskanja, vključno z informacijami o zadevni zakonodaji, standardih 
in tehničnih virih, uporabljenih kot dokazi, so navedene v tehničnem poročilu. 

 
3 STRUKTURA MERIL  

Merila so glede na predmet naročila razdeljena v tri glavne razdelke: 1) oprema za preslikovanje, 2) potrošni material in 3) storitve tiskanja. Obstajata 
še dodatni horizontalni razdelek in predhodna klavzula o izvedbi naročila, ki veljata za vsa tri področja meril. Merila se lahko uporabljajo tudi za 
dolgoročne zakupne pogodbe, ki so lahko še zlasti učinkovite pri spodbujanju uporabe trajne opreme in učinkovite uporabe virov. 
 

 Št. Merilo Osnovno Celovito 

PREDHODNA KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA  
PREDMET NAROČILA: PREDHODNA OCENA  
(ki jo izvede drug ponudnik in ne morebitni ponudnik za nakup opreme za preslikovanje) 

KLAVZULE O IZVEDBI 
NAROČILA CPC1 Predhodna ocena potreb obstoječe flote in po javnem 

naročanju X X 

PODROČJE MERIL 1 – OPREMA ZA PRESLIKOVANJE  
PREDMET NAROČILA: NAKUP, NAJEM OPREME ZA PRESLIKOVANJE 

MERILA ZA IZBOR SC1 Nadzor omejenih snovi  X 

TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE 

TS1 
Minimalna energetska učinkovitost opreme za 
preslikovanje X X 

TS2 Zmožnost dvostranskega preslikovanja X X 
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 Št. Merilo Osnovno Celovito 

TS3 Tiskanje več strani na en list papirja X X 
TS4 Zmožnost uporabe recikliranega papirja X X 
TS5 Zmožnost uporabe predelanih kartuš X X 
TS6 Manjše število materialov  X 
TS7 Podatki o že uporabljeni reciklirani plastiki  X 
TS8(a) Razpoložljivost nadomestnih delov X X 
TS8(b) Zasnova za demontažo in popravilo X X 
TS8(c) Zasnova za recikliranje X X 
TS9 Emisije snovi X X 
TS10 Emisije hrupa X X 
TS11 Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost X X 
TS12 Vsebnost nevarnih snovi   X 
TS13 Nadzor posodabljanja sistemske programske opreme  X 
TS14 Garancijske in servisne pogodbe X X 

TS15(a) Dobava kopirnega in grafičnega papirja, ki izpolnjuje 
merila EU za zeleno javno naročanje 

X X 

TS15(b) Dobava kartuš, ki izpolnjujejo merila EU za zeleno javno 
naročanje 

X X 

MERILA ZA ODDAJO 
NAROČILA 

AC1 
 

Izboljšanje energetske učinkovitosti opreme za 
preslikovanje, ki presega TS1  X X 

AC2(a) Daljše garancije  X X 

AC2(b) Najdaljša garancija X X 
Merila za Sistem ponovnega sprejema opreme za preslikovanje X  

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Št. Merilo Osnovno Celovito 

oddajo 
naročila AC3 

Upravljanje opreme za preslikovanje ob koncu življenjske 
dobe  X 

AC4 Dobava ponovno uporabljenih/predelanih kartuš s črnilom 
in/ali tonerjem 

X X 

KLAVZULE O IZVEDBI 
NAROČILA 

CPC2 Poročanje o dejavnostih ponovne uporabe/recikliranja 
opreme za preslikovanje   

X X 

CPC3 Poročanje o dobavljenem potrošnem materialu X X 
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PODROČJE MERIL 2 – POTROŠNI MATERIAL 
PREDMET NAROČILA: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA (KARTUŠ IN/ALI VSEBNIKOV) 

TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE 

TS16 
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product 
Bureau/Imaging Equipment/TR GPP IE_forISC_January_2020-
Rev.docx - _Toc512422168 Izjava o izkoristku kartuš/vsebnikov 

X X 

TS17 Učinkovita raba mase potrošnega materiala  X 
TS18 Nevarne snovi v potrošnem materialu   X 
TS19 Zasnova za ponovno uporabo/predelavo X X 
TS20 Kakovost potrošnega materiala  X X 

TS21 Sistem ponovnega sprejema kartuš in vsebnikov ter 
registracija OEEO 

X X 

MERILA ZA ODDAJO 
NAROČILA 

AC5 Učinkovita uporaba virov pri elektrofotografskem 
potrošnem materialu 

X X 

AC6 Spodbujanje zmožnosti ponovne uporabe/predelave X X 
AC7 Upravljanje kartuš ob koncu življenjske dobe  X 

KLAVZULE O IZVEDBI 
NAROČILA CPC4 Poročanje o dejavnostih ponovne uporabe/recikliranja 

potrošnega materiala   
X X 

PODROČJE MERIL 3 – STORITVE TISKANJA  
PREDMET NAROČILA: NAKUP BLAGA IN STORITEV – ŠTEVILO IZPISOV 

TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE 

TS22(a) Zavezanost k ponovni uporabi opreme za preslikovanje X X 

TS22(b) Zavezanost k popravilu opreme za preslikovanje X X 

TS23 
Dobava opreme za preslikovanje, ki izpolnjuje merila EU 
za zeleno javno naročanje 

X X 

TS24(a) 
Dobava papirja, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno 
naročanje 

X X 

TS24(b) 
Dobava kartuš, ki izpolnjujejo merila EU za zeleno javno 
naročanje 

X X 

MERILA ZA ODDAJO AC8 Dobava ponovno uporabljenih/predelanih kartuš in X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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NAROČILA vsebnikov 

AC9 Zagotavljanje storitev upravljanja tiskanja  X 

KLAVZULE O IZVEDBI 
NAROČILA 

CPC5 Poročanje o dobavljenem potrošnem materialu X X 

CPC6 Zagotavljanje podatkov o uporabi potrošnega materiala   X 

CPC7 Zagotavljanje informacij o okolju v času pogodbe o 
izvajanju storitev   

 X 

HORIZONTALNA MERILA  
(veljajo za vsa področja meril) 

TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE 

TS25(a) 
Zagotovljena oskrba s potrošnim materialom v času 
trajanja pogodbe   

X X 

TS25(b) Zagotavljanje nadomestnih delov v času trajanja pogodbe X X 

TS26 Uporabniška navodila za upravljanje okoljske 
učinkovitosti 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 PREDHODNA OCENA POTREB OBSTOJEČE FLOTE IN PO JAVNEM NAROČANJU 
4.1 Predmet naročila 

Predmet naročila 

Predhodna ocena potreb obstoječe flote in po javnem naročanju 

4.2 Klavzule o izvedbi naročila 

CPC1 Predhodna ocena potreb obstoječe flote in po javnem naročanju 
Osnovna merila Celovita merila 

(Ta pogodba šteje kot predhodni postopek, ki ga izvede drug ponudnik in ne morebitni ponudnik za nakup opreme za preslikovanje. Ta 
predhodna ocena se uporabi samo, če javni naročnik prepozna potrebo po optimizaciji uporabe obstoječe flote pred naročilom nove opreme za 
preslikovanje in če se odloči, da za izvedbo te ocene ne bo uporabil notranjega osebja.) 
Ponudnik storitve mora izvesti oceno vseh obstoječih flot opreme za preslikovanje, ki jih ima javni naročnik na svojih lokacijah, ter javnemu 
naročniku predložiti rezultate te ocene. Ocena mora opredeljevati naslednje: 
• število modelov opreme za preslikovanje na vsaki lokaciji, 
• ime, številko modela in vrsto vsakega modela opreme za preslikovanje, 
• približno starost vsakega modela opreme za preslikovanje. 
Na podlagi osnovnih potreb po tiskanju, ki jih sporoči javni naročnik (ali se ocenijo z analizo podatkov, zabeleženih v obstoječih napravah), in 
prej omenjenih rezultatov ocene mora ponudnik storitve vsak model opreme za preslikovanje razvrstiti v različne kategorije, ki določajo njegov 
prihodnji status. Primeri kategorij vključujejo: 
o obdržanje: proizvod se obdrži za nadaljnjo uporabo na lokaciji javnega naročnika, 
o vrnitev: proizvod se vrne sedanjemu ali preteklemu dobavitelju (če je ustrezno), 
o ponovna uporaba: proizvod se proda za ponovno uporabo izven lokacije javnega naročnika, 
o predelava: proizvod se predela za povečanje ali obnovo njegove zmogljivosti in/ali funkcionalnosti ali za izpolnjevanje veljavnih tehničnih 

standardov ali regulativnih zahtev, pri čemer je rezultat predelave popolnoma delujoč proizvod, ki se uporabi za namen, ki je vsaj takšen kot 
njegov izvirni namen, 

o recikliranje: proizvod se pošlje v predelavo ob koncu življenjske dobe. 
Ponudnik storitve mora na podlagi navedenih elementov pripraviti kratko poročilo z nasveti za javnega naročnika v zvezi s številom in 
značilnostmi dodatnih novih proizvodov, ki jih je treba naročiti. 
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5 MERILA EU ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE ZA NAKUP OPREME ZA PRESLIKOVANJE  

5.1 Predmet naročila 

Predmet naročila 

Nakup opreme za preslikovanje z majhnim vplivom na okolje v teku celotnega življenjskega cikla  

5.2 Merila za izbor (SC)  

Osnovna merila Celovita merila 

SC1 Nadzor omejenih snovi 
 Ponudnik mora za dobavljene izdelke dokazati izvajanje okvira za opravljanje 

nadzora omejenih snovi v dobavni verigi izdelkov. Ocenjevanje proizvodov v 
skladu z nadzorom omejenih snovi bi moralo zajemati vsaj naslednja področja: 
– načrtovanje/oblikovanje izdelka; 
– skladnost dobavitelja; 
– analitsko preskušanje. 
Nadzor omejenih snovi se mora uporabljati vsaj za snovi s seznama 
kandidatnih snovi iz uredbe REACH in omejene snovi iz direktive o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi. Zbirka podatkov za deklaracije 
materialov v skladu s standardom IEC 62474 se uporabi kot podlaga za 
opredeljevanje, sledenje in navajanje informacij v zvezi s posebnimi 
informacijami o sestavi dobavljenih izdelkov. Nadzor omejenih snovi se 
uporabi za zagotavljanje, da je ponudnik seznanjen s prisotnostjo ali 
odsotnostjo snovi, navedenih v zbirki podatkov IEC 62474. 
Izjave o skladnosti dobavitelja z nadzorom omejenih snovi se zberejo in 
posodabljajo za zadevne materiale, dele in podsklope izdelkov, ki se dobavijo. 
Po potrebi jih lahko podpirajo revizije in analitska preskušanja dobavitelja. S 
postopki nadzora omejenih snovi se zagotovi, da se skladnost proizvoda in 
dobavitelja ponovno oceni ob spremembi: 
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– zahtev glede omejenih snovi;; 
– materialov, delov in podsklopov; 
– proizvodnje in postopkov sestavljanja. 
Pri izvajanju nadzora omejenih snovi se upošteva standard IEC 62476 ali 
enakovredni standard in zbirka podatkov za deklaracijo materialov v skladu s 
standardom IEC 62474. 
*Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC), IEC 62474: deklaracija 
materialov za proizvode elektrotehnične industrije in za elektrotehnično 
industrijo, http://std.iec.ch/iec62474 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki opisuje sistem, njegove postopke 
ter dokazilo o njegovem izvajanju. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

 
5.3 Tehnične specifikacije (TS)  

Osnovna merila Celovita merila 

TS1 Minimalna energetska učinkovitost opreme za preslikovanje 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(Uporabljajo se za opremo za preslikovanje, ki je zajeta v zahtevah glede energetske učinkovitosti, določene v specifikacijah Energy Star) 
Oprema za preslikovanje mora izpolnjevati vse zahteve za energetsko učinkovitost in upravljanje porabe energije, določene v nazadnje objavljenih 
specifikacijah ENERGY STAR [različica se opredeli v razpisu za zbiranje ponudb ob upoštevanju pojasnila].   
Različica specifikacij ENERGY STAR, ki se uporablja v času objave, je 3.0, posodobitve pa so na voljo na naslednji povezavi: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v različici (različicah) specifikacij ENERGY STAR, 

http://std.iec.ch/iec62474
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ki je opredeljena v razpisu za zbiranje ponudb. Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Pojasnilo: TS1 Minimalna energetska učinkovitost opreme za preslikovanje 
Za zagotovitev razpoložljivosti proizvodov v razpisnem postopku je treba v prvem letu od objave nove različice specifikacij ENERGY STAR v tehničnih 
specifikacijah TS1 dovoliti novo in predhodno različico specifikacij ENERGY STAR. 

TS2 Zmožnost dvostranskega preslikovanja 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(Uporabljajo se za opremo za preslikovanje, ki je zajeta v zahtevah Energy Star za dvostransko preslikovanje.) 
Oprema za preslikovanje mora izpolnjevati zahteve za samodejno dvostransko delovanje, določene v nazadnje objavljenih specifikacijah ENERGY STAR 
[različica se opredeli v razpisu za zbiranje ponudb], dvostransko tiskanje pa mora biti nastavljeno kot privzeto. 
Različica specifikacij ENERGY STAR, ki se uporablja v času objave, je 3.0, posodobitve pa je mogoče spremljati na naslednji povezavi: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Preverjanje:  
Oprema, registrirana v podatkovni bazi ENERGY STAR, ali oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 
Sprejme se tudi izjava proizvajalca, ki dokazuje izpolnjevanje teh zahtev. 

Pojasnilo: TS2 Zmožnost dvostranskega preslikovanja 
Za zagotovitev razpoložljivosti proizvodov v razpisnem postopku je treba v prvem letu od objave nove različice specifikacij ENERGY STAR v tehničnih 
specifikacijah TS2 dovoliti novo in predhodno različico specifikacij ENERGY STAR. 

TS3 Tiskanje več strani na en list papirja 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Oprema za preslikovanje mora kot standardno značilnost ponujati zmogljivost tiskanja dveh ali več strani dokumenta na en list papirja, če proizvod upravlja 
originalna programska oprema, ki jo zagotovi proizvajalec (gonilnik tiskalnika). 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki navaja, da je zahteva izpolnjena. Proizvodi z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo določene zahteve, 
se štejejo za skladne.  

TS4 Zmožnost uporabe recikliranega papirja 
(enako za osnovna in celovita merila) 
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Oprema za preslikovanje mora biti sposobna obdelovati recikliran papir, ki izpolnjuje zahteve kakovosti iz standarda EN 122812.  
Področje uporabe tega merila ne vključuje optičnih bralnikov. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo ali dokument, ki potrjuje oziroma dokazuje, da se s proizvodom lahko uporablja recikliran papir, ki izpolnjuje zahteve iz 
standarda EN 12281. Proizvodi z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo določene zahteve, se štejejo za skladne.  

TS5 Zmožnost uporabe predelanih kartuš in vsebnikov 
(enako za osnovna in celovita merila)  
Proizvodi ne smejo biti zasnovani na način, ki preprečuje uporabo predelanih kartuš in vsebnikov s tonerjem in/ali črnilom. Konstruktivni ukrepi, ki temeljijo 
na programski opremi, ali drugi ukrepi, ki preprečujejo uporabo predelanih kartuš in vsebnikov, ne smejo biti prisotni ali se uporabljati.  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo ali dokument, ki potrjuje oziroma dokazuje, da se s proizvodom lahko uporabljajo predelane kartuše in vsebniki. Proizvodi z 
ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo določene zahteve, se štejejo za skladne. 

TS6 Manjše število materialov 
 Število materialov, ki se uporabljajo za plastične sestavne dele s podobno 

funkcijo, je omejeno na en material. Velja za: 

─ dele ohišja, nosilce, 

─ mehanske dele (≥ 25 g). 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti shemo proizvoda, ki prikazuje uporabljene plastične 
dele in vrsto uporabljenega polimera.  
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

TS7 Podatki o že uporabljeni reciklirani plastiki 
 Treba je navesti odstotek vsebnosti že uporabljene reciklirane plastike, 

izračunan kot odstotek celotne plastike (na težo). Odstotki morajo biti podani 
 

2 EN 12281: tiskovni papir in papirji za poslovne namene pri uporabi suhega tonerja v prahu 
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v stopnjah po x <1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 15 % 
≤ x < 20 % in več ( v 5-odstotnih intervalih). 
 
Iz izračuna so lahko izključeni naslednji deli: tiskana vezja, kabli, priključki, 
elektronski sestavni deli, optični sestavni deli, sestavni deli za elektrostatično 
razelektritev, sestavni deli za elektromagnetne motnje in plastični material na 
biološki osnovi. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki opredeljuje odstotek že 
uporabljene plastike, uporabljene v modelu (modelih) opreme za 
preslikovanje, izračunan v skladu s standardom EN 45557. Dokumentacija je 
lahko sestavljena iz izjave proizvajalca, dokazila o skladnosti z ustrezno 
okoljsko shemo, ki vključuje enake značilnosti zasnove proizvoda, ali drugih 
alternativnih sredstev za dokazovanje, ki podrobno opisujejo vsebnost že 
uporabljene reciklirane plastike. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

TS8 (a) Razpoložljivost nadomestnih delov 
Proizvajalci morajo zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov, navedenih v 
nadaljevanju, vsaj tri leta od datuma nakupa.  

• Tiskalne glave (če ne štejejo kot potrošni material) 
• Laserska enota (če ne šteje kot potrošni material) 

• Fiksirne enote (če ne štejejo kot potrošni material)  
• Razvijalne enote (če ne štejejo kot potrošni material)  

Proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni predstavniki morajo zagotoviti dobavo 
navedenih nadomestnih delov v 15 delovnih dneh po prejemu zahteve. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki potrjuje, da bodo nadomestni deli 

Proizvajalci morajo zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov, navedenih v 
nadaljevanju, vsaj pet let od datuma nakupa.  

• Shranjevalne naprave 
• Optične bralne enote 

• Tiskalne glave (če ne štejejo kot potrošni material) 
• Laserska enota (če ne šteje kot potrošni material) 
• Fiksirne enote (če ne štejejo kot potrošni material)  

• Razvijalne enote (če ne štejejo kot potrošni material) 
• Prenosni trakovi/kompleti (če ne štejejo kot potrošni material) 
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na voljo v času, navedenem v merilih. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno.  

• Vzdrževalni kompleti (če ne štejejo kot potrošni material) 
• Sestavni deli za vlaganje papirja 
• Tipala za debelino 

• Napajalna in krmilna tiskana vezja 
• Sestavni deli za pritrjevanje kartuše/vsebnika 

• Zunanje električno napajanje 
• Šarnirji  

Proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni predstavniki morajo zagotoviti dobavo 
navedenih nadomestnih delov v 15 delovnih dneh po prejemu zahteve. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki potrjuje, da bodo nadomestni deli 
na voljo v času, navedenem v merilih. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

Pojasnilo: TS8 (a) Razpoložljivost nadomestnih delov 
Nadomestni deli so vsi sestavni deli ali sklopi, ki se lahko pokvarijo in/ali za katere se pričakuje, da jih bo treba v času življenjske dobe proizvoda zamenjati. 
Drugi deli z življenjsko dobo, ki je običajno daljša od tipične življenjske dobe proizvoda, niso nadomestni deli. 

TS 8(b) Zasnova za demontažo in popravilo 
(enako za osnovna in celovita merila)  
Oprema za preslikovanje mora biti zasnovana tako, da olajšuje demontažo in popravilo. Izpolnjevati mora naslednje zahteve:  

• deli ohišja, nosilci, električni/elektronski sklopi in kartuše/vsebniki so ločeni ali priključeni z ločilnimi pripomočki[1]. 

• Električni/elektronski sklopi in sestavni deli, kot so baterije in kondenzatorji, pri katerih obstaja tveganje vsebnosti nevarnih snovi, ter fluorescentne luči, ki 
vsebujejo živo srebro, so na enostavno dostopnih mestih in jih je mogoče enostavno odstraniti. 

• Demontažo ohišja, nosilcev in električnih/elektronskih sklopov je mogoče izvesti z orodjem razreda A, B in C standarda EN 45554:2020[2]. 

• Vijačne povezave za pritrjevanje delov ohišja, nosilcev in električnih/elektronskih sklopov je mogoče pritegniti z največ tremi orodji. 
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• Za ohišje in nosilce so dovoljeni sami pritrdilni elementi za večkratno uporabo[3]. 

• Demontažo celotne enote lahko izvede ena sama oseba (kar pomeni, da naenkrat ni potrebno razrahljati več kot ene zaskočne priključitve). 

• Deli ohišja so brez elektronskih sklopov. 

• Proizvajalec je ob upoštevanju prej navedenih značilnosti zasnove izvedel preskusno demontažo ter pripravil poročilo s poudarkom na pomanjkljivostih. 

• Servisni priročnik mora vsebovati navodila za zamenjavo delov. Priročnik mora vsebovati eksplozijsko risbo naprave, ki prikazuje dele, do katerih je 
mogoče dostopati in jih zamenjati, ter potrebna orodja. Servisni priročnik mora biti brezplačno na voljo na spletu, da ga lahko vsi preberejo. 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti z navedenimi zahtevami ter servisni priročnik (fizični dokument ali povezavo, na kateri je na voljo dokument), ki 
mora vsebovati eksplozijsko risbo proizvoda, ki prikazuje dele, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati, potrebna orodja in navodila za izvedbo 
popravila. 
Podatki o popravilu morajo biti zagotovljeni v skladu s standardom EN 45559 (metode za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih 
z energijo). Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Pojasnilo: TS 8(b) Zasnova za demontažo in popravilo 
[1]: pojem „ločilni pripomočki“ se na primer nanaša na vnaprej določene točke preloma. 
[2]: orodja razreda A, B in C, kot so opredeljena v „Preglednici A.2 – Razvrstitev postopka glede na potrebna orodja“. To pomeni, da so dovoljena vsa orodja, 
razen zaščitenih orodij. Zaščitena orodja so orodja, ki niso na voljo za prodajo splošni javnosti ali za katera veljavni patenti niso na voljo za licenciranje pod 
poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji.  
[3]: originalni pritrdilni sistem, ki se lahko v celoti ponovno uporabi, ali elementi pritrdilnega sistema, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se dobavijo z novim 
delom za popravilo, ponovno uporabo ali posodobitev. 

TS8 (c) Zasnova za recikliranje 
Oprema za preslikovanje mora biti zasnovana na način, ki olajšuje recikliranje, 
ter vsebovati naslednje značilnosti zasnove: 

• Plastični sestavni deli s težo več kot 25 g ter z ravno površino najmanj 200 
mm2 morajo biti označeni s trajno oznako materiala v skladu z ISO 11469 
(ob upoštevanju ISO 1043) ali enakovrednim standardom. 

• Galvanski premazi na plastičnih delih se ne uporabljajo v ohišjih in 
kartušah/vsebnikih. 

Oprema za preslikovanje mora biti zasnovana na način, ki olajšuje recikliranje, 
ter vsebovati naslednje značilnosti zasnove: 

• Plastični sestavni deli s težo več kot 25 g ter z ravno površino najmanj 200 
mm2 morajo biti označeni s trajno oznako materiala v skladu z ISO 11469 
(ob upoštevanju ISO 1043) ali enakovrednim standardom. 

• Galvanski premazi se ne uporabljajo na delih ohišij in na 
kartušah/vsebnikih. 
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Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da so izpolnjene vse 
zahteve v zvezi z zasnovo za recikliranje. Oprema z ustreznim okoljskim 
znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

• Prisotnost barv in premazov (razen galvanskih) na delih ohišja ne sme 
bistveno vplivati na odpornost plastičnega reciklata, ki se proizvede iz teh 
komponent po recikliranju in pri preizkušanju v skladu z ISO 180 ali 
enakovrednim standardom.  

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da so izpolnjene vse 
zahteve v zvezi z zasnovo za recikliranje.  
Za zahtevo v zvezi z barvami mora predložiti veljavno poročilo o 
mehanskem/fizikalnem preskusu, izvedenem v skladu z ISO 180 ali 
enakovrednim standardom. Sprejmejo se tudi poročila o poskusih tretjih oseb, 
pridobljena od izvajalcev recikliranja plastike, proizvajalcev smole ali pri 
neodvisnih pilotnih preskusih.  
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

Pojasnilo: TS 8(b) Zasnova za demontažo in popravilo 
Za namene tega merila je pomemben vpliv opredeljen kot >25 % zmanjšanje 
udarne žilavosti na zarezo reciklirane smole po Izodu, kakor se izmeri v 
skladu z ISO 180. 

TS9 Emisije snovi 
Oprema za preslikovanje (preizkušena s kartušo proizvajalca originalne 
opreme) mora pri merjenju v skladu s presusnim postopkom, opredeljenim v 
specifikaciji Blue angel RAL-UZ 205, izpolnjevati naslednje zahteve v zvezi s 
stopnjami emisij snovi: 
 

Dovoljene preskusne vrednosti za stopnje emisij, 
določene za elektrofotografske naprave v skladu s 
prilogo S-M[1] 

(vse vrednosti so v mg/h)  
Enobarvno 
tiskanje  

Barvno 
tiskanje  

Oprema za preslikovanje (preizkušena s kartušo proizvajalca originalne 
opreme) mora pri merjenju v skladu s preskusnim postopkom, opredeljenim v 
specifikaciji Blue angel RAL-UZ 205, izpolnjevati naslednje zahteve v zvezi s 
stopnjami emisij snovi: 
 

Dovoljene preskusne vrednosti za stopnje emisij, 
določene za elektrofotografske naprave v skladu s 
prilogo S-M[1] 

 (vse vrednosti so v mg/h, 
razen emisij delcev)  

Enobarvno 
tiskanje  

Barvno 
tiskanje  
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Predoperativna 
faza  TVOC[2]  

1 (namizne 
naprave)  
2 (naprave, 
pritrjene v 
tla, 
prostornina 
naprave > 
250 l)  

1 (namizne 
naprave) 2 
(naprave, 
pritrjene v 
tla, 
prostornina 
naprave > 
250 l)  

Faza tiskanja 
(= 
predoperativna 
faza + faza 
tiskanja)   

TVOC[2]  10,0 18,0 

Benzen  < 0,05 < 0,05 

Stiren  1,0 1,8 

Ozon  1,5 3,0 

Prah  4,0 4,0 

 
Področje uporabe ne vključuje tiskalnikov velikega formata, proizvodov za 
profesionalno preslikovanje in optičnih bralnikov. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti rezultate preskusa, ki navajajo stopnje emisij med 
fazo tiskanja za vsako od navedenih snovi, skupaj s podrobnimi podatki o 
preskusnem postopku, uporabljenem za merjenje stopenj emisij. Sprejmejo se 
tudi poročila o preskusih za naprave z enako konstrukcijo. Opredelitev „enaka 
konstrukcija“ je enaka kot v prilogi B-M specifikacije Blue Angel RAL-UZ 
205 k osnovnim merilom za oddajo naročila. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno.  

Predoperativna 
faza  TVOC[2]  

1 (namizne 
naprave) 2 
(naprave, 
pritrjene v 
tla, 
prostornina 
naprave > 
250 l)  

1 (namizne 
naprave) 2 
(naprave, 
pritrjene v 
tla, 
prostornina 
naprave > 
250 l)  

Faza tiskanja 
(= 
predoperativna 
faza + faza 
tiskanja)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Benzen  < 0,05 < 0,05 

Stiren  1,0 1,8 

Neopredeljene 
posamezne 
snovi VOC  0,9 0,9 

Ozon  1,5 3,0 

Prah  4,0 4,0 

Faza tiskanja  
PER10 PW 
[delci/10 min]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Dovoljene preizkusne vrednosti za stopnje emisij, 
določene za brizgalne naprave v skladu s prilogo S-
M[1] 

 (vse vrednosti so v mg/h)  
Enobarvno 
tiskanje  

Barvno 
tiskanje  

Predoperativna 
faza  TVOC[2]  

1 (namizne 
naprave) 2 
(naprave, 
pritrjene v 
tla, 

1 (namizne 
naprave) 2 
(naprave, 
pritrjene v 
tla, 
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prostornina 
naprave > 
250 l)  

prostornina 
naprave > 
250 l)  

Faza tiskanja 
(= 
predoperativna 
faza + faza 
tiskanja) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benzen < 0,05 < 0,05 

Stiren 1 1,8 

Neopredeljene 
posamezne 
snovi VOC 0,9 0,9 

 
Področje uporabe ne vključuje tiskalnikov velikega formata, proizvodov za 
profesionalno preslikovanje in optičnih bralnikov. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti rezultate preskusa, ki navajajo stopnje emisij med 
fazo tiskanja za vsako od navedenih snovi, skupaj s podrobnimi podatki o 
preskusnem postopku, uporabljenem za merjenje stopenj emisij. Sprejmejo se 
tudi poročila o preskusih za proizvode z enako konstrukcijo. Opredelitev 
„enaka konstrukcija“ je enaka kot v prilogi B-M specifikacije Blue Angel 
RAL-UZ 205 k osnovnim merilom za oddajo naročila.  
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

Pojasnilo: TS9 Emisije snovi 
[1]Priloga S-M specifikacije Blue Angel RAL-UZ 205 (izdaja iz januarja 2017 (Tiskalniki in večnamenske naprave)) 
[2] Seznam hlapnih organskih spojin, ki jih je treba upoštevati pri merjenju emisij opreme za preslikovanje s funkcijo tiskanja, je treba določiti v skladu s 
specifikacijo Blue Angel RAL-UZ 205 (izdaja iz januarja 2017) – (priloga S-M - odst. 4.5 VOC). 



 

25 

TS10 Emisije hrupa 
(enako za osnovna in celovita merila) 
A-vrednotena raven zvočne moči A mora biti določena v skladu z ISO 7779. Naprave z barvnim tiskanjem morajo biti preizkušene v enobarvnem (A, M) in 
večbarvnem (A, F) načinu. 

• Meritve hrupa se morajo izvesti brez izbirnih perifernim naprav. 
• Za testiranje se mora uporabiti papir velikosti A4 s težo od 60 g/m² do 80 g/m². 
• Kot preskusni vzorec se mora uporabiti štiristranska datoteka Adobe Reader iz programa Office Test Suite v skladu z B.1 standarda ISO/IEC 24734. 
• Meriti je treba samo enostransko tiskanje. 
• Meritev hrupa je treba izvesti samo pri ponavljajočih se ciklih tiskanja. Časovni interval meritve mora vključevati vsaj tri celotne izpise štiristranskega 

preskusnega vzorca (12 strani). Interval se mora pričeti po pripravi tiskanja. 
Preizkusiti je treba vsaj tri naprave istega modela. Navedena A-vrednotena raven zvočne moči A mora biti določena v skladu s postopki standarda ISO 
9296:1988. Navedena mora biti v decibelih (dB) na eno decimalno mesto natančno. Če je meritve emisij hrupa mogoče izvesti z eno napravo, se lahko kot 
nadomestek za določanje navedene A-vrednotene ravni zvočne moči Ad uporabi samo naslednja enačba. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = A-vrednotena raven zvočne moči ene naprave, v dB na eno decimalno mesto natančno) 
Navedena A-vrednotena raven (ravni) zvočne moči pri enobarvnem načinu Ad,mo (in v celotnem barvnem načinu A,co, če je ustrezno) ne sme presegati mejne 
vrednosti. Mejna vrednost A,lim se določi v odvisnosti od količine strani, tako pri enobarvnem načinu sM kot tudi pri barvnem načinu sF, kjer je to ustrezno, na 
eno decimalno mesto natančno po naslednji enačbi: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Vrednosti navedene A-vrednotene ravni zvočne moči Ad v dB, navedene na eno decimalno mesto natančno ter z navedbo količine strani v ipm se navedejo v 
informacijskem in podatkovnem listu v razdelku „Izjave v zvezi z okoljem in zdravjem“. Za naprave z barvnim tiskanjem je treba navesti navedene A-
vrednotene ravni zvočne moči Ad,M in Ad,F ter ustrezne količine strani M in F, tako za enobarvni kot tudi za barvni način. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, kot je na primer poročilo o preskusu, ki opredeli stopnje emisij hrupa med fazo tiskanja pri merjenju v skladu z 
zahtevami, navedenimi v ECMA-74 v kombinaciji z ECMA-109. Preskusni laboratorij mora biti akreditiran v skladu z ISO/IEC 17025 in ISO 7779 za meritve 
zvočnega hrupa ali enakovrednim standardom. Dokumentacija mora navajati tudi, če je bila izpolnjena A-vrednotena raven zvočne moči, navedena v merilu.    
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 
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TS11 Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost 
(enako za osnovna in celovita merila) 
K plastiki v ohišjih in delih ohišja se kot namerno dodane sestavine ne smejo dodati nobene snovi, navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH. 
Zahteve veljajo tudi za recikliran material. 
Treba je zagotoviti skladnost z najnovejšo različico seznama snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ki je na voljo eno leto pred datumom proizvodnje 
proizvoda. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti z merilom. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS12 Vsebnost nevarnih snovi 
 • Halogenirani polimeri in halogenirane organske spojine kot zaviralci ognja 

niso dovoljeni. 
Iz te zahteve so izvzeti: 

- fluorirani organski dodatki (kot na primer sredstva proti kapljanju), ki se 
uporabljajo za izboljšanje fizičnih lastnosti plastike, če ne presegajo 0,5 % 
w/w. 

- fluorirani polimeri, kot na primer PTFE. 
- plastični deli z maso, ki je enaka ali manjša kot 25 g. Vendar ti plastični 

deli ne smejo vsebovati PBB (polibromiranih bifenilov), PBDE 
(polibromiranih difenil etrov) ali kloriranih parafinov. (Ta izjema ne velja 
za ključe nadzornih plošč). 

- posebni plastični deli, nameščeni v bližini grelnih in talilnih elementov. 
Vendar ti deli ne smejo vsebovati PBB, PBDE ali kloriranih parafinov. 

• K plastiki, ki izpolnjuje vsaj enega od pogojev, navedenih v naslednji 
preglednici, se ne smejo dodajati nobene snovi kot namerno dodane 
sestavine: 

Pogoji za izključitev snovi iz materialov v ohišjih in delih ohišja. 
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Razred 
nevarnosti  

Kategorija 
nevarnosti  

Uredba 
CLP (ES) 
št. 
1272/2008  

Rakotvornost  rak. 1A, 
1B  

H350 
Lahko 
povzroči 
raka   

Rakotvornost  rak. 1A, 
1B  

H350i 
Lahko 
povzroči 
raka pri 
vdihavanju  

Mutagenost za 
zarodne celice  

Muta. 1A, 
1B  

H340 
Lahko 
povzroči 
genetske 
okvare  

Strupenost za 
razmnoževanje  

razmn. 
1A, 1B  

H360 
Lahko 
škoduje 
plodnosti 
ali 
nerojenemu 
otroku 

 
Zahteve veljajo tudi za recikliran material. 

• Podporni material tiskanih vezij ne sme vsebovati PBB (polibromiranih 
bifenilov), PBDE (polibromiranih difenil etrov) ali kloriranih parafinov. 

Preverjanje:  
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Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve. 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
se šteje za skladno. 

TS13 Nadzor posodabljanja sistemske programske opreme 
 Posodobitev sistemske programske opreme ne sme preprečevati uporabe 

ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala.  
Oprema za preslikovanje mora imeti funkcijo, ki omogoča povrnitev 
posodobljene sistemske programske opreme na predhodno nameščene 
različice. Ta funkcija se lahko zagotavlja preko računalnika, priključenega v 
omrežje, ali v sami opremi za preslikovanje. Tehnična dokumentacija mora 
vsebovati navodila za povrnitev posodobljene sistemske programske opreme 
na predhodno različico. Če je predhodna različica sistemske programske 
opreme od njene prve izdaje javno dostopna na spletu in če so uporabnikom 
zagotovljena jasna navodila, kje jo lahko najdejo, so cilji merila izpolnjeni. 
V primeru, da posodobitev programske opreme preprečuje uporabo ponovno 
uporabljenega/predelanega potrošnega materiala, se lahko ponudnik tudi 
zaveže, da bo zagotovil rešitev, ki omogoča nepretrgano uporabo ponovno 
uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve. 
Dokumentacija lahko vsebuje izjavo proizvajalca ali druga alternativna 
sredstva dokumentiranja, ki zagotavljajo potrebne podatke. 

TS14 Garancija  TS14 Garancijske in servisne pogodbe 

(To merilo se ne uporablja za pogodbe, ki vključujejo vzdrževanje) 
Ponudnik mora zagotoviti najmanj dvoletno garancijo brez dodatnih stroškov, 
ki začne veljati na dan dobave proizvoda. Ta garancija mora kriti popravilo ali 
zamenjavo. 
Garancija mora zagotavljati, da so proizvodi skladni s pogodbenimi 
specifikacijami brez dodatnih stroškov.  

(To merilo se ne uporablja za pogodbe, ki vključujejo vzdrževanje) 
Ponudnik mora zagotoviti najmanj triletno garancijo brez dodatnih stroškov, ki 
začne veljati na dan dobave proizvoda. Garancija mora kriti popravilo ali 
zamenjavo ter vključevati servisno pogodbo z možnostjo prevzema in vračila 
ali popravila na lokaciji. Garancija mora zagotavljati, da so proizvodi skladni s 
pogodbenimi specifikacijami brez dodatnih stroškov.  
Garancija ne sme biti razveljavljena zaradi uporabe ponovno 
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Garancija ne sme biti razveljavljena zaradi uporabe ponovno 
uporabljenega/predelanega potrošnega materiala v opremi za preslikovanje, 
razen če je mogoče dokazati, da je napako ali okvaro neposredno povzročila 
uporaba ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. 
 Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti kopijo garancijske in servisne pogodbe. Predložiti 
mora izjavo, da te pogodbe zajemajo skladnost proizvodov s pogodbenimi 
specifikacijami. 

uporabljenega/predelanega potrošnega materiala v opremi za preslikovanje, 
razen če je mogoče dokazati, da je napako ali okvaro neposredno povzročila 
uporaba ponovno uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti kopijo garancijske in servisne pogodbe. Predložiti 
mora izjavo, da te pogodbe zajemajo skladnost proizvodov s pogodbenimi 
specifikacijami. 

TS15 (a) Dobava kopirnega in grafičnega papirja, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(če je dobava kopirnega in grafičnega papirja vključena v pogodbo o dobavi 
opreme za preslikovanje) 
Kopirni in grafični papir, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja opreme 
za preslikovanje, mora biti skladen z osnovnimi tehničnimi specifikacijami 
meril EU za zeleno javno naročanje za kopirni in grafični papir3. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki 
bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

(če je dobava kopirnega in grafičnega papirja vključena v pogodbo o dobavi 
opreme za preslikovanje) 
 Kopirni in grafični papir, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja opreme 
za preslikovanje, mora biti skladen s celovitimi tehničnimi specifikacijami 
meril EU za zeleno javno naročanje za kopirni in grafični papir3. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki 
bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

 
3 Na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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TS15 (b) Dobava potrošnega materiala, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(če je dobava potrošnega materiala vključena v pogodbo o dobavi opreme za 
preslikovanje) 
Potrošni material, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja opreme za 
preslikovanje, mora biti skladen z osnovnimi tehničnimi specifikacijami, ki so 
vključene v področje meril EU za zeleno javno naročanje 2 za potrošni 
material opreme za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki 
bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

(če je dobava potrošnega materiala vključena v pogodbo o dobavi opreme za 
preslikovanje) 
Potrošni material, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja opreme za 
preslikovanje, mora biti skladen s celovitimi tehničnimi specifikacijami, ki so 
vključene v področje meril EU za zeleno javno naročanje 2 za potrošni 
material opreme za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki 
bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

 

5.4 Merila za oddajo naročila (AC) 
 

Osnovna merila Celovita merila 

AC1 Izboljšanje energetske učinkovitosti opreme za preslikovanje, ki presega TS1 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(Uporabljajo se za opremo za preslikovanje, ki je zajeta v zahtevah glede energetske učinkovitosti, določene v specifikacijah Energy Star) 
Točke bodo dodeljene, če je oprema za preslikovanje energetsko učinkovitejša od vrednosti TEC_MAX, določene v pristopu ENERGY STAR TEC. Točke se 
morajo izračunati v primerjavi z največjo tipično porabo električne energije (TEC_MAX), ki jo dovoljuje različica (različice) ENERGY STAR, opredeljena v 
tehničnih specifikacijah TS1. 
Dodeli se lahko največ x točk [število se določi]. Točke se dodelijo sorazmerno z izboljšavo energetske učinkovitosti v primerjavi z vrednostjo TEC_MAX: 
– več kot 80 % nižja: x točk 
– 60–79 % nižja: 0,8 x točk 
– 40–59 % nižja: 0,6 x točk 
– 20–39 % nižja: 0,4 x točk 
– 10–19 % nižja: 0,2 x točk 
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Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, izvedenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v različici (različicah) ENERGY STAR, opredeljeni v 
tehničnih specifikacijah TS1. Ponudnik mora navesti podrobnosti o izmerjeni vrednosti TEC in vrednosti TEC_MAX za vsak uporabljen proizvod ter 
podrobnosti o izračunu za izboljšanje energetske učinkovitosti. Te podatke mora zagotoviti po oddaji javnega naročila ali prej na zahtevo.   

AC2 Dolge garancije 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Možnost 1:  AC2(a) Daljše garancije  
Točke bodo dodeljene za vsako dodatno leto ponujene garancije, ki presega minimalne tehnične specifikacije.  Dodeli se lahko največ x točk [število se določi].  
– + 4 leta ali več: x točk 
– + 3 leta: 0,75 x točk 
– + 2 leti: 0,5 x točk 
– + 1 leto: 0,25 x točk 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti kopijo garancije.  

Možnost 2: AC2(b) Najdaljša garancija  
Točke bodo dodeljene tistemu ponudniku, ki zagotovi najdaljšo garancijo med ponudniki. Dodeli se lahko največ x točk [število se določi]. 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti kopijo garancije.  

AC3 Konec življenjske dobe 
AC3 Sistem ponovnega sprejema opreme za preslikovanje  
(To merilo se uporablja v povezavi s klavzulo o izvedbi naročila CPC2) 
Točke se morajo dodeliti ponudniku, ki naročniku ponuja brezplačni sistem 
ponovnega sprejema uporabljene opreme za preslikovanje, s ciljem 
kanaliziranja takšne opreme za ponovno uporabo opreme ali njenih delov ali 
za recikliranje materiala, pri čemer mora imeti prednost ponovna uporaba.  
Ponudnik lahko te obveznosti izpolnjuje sam ali preko ustrezne organizacije 

AC3 Upravljanje opreme za preslikovanje ob koncu življenjske dobe 
(To merilo se uporablja v povezavi s klavzulo o izvedbi naročila CPC2) 
Točke se dodelijo ponudniku, ki naročniku zagotavlja brezplačno ponovno 
uporabo in recikliranje celotnega proizvoda in/ali selektivno obdelavo 
sestavnih delov v skladu s Prilogo VII direktive o OEEO za izrabljeno 
opremo.   
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tretje osebe. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki navaja zagotavljanje 
brezplačnega sistema ponovnega sprejema. Oprema z ustreznim okoljskim 
znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

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 uporabo[1];  
– 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 [2] in VIII (prenovljene) 
Direktive 2012/19/EU o OEEO ter ob upoštevanju seznama sestavnih delov za 
selektivno obdelavo [glej priloženo pojasnilo]. 
Ponudnik lahko te obveznosti izpolnjuje sam ali preko ustrezne organizacije 
tretje osebe. 
Če se storitev zagotavlja izven EU, kje se direktiva o OEEO ne uporablja, se 
mora obdelava odpadnih sestavnih delov izvajati pod pogoji, ki so 
enakovredni zahtevam iz te direktive [3].  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti podrobne informacije o ureditvah za zbiranje, 
varnosti podatkov, pripravi za ponovno uporabo, ponovnem trženju za 
ponovno uporabo ter za recikliranje/odstranjevanje.  To mora med izvajanjem 
naročila vključevati veljavno dokazilo o skladnosti obratov za predelavo 
OEEO, ki se bodo uporabljali (če je ustrezno). 
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, 
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se šteje za skladno. 
V času pisanja se naslednje sheme skladnosti štejejo kot sheme skladnosti, ki 
izpolnjujejo te zahteve: WEEELABEX:2011 zahteva za „predelavo OEEO“; 
standard za podjetja za recikliranje elektronike „Responsible Recycling“ 
(R2:2013); standard e-Stewards 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“. 

 Pojasnilo: AC3 Upravljanje opreme za preslikovanje ob koncu življenjske 
dobe 
[1] Nekatere države članice so razvile standarde in/ali sheme, na katere se 
lahko sklicujejo javni organi za zagotavljanje podrobnejših informacij o tem, 
kako bo oprema pripravljena za ponovno uporabo in nadaljnjo prodajo.   
[2] Sestavni deli, ki jih je v skladu s Prilogo VII direktive o OEEO potrebno 
selektivno ločevati: 

• sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro, 
• akumulatorji, 
• tiskana vezja, večja 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 refrakcijska 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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[3] Komisija v času pisanja tega delovnega dokumenta služb Komisije 
načrtuje sprejem delegiranega akta za določitev meril za oceno enakovrednih 
pogojev. 

 
AC4 Dobava predelanih kartuš/vsebnikov 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(če je dobava kartuš in vsebnikov vključena v pogodbo o dobavi opreme za preslikovanje) 
Točke se morajo dodeliti sorazmerno z zavezanostjo k zagotavljanju najvišjega odstotka (deleža) predelanih kartuš/vsebnikov, ki so skladni z osnovnimi 
tehničnimi specifikacijami, ki so vključene v področje meril EU za zeleno javno naročanje 2 za potrošni material opreme za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

 
5.5 Klavzule o izvedbi naročila (CPC)  
 

Osnovna merila Celovita merila 

CPC2 Poročanje o dejavnostih ponovne uporabe/recikliranja opreme za preslikovanje   
(enako za osnovna in celovita merila) 
To merilo se uporablja v povezavi z AC3. 
Izvajalec mora predložiti zapise o koncu življenjske dobe uporabljene opreme za preslikovanje. 
Še zlasti mora podrobno navesti: 
– število ponovno sprejete opreme od javnega naročnika, 
– število opreme ali delov, kanaliziranih za ponovno uporabo, 
– število opreme ali delov, kanaliziranih za recikliranje materialov.  
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CPC3 Poročanje o dobavljenem potrošnem materialu 
(če je dobava kartuš ali kopirnega in grafičnega papirja vključena v pogodbo 
o dobavi opreme za preslikovanje) 
Izvajalec mora predložiti zapise o zagotavljanju potrošnega materiala, 
določenega v tehničnih specifikacijah za dobavo potrošnega materiala, kakor 
je to ustrezno, za: 
– kopirni in grafični papir, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(TS15 (a)), 
– potrošni material, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje (TS15 
(b)), 
– predelane kartuše in vsebnike (merila za oddajo naročila AC5). 

(če je dobava kartuš ali kopirnega in grafičnega papirja vključena v pogodbo 
o dobavi opreme za preslikovanje) 
Izvajalec mora predložiti zapise o zagotavljanju potrošnega materiala, 
določenega v tehničnih specifikacijah za dobavo potrošnega materiala, kakor 
je to ustrezno, za: 
– kopirni in grafični papir, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(TS15 (a)), 
– potrošni material, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje (TS15 
(b)), 
– predelane kartuše in vsebnike (merila za oddajo naročila AC5), 
– število strani, natisnjenih s predelanimi kartušami/vsebniki, ki so skladni s 
področjem meril EU za zeleno javno naročanje 2. 
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6 MERILA EU ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE ZA NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA (KARTUŠE IN VSEBNIKI) 
 
6.1 Predmet naročila 
Predmet naročila 

Nakup potrošnega materiala (kartuše in vsebniki) z majhnim vplivom na okolje v življenjski dobi 
 

6.2 Tehnične specifikacije (TS) 
 

Osnovna merila Celovita merila 

TS16 Tehnične specifikacije TS16 Izkoristek kartuš/vsebnikov 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Za vse kartuše/vsebnike, ki bodo dobavljeni za uporabo z zadevno opremo za preslikovanje, mora biti naveden pričakovan izkoristek.  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki navaja izkoristek ter povezane preskusne postopke, uporabljene za določanje vrednosti. Merjenje 
izkoristka za brizgalni potrošni material in tonerje se mora izvesti v skladu z najnovejšimi različicami naslednjih standardov: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2,  
ali z drugimi zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi metodami, ki upoštevajo splošno priznano stanje tehnike.  
Dokumentacija lahko vsebuje izjavo proizvajalca ali druga alternativna sredstva dokumentiranja, ki zagotavljajo potrebne podatke. Oprema z 
ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Pojasnilo: Tehnične specifikacije TS16 Izkoristek kartuš/vsebnikov 
Izkoristek:  izmerjeno število slik, ki jih lahko ustvari kartuša/vsebnik. 
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TS17 Učinkovita raba mase potrošnega materiala 
 Učinkovita raba mase potrošnega materiala [izmerjeno število slik, ki 

jih lahko ustvari potrošni material na gram potrošnega materiala], 
izračunana v skladu z enačbo (1), ne sme biti nižja od praga, 
navedenega v preglednici v nadaljevanju:  
 

Vrsta 
potrošnega 
materiala 

Minimalna učinkovita raba mase 
potrošnega materiala 

Kartuša ali 
vsebnik s 
tonerjem in 
razvijalna 
enota 

(2 × [10 × tanh (0,1 + 0,0003 × (CMass 
– 10)) – 0,5] + 1) 

Brizgalna 
kartuša ali 
vsebnik 

(2 × [15 × tanh (0,2 + 0,0004 × 
(CMass – 8)) –1] + 2) 

Tanh = hiperbolična tangenta 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

V tej formuli simboli pomenijo naslednje:  

• Izkoristek je izmerjeno število slik, ki jih lahko ustvari potrošni 
material. 

• Masa potrošnega materiala (CMass) je masa (g) vsake kartuše ali 
vsebnika (z razvijalno enoto, kjer je to ustrezno), kakor je 
izmerjena v stanju za namestitev (t.j. stanju napolnjenosti s črnilom 
ali tonerjem).  
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Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti rezultate izračunov učinkovite rabe mase 
potrošnega materiala, skupaj z dokumentacijo, ki navaja vse izkoristke, 
povezane preskusne postopke, uporabljene za določanje vrednosti, ter 
maso vseh kartuš, vsebnikov in razvijalnih enot, zasnovanih za 
uporabo v vsakem modelu opreme za preslikovanje. Dokumentacija 
lahko vsebuje izjavo proizvajalca ali druga alternativna sredstva 
dokumentiranja, ki zagotavljajo potrebne podatke. 

TS18 Vsebnost nevarnih snovi v potrošnem materialu 
 Barvila, kot so tonerji, črnila, črnila v trdnem stanju in podobno, ne 

smejo vsebovati snovi kot namerno dodanih sestavin, ki izpolnjujejo 
pogoje, navedene v preglednici v nadaljevanju.  

Razred 
nevarnosti  

Kategorija 
nevarnosti  

Uredba CLP (ES) št. 
1272/2008  

Rakotvornost rak. 1A, 1B H350 Lahko povzroči 
raka 

Rakotvornost rak. 1A, 1B H350i Lahko povzroči 
raka pri vdihavanju 

Rakotvornost rak. 2 H351 Sum povzročitve 
raka 

Mutagenost za 
zarodne celice 

Muta. 1A, 
1B 

H340 Lahko povzroči 
genetske okvare 

Mutagenost za 
zarodne celice Muta. 2 H341 Sum povzročitve 

genetske okvare 

Strupenost za 
razmnoževanje 

razmn. 1A, 
1B 

H360 Lahko škoduje 
plodnosti ali nerojenemu 
otroku 
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Strupenost za 
razmnoževanje razmn. 2 

H361 Sum škodljivosti 
za plodnost ali 
nerojenega otroka 

 
Barvila poleg tega ne smejo vsebovati snovi kot namerno dodanih 
sestavin, katerih zmesi morajo biti v skladu s Prilogo 1 Uredbe (ES) št. 
1272/2008 označene s stavki H ali ki izpolnjujejo merila podobne 
razvrstitve. 
 

Strupenost za 
posamezne organe 
(enkratna 
izpostavljenost); 

STOT SE 1 H370 Škoduje organom 

Strupenost za 
posamezne organe 
(enkratna 
izpostavljenost); 

STOT SE 2 H371 Lahko škoduje 
organom 

Strupenost za 
posamezen organ 
(ponavljajoča se 
izpostavljenost) 

STOT RE 1 

H372 Škoduje organom 
pri predolgi ali 
ponavljajoči se 
izpostavljenosti 

Strupenost za 
posamezen organ 
(ponavljajoča se 
izpostavljenost) 

STOT RE 2 

H373 Lahko škoduje 
organom pri predolgi ali 
ponavljajoči se 
izpostavljenosti 

 
Potrošni material mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve v zvezi z 
nevarnim materialom:  
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• ne sme vsebovati nobenih snovi s seznama kandidatnih snovi iz 
uredbe REACH, ki presegajo koncentracijo 0,1 % (na težo) 

• tonerji in črnila ne smejo vsebovati nobenega namerno dodanega 
živega srebra, kadmija, svinca, niklja ali kromovih (VI) spojin. 
Kompleksne spojine niklja z višjo molekularno težo, ki se 
uporabljajo kot barvila, so izvzete. 

• tonerji in črnila ne smejo vsebovati azo barvil (barvil ali pigmentov), 
ki lahko sproščajo rakotvorne aromatske amine, navedene v Dodatku 
8 k Prilogi XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (Uredba REACH). 

• tonerjem in črnilom ne smejo biti dodani nobeni biocidi, razen če je 
bila predložena dokumentacija o aktivni snovi, kakor je določena v 
uredbi o biocidnih pripravkih (Uredba (EU) 528/2012) za zaščito 
proizvodov med skladiščenjem (proizvod tipa 6). Snovi se ne smejo 
uporabljati, če so bile zavrnjene za vključitev na seznam dovoljenih 
snovi za proizvod tipa 6. 

• fotoprevodne razvijalne enote ne smejo vsebovati namerno dodanega 
selena, svinca, živega srebra ali kadmija (ali katerekoli njihovih 
spojin). 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, kot so varnostni listi, ki 
dokazuje, da ponujen proizvod (proizvodi) izpolnjuje zahtevo. 
Dokumentacija mora jasno dokazovati izpolnjevanje vseh vidikov 
merila. Dokazilo o skladnosti lahko vsebuje poročila o preskusih tretjih 
oseb ali lastne preizkuse proizvajalca, ki dokazujejo odsotnost vseh 
izključenih snovi, navedenih v merilu.   
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene 
zahteve, se šteje za skladno. 

TS19 Zasnova za ponovno uporabo/predelavo 
Kartuše ali vsebniki ne smejo biti zasnovani na način, ki omejuje 
zmožnost ponovne uporabe/predelave. Primeri značilnosti, ki štejejo 

Kartuše ali vsebniki ne smejo biti zasnovani na način, ki omejuje 
zmožnost ponovne uporabe/predelave. Primeri značilnosti, ki štejejo 
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kot značilnosti, ki omejujejo zmožnost predelave ali ne zajemajo 
ponovne uporabe, med drugim vključujejo: 

• izjave na kartuši ali vsebniku ali embalaži, ki navajajo ali nakazujejo, 
da proizvod ni zasnovan za predelavo. 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki izrecno navaja, da kartuše 
ali vsebniki niso zasnovani na način, ki omejuje zmožnost ponovne 
uporabe/predelave.  
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene 
zahteve, se šteje za skladno. 

kot značilnosti, ki omejujejo zmožnost predelave ali ne zajemajo 
ponovne uporabe, med drugim vključujejo: 

• kartuše ali vsebnike, zajete v patentih ali licenčnih sporazumih, ki 
vključujejo izjave z omejevanjem predelave, 

• izjave na kartuši ali vsebniku ali embalaži, ki navajajo ali nakazujejo, 
da proizvod ni zasnovan za predelavo. 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki izrecno navaja, da kartuše 
ali vsebniki niso zasnovani na način, ki omejuje zmožnost ponovne 
uporabe/predelave, in opredeljuje doseganje skladnosti z dvema 
primeroma.  
Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene 
zahteve, se šteje za skladno. 

TS20 Kakovost potrošnega materiala 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Vse kartuše ali vsebniki morajo izpolnjevati vse zahteve iz vsaj enega splošno priznanega standarda kakovosti kartuš/vsebnikov.  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da kartuše ali vsebniki izpolnjujejo zahteve iz najmanj enega splošno priznanega 
standarda kakovosti, kot so na primer serija DIN 33870-1, serija DIN 33870-2, serija DIN 33871-1 ali enakovredni standard za predelane kartuše 
ali vsebnike ter serija DIN 33871-2 ali enakovredni standard za nove kartuše in vsebnike. Oprema z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki 
izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS21 Sistem ponovnega sprejema kartuš in vsebnikov ter registracija OEEO 
(enako za osnovna in celovita merila) 
To merilo se uporablja v povezavi s klavzulo o izvedbi naročila CPC4. 
Ponudnik mora javnemu naročniku zagotavljati brezplačni sistem ponovnega sprejema uporabljenih kartuš in vsebnikov, s ciljem kanaliziranja 
kartuš in vsebnikov ali njihovih delov za ponovno uporabo ali za recikliranje materialov.  
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Ponudnik mora javnemu naročniku zagotoviti zabojnike, ki so primerni za zbiranje uporabljenih kartuš ali vsebnikov. 
Ponudnik lahko te obveznosti izpolnjuje sam ali preko ustrezne organizacije tretje osebe. 
Poleg tega mora predložiti dokazilo o registraciji OEEO proizvajalca kartuš, ki sodijo v področje uporabe direktive o OEEO (če je to ustrezno). 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo, s katero zagotavlja nudenje brezplačnega sistema ponovnega sprejema za kartuše in vsebnike. Kartuše in 
vsebniki z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Ponudnik mora poleg tega za kartuše, ki 
sodijo v področje uporabe direktive o OEEO, predložiti dokazilo o registraciji proizvajalca (npr. registracijsko številko OEEO ali potrdilo o 
registraciji OEEO ali kateri koli dokument, ki dokazuje, da je proizvajalec v zadevnem trenutku registriran).  

Pojasnilo: TS21 Sistem ponovnega sprejema kartuš in vsebnikov ter registracija OEEO 
Kartuše za tiskalnike, ki vsebujejo električne/elektronske dele, njihovo pravilno delovanje pa je odvisno od električnih tokov ali 
elektromagnetnih polj, izpolnjujejo opredelitev EEO in zato sodijo v področje uporabe direktive o OEEO. 

 
6.3 Merila za oddajo naročila (AC) 
 

Osnovna merila Celovita merila 

AC5 Učinkovita raba mase elektrofotografskega potrošnega materiala 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Točke se dodelijo elektrofotografskemu potrošnemu materialu (kartušam, vsebnikom in razvijalnim enotam), ki zmanjšuje uporabo materiala na 
izkoristek. Največ x točk [število se določi] se lahko dodeli ponudniku, ki ponuja najvišjo celotno vrednost učinkovite rabe mase potrošnega 
materiala za celoten elektrofotografski potrošni material za vsak model opreme za preslikovanje. Učinkovita raba se izračuna v skladu z enačbo, 
navedeno v tehničnih specifikacijah TS17. Za skupno vrednost je treba sešteti rezultate vsakega potrošnega materiala. Pri nakupu različnega 
potrošnega materiala mora vrednost predstavljati povprečno vrednost za vse proizvode, ki se bodo dobavili. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti rezultat izračuna učinkovite rabe mase potrošnega materiala, skupaj z dokumentacijo, ki za vse kartuše/vsebnike in vse 
ločene razvijalne enote, uporabljene v zadevni elektrofotografski opremi za preslikovanje, vsebuje naslednje navedbe: 

• izkoristek, 
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• maso polnih kartuš/vsebnikov, 
• maso ločenih razvijalnih enot. 
Dokumentacija lahko vsebuje izjavo proizvajalca ali druga alternativna dokazila, ki zagotavljajo potrebne podatke. 

AC6 Spodbujanje zmožnosti ponovne uporabe/predelave 
Največ x točk [število se določi] se lahko dodeli ponudniku, ki ponuja 
potrošni material, ki izpolnjuje naslednjo zahtevo: 

• potrošni material je pri zamenjavi obrabljenih delov ali za ponovno 
polnjenje tonerja ali črnila mogoče ročno demontirati, kjer je to 
potrebno z uporabo univerzalno razpoložljivega orodja (npr. javno 
razpoložljivih vijačnih glav, klešč ali pincet). 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki pojasni, kako je zahteva 
izpolnjena. 

Največ x točk [število se določi] se lahko dodeli ponudniku, ki 
izpolnjuje vsaj eno od naslednjih tehničnih značilnosti ali praks:  
• potrošni material je zasnovan tako, da s tehničnimi značilnostmi, ki 

spodbujajo predelavo, spodbuja ponovno uporabo/predelavo, in sicer: 
 preprečevanje uporabe čipa v potrošnem materialu, ki nadzira 

delovanje preslikovanja 
ali 
 vsak nameščen čip, ki vključuje funkcionalnost, ki omogoča 

zagon popolne ponastavitve preko ukazov opreme za 
preslikovanje ali računalnika, priključenega na omrežje, brez 
potrebe po dodatnih proizvodih. 

• proizvajalec originalne opreme nudi organizacijam z neoriginalno 
opremo nakup pravic po razumni ceni za ponovno programiranje čipa 
v potrošnem materialu, s čimer je podprta popolna funkcionalnost 
opreme za preslikovanje. 

• od trenutka, ko je potrošni material prvič dan na trg EU, so na odprtem 
trgu na voljo nadomestni čipi, ki podpirajo popolno funkcionalnost 
opreme za preslikovanje. 

Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki razlaga, katere od 
navedenih tehničnih značilnosti ali praks so bile uporabljene.  

AC7 Upravljanje kartuš ob koncu življenjske dobe 
 (To merilo se uporablja v povezavi s klavzulo o izvedbi naročila CPC4) 
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Točke se morajo dodeliti ponudniku, ki javnemu naročniku zagotavlja 
brezplačno ponovno uporabo/predelavo in recikliranje uporabljenih 
kartuš, za katere je potrebna selektivna obdelava v skladu s Prilogo VII 
direktive o OEEO za proizvode, ki so dosegli konec svoje življenjske 
dobe.  
Storitev mora obsegati naslednje dejavnosti: 
– zbiranje, 
– razstavljanje za ponovno uporabo/predelavo, recikliranje in/ali 
odstranjevanje sestavnih delov, 
Ponudnik mora javnemu naročniku zagotoviti zabojnike, ki so primerni 
za zbiranje uporabljenih kartuš. 
Priprava na ponovno uporabo, recikliranje ali odstranjevanje se mora 
izvesti povsem v skladu z zahtevami iz člena 8 ter Prilogama VII in VIII 
(prenovljene) Direktive 2012/19/EU o OEEO. 
Dobavitelj lahko te obveznosti izpolnjuje sam ali preko ustrezne 
organizacije tretje osebe.  
Če se storitev zagotavlja izven EU, kje se direktiva o OEEO ne 
uporablja, se mora obdelava odpadnih sestavnih delov izvajati pod 
pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz te direktive [1].  
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti podrobne informacije o ureditvah za zbiranje, 
pripravo za ponovno uporabo/predelavo ter za 
recikliranje/odstranjevanje. To mora med izvajanjem naročila 
vključevati veljavno dokazilo o skladnosti obratov za predelavo OEEO, 
ki se bodo uporabljali (če je ustrezno). 
Kartuše z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo 
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opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. 
V času pisanja se naslednje sheme skladnosti štejejo kot sheme 
skladnosti, ki izpolnjujejo te zahteve: WEEELABEX:2011 zahteva za 
„predelavo OEEO“; standard za podjetja za recikliranje elektronike 
„Responsible Recycling“ (R2:2013); standard e-Stewards 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“. 

 Pojasnilo: AC7 Upravljanje kartuš ob koncu življenjske dobe 
 
[1] Komisija v času pisanja tega delovnega dokumenta služb Komisije 
načrtuje sprejem delegiranega akta za določitev meril za oceno 
enakovrednih pogojev. 
 

 
6.4 Klavzule o izvedbi naročila (CPC) 
 

Osnovna merila Celovita merila 

CPC4 Poročanje o dejavnostih ponovne uporabe/recikliranja potrošnega materiala  
(enako za osnovna in celovita merila) 
Izvajalec mora za pošiljke z razsutim tovorom (torej ne za vračila posamičnega potrošnega materiala) zagotoviti zapise o brezplačnem sistemu 
ponovnega sprejema uporabljenega potrošnega materiala, katerega namen je preusmeritev takšne opreme ali njenih delov v ponovno uporabo ali 
recikliranje materialov, pri čemer je treba prednost dati ponovni uporabi. 
Še zlasti mora podrobno navesti: 
– število ponovno sprejetega potrošnega materiala od javnega naročnika, 
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– število in vrsto delov, kakor je ustrezno, kanaliziranih za ponovno uporabo/predelavo, 
– število in vrsto delov, kakor je ustrezno, kanaliziranih za recikliranje materialov. 
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7 MERILA EU ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE ZA NAKUP STORITEV TISKANJA 
 
7.1 Predmet naročila 

Predmet naročila 

Nakup storitev tiskanja z majhnim vplivom na okolje v življenjski dobi 
 

7.2 Tehnične specifikacije (TS) 
 

Osnovna merila Celovita merila 

TS22(a) Zavezanost k ponovni uporabi opreme za preslikovanje  
(enako za osnovna in celovita merila) 
Ponudniki se strinjajo, da je treba popolnoma delujočo opremo za preslikovanje, ki je v lasti javnega naročnika in se nahaja v prostorih javnega 
naročnika, hraniti za nadaljnjo uporabo in je ne nadomestiti z novimi proizvodi (v skladu z dovoljenjem javnega naročnika).  
Ta zahteva ne velja, če je skupaj nameščenih manj proizvodov opreme za preslikovanje. 
Ta zahteva ne velja, če dobavitelj predloži dokazilo, da bo zamenjava obstoječega proizvoda z učinkovitejšim proizvodom zmanjšala skupni 
okoljski vpliv. 
Ta zahteva ne velja, če dobavitelj poda zadovoljivo utemeljitev, s katero pojasni, zakaj uporabe starejše opreme ni mogoče podpreti. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s to zahtevo. 
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Osnovna merila Celovita merila 

TS22(b) Zavezanost k popravilu opreme za preslikovanje  
(enako za osnovna in celovita merila) 
Dobavitelji se strinjajo, da bo oprema za preslikovanje, ki v teku trajanja pogodbe preneha delovati, popravljena z nadomestnimi deli, tako da bo 
ponovno polno delovala (v skladu z dovoljenjem javnega naročnika). Ta zahteva se ne nanaša na: 
• opremo za preslikovanje, za katero ni več mogoče zagotoviti potrebne ravni delovanja, ki jo zahteva javni naročnik, 
• opremo za preslikovanje, ki z zamenjavo nedelujočih delov ne more biti ustrezno popravljena, bodisi zaradi nerazpoložljivosti nadomestnih 
delov ali zaradi prekomernih stroškov, 
• situacijo, v kateri javni naročnik želi zmanjšati celotno število modelov opreme za preslikovanje v obratovanju. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s to zahtevo. 

TS23 Dobava opreme za preslikovanje, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(če je dobava opreme za preslikovanje vključena v pogodbo o izvajanju 
storitve tiskanja) 
Oprema za preslikovanje, ki jo ponudnik nudi v okviru zagotavljanja 
storitev tiskanja, mora biti skladna z osnovnimi tehničnimi 
specifikacijami, ki so vključene v področje meril EU za zeleno javno 
naročanje 1 za opremo za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, 
ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

(če je dobava opreme za preslikovanje vključena v pogodbo o izvajanju 
storitve tiskanja) 
Oprema za preslikovanje, ki jo ponudnik nudi v okviru zagotavljanja 
storitev tiskanja, mora biti skladna s celovitimi tehničnimi 
specifikacijami, ki so vključene v področje meril EU za zeleno javno 
naročanje 1 za opremo za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, 
ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 
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Osnovna merila Celovita merila 

TS24(a) Dobava kopirnega in grafičnega papirja, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(če je dobava kopirnega in grafičnega papirja vključena v storitev 
tiskanja) 
Kopirni in grafični papir, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja 
storitve tiskanja, mora biti skladen z osnovnimi tehničnimi 
specifikacijami meril EU za zeleno javno naročanje za kopirni in 
grafični papir4. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, 
ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

(če je dobava kopirnega in grafičnega papirja vključena v storitev 
tiskanja) 
Kopirni in grafični papir, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja 
storitve tiskanja, mora biti skladen s celovitimi tehničnimi 
specifikacijami meril EU za zeleno javno naročanje za kopirni in 
grafični papir4. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, 
ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

TS24(b) Dobava potrošnega materiala, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje 
(če je dobava potrošnega materiala opreme za preslikovanje vključena 
v storitev tiskanja) 
Potrošni material, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja storitve 
tiskanja, mora biti skladen z osnovnimi tehničnimi specifikacijami, ki 
so vključene v področje meril EU za zeleno javno naročanje 2 za 
potrošni material opreme za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, 
ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

(če je dobava potrošnega materiala opreme za preslikovanje vključena 
v storitev tiskanja) 
Potrošni material, ki ga ponudnik nudi v okviru zagotavljanja storitve 
tiskanja, mora biti skladen s celovitimi tehničnimi specifikacijami, ki 
so vključene v področje meril EU za zeleno javno naročanje 2 za 
potrošni material opreme za preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, 
ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 

 

 
4 Na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Merila za oddajo naročila (AC) 
 

Osnovna merila Celovita merila 

AC8 Dobava ponovno uporabljenih/predelanih kartuš in vsebnikov 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(če je dobava kartuš in vsebnikov vključena v storitev tiskanja) 
Točke se dodelijo za zavezanost k zagotavljanju najvišjega odstotka (deleža) ponovno uporabljenih/predelanih kartuš/vsebnikov, ki so skladni z 
osnovnimi tehničnimi specifikacijami, ki so vključene v področje meril EU za zeleno javno naročanje 2 za potrošni material opreme za 
preslikovanje. 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki bodo dobavljeni, izpolnjujejo prej opredeljena merila. 
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AC9 Zagotavljanje storitev upravljanja tiskanja 
 Točke bodo dodeljene ponudnikom, ki ponujajo storitve upravljanja 

tiskanja.  
Storitve upravljanja tiskanja zajemajo naslednja področja: 
– oceno: ki vključuje pregled obstoječe opreme za preslikovanje v 
organizaciji ter je namenjena zagotavljanju priporočil za boljše 
upravljanje naprav, 
– optimizacijo: ki vključuje konsolidacijo in racionalizacijo naprav ter 
poslovnih procesov za razvoj celovite strategije storitev upravljanja 
tiskanja, 
– upravljanje: ki zajema sistematske preglede, spremljanje 
sporazumov na ravni storitev in oddaljeno upravljanje. Namenjeno je 
izboljšanju stalnih procesov in delovnih potekov.  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki podrobno opisuje pogoje 
storitev upravljanja tiskanja.  

Pojasnilo: AC9 Zagotavljanje storitev upravljanja tiskanja 
Storitve upravljanja tiskanja so opredeljene kot „aktivno upravljanje 
in optimizacija naprav za izpisovanje dokumentov ter povezanih 
poslovnih procesov“. 

 
7.4 Klavzule o izvedbi naročila (CPC)  
 

Osnovna merila Celovita merila 
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CPC5 Poročanje o dobavljenem potrošnem materialu 
(enako za osnovna in celovita merila) 

 (če je dobava potrošnega materiala opreme za preslikovanje ali kopirnega in grafičnega papirja vključena v storitev tiskanja) 
Izvajalec mora predložiti zapise o zagotavljanju potrošnega materiala, določenega v tehničnih specifikacijah za dobavo potrošnega materiala, 
kakor je to ustrezno, za: 
– kopirni in grafični papir, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje (tehnične specifikacije TS24 (a)), 
– potrošni material, ki izpolnjuje merila EU za zeleno javno naročanje (tehnične specifikacije TS24 (b)), 
– ponovno uporabljene/predelane kartuše/vsebnike (merila za oddajo naročila AC5). 
CPC6 Zagotavljanje podatkov o uporabi potrošnega materiala 
 Zagotavljanje storitev tiskanja mora vključevati posredovanje 

podrobnih statistik o uporabi potrošnega materiala javnemu naročniku 
v času veljavnosti pogodbe o izvajanju storitev, ki se izvaja redno ali 
na zahtevo javnega naročnika. Podatki o uporabi potrošnega materiala 
morajo ustrezno vključevati naslednje podatke: 
• o uporabi papirja za vsak model opreme za preslikovanje v floti, ki 
navajajo: 

─ število pol/valjev papirja in velikost (npr. A4, A3 itd.), 

─ vrsto papirja (npr. recikliran, neobdelan, gramaturo itd.) 
• število kartuš ali vsebnikov, uporabljenih za vsak model opreme za 
preslikovanje v floti 
• izkoristek na kartušo/vsebnik/razvijalno enoto na model opreme za 
preslikovanje v floti 
• količino drugega potrošnega materiala, uporabljanega za vsak model 
opreme za preslikovanje v floti 
• število uporabljenega novega in predelanega potrošnega materiala 
• število uporabljenega enobarvnega in barvnega (na vrsto barve) 
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potrošnega materiala 
• število prezgodnjih okvar in potrošnega materiala, okvarjenega ob 
dobavi (na vrsto). 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki vsebuje navedene 
podatke.  

CPC7 Zagotavljanje informacij o okolju v času pogodbe o izvajanju storitev 
 Zagotavljanje storitve mora na zahtevo javnega naročnika vključevati 

zagotavljanje naslednjih podatkov v času veljavnosti pogodbe: 
podrobnosti o upravljanju opreme za preslikovanje in povezanih 
sestavnih delih ob koncu njihove življenjske dobe. To mora 
vključevati: 
• začetni kraj proizvodov ob koncu njihove življenjske dobe 
• potrdilo, da imajo ponudniki storitev ob koncu življenjske dobe 
proizvodov stalne certifikate v skladu s standardom za recikliranje, ki 
jih izdajajo neodvisni certifikacijski organi 
• število proizvodov, poslanih v: 
  • ponovno uporabo 
  • predelavo 
  • recikliranje 
  • druge možnosti ob koncu življenjske dobe (se določijo (npr. 
energetska predelava, odlaganje odpadkov)). 
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki potrjuje da bo javnemu 
naročniku v času veljavnosti pogodbe na zahtevo zagotavljal zahtevane 
informacije o okolju. 
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8 HORIZONTALNA MERILA EU ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE  

8.1 Predmet naročila 

Predmet naročila 

Nakup opreme za preslikovanje 
Nakup potrošnega materiala (kartuš in vsebnikov) 
Nakup storitev tiskanja 

 
8.2 Tehnične specifikacije (TS)  
 

Osnovna merila Celovita merila 

TS25(a) Zagotovljena oskrba s potrošnim materialom v času trajanja pogodbe 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(velja za pogodbe, ki vključujejo naročanje potrošnega materiala) 
Ponudnik mora zagotoviti potrošni material za vsako opremo za preslikovanje, ki se zadrži za uporabo v času veljavnosti pogodbe.  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s tem merilom. 
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Osnovna merila Celovita merila 

TS25(b) Zagotavljanje nadomestnih delov v času trajanja pogodbe 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(velja za pogodbe, ki vključujejo naročanje popravila) 
Storitev mora vključevati zagotavljanje nadomestnih delov za vsako nameščeno obstoječo opremo za preslikovanje, ki se zadrži za uporabo v času 
veljavnosti pogodbe.  
Preverjanje:  
Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki potrjuje, da bo v času veljavnosti pogodbe zagotavljal nadomestne dele za vsako nameščeno obstoječo 
opremo za preslikovanje, ki se zadrži za uporabo. 

TS26 Uporabniška navodila za upravljanje okoljske učinkovitosti 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Ponujena morajo biti fizična ali spletna usposabljanja na področju izboljšanja okoljske učinkovitosti določene opreme za preslikovanje, ki jih 
zagotavlja proizvajalec, ter najboljše prakse za uporabo povezanega potrošnega materiala. Namesto tega se lahko zagotovijo smernice za upravljanje 
okoljske učinkovitosti z navodili, ki so vključena kot posebni del uporabniškega priročnika in/ali dostopna na spletni strani proizvajalca v digitalni 
obliki.  
Vsaka od izbranih možnosti mora zajemati najmanj naslednje elemente: funkcije upravljanja papirja, funkcije energetske učinkovitosti, učinkovitejšo 
uporabo ter bolšje upravljanje potrošnega materiala ob koncu življenjske dobe.  
Preverjanje: 
Proizvodi z ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo določene zahteve, se štejejo za skladne. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju navedene klavzule, kot je izjava proizvajalca ob dobavi opreme. 
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9 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 
Izračun stroškov v življenjski dobi je metoda za oceno skupnih stroškov obravnavane skupine 
proizvodov ali storitve. Pri izračunu se upoštevajo vsi stroški nakupa in vzdrževanja te 
skupine proizvodov ali storitve ter vsi stroški odstranjevanja kakršnih koli nastalih odpadkov. 
Namen izračuna stroškov v življenjski dobi je oceniti skupne stroške drugih možnih 
projektov in izbrati možnost, ki zagotavlja proizvod in/ali storitev z najnižjimi skupnimi 
stroški glede na kakovost in funkcijo proizvoda in/ali storitve. Izračun je treba opraviti na 
začetku postopka nakupa. Z uporabo izračuna stroškov v življenjski dobi pri postopkih 
zelenih javnih naročil se lahko določijo najnižji stroški za namen ocene ponudb. Pravzaprav 
lahko organi na podlagi tega izračuna poleg nabavnih stroškov proizvoda ali storitve (npr. 
stroški surovin in proizvodni stroški) upoštevajo tudi druge stroške, ki jih mora po navadi 
določiti in izračunati kupec (npr. stroški vzdrževanja, tekoči stroški poslovanja, stroški 
odstranjevanja in recikliranja odpadkov itd.). Tovrstne stroške bi bilo treba vključiti v 
prodajno ceno za zagotovitev celovite ocene stroškov v življenjski dobi proizvoda ali storitve. 
Izračun stroškov v življenjski dobi upošteva tudi zunanje vplive proizvoda ali storitve na 
okolje v življenjski dobi, kadar je mogoče določiti denarno vrednost. Ta izračun lahko 
zagotovi temeljitejši pregled stroškov storitve v fazah njene življenjske dobe, vključno s 
stroški dobave, pripomočkov in strojev ter tudi stroški opravljanja storitve (npr. poraba 
električne energije med delovanjem) in stroški dela. V Direktivi 2014/24/EU o javnem 
naročanju so določeni stroški, ki jih je treba upoštevati pri ekonomski analizi nakupa, ki se bo 
izvedel. Z zelenimi javnimi naročili lahko javni organi industriji zagotovijo resnične 
spodbude za razvoj zelenih tehnologij. V nekaterih storitvenih sektorjih je učinek lahko zlasti 
velik, saj javni naročniki obvladujejo velik del trga (npr. energijsko učinkovite stavbe, javni 
prevoz, upravljanje objektov). Če se upoštevajo stroški celotne življenjske dobe naročila, se 
lahko z zelenimi javnimi naročili prihrani denar, poleg tega pa ta naročila manj vplivajo na 
okolje. S pametnim nakupom se lahko prihranijo materiali in energija, zmanjšata se količina 
odpadkov in onesnaževanje ter se spodbudijo trajnostni vedenjski vzorci. 
Stroški v življenjski dobi opreme za preslikovanje so bili izračunani v prehodnem poročilu8, 
da bi pridobili pregled najpomembnejših stroškov za javne naročnike.  
Proučeni so bili naslednji stroški: 

1. nakupni stroški 
2. tekoči obratovalni stroški (to so stroški električne energije, papirja ter kartuš s 

tonerjem/črnilom) 
3. tekoči stroški popravil in vzdrževanja  
4. stroški ob koncu življenjske dobe 

Stroški namestitve so bili zanemarljivi. Čeprav je pri večjih napravah potrebna strokovna 
namestitev, je raven teh stroškov v primerjavi s stroški naprave še vedno nizka.  
Tiskalniki in večnamenske naprave so različnih velikosti in imajo na trgu zelo različne 
nakupne in obratovalne stroške. Med zbiranjem podatkov so bile na podlagi hitrosti tiskanja 
ugotovljene tri velikosti, ki so navedene v Preglednica 1. 
Preglednica 1. Kategorije tiskalnikov in večnamenskih naprav na podlagi velikosti (ki jo določa hitrost 

tiskanja) 

Velikost Hitrost tiskanja  

(strani na minuto – str./min) 

Majhna 1–20 
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Velikost Hitrost tiskanja  

(strani na minuto – str./min) 

Srednja 21–40 

Velika > 40 
 

Cene in stroški se poleg tega močno razlikujejo tudi glede na enobarvno ali barvno tiskanje. 
Zato so bili podatki o stroških razdeljeni glede na velikost opreme in glede na vrsto tiskanja. 
 

1. Nakupni stroški: 
Nakupni stroški proizvodov opreme za preslikovanje se lahko razlikujejo glede na 
tehnologijo, blagovno znamko in zmogljivost. Segajo od manj kot 100 EUR za majhne 
brizgalne tiskalnike do 10.000 EUR za velike večnamenske tiskalnike.  
 

2. Tekoči obratovalni stroški: 
Tekoči obratovalni stroški opreme za preslikovanje so običajno sestavljeni iz stroškov 
električne energije in stroškov potrošnega materiala, kot so papir ter kartuše s tonerjem ali 
črnilom.  

• Električna energija: Cena električne energije za pisarne v EU-28 je bila v letu 
2015 ocenjena na 0,2087 EUR na kWh5. 

• Potrošni material: 
papir: stroški papirja so na podlagi maloprodajnih cen 20 proizvajalcev 
znašali 0,042 EUR na list papirja A4 in 0,062 EUR na list papirja A3. 
kartuše: stroški kartuš s tonerjem ali črnilom se močno razlikujejo glede na 
vrsto in zmogljivost. Majhni laserski in brizgalni tiskalniki imajo najvišjo, 
velike večnamenske laserske naprave pa najnižjo ceno v evrih na natisnjen list. 
Zbrani podatki kažejo na razlike v cenah enobarvnih in barvnih kartuš (glej 
Preglednica 2). 

 
5 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Cene in stroški električne energije v Evropi. Stran 5. Dostopno na 

spletni strani: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf


 

58 

Preglednica 2. Zbrani podatki o cenah kartuš s tonerjem in brizgalnim črnilom za večnamenske naprave 
in tiskalnike 

Tehnologija 
tiskanja 

Proizvajalec 
kartuše 

Barvna/enob
arvna 

Cenovni 
razpon (v 
EUR) 

Razpon 
izkoristka 
(strani/življe
njsko dobo) 

Stroški na 
razpon strani 
(v EUR) 

Laser OEM Črna 49–269 1.400–50.000 0,002–0,054 

Barvna 67–326 1.000–55.000 0,002–0,067 

Predelana Črna 26–67 1.000–44.000 0,002–0,050 

Barvna 20–105 1.000–38.000 0,002–0,021 

Brizgalno 
črnilo 

OEM Črna 6–37 300–2.500 0,011–0,058 

Barvna 24–26 1.020–1.500 0,017–0,024 

Predelana Črna 9–20 560–1.200 0,017–0,032 

Barvna n. p.6 n. p. n. p. 
 

3. Tekoči stroški popravil in vzdrževanja:  
Pregled dokumentov je pokazal, da povprečni stroški posameznega popravila znašajo 
približno 52 EUR. Stroški so znašali od 34 EUR do 78 EUR.  
 
4. Stroški ob koncu življenjske dobe:  
Stroški ob koncu življenjske dobe lahko vključujejo stroške odstranjevanja opreme za 
preslikovanje, stroške nakupnih storitev podjetij za recikliranje ali stroške prevoza do obratov 
za recikliranje ali postaj za OEEO. Ker je večino pisarniške opreme za preslikovanje mogoče 
enostavno odstraniti, so bili stroški razgradnje zanemarljivi. Ti stroški lahko glede na državo 
EU znašajo od 80 EUR s pribitkom DDV do višjih zneskov, kar je odvisno od števila enot 
ročnega dela in zmogljivosti prevoza7.  
 
Upoštevajoč vse navedene podatke so bili skupni stroški v življenjski dobi izračunani na 
podlagi povprečnih izpisov na mesec v višini 2.500, 8.000 in 25.000 izpisov za majhne, 
srednje in velike proizvode. Rezultati so predstavljeni v predhodnem poročilu8.  
Naslednja slika prikazuje rezultate za 8.000 povprečnih izpisov na mesec. Upoštevana 
celotna življenjska doba opreme za preslikovanje je znašala 6 let za laserske tiskalnike in 
večnamenske naprave ter 4 leta za brizgalne tiskalnike, večnamenske naprave in optične 
bralnike. V stroških v življenjski dobi opreme za preslikovanje so prevladovali stroški 
papirja, v primeru majhnih naprav pa še stroški tonerja. 

 
6 n.p. = ni podatkov za kartuše, ki bi bile združljive z večnamenskimi napravami/tiskalniki, za katere so bili zbrani podatki o cenah. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/ , dostop julija 2017. 

8 Predhodno poročilo o merilih EU za zeleno javno naročanje za opremo za preslikovanje. Dostopno na spletni strani:  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-

equipment/stakeholders.html 
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Slika 1. Skupni stroški v življenjski dobi za življenjsko dobo proizvoda pri 8.000 izpisih na mesec 
 

Evropska komisija je razvila številna orodja za izračun stroškov v življenjski dobi za 
posamezne sektorje, ki olajšujejo uporabo izračuna stroškov v življenjski dobi med javnimi 
naročniki. Namen orodij je spodbujati in olajšati večjo uporabo izračuna stroškov v 
življenjski dobi med javnimi organi v Evropski uniji, da lahko organizacije v svojih 
postopkih naročanja sprejemajo stroškovno učinkovitejše odločitve. 
Smernice za izračun stroškov v življenjski dobi in orodje za izračun za področje opreme za 
preslikovanje so na voljo na: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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