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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Критериите за екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) на ЕС са предназначени да улесняват публичните органи при закупуването на 

стоки, услуги и строителни работи. Критериите са формулирани по такъв начин, че ако съответният орган ги сметне за целесъобразни, да 

може да ги включи (частично или изцяло) в тръжната си документация с минимално редактиране. Преди публикуването на покана за участие 

в тръжна процедура е препоръчително публичните органи да проверят наличните стоки, услуги и строителни работи, които планират да 

закупят на пазара, на който работят.  

Когато възлагащ орган използва предложените в настоящия документ критерии, трябва да го прави в съответствие със законите за възлагане 

на обществени поръчки на ЕС (вж. например членове 42 и 43, член 67, параграф 2 или член 68 от Директива 2014/24 и подобни разпоредби в 

други закони за възлагане на обществени поръчки на ЕС). Практическа информация може да се намери в ръководството от 2016 г. 

„Купувайте екологосъобразно!“ (http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

В настоящия документ са изброени критериите за екологосъобразни обществени поръчки на ЕС за компютри, монитори, таблети и 

смартфони. В придружаващ технически доклад е представена пълната обосновка за избора на тези критерии и са включени препратки към 

източници за допълнителна информация.  

Критериите са разделени в категориите критерии за подбор, технически спецификации, критерии за възлагане и клаузи за изпълнението на 

договора. Има два типа критерии: 

 Основни критерии —  които са разработени с оглед на лесното им прилагане за EОП, съсредоточени са върху екологичните 

характеристики на даден продукт и с тях се цели свеждането до минимум на административните разходи на дружествата. 

 Пълни критерии — с които се вземат под внимание повече аспекти или по-високи нива на екологичните характеристики и са 

предназначени за използване от органи, които искат да подпомогнат по-активно целите, свързани с околната среда и иновациите. 

Когато критериите и за двата вида са еднакви, се включва текстът „еднакво за основните и пълните критерии“. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Определение и обхват 

 

Групата продукти включва: 

- стационарни устройства 

o стационарни компютри 

 настолни компютри  

 интегрирани настолни компютри 

 настолни опростени терминали 

 настолни работни станции (или работни станции) 

o компютърни екрани (монитори) 
 

- преносими устройства 

o преносими компютри 

 лаптопи 

 лаптопи „две в едно“ 

 мобилни опростени терминали 

 преносими работни станции 

o таблети 

o смартфони 
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1.2 Общи бележки относно проверката 

 

С предоставяне на протоколи от изпитванията могат да бъдат проверени различни критерии. За всеки критерий са посочени съответните 

методи на изпитване въз основа на международно приети методи и стандарти за измерване. Това помага да се гарантира, че предоставените 

от участниците твърдения за действието на изделието са проверими, повтарящи се, подлежащи на контрол и най-вече сравними.  

Публичният орган трябва да прецени на кой етап би следвало да се представят резултатите от такива изпитвания. Като цяло не изглежда 

необходимо от всички участници в тръжната процедура да се изисква да представят резултати от изпитвания от самото начало. За да се 

намали тежестта за участниците в тръжната процедура и публичните органи, при предаването на офертите би могло да се сметне за 

достатъчно представянето на лична декларация. След това има различни варианти относно това дали и кога са необходими тези изпитвания: 

a) По време на тръжната процедура: 

При договори за еднократна доставка може да се изиска от оферента с икономически най-изгодната оферта да представи такива 

доказателства. Договорът може да бъде възложен, ако доказателствата бъдат сметнати за достатъчни. Ако доказателствата бъдат 

сметнати за недостатъчни или несъответстващи, тогава: 

i) ако методът на проверка се отнася до техническа спецификация, следва да се изискат доказателства от следващия в класирането 

оферент, след което се обмисля възлагането на договора; 

ii) ако методът на проверка се отнася до критерий за възлагане, присъдените допълнителни точки следва да се премахнат и 

класирането в тръжната процедура да се изчисли повторно. 

С протокол от изпитване се гарантира единствено, че за изпълнението на определени изисквания е направено изпитване с примерен 

продукт, а не с позициите, които действително се доставят по договора. При рамкови договори положението може да е различно. 

Такъв сценарий е разгледан по-подробно в следващата точка относно изпълнението на договора и в допълнителните обяснения по-

долу. 

б) По време на изпълнението на договора: 

Резултатите от изпитванията за един или няколко продукта, доставяни в рамките на договора, могат да бъдат изискани или като мярка 

по принцип, или в случай на съмнения за невярно деклариране. Това е особено важно при рамкови договори, по които не е предвидена 

първоначална поръчка.  

Препоръчва се изрично да се включат клаузи за изпълнение на договора. В тези клаузи следва да се предвиди възлагащият орган да 

има право да извършва произволни изпитвания за проверка по всяко време през периода на договора. Ако резултатите от такива 

изпитвания покажат, че доставените продукти не отговарят на критериите, възлагащият орган ще има право да наложи санкции и 
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разполага с възможност да прекрати договора. Някои публични органи уточняват, че ако след изпитванията продуктът отговаря на 

техните изисквания, разходите по изпитванията се покриват от публичния орган; ако обаче изискванията не са спазени, доставчикът 

покрива разходите. 

По отношение на рамковите споразумения моментът, в който трябва да бъде представено доказателство, зависи от структурата на 

конкретния договор: 

i) При рамкови споразумения с един изпълнител, при които отделните продукти, подлежащи на доставяне, се определят при 

възлагането на рамковото споразумение и въпросът е само колко бройки ще са необходими, се прилагат същите съображения 

както за гореспоменатите договори за еднократна доставка; 

ii) При рамкови споразумения, при които предварително се избират няколко възможни доставчици с последващ конкурс за 

предварително избраните, на този етап на първоначален подбор, оферентите ще трябва да докажат единствено своята 

способност да доставят продукти, които отговарят на минималните изисквания за изпълнение на рамковото споразумение. При 

последвалите договори за изпълнение (или поръчки), които се възлагат след конкурс между предварително избраните 

доставчици, се прилагат по принцип същите съображения, както в букви а) и б) по-горе, ако конкурсът включва допълнителни 

изисквания. Ако конкурсът се определя само въз основа на цената, то следва да се обмисли проверка на етапа на изпълнение на 

договора. 

Оферентите могат да предоставят потвърждение въз основа на продукти с екомаркировка тип I (съгласно ISO 14024), отговарящи на 

посочените критерии. Тези продукти се смятат за отговарящи на съответните критерии и се изисква проверка със същия подход, както 

посочения за резултатите от изпитванията. 

Съгласно член 44, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС възлагащите органи трябва да приемат и други подходящи доказателства. Те 

могат да включват техническо досие, изготвено от производителя, когато съответният икономически оператор не е имал достъп до 

протоколите от изпитването или не е било възможно да ги получи в съответните срокове. Това е приемливо, при условие че липсата на 

достъп е била по независещи от въпросния икономически оператор причини и във връзка с това той докаже, че предоставените от него 

строителни дейности, доставки или услуги отговарят на изискванията или критериите, които са определени в техническите 

спецификации, критериите за възлагане или условията за изпълнение на договора. Дори ако е направено позоваване на 

сертификат/протокол от изпитване, изготвен от орган за оценяване на съответствието, отговарящ за извършване на изпитванията, 

възлагащите органи също трябва да приемат сертификати/протоколи за изпитване, издадени от други еквивалентни оценяващи органи. 
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2 ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

Критериите за компютри, монитори, таблети и смартфони се съсредоточават върху най-значимите въздействия върху околната среда по 

време на жизнения им цикъл, които са разделени в четири отделни категории: 

 удължаване на живота на продуктите; 

 консумация на електрическа енергия; 

 опасни вещества; 

 управление на края на жизнения цикъл. 

 

Този набор от критерии също така включва и допълнителна категория критерии, които се прилагат за отделни обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени устройства и свързани услуги. 

 

Когато се задават критерии за въздействията върху околната среда за тези устройства, доказателствата от оценки на база жизнения цикъл 

предполагат, че трябва да се направи разграничение въз основа на следните фактори: 

 

o енергоемкостта на употребата им, а именно:  

 настолни компютри и дисплеи, чиято консумация на електрическа енергия има значителни въздействия върху околната среда, 

както и въздействия във връзка с производството на съставните им части; 

 преносими устройства, като лаптопи, таблети и смартфони, които използват пропорционално по-малко електричество и 

съдържат по-усъвършенствани миниатюрни компоненти; най-значителните въздействия върху околната среда са свързани с 

производството на съставните им части, като дънни платки, твърди дискове, батерии и дисплеи. 

o способността им да бъдат преносими, а именно:  

 стационарни устройства, като настолни компютри и монитори;  

 преносими устройства, като лаптопи, таблети и смартфони, които на работното място или на открито са изложени на условия и 

въздействия, влияещи на продължителността на техния жизнен цикъл. 

 

Докато критериите за консумацията на енергия са познати на възложителите, потенциалът за пряко повлияване на въздействията върху 

околната среда по време на производството е по-непознат. Като се подобри проектирането на продуктите (напр. проектиране за 

дълготрайност, ремонт и модернизиране) и се удължи животът им чрез улесняване на повторното използване, могат да се избегнат 

въздействията, свързани с първичното производство и добиването на ресурси, а цялостното въздействие през фазата на производството може 

да бъде намалено.  
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Като резултат от данни, получени от оценки на жизнения цикъл и анализ на пазара, в критериите се обръща специално внимание на 

удължаването на живота на продуктите чрез повишена дълготрайност и възможности за модернизиране и ремонт. Критериите са подкрепени 

от доказателства за причините за ранния отказ или подмяна на продуктите, както и от спецификации на производителите за често срещани 

подобрения. 

 

Потенциалът за удължаване на живота на продукта отвъд първата му употреба се разглежда и чрез: 

- снабдяване с ремонтирани/преработени устройства; 

- увеличаване на потенциала за ремонт/повторно използване на оборудването, за да получи то втори живот след изтичането на срока 

на експлоатационната му годност в публичния орган. 

 

Извличането и оползотворяването на по-големи пластмасови части, метали и суровини от изключителна важност в края на жизнения им 

цикъл също може да увеличи ресурсната ефективност на ЕС и да намали въздействието върху околната среда при създаването на нови ИТ 

продукти. Поради тази причина критериите отразяват най-добрите начини за насърчаване на избирателното демонтиране и разглобяване на 

оборудването. 

 

Основни екологични аспекти  Подход за екологосъобразни обществени поръчки 

 Употреба на изчерпаеми ресурси и суровини от 

изключителна важност за производството на ИТ 

продукти.  

 Замърсяване на въздуха, почвата и водите, 

биоакумулация и влияние върху водните 

организми в резултат на извличането и 

обработката на суровини и опасни вещества, 

използвани в продуктите. 

 Консумация на електрическа енергия и емисии на 

парникови газове, произтичащи от производството 

и употребата. 

 Производство на електронно оборудване, което 

потенциално може да се превърне в опасен 

отпадък при изхвърляне. 

  Удължено обслужване и гаранция. 

 Проектиране за дълготрайност и възможности за 

модернизиране и ремонт. 

 Удължаване на живота на продукта в края на 

срока на неговата експлоатационна годност 

(повторно използване).   

 Закупуване на енергийно ефективни модели. 

 Закупуване на продукти с ограничено количество 

опасни съставни материали и намален потенциал 

за отделяне на опасни емисии при изхвърляне. 

 Проектиране, позволяващо разглобяване и 

управление на края на жизнения цикъл, за да се 

оптимизира оползотворяването на ресурси. 
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 Закупуване на ремонтирано/преработено 

оборудване.  

Редът, в който са представени тези въздействия, не отразява непременно тяхната значимост. 

Подробна информация за основните въздействия върху околната среда и подхода за екологосъобразни обществени поръчки можете да 

намерите в техническия доклад. 

 

3 СТРУКТУРА НА КРИТЕРИИТЕ И ПРИЛОЖИМОСТ 

Критериите са разделени в четири основни раздела: 1) удължаване на живота на продуктите, 2) консумация на електрическа енергия, 3) 

опасни вещества, 4) управление на края на жизнения цикъл. Има допълнителен раздел за хоризонтални критерии: (5) приложими критерии 

за ремонтирано/преработено оборудване. В следната таблица е посочено кои критерии за коя група продукти се прилагат. 

 

Тип критерий № Критерий 
Стационарни 

компютри 
Монитори 

Преносими 

компютри 
Таблети/смартфони 

ОБЛАСТ 1 НА КРИТЕРИИТЕ — Удължаване на живота на продуктите 

1.1 — Възможности за ремонт, повторно използване и модернизиране 

ПРЕДМЕТ: Споразумение за обслужване, свързано с доставката на оборудване за ИКТ 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS1 
Предоставяне на споразумение за 

удължено обслужване 
X X X X 

TS2 
Постоянна наличност на резервни 

части 
X X X X 

КЛАУЗА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

CPC1 
Споразумение за обслужване 

 X X X X 

ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване за ИКТ 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS3 Гаранция на производителя X X X X 

TS4 Проектиране за възможност за X X X X 
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Тип критерий № Критерий 
Стационарни 

компютри 
Монитори 

Преносими 

компютри 
Таблети/смартфони 

ремонт 

TS5 
Функция за надеждно изтриване на 

данни 
X 

Не е 

приложимо 

X 
X 

 1.2 — Живот и издръжливост на акумулаторната батерия 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS6 
Издръжливост на акумулаторната 

батерия 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

X 
X 

TS7 
Минимални изисквания за 

електрическите характеристики 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

TS8 
Информация за състоянието на 

изправност на батерията 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

TS9 Софтуер за защита на батерията 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X Не е приложимо 

TS10 Интелигентно зареждане 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X 

КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ AC1 
Допълнителна издръжливост на 

акумулаторната батерия 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

1.3 — Изпитване на дълготрайността на преносимото оборудване 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS11 Изпитване с падане Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

TS12 Температурна устойчивост Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

TS13 

Ниво на защита срещу 

проникване — 

полуизносоустойчиви и 

износоустойчиви устройства 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ AC2 
Изпитване на дълготрайността на 

преносимото оборудване 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 
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Тип критерий № Критерий 
Стационарни 

компютри 
Монитори 

Преносими 

компютри 
Таблети/смартфони 

AC3 

Ниво на защита срещу 

проникване — 

полуизносоустойчиви и 

износоустойчиви устройства 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

1.4 — Оперативна съвместимост и повторно използване на компонентите 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS14 Стандартизиран порт X 
Не е 

приложимо 
X X 

TS15 
Стандартизирано външно 

захранващо устройство 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

TS16 
Външно захранващо устройство: 

откачащи се кабели X 
Не е 

приложимо 
X X 

TS17 Обратна съвместимост: адаптери X 
Не е 

приложимо 
X Не е приложимо 

КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ AC4 
Оборудване за ИКТ без 

принадлежности 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

ОБЛАСТ 2 НА КРИТЕРИИТЕ — Консумация на електрическа енергия 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS18 

Минимални изисквания за 

енергийните характеристики на 

компютри 
X 

Не е 

приложимо 
X Не е приложимо 

TS19 

Минимални изисквания за 

енергийните характеристики на 

монитори (основни и пълни) 

Не е 

приложимо 
X 

Не е 

приложимо 
Не е приложимо 

TS20 
Устройства с опростен терминал в 

сървърна мрежа X 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
Не е приложимо 

КРИТЕРИИ ЗА AC5 
Подобрения на консумацията на 

електрическа енергия над X 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
Не е приложимо 



 

13 

Тип критерий № Критерий 
Стационарни 

компютри 
Монитори 

Преносими 

компютри 
Таблети/смартфони 

ВЪЗЛАГАНЕ определения праг за компютри  

AC6 

Подобрения на консумацията на 

електрическа енергия над 

определения праг за монитори  

Не е 

приложимо 
X 

Не е 

приложимо 
Не е приложимо 

ОБЛАСТ 3 НА КРИТЕРИИТЕ — Опасни вещества 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР SC1 Контрол на ограничените вещества    X X X X 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ TS21 
Ограничаване на пластмасови 

части, съдържащи хлор и бром X X X X 

КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ 

AC7 
Ограничаване на вещества, 

пораждащи сериозно безпокойство  X X X X 

AC8 Избягване на нежелано заместване X X X X 

ОБЛАСТ 4 НА КРИТЕРИИТЕ — Управление на края на жизнения цикъл 

4.1 — Проектиране за рециклиране  

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ TS22 
Маркировка върху пластмасови 

кутии, корпуси и лицеви панели X X 
Не е 

приложимо 
Не е приложимо 

КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ 

AC9 

Пригодност за рециклиране на 

пластмасови кутии, корпуси и 

лицеви панели — отделни вложки и 

крепежни елементи 

X X 
Не е 

приложимо 
Не е приложимо 

AC10 

Пригодност за рециклиране на 

пластмасови кутии, корпуси и 

лицеви панели — бои и покрития 
X X 

Не е 

приложимо 
Не е приложимо 

4.3 — Управление на края на жизнения цикъл. 

ПРЕДМЕТ: Осигуряване на услуги за управление на края на жизнения цикъл за всички устройства за ИКТ 

ТЕХНИЧЕСКИ TS23 Безопасно събиране, дезинфекция, X X X X 
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Тип критерий № Критерий 
Стационарни 

компютри 
Монитори 

Преносими 

компютри 
Таблети/смартфони 

СПЕЦИФИКАЦИИ повторно използване и рециклиране 

на компютри 

КЛАУЗА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 
CPC2 

Отчитане на крайното 

местоназначение на оборудването 

за ИКТ 
X X X X 

ОБЛАСТ 5 НА КРИТЕРИИТЕ — Ремонтирани/преработени продукти (отделен път за възлагане на обществени поръчки)  

ПРЕДМЕТ: Доставка на ремонтирано/преработено оборудване за ИКТ 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР SC2 
Качество на процеса на 

ремонтиране/преработване X X X X 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TS24 
Предоставяне на споразумение за 

удължено обслужване X X X X 

TS25 

Гаранция на 

ремонтираните/преработените 

продукти 
X X X X 

TS26 
Информация за издръжливостта на 

акумулаторната батерия 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

TS27 
Минимални изисквания за 

електрическите характеристики 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ 

AC11 
Допълнителна издръжливост на 

акумулаторната батерия 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

AC12 
Стандартизирано външно 

захранващо устройство 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

AC13 
Външно захранващо устройство: 

откачащи се кабели 
Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 
X X 

ПРЕДМЕТ: Споразумение за обслужване, свързано с доставката на ремонтирано/преработено оборудване за ИКТ 
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Тип критерий № Критерий 
Стационарни 

компютри 
Монитори 

Преносими 

компютри 
Таблети/смартфони 

ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ TS28 
Предоставяне на споразумение за 

удължено обслужване X X X X 

КЛАУЗА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 
CPC3 Споразумение за обслужване X X X X 



 

16 

4 ОБЛАСТ 1 НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕС: УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА 

НА ПРОДУКТИТЕ 

4.1 Възможности за ремонт, повторно използване и модернизиране 

4.1.1 Споразумение за обслужване, свързано с доставката на оборудване за ИКТ 
 

Предмет 

Споразумение за обслужване, свързано с доставката на оборудване за ИКТ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Основни критерии Пълни критерии 

TS1 Предоставяне на споразумение за удължено обслужване 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства. 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий TS28. 

Оферентът трябва да предоставя услуги в продължение на X години 

[най-малко 2, предстои да бъде определено], както е описано 

подробно в документа „Изисквания за нивото на обслужване“ 

(вж. обяснителната бележка по-долу).  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави декларация в писмен вид, че 

доставените продукти ще бъдат покрити от гаранция в съответствие 

със спецификациите на договора и свързаното споразумение за 

нивото на обслужване.  

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства. 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий TS28.  

Оферентът трябва да предоставя услуги в продължение на X години 

[най-малко 3, предстои да бъде определено], както е описано 

подробно в документа „Изисквания за нивото на обслужване“ 

(вж. обяснителната бележка по-долу).  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави декларация в писмен вид, че 

доставените продукти ще бъдат покрити от гаранция в съответствие 

със спецификациите на договора и свързаното споразумение за 

нивото на обслужване. 

Обяснителна бележка: Примери за изисквания за нивото на обслужване 

В документа „Изисквания за нивото на обслужване“ се описва как следва да се предоставят услугите на клиента. По-долу са изброени 
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примери за възможни изисквания за нивото на обслужване, които да бъдат включени:  

 Достъп до гаранцията на производителя: регистрация на гаранцията на производителя; управление на всички необходими документи 

или доказателства за позоваване на гаранцията на производителя; позоваване на гаранцията на производителя от името на държавната 

администрация (в срока на гаранцията на производителя); последващи действия с производителя за гарантиране, че условията на 

гаранцията на производителя са изпълнени.  

 Вземане и връщане: вземане на продукта (продуктите) от определено място в помещенията на държавната администрация и връщане 

на определено място в помещенията на държавната администрация (могат също да се посочат алтернативни варианти за удобно 

връщане на продуктите). 

 Управление на неизправности: предоставяне на ефикасно единно звено за контакт за технически въпроси и ескалиране на проблеми, 

отговорно лице за проследяване на напредъка на случая, доклади за напредъка, прозрачен достъп до база данни на гаранциите (който и 

да управлява данните за гаранциите) за потвърждаване на състоянието на гаранцията и състоянието на инцидента за отворените 

инциденти.  

 Достъп до инструменти за диагностика и ремонт: достъп до всички необходими технически инструменти за извършване на 

диагностика и корекции на хардуера; достъп до технически обучения, необходими за придобиване на сертификация за сервизен 

техник; възможност чрез неизключително право за придобиване на сертификация за технически партньор (извършване на гаранционни 

ремонти). 

 Гаранция за батерията: обслужването изрично обхваща дефекти на батерията за приложимите продукти с акумулаторни батерии, като 

невъзможност за зареждане или неизправна връзка на батерията. Прогресивният спад на капацитета на батерията поради употреба не 

следва да се смята за дефект, освен ако не се обхваща от условията за подмяна на батерията в подточката по-долу. 

 Условия за подмяна на батерията: услугата обхваща подмяна на батериите, които не изпълняват минималните условия за 

производителността по отношение на издръжливостта за определен брой цикли.  

 Осигуряване на статистика за неизправностите: предоставяне на обобщена, анонимна и неподлежаща на проследяване статистика от 

високо равнище за типовете инциденти (характер и количество), проблемите и диагностиката по отношение на продуктите в обхвата 

на договора. 

 Управление на инциденти/управление на проблеми/превантивно техническо обслужване: тази услуга включва всички необходими 

операции за поддържане на продуктите за ИКТ в изправно състояние или за възстановяване на дефектен продукт или някой от 

неговите компоненти в изправно състояние, включително управление на инциденти, управление на проблеми и превантивно 
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техническо обслужване. Превантивното техническо обслужване през гаранционния период включва осигуряване на актуализации на 

операционната система и актуализации на защитата за срока на договора. 

 Модернизиране: трябва да се извършва проверка за възможности и нужди от модернизиране след определен период (напр. 3 години), 

която да обхваща производителността на централния процесор/паметта/диска.  

 Дейности за ремонт/замяна: ремонт или замяна на всички продукти, които получат повреди или дефекти при нормална употреба през 

удължения гаранционен срок, с продукти, които имат идентични или по-добри характеристики на производителността. Свързаните със 

софтуера на производителя повреди също се обхващат. Ако бъде подменена част от продукт, резервната част трябва да има същото 

ниво и срок на удължената гаранция като подменената част. Удължената гаранция се прилага както за хардуера, така и за софтуера, 

освен ако изрично не е договорено друго. 

 Ангажимент за ремонт/модернизиране като първа корективна мярка: в случай на неизправност и когато е технически приложимо, 

доставчикът на услуги се ангажира да предостави вариант за ремонт/модернизиране на оборудването, вместо да го подмени. 

TS2 Постоянна наличност на резервни части 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства. 

Този критерий не е приложим, ако наличността на резервните 

части вече е гарантирана от TS1.    

Оферентът трябва да гарантира наличността на резервни части 

(критични компоненти), която задължително включва1посочените в 

критерий TS4 части, за X години [най-малко 2, предстои да бъде 

определено] от датата на закупуване. 

Резервните части/резервните компоненти могат да бъдат: 

 еднаква използвана част; 

 нова или използвана част на ПОО (производител на оригинално 

оборудване), която отговаря на спецификациите; 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства.  

Този критерий не е приложим, ако наличността на резервните 

части вече е гарантирана от TS1. 

 Оферентът трябва да гарантира наличността на резервни части 

(критични компоненти), която задължително включва1посочените в 

критерий TS4 части, за X години [най-малко 3, предстои да бъде 

определено] от датата на закупуване.  

Резервните части/резервните компоненти могат да бъдат: 

 еднаква използвана част; 

 нова или използвана част от ПОО, която отговаря на 

спецификациите; 

                                                           

1 Възлагащият орган може да посочи допълнителни критични компоненти в етапа на тръжната процедура. 
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 следпродажбена част (на трета страна), която отговаря на 

спецификациите. 

Всички посочени критични компоненти трябва да бъдат: 

 налични за закупуване; 

 или с възможност за подмяна от сервизна мрежа за ремонт и 

техническо обслужване. 

Оферентът трябва да предостави ценова листа за оригинални или 

съвместими резервни части и приблизителни разходи за труд за 

тяхната подмяна, включително на акумулаторните батерии (ако е 

приложимо). 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави декларация, че заявените резервни 

части ще бъдат налични за X години [най-малко 2, предстои да бъде 

определено] за всеки предоставен модел.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

 следпродажбена част (на трета страна), която отговаря на 

спецификациите. 

Всички посочени критични компоненти трябва да бъдат: 

 налични за закупуване; 

 или с възможност за подмяна от сервизна мрежа за ремонт и 

техническо обслужване. 

Оферентът трябва да предостави ценова листа за оригинални или 

съвместими резервни части и приблизителни разходи за труд за 

тяхната подмяна, включително на акумулаторните батерии (ако е 

приложимо). 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави декларация, че заявените резервни 

части ще бъдат налични за X години [най-малко 3, предстои да бъде 

определено] за всеки предоставен модел.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

КЛАУЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Основни критерии Пълни критерии 

CPC1 Споразумение за обслужване 

Следва да се използва заедно с критерий TS1 за предоставяне на споразумение за удължено обслужване. 

Оферентът трябва да предоставя периодично [месечно/годишно] отчет за съответствието си с всички показатели, ключови показатели за 

ефективност (КПЕ) и други индикатори, определени от споразумението за нивото на обслужване. 

Обяснителна бележка: Примери за ключови показатели за ефективност 

 Съвкупен КПЕ 1 — Разрешени инциденти: брой инциденти, за които са намерени решения в предвидения срок за разрешаване, през 

месеца/общ брой инциденти, регистрирани през дадения месец, или такива, регистрирани през предишния месец и все още са очакващи 
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решение. Месечна целева стойност: ≥90 %. 

 Съвкупен КПЕ 2 — Ангажимент за ремонт като първа корективна мярка: брой инциденти, за които са намерени решения в рамките на 

ремонт или модернизиране на продукт/брой инциденти, за които са намерени решения в рамките на подмяна на продукт.  

 

4.1.2 Доставка на оборудване за ИКТ 
 

Предмет 

Доставка на оборудване за ИКТ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS3 Гаранция на производителя 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства.  

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий TS24. 

Оферентът трябва да предостави продукти с X години [най-малко 2, 

предстои да бъде определено] гаранция на производителя.  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави писмени доказателства за 

гаранцията на производителя. Оборудване, което притежава 

екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се 

смята за съответстващо. 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства. 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий TS24.  

Оферентът трябва да предостави продукти с X години [най-малко 3, 

предстои да бъде определено] гаранция на производителя.  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави писмени доказателства за 

гаранцията на производителя. Оборудване, което притежава 

екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се 

смята за съответстващо. 

TS4 Проектиране за възможност за ремонт 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства.  

Оферентът трябва да гарантира, че техниките за сглобяване или 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства.  

Оферентът трябва да гарантира, че следните части (критични 
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уплътнение на предоставените продукти не възпрепятстват ремонта и 

подмяната на изброените по-долу части (критични компоненти):  

 Лаптопи: Батерия, панел на дисплея/модул на дисплея, устройство 

за съхранение (твърд диск SSD, HDD, RAM), външен/вътрешен 

токозахранващ блок, клавиатура, система/дънна платка  

 Настолни компютри: Централен процесор, графичен процесор 

(PCIe), външен/вътрешен токозахранващ блок, устройство за 

съхранение (твърд диск SSD, HDD, ODD, RAM), система/дънна 

платка 

 Настолни компютри „всичко в едно“: Външен/вътрешен 

токозахранващ блок, устройство за съхранение (твърд диск SSD, 

HDD, ODD, RAM), система/дънна платка 

 Таблети: Батерия, панел на дисплея/модул на дисплея, 

външен/вътрешен токозахранващ блок 

 Смартфони: Батерия, панел на дисплея/модул на дисплея, зарядно 

устройство 

 Компютърни екрани: Кабели за свързаност, захранващи кабели, 

външен токозахранващ блок 

Бележка 1: Запоените на дънната платка централни процесори се 

изключват от списъка с критични компоненти. 

Бележка 2: Списък на задължителните компоненти с възможност за 

подмяна за компютърните екрани е посочен в Приложение II 

(Г. Изисквания за ефективно използване на материалите. Точка 5. 

A) от Регламент (ЕС) 2019/2021. 

Инструкциите за подмяна на частите трябва да се предоставят с 

ръководство за обслужване/ремонт. Ръководството трябва да включва 

мерки за сигурност за осигуряване на безопасен ремонт, 

аксонометрична схема на устройството в разглобен вид, на която са 

компоненти) са леснодостъпни, с възможност за ремонт и подмяна 

чрез употребата на достъпни в търговската мрежа инструменти 

(клас A, B или C, както е посочено в съответствие с EN 45554:2020 — 

вж. обяснителната бележка по-долу): 

 Лаптопи: Батерия, панел на дисплея/модул на дисплея, устройство 

за съхранение (твърд диск SSD, HDD, RAM), външен/вътрешен 

токозахранващ блок, клавиатура, система/дънна платка  

 Настолни компютри: Централен процесор, графичен 

процесор(PCIe), външен/вътрешен токозахранващ блок, 

устройство за съхранение (твърд диск SSD, HDD, ODD, RAM), 

система/дънна платка 

 Настолни компютри „всичко в едно“: Външен/вътрешен 

токозахранващ блок, устройство за съхранение (твърд диск SSD, 

HDD, ODD, RAM), система/дънна платка 

 Таблети: Батерия, панел на дисплея/модул на дисплея, 

външен/вътрешен токозахранващ блок 

 Смартфони: Батерия, панел на дисплея/модул на дисплея, зарядно 

устройство 

 Компютърни екрани: Модул на екрана и светодиоден подсвет, 

захранваща платка и платка на веригата за управление 

Бележка 1: Запоените на дънната платка централни процесори се 

изключват от списъка с критични компоненти. 

Бележка 2: Списък на задължителните компоненти с възможност за 

подмяна за компютърните екрани е посочен в Приложение II 

(Г. Изисквания за ефективно използване на материалите. Точка 5. 

A) от Регламент (ЕС) 2019/2021. 

Инструкциите за подмяна на частите трябва да се предоставят с 

ръководство за обслужване/ремонт. Ръководството трябва да включва 
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показани частите, които са достъпни и могат да бъдат подменени 

(информацията може да се предостави под формата на видео урок), 

както и необходимите инструменти. Ръководството за 

обслужване/ремонт трябва да е налично безплатно онлайн. 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да представи: 

 Декларация, че приложимите части могат да се подменят от 

крайния потребител и/или техник. 

 Ръководство за обслужване/ремонт с инструкции за подмяна на 

частите чрез пряка връзка към документа на уебсайта на 

производителя.  

 Информация за ремонт в съответствие с EN 45559:2019 — Методи 

за предоставяне на информация относно ефективността на 

материали за продукти, свързани с енергопотреблението2. 

Оборудване, което притежава екомаркировка тип I, отговаряща на 

определените изисквания, се смята за съответстващо.  

мерки за сигурност за осигуряване на безопасен ремонт, 

аксонометрична схема на устройството в разглобен вид, на която са 

показани частите, които са достъпни и могат да бъдат подменени 

(информацията може да се предостави под формата на видео урок), 

както и необходимите инструменти. Ръководството за 

обслужване/ремонт трябва да е налично безплатно онлайн. 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да представи: 

 Декларация, че приложимите части могат да се подменят от 

крайния потребител и/или техник. 

 Ръководство за обслужване/ремонт с инструкции за подмяна на 

частите чрез пряка връзка към документа на уебсайта на 

производителя.   

 Информацията за ремонт трябва да се предостави в съответствие с 

EN 45559:2019 — Методи за предоставяне на информация 

относно ефективността на материали за продукти, свързани с 

енергопотреблението2.  

Оборудване, което притежава екомаркировка тип I, отговаряща на 

определените изисквания, се смята за съответстващо. 

 

Обяснителна бележка: Класификация на инструментите в съответствие с EN 45554:2020 

Съгласно EN 45554:2020 частите могат да се подменят с инструменти от клас A, ако разглобяването може да се извърши: 

o Без употреба на инструменти; 

                                                           
2 Съгласно EN 45559:2019 предоставената за крайните потребители информация следва да е лесноразбираема, ясна и интуитивна, леснодостъпна, видима и четлива, както и да е на официалните езици на местата, 
където се продава продуктът. Където е възможно, символи могат да заменят или допълнят употребата на дълъг или сложен текст. Методът за комуникация трябва да бъде оценен (ако е възможно), преди да бъде 

приложен към крайните потребители, а констатациите на съществуващите проучвания в тази сфера трябва да бъдат взети предвид. 
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o С инструмент, набор от инструменти или набор от инструменти, които са предоставени заедно с продукта или резервната част; 

o Основните инструменти са изброени в таблица А.3 от стандарта: отвертка за глави с прорез, кръстат жлеб или хексалобуларен 

жлеб (ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664); шестогранен ключ (ISO 2936); комбиниран ключ (ISO 7738); комбинирани клещи 

(ISO 5746); клещи с полуобли челюсти (ISO 5745); клещи резачки (ISO 5749); тръбни клещи (ISO 8976); клещи „чираци“; 

комбинирани клещи за зачистване на кабели; лост; пинсети; стоманен чук (ISO 15601); макетен нож с чупещи се остриета; 

мултиметър; волтметър; поялник; пистолет за горещ силикон; лупа. 

Частите могат да се подменят с инструмент от клас B, ако разглобяването може да се извърши посредством инструмент или специфичен за 

продукта инструмент, който е посочен като част от метод за достъп, независимо дали продуктът подлежи на ремонт, модернизиране или 

повторно използване (при липсата на метод, който да определя специфични за продукта инструменти, тази категория не е валидна). 

Частите могат да се подменят с инструмент от клас C, ако разглобяването не може да се извърши с употребата на основни или специфични за 

продукта инструменти, както е посочено по-горе, но може да се осъществи без употребата на каквито и да е фирмени инструменти.   

TS5 Функция за надеждно изтриване на данни 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за всички категории устройства с изключение на компютърни екрани и ремонтирани/преработени устройства.  

Трябва да се предостави функция за надеждно изтриване на потребителските данни от всички устройства за съхранение на данни на продукта 

(вж. обяснителната бележка по-долу). Трябва да се предоставят инструкции за употреба на тази функция, за използваните техники и за 

стандарта или стандартите за надеждно изтриване на данни, които се поддържат, в ръководството за потребителя и/или чрез уеб връзка към 

уебстраницата на производителя. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва също така да предостави спецификациите за функцията за изтриване на данни, с която е оборудван продуктът. Уместен 

източник за съответствие могат да са насоките в Редакция 1 на NIST 800-88 за ниво „Clear“ (Изчистване) или еквивалентно. 

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

Обяснителна бележка: Технически решения за надеждно изтриване на данни 

Функцията за надеждно изтриване на данни може да се внедри чрез технически решения, които включват, но не се ограничават до: 

o внедрена в софтуер на производителя функция, обикновено в основната входно-изходна система (BIOS); 

o внедрена в софтуера функция, включена в самостоятелна стартова среда, предоставена чрез стартов компакт диск; 
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o включен с продукта цифров многоцелеви диск (DVD) или устройство за съхранение с универсална серийна шина (USB), или 

предоставен с продукта софтуер за инсталация в поддържаните операционни системи. 

 

4.2 Живот и издръжливост на акумулаторната батерия 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS6 Издръжливост на акумулаторната батерия  

Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, 

таблети и смартфони). 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерии TS24 

и TS25.  

Изпитаното състояние на изправност на батерията след 300 цикъла 

трябва да бъде ≥80 %.  

Трябва да се извърши изпитване съгласно стандарт IEC EN 61960-

3:2017. Вж. обяснителната бележка по-долу за определенията. 

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025 в съответствие със 

стандарт IEC EN 61960-3:2017 или еквивалент. 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за съответстващи.  

Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, 

таблети и смартфони). 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерии TS25 

и TS26.  

Изпитаното състояние на изправност на батерията трябва да бъде: 

  ≥90 % след 300 цикъла3, или  

  ≥80 % след 500 цикъла. 

Трябва да се извърши изпитване съгласно стандарт IEC EN 61960-

3:2017 или еквивалент. Вж. обяснителната бележка по-долу за 

определенията. 

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025 в съответствие със 

стандарт IEC EN 61960-3:2017.  

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

                                                           
3 Имайте предвид, че прагът за изпитване от 300 цикъла не представлява очакваната издръжливост, а замества много по-голяма издръжливост (напр. >500 цикъла).  
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отговаряща на определените изисквания, се смятат за съответстващи.  

Обяснителна бележка: Определение за състояние на изправност 

Състояние на изправност: Текущият капацитет на пълния заряд (в mAh), изразен като процент от проектния капацитет (номинален 

капацитет). 

TS7 Минимални изисквания за електрическите характеристики 

 

 

Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, 

таблети и смартфони). 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий TS27. 

Батерията трябва да отговаря на критериите за приемане на 

електрическото изпитване в съответствие със стандарт IEC EN 61960-

3:2017 (вж. подробности в Приложение  от настоящия документ).  

Удостоверяване:   

Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025 в съответствие с 

EC EN 61960-3:2017 на Международната електротехническа комисия.  

TS8 Информация за състоянието на изправност на батерията 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, таблети и смартфони). 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий TS26. 

Оферентът трябва да достави оборудването с предварително инсталиран софтуер за установяване и следене на състоянието на 

батерията/акумулаторния елемент и за прочитане на „състоянието на изправност“ и „състоянието на заряда“ на батерията или акумулаторния 

елемент и броя на извършените „пълни цикли на зареждане“ на батерията/акумулаторния елемент, както и за показване на тези данни на 

потребителя. Вж. обяснителната бележка по-долу за определенията. 

Софтуерът трябва също така да предоставя съвети за потребителите за постигане на максимална продължителност на жизнения цикъл на 

батерията. 

Удостоверяване: 
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Оферентът трябва да посочи спецификациите и версията на софтуера. 

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо.  

Обяснителна бележка: Определение за цикъл на зареждане, състояние на заряда и състояние на изправност 

 Цикъл на зареждане: Един цикъл на зареждане приключва, когато батерията се зареди напълно от 0 % до 100 % и след това се разреди 

обратно до 0 %. Това може да се постигне чрез неколкократно частично зареждане и разреждане на батерията при различни състояния на 

заряда, стига общата стойност на процента на зареждане и разреждане да е приблизително равна на номиналния капацитет. 

 Състояние на заряда: Оставащият капацитет на батерията, изразен като процент от капацитета на пълния заряд (SBS-IF, 1998 г.). 

 Състояние на изправност: Текущият капацитет на пълния заряд (в mAh), изразен като процент от проектния капацитет (номинален 

капацитет). 

TS9 Софтуер за защита на батерията 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за преносими компютри. 

Оферентът трябва да достави оборудването с предварително инсталиран софтуер за ограничаване на състоянието на заряда на батерията, 

когато компютърът се използва систематично за работа в мрежа (напр. до стойност под ≤80 %). 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави писмена декларация, че доставените продукти имат предварително инсталиран софтуер с исканите функции. 

Спецификациите и версията на софтуера също трябва да бъдат посочени. 

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо.  

TS10 Интелигентно зареждане 

 Приложимо за таблети и смартфони.  

Оферентът трябва да достави оборудването с предварително 

инсталирана система за управление на батерията, която включва 

софтуер за интелигентно зареждане с възможност да идентифицира 

редовните навици/схеми на зареждане на потребителя, да спира 

процеса на зареждане, преди зарядът да достигне 100 % (напр. на 

80 %), и да зарежда изцяло устройството само когато потребителят 
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има нужда. 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави писмена декларация, че доставените 

продукти имат предварително инсталиран софтуер с исканите 

функции. Спецификациите и версията на софтуера също трябва да 

бъдат посочени. 

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо.  

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Основни критерии Пълни критерии 

AC1 Допълнителна издръжливост на акумулаторната батерия 

 Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, 

таблети и смартфони). 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий AC11. 

Присъждат се допълнителни точки, ако издръжливостта на батерията 

е по-голяма от 500 цикъла (с ≥80 % запазване на първоначалния 

номинален капацитет) пропорционално на допълнителния брой 

осигурени цикли. 

Удостоверяване: 

Трябва да се извърши изпитване съгласно стандарт IEC EN 61960-

3:2017. Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025. 
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4.3 Изпитване на дълготрайността на преносимото оборудване 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Основни критерии Пълни критерии 

TS11 Изпитване с падане  

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, таблети и смартфони). 

Оборудването трябва да бъде изпитано в съответствие със следните стандарти: 

 IEC 60068 Част 2-31: Ec (Свободно падане, процедура 1), или 

 MIL-STD-810H — Метод 516.8 — Удар (Процедура IV) с височина на падане от 45 cm.  

Бележка: Извършеното изпитване съгласно съответния метод в предходната версия на военния стандарт „MIL-STD-810G“ е приемливо до 

края на 2021 г. (вж. Приложение II за подробности). 

Оборудването трябва да отговаря на функционалните изисквания за производителността в Приложение II от настоящия документ след 

излагане на изпитване с падане. 

В противен случай устройството трябва да бъде доставено със защитни калъфи, които са изпитани за или проектирани съгласно стандарт за 

устойчивост, като US MIL-STD-810 или еквивалентни процедури за изпитване. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави протоколи от изпитвания, показващи, че моделът е бил изпитан и отговаря на функционалните изисквания за 

дълготрайност.  

Изпитването трябва да се извърши от изпитващ орган, който е акредитиран в съответствие с ISO 17025. 

Съществуващи изпитвания за продукта, които са извършени при същата или по-строга спецификация, ще се приемат, без да се налага 

повторно изпитване.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо.  

TS12 Температурна устойчивост 

 Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, 
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таблети и смартфони). 

Оборудването трябва да бъде изпитано в съответствие със следните 

стандарти: 

 IEC 60068 Част 2-1: А Студ Част 2-2: Б Суха топлина, или 

 Метод 501.7 от MIL-STD-810H — Висока температура — Основен 

за топлина (A2) и Метод 502.7 — Ниска температура — Основен 

за студ (В1), 

с променените температури за съхранение/работа, описани в 

Приложение II. 

Оборудването трябва да отговаря на функционалните изисквания за 

производителността в Приложение II от настоящия документ след 

подлагане на изпитвания за температурна устойчивост. 

Бележка: Извършеното изпитване съгласно съответния метод в 

предходната версия на военния стандарт „MIL-STD-810G“ е 

приемливо до края на 2021 г. (вж. Приложение II за подробности).  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави протоколи от изпитвания, 

показващи, че моделът е бил изпитан и отговаря на функционалните 

изисквания за температурна устойчивост. Изпитването трябва да се 

извърши от изпитващ орган, който е акредитиран в съответствие с 

ISO 17025. Съществуващи изпитвания за продукта, които са 

извършени при същата или по-строга спецификация, ще се приемат, 

без да се налага повторно изпитване.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо.  

TS13 Ниво на защита срещу проникване — полуизносоустойчиви и износоустойчиви устройства 

 Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, 
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таблети и смартфони). 

Следва да се включи, където очакваната употреба е за работа на 

открито или други тежки работни среди и условия.  

Доставеното като част от договора оборудване трябва да е издържало 

изпитвания за дълготрайност, извършени в съответствие с: 

 IEC/EN 60529:2013 Степени на защита, осигурени от 

обвивката (IP код), или 

 MIL-STD-810H 510.7 — Процедура I — Пясък и прах — 

Навяване на прах и MIL-STD-810H 506.6 — Процедура I — 

Дъжд. 

Оборудването трябва да отговаря на функционалните изисквания за 

производителността в Приложение II от настоящия документ след 

подлагане на изпитвания за температурна устойчивост. 

Степента на предоставената от корпусите защита трябва да бъде 

класифицирана като ниво IP54 или по-високо.  

Бележка: Извършеното изпитване съгласно съответния метод в 

предходната версия на военния стандарт „MIL-STD-810G“ е 

приемливо до края на 2021 г. (вж. Приложение II за подробности). 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави протоколи от изпитвания, 

показващи, че моделът е бил изпитан и отговаря на функционалните 

изисквания за ниво на защита срещу проникване. Изпитването трябва 

да се извърши от изпитващ орган, който е акредитиран в съответствие 

с ISO 17025. 

Съществуващи изпитвания за продукта, които са извършени при 

същата или по-строга спецификация, ще се приемат, без да се налага 

повторно изпитване.  
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Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

Обяснителна бележка: Степен на защита за IEC/EN 60529:2013 

 Степента на защита срещу твърди чужди предмети е посочена от първата цифра в обозначението:  

 IP5x — Проникването на прах не се предотвратява напълно, но прахът не прониква в такова количество, че да възпрепятства 

удовлетворителната работа на уреда или да застрашава безопасността; 

 IP6x — Не прониква прах; цялостна защита срещу контакт. 

 Степента на защита срещу вода е посочена от втората цифра в обозначението:  

 IPx4 — Водните пръски върху корпуса от която и да е посока не могат да окажат вредни въздействия; 

 IPx5 — Водните струи върху корпуса от която и да е посока нямат вредни въздействия; 

 IPx6 — Силните водни струи върху корпуса от която и да е посока нямат вредни въздействия; 

 IPx7 — Проникването на вода в такова количество, което може да причини вредни въздействия, не е възможно, когато корпусът е 

временно потопен във вода при стандартизирани условия за налягане и времетраене; 

 iPx8 — Проникването на вода в такова количество, което може да причини вредни въздействия, не е възможно, когато корпусът е 

дълготрайно потопен във вода при условия, които трябва да бъдат договорени между производителя и потребителя, но които са по-

неблагоприятни от цифра 7. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Основни критерии Пълни критерии 

AC2 Изпитване на дълготрайността на преносимото оборудване 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за преносими устройства (преносими компютри, таблети и смартфони). 

Приложимите изпитвания трябва да са посочени в тръжната процедура, за да бъдат отразени определените условия на употреба на продукта.  

Присъждат се точки за оферти, включващи продукти, които са преминали изпитвания за дълготрайност, проведени в съответствие със 
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стандарт IEC 60068, US MIL-810 или еквивалент.  

Могат да бъдат присъдени максимално x точки [предстои да се уточни] за: 

 Случайно падане (x точки) 

 Устойчивост на удар (x точки)  

 Устойчивост на вибрации (x точки) 

 Здравина на екрана (x точки)  

 Температурна устойчивост (x точки) 

Изискванията за функционалните показатели и условията на изпитване са представени в Приложение II към документите с критерии.  

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави протоколи от изпитвания, показващи, че моделът е бил изпитан и отговаря на функционалните изисквания за 

дълготрайност. 

Изпитването трябва да се извърши от изпитващ орган, който е акредитиран в съответствие с ISO 17025. 

Съществуващи изпитвания за продукта, които са извършени при същата или по-строга спецификация, ще се приемат, без да се налага 

повторно изпитване.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

AC3 Ниво на защита срещу проникване — полуизносоустойчиви и износоустойчиви устройства 

Приложимо за мобилни устройства (преносими компютри, таблети и смартфони). 

Следва да се включи, където очакваната употреба е за работа на открито или други тежки работни среди и условия.  

Присъждат се точки, ако продуктите демонстрират, че притежават следните нива на защита срещу проникване съгласно IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 — 0,25 X точки 

 IP66 — 0,5 X точки 

 IP67 — 0,75 X точки  

 IP68 — X точки  
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Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави протоколи от изпитвания, показващи, че моделът е бил изпитан и отговаря на функционалните изисквания за 

ниво на защита срещу проникване.  

Изпитването трябва да се извърши от изпитващ орган, който е акредитиран в съответствие с ISO 17025. 

Съществуващи изпитвания за продукта, които са извършени при същата или по-строга спецификация, ще се приемат, без да се налага 

повторно изпитване.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

 

4.4 Оперативна съвместимост и повторно използване на компонентите 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS14 Стандартизиран порт 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за всички устройства с изключение на компютърни екрани и ремонтирани/преработени устройства. 

Доставеното като част от договора оборудване трябва да разполага най-малко с едно стандартизирано USB Type-C™ гнездо (порт) за обмен 

на данни, което е обратно съвместимо с USB 2.0 съгласно стандарта IEC 62680-1-3:2018. 

Ако продуктът няма вградено USB Type-C гнездо, трябва да се предлага адаптер, който да може да бъде поръчан без допълнителни разходи. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави ръководство за продукта за всеки доставен модел, което трябва да включва аксонометрична схема на 

устройството в разглобен вид, където са показани използваните типове конектори.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смята за съответстващо. 

Обяснителна бележка: Стандартизиран USB Type-C™ 

Определението за USB Type-C™ гнездо е съгласно стандарт IEC 62680-1-3:2018 — USB интерфейси за данни и захранване —Част 1-3: Общи 
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компоненти — Спецификации на кабели и конектори USB Type-C™. 

TS15 Стандартизирано външно захранващо устройство 

 Приложимо за всички преносими устройства със захранване 

до 100 W. 

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий AC12. 

Не е приложимо за продукти с възможност за безжично 

(Qi) зареждане (напр. за силна устойчивост на потапяне във вода 

или на прах, като индустриални компютри). 

Доставеното като част от договора оборудване трябва да разполага 

със стандартизирано USB Type-C™ гнездо (порт) за захранване чрез 

USB съгласно стандарт EN/IEC 63002:2017.  

Ако продуктът няма вградено гнездо за захранване чрез USB, трябва 

да се предлага адаптер, който да може да бъде поръчан без 

допълнителни разходи. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави ръководство за продукта за всеки 

доставен модел, което трябва да включва аксонометрична схема на 

устройството в разглобен вид, където са показани използваните 

типове гнезда за захранване. 

Обяснителна бележка: Стандартизирано външно захранващо устройство 

Насоките за оперативна съвместимост за външни електрозахранващи устройства са определени съгласно IEC 63002:2016 — Метод за 

идентификационна и комуникационна оперативна съвместимост на външно захранване, използвано с преносими компютърни устройства. 

TS16 Външно захранващо устройство: откачащи се кабели 

 Приложимо за всички преносими устройства със захранване до 

100 W с изключение на ремонтирани/преработени устройства.  

За ремонтирани/преработени устройства вж. критерий AC13. 

Конфигурацията на външното захранващо устройство трябва да се 
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състои от USB външно захранващо устройство с откачащ се (или 

вграден в корпуса на устройството) входящ кабел и откачащ се 

изходящ кабел към устройството за ИКТ. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави документация за продукта за всеки 

доставен модел, която трябва да включва аксонометрична схема на 

устройството в разглобен вид, където са показани основните 

характеристики на USB външното захранващо устройство. 

TS17 Обратна съвместимост: адаптери 

 Приложимо за стационарни и преносими компютри. 

Следните адаптери [трябва да се изберат от списъка по-долу] трябва 

да бъдат осигурени за отделно закупуване: 

 USB-C към USB Type-A  

 USB-C към VGA  

 USB-C към HDMI 

 USB-C към RJ45 (Ethernet порт) 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави спецификация на продукта и ценова 

листа за необходимите адаптери. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Основни критерии Пълни критерии 

AC4 Оборудване за ИКТ без принадлежности 

 Приложимо за преносими компютри, таблети и смартфони. 

Присъждат се допълнителни точки, ако следните принадлежности 

бъдат осигурени за отделно закупуване:  
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 Външно захранващо устройство 

 Слушалки тип каска (за поставяне на глава)  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави оферта за модела със или без тези 

принадлежности и отделна оферта за всяка принадлежност. Офертата 

трябва също да описва процеса за поръчка на принадлежностите. 

 

5 ОБЛАСТ 2 НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕС: КОНСУМАЦИЯ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
 

Предмет 

Доставка на оборудване за ИКТ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS18 Минимални изисквания за енергийните характеристики на компютри  

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за стационарни и преносими компютри. 

Изчислената типична консумация на електрическа енергия (ETEC) за всяко отделно оборудване, доставено като част от договора, трябва да 

бъде по-малка или равна на изискването за максимална ETEC, както е описано в Приложение ІІI от настоящия документи. 

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да съобщят стойността на типичната консумация на електрическа енергия (ETEC) чрез изпитване и изчисления съгласно 

стандарт IEC 62623:2012. 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I или маркировка от друга схема за маркировка, отговаряща на определените 

изисквания, се смятат за съответстващи. Алтернативните резултати от изпитвания от акредитирани изпитващи органи за ISO 17025 в 
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съответствие със стандарт IEC 62623:2012 се приемат като доказателство за съответствие. 

TS19 Минимални изисквания за енергийните характеристики на монитори 

Приложимо за компютърни екрани. 

Индексът за енергийна ефективност за всеки модел, доставен като 

част от договора, трябва да бъде в диапазона на енергийните класове 

A—D, както е посочено в Приложение I от Делегиран 

регламент (ЕС) № 2019/2013 на Комисията4.  

Удостоверяване: 

За всеки доставен модел оферентът трябва да предостави валиден 

енергиен етикет на ЕС, издаден съгласно Регламента за рамката 

енергийно етикетиране на ЕС (2017/1369).  

Продуктите с етикети за Клас A, B, C или D ще се смятат за 

съответстващи.  

Приложимо за компютърни екрани от 31 март 2021 г. 

Индексът за енергийна ефективност за всеки модел, доставен като 

част от договора, трябва да бъде в диапазона на следните класове [A; 

D] (предстои да се определи от възлагащия орган в съответствие с 

описаната методология в обяснителната бележка по-долу).  

Удостоверяване: 

За всеки доставен модел оферентите трябва да предоставят валиден 

енергиен етикет на ЕС, издаден съгласно Регламента за рамката 

енергийно етикетиране на ЕС (2017/1369). 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за съответстващи. 

Обяснителна бележка: Определение на исканите енергийни класове 

Възлагащият орган трябва да извърши справка с двата най-високи енергийни класа в ЕС, налични към момента на тръжната процедура, които 

включват най-малко 25 регистрирани модела монитори съгласно продуктовата база данни за енергийно етикетиране (ERPEL). 

Към 31 март 2021 г. доставчиците на екранно оборудване трябва да регистрират устройствата си в базата данни ERPEL, преди да ги продават 

на европейския пазар. Възлагащите органи (и потребителите) ще могат да търсят в продуктова база данни енергийни етикети на ЕС и 

информация за продукта, включително енергийния клас. 

Наличността на устройствата с необходимата производителност и характеристики може да се потвърди директно чрез базата данни ERPEL. 

Диагоналът на екрана в сантиметри и разделителна способност в пиксели са примери за данните, които се включват в информацията за 

продукта. 

TS20 Устройства с опростен терминал в сървърна среда  

 Приложимо за компютри с опростен терминал. 

                                                           
4 Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 г. допълва Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и отменя Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 

на Комисията (текст от значение за ЕИП). 
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Настоящата техническа спецификация обикновено може да се 

вземе предвид в сървърна работна среда. 

Доставеното като част от договора оборудване трябва да се 

класифицира като „опростен терминал“. Типичната консумация на 

електрическа енергия (ETEC) за всяко отделно доставено оборудване 

трябва да е по-малка от ETEC_MAX за опростени терминали, чиято 

стойност е изчислена в Приложение II.  

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да съобщят стойността на типичната консумация 

на електрическа енергия (ETEC) в kWh въз основа на изпитване и 

изчисления съгласно стандарт IEC 62623:2012 и да демонстрират 

съответствие с прага на ETEC_MAX, чиято стойност е изчислена в 

Приложение II за опростени терминали. 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за съответстващи.  

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Основни критерии Пълни критерии 

AC5 Подобрения на консумацията на електрическа енергия над определения праг за компютри  

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Препоръчва се прилагането на този критерий заедно с критерий TS18 за настолни компютри, ако продуктите ще се използват интензивно 

за машинна графика. 

Присъждат се точки, ако продуктът има по-голяма енергийна ефективност от стойността на ETEC_MAX съгласно критерий TS18. 

Могат да бъдат присъдени максимално x точки [предстои да се уточни]. Точките трябва да се присъждат пропорционално на подобрението 

на енергийната ефективност, както следва: 

 По-ниска с над 60 %: x точки 

 По-ниска с 40 — 59 %: 0,75x точки 
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 По-ниска с 25 — 39 %: 0,50x точки 

 По-ниска с 15 — 24 %: 0,25x точки 

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да съобщят стойността на типичната консумация на електрическа енергия (ETEC) чрез изпитване и изчисления съгласно 

стандарт IEC 62623:2012. Типичната консумация на електрическа енергия съгласно валиден сертификат Energy Star може да се използва като 

доказателство за съответствие. 

AC6 Подобрения на консумацията на електрическа енергия над определения праг за монитори 

Приложимо за компютърни екрани. 

Да се използва заедно с критерий TS19. 

Присъждат се точки, ако продуктът е с по-висок енергиен клас от D. 

Могат да бъдат присъдени максимално x точки [предстои да се 

уточни]. Точките трябва да се присъждат пропорционално на 

подобрението на класа на енергийната ефективност, както следва: 

Клас на енергийна 

ефективност 

Индекс за енергийна 

ефективност  

(EEI) 

Точки  

A EEI < 0,30  x точки 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66x точки 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33x точки 

Удостоверяване: 

За всеки доставен модел оферентът трябва да предостави валиден 

енергиен етикет на ЕС, издаден съгласно Регламента за рамката 

енергийно етикетиране на ЕС (2017/1369).  

Приложимо за компютърни екрани. 

Да се използва заедно с критерий TS19. 

Присъждат се точки, ако доставеното като част от договора 

оборудване е с най-висок клас енергиен етикет на ЕС за 

регистрираните модели монитори в базата данни (EPREL) към 

момента на тръжната процедура [клас X, предстои да бъде 

определено от възлагащия орган ].  

Удостоверяване: 

За всеки доставен модел оферентите трябва да предоставят валиден 

енергиен етикет на ЕС, издаден съгласно Регламента за рамката 

енергийно етикетиране на ЕС (2017/1369). 
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6 ОБЛАСТ 3 НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕС: ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
 

Предмет 

Доставка на оборудване за ИКТ 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Основни критерии Пълни критерии 

SC1 Контрол на ограничените вещества 

 Приложимо за всички уместни категории продукти с изключение 

на ремонтирани/преработени устройства.  

Оферентът трябва да докаже употребата на рамка за контролните 

механизми за ограничени вещества (RSC) по цялата верига на 

доставка на продуктите, които ще бъдат доставени. 

Оценките на продуктите съгласно RSC следва да покриват 

следните задължителни области: 

 планиране/проектиране на продукта; 

 съответствие на доставчика; 

 аналитично изпитване. 

Контролните механизми за ограничени вещества трябва най-

малко да посочват ограничените вещества съгласно Директивата 

за ограничаване на употребата на опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване и където е уместно, 

съгласно Регламента относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (Приложение XVII) 

и списъка с веществата кандидати по Регламента относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (вж. обяснителната бележка по-долу). При прилагането 

трябва да се следват насоките в EC 62476 или еквивалентен 
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стандарт и да се използва базата данни за деклариране на 

материалите съгласно IEC 62474 като основа за идентифициране, 

проследяване и деклариране на конкретна информация относно 

състава на продуктите, които ще бъдат доставени. Друг вариант е 

да се използва IPC1752 за събиране на декларации от веригата на 

доставките. 

Декларациите на доставчиците за съответствие с RSC трябва да се 

събират и поддържат в актуално състояние за съответните 

материали, части и монтажни възли на продуктите, които се 

доставят. Тези декларации могат да бъдат подкрепени, когато е 

приложимо, с одити на доставчика и аналитични изпитвания.  

Съгласно процедурите на RSC съответствието на продукта и на 

доставчика трябва да се подлага на повторна оценка, когато: 

 бъдат променени изискванията за ограничените вещества; 

 има промяна в доставяните материали, части и монтажни 

възли; 

 има промени в дейностите по производството и монтажа. 

 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави документация, която описва 

системата и свързаните с нея процедури и предоставя 

доказателства за нейното прилагане. 

Обяснителна бележка: Списък на регулираните вещества съгласно Директивата за ограничаване на употребата на опасни 

вещества в електрическото и електронното оборудване и Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали 

Актуалният списък на ограничените вещества съгласно Директивата за ограничаване на употребата на опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване е определен в Приложение II от Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 

31 март 2015 г. за изменение на Приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

списъка на ограничените вещества. 
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Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(Регламент REACH) съдържа списък с вещества, които не трябва да се произвеждат, пускат на пазара или използват, освен ако не 

спазват условията на ограничението. Списъкът на ограничените вещества е публикуван и се актуализира периодично на уебсайта на 

Европейската агенция по химикали: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach  

Списъкът с веществата кандидати, пораждащи сериозно безпокойство, които са предмет на разрешаване, е публикуван в съответствие 

с член 59(10) от Регламента REACH и се актуализира периодично на уебсайта на Европейската агенция по химикали 

(https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

За веществата, които са определени като пораждащи сериозно безпокойство в списъка с веществата кандидати, се поражда задължение 

за съобщаване на съдържанието на веществата в продуктите съгласно член 33 от Регламента REACH. Съобщаването трябва да се 

извършва по веригата на доставките, без да е поискано. Същата информация трябва да се предоставя на Европейската агенция по 

химикали от всички доставчици във веригата на доставките съгласно член 9, параграф 1, буква и) от Рамковата директива за 

отпадъците (https://echa.europa.eu/scip). Тази информация ще е публично достъпна в базата данни SCIP (налични в продуктите вещества, 

пораждащи безпокойство). 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS21 Ограничаване на пластмасови части, съдържащи хлор и бром 

Приложимо за всички уместни категории продукти с изключение на ремонтирани/преработени устройства.  

Доставеното като част от договора оборудване трябва да съдържа слабо халогенирани вещества в пластмасовите части, които тежат 

повече от 25 грама (5 грама за смартфони). Всяка пластмасова част на устройството трябва да съдържа по-малко от 1000 ppm (0,1 

тегловни %) бром и по-малко от 1000 ppm (0,1 тегловни %) хлор. 

Приложимите изключения са: печатни платки, електронни компоненти, кабели и изолация на окабеляване, вентилатори. 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да предостави документация, която доказва, че изискването е изпълнено, чрез:  

 данни от изпитвания, които показват, че частта съдържа по-малко от 1000 ppm хлор и по-малко от 1000 ppm бром (използваните 

методи за изпитване могат да са съгласно IEC 62321-3-1 или IEC 62321-3-2); или 

 документация въз основа на IEC 62474 или подобен стандарт (напр. документи, които са създадени в съответствие със 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/scip
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системата за контрол на веществата, като аналитични изпитвания и оценяване на съответствието от страна на доставчиците). 

Където се използват изключения, трябва да се предостави декларация от производителя. 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, отговаряща на определените изисквания, се смятат за съответстващи. 

AC7 Ограничаване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) 

 Приложимо за всички уместни категории продукти с изключение 

на ремонтирани/преработени устройства.  

Присъждат се точки, когато няма нарочно добавени вещества от 

списъка с веществата кандидати съгласно Регламента REACH със 

съдържание над 0,1 тегловни % във всеки от следните монтажни 

възли:  

 сглобена дънна платка (включително ЦП, RAM, графични 

модули); 

 дисплей (включително подсвет); 

 кутии и лицеви панели; 

 външна клавиатура, мишка и/или тракпад; 

 външни променливотокови и постояннотокови 

захранващи кабели (включително адаптери и захранващи 

модули). 

Трябва да се осигури съответствие с най-актуалната версия на 

списъка с веществата кандидати съгласно Регламента REACH, 

която е налице към момента на тръжната процедура 

(вж. обяснителната бележка по-долу). 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави декларация за съответствие с 

този критерий. Може да се използва документация въз основа на 

IEC 62474 или подобен стандарт (напр. документи, които са 
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създадени в съответствие със системата за контрол на веществата, 

като аналитични изпитвания и оценяване на съответствието от 

страна на доставчиците). 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за 

съответстващи. 

Обяснителна бележка: Списък с веществата кандидати, пораждащи сериозно безпокойство, които са предмет на разрешаване 

Списъкът с веществата кандидати, пораждащи сериозно безпокойство, които са предмет на разрешаване, е публикуван в съответствие 

с член 59(10) от Регламента REACH и се актуализира периодично на уебсайта на Европейската агенция по химикали 

(https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

За веществата, които са определени като пораждащи сериозно безпокойство в списъка с веществата кандидати, се прилага задължение 

за съобщаване на съдържанието на веществата в продуктите съгласно член 33 от Регламента REACH. Комуникацията трябва да се 

извършва по веригата на доставките, без да е поискана. 

AC8 Избягване на нежелано заместване 

 Този критерий е приложим за съответни продукти, съдържащи 

пластификатори и забавители на горенето, с изключение на 

ремонтирани/преработени устройства.  

Присъждат се точки, ако заместването на ограничените съгласно 

Директивата за ограничаване на употребата на опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване (ограничаване на 

опасни вещества) пластификатори и халогенирани забавители на 

горенето се основава на методи и инструменти за сравнителен 

анализ на опасностите, посочени от Европейската агенция по 

химикали или Инструментариума за заместване и оценка на 

алтернативите на Организацията за икономическо сътрудничество 

и развитие (Substitution and Alternatives Assessment Toolbox). 

Анализът на опасностите трябва да се прилага (най-малко) за 

забавителите на горенето и пластификаторите, които се използват 

в пластмасови части с тегло над 25 грама. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table


 

45 

Удостоверяване: 

Алтернативните пластификатори и забавители на горенето трябва 

да бъдат посочени по име и номер по CAS.  

Оферентът трябва да предостави доказателства, че избраните 

алтернатива или алтернативи са оценени с методи или 

инструменти за сравнителен анализ на опасностите, посочени от 

Европейската агенция по химикали   
 

(https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution) или 

Инструментариума за заместване и оценка на алтернативите на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(Substitution and Alternatives Assessment Toolbox) 

(http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за 

съответстващи. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 ОБЛАСТ 4 НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕС: УПРАВЛЕНИЕ НА 

КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 
 

7.1 Проектиране за рециклиране 
 

Предмет 

Доставка на оборудване за ИКТ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS22 Маркировка върху пластмасови кутии, корпуси и лицеви панели 

 Приложимо за стационарни компютри и компютърни екрани. 

Външните пластмасови кутии, корпуси и лицеви панели с тегло 

над 25 грама трябва да се маркират в съответствие с ISO 11469 и 

ISO 1043, Раздел 1 и 4. Пластмасовите части се освобождават от 

задължението за маркиране при обстоятелствата, които са 

описани в обяснителната бележка по-долу. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да обозначи пластмасовите части с теглото им, 

техния полимерен състав и маркировките им съгласно ISO 11469 

и ISO 1043. Размерите и разположението на маркировката трябва 

да бъдат илюстрирани визуално.  

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за 

съответстващо.  

Обяснителна бележка: Освобождаване от маркировка на пластмасови части 
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Пластмасовите компоненти са освободени от изискванията за маркиране при следните обстоятелства: 

i) ако маркировката не е възможна поради формата или размера; 

ii) ако маркировката би въздействала върху експлоатационните показатели или функциите на пластмасовия компонент; и 

iii) ако маркировката не е възможна по технически причини, свързани с метода на формоване. 

Маркировка не се изисква за следните пластмасови компоненти: 

i) опаковъчни, ленти, етикети и еластични обвивки; 

ii) проводници, кабели и съединители, гумени части и навсякъде, където повърхността не е достатъчна за маркировка с четлив размер; 

iii) монтирани в сглобка печатни платки, платки от PMMA, оптични компоненти, компоненти за електростатични разряди; компоненти 

срещу електромагнитни смущения, високоговорители; 

iv) прозрачни части, когато маркировката би възпрепятствала функционирането на въпросната част. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Основни критерии Пълни критерии 

AC9 Пригодност за рециклиране на пластмасови кутии, корпуси и лицеви панели — отделни вложки и крепежни елементи 

 Приложимо за стационарни компютри и компютърни екрани. 

Присъждат се допълнителни точки, ако всички отделни 

пластмасови части с тегло над 25 грама не съдържат метални 

вложки и крепежни елементи, които са формовани, поставени с 

нагряване или ултразвук или залепени, освен ако металният 

компонент не може да се отдели чрез отчупване от пластмасовата 

част или чрез употреба на общодостъпни инструменти. Работните 

колела на вентилаторите са изключени от това изискване. 

Удостоверяване: 

Оферентът трябва да представи: 

1) документация, която показва, че продуктът не съдържа метални 

вложки или крепежни елементи, които са формовани, поставени с 
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нагряване или ултразвук или залепени;  

2) когато има метални вложки или крепежни елементи, които са 

формовани, поставени с нагряване или ултразвук или залепени в 

пластмасови части — документация, която показва как могат да се 

отделят чрез отчупване от пластмасовата част или чрез употреба 

на общодостъпни инструменти; 

или 

3) основание за освобождаване от изисквания за безопасност, 

законови или технически изисквания за метална вложка/крепежен 

елемент, ако е предявена претенция. 

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смята за 

съответстващо. 

AC10 Пригодност за рециклиране на пластмасови кутии, корпуси и лицеви панели — бои и покрития 

 Приложимо за стационарни компютри и компютърни екрани. 

Присъждат се допълнителни точки, ако наличието на бои и 

покрития в пластмасовите компоненти на устройството не оказва 

значително въздействие върху устойчивостта на рециклирания 

материал, произведен от тези компоненти при рециклиране, както 

и при изпитване в съответствие с ISO 180 или еквивалентен 

стандарт (вж. обяснителната бележка по-долу). 

Отделните пластмасови части с тегло над 25 грама не трябва да 

имат лепила, покрития, бои или гланцове, които не подлежат на 

рециклиране.  

Следните елементи се изключват от настоящото изискване: 

 модули на печатни платки и работни колела на 

вентилатори; 

 проводници и кабели, електронни компоненти, оптични 
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компоненти, акустични компоненти, компоненти за 

електростатичен разряд и компоненти за електромагнитни 

смущения; 

 задължителни метални вложки/крепежни елементи поради 

изисквания за безопасност, законови или технически 

изисквания. 

 

Удостоверяване:  

Пригодността на покритията на повърхността (лепила, покрития, 

бои или гланцове) за рециклиране трябва да бъде демонстрирана 

чрез: 

1) резултати от изпитвания, които показват, че покритията на 

повърхността не водят до повече от 25-процентно намаление на 

якостта при удар по Izod или Charpy при стайна температура, 

измерено съгласно ASTM D256, ASTM E23, ISO 180, или ISO 179-

1; един резултат от изпитване може да е представителен за 

няколко части, ако за всички части е използван един и същ 

материал и е изпитано приложението в най-лошия случай;  

или 

2) декларация от най-малко три отделни предприятия за 

рециклиране на пластмаса или най-малко едно предприятие за 

рециклиране на пластмаса от електроника, което работи 

самостоятелно (напр. няма договорни отношения/не е свързано с 

производителя или търговска организация), която потвърждава, че 

тези покрития на повърхността не оказват отрицателно 

въздействие върху пригодността за рециклиране на пластмасата;  

или 

3) резултати от изпитвания от независима лаборатория. 

Оборудване, което притежава съответната екомаркировка тип I, 
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отговаряща на определените изисквания, се смята за 

съответстващо. 

Обяснителна бележка: Въздействие върху устойчивостта на рециклиран материал от пластмаса 

За целите на този критерий значителното въздействие се определя като >25 % намаление на резултата на рециклирана смола за якост 

на удар по Izod, измерено съгласно ISO 180:2019 Пластмаси. Определяне на якост на удар по Izod. 
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7.2 Управление на края на жизнения цикъл 
 

Предмет 

Осигуряване на услуги за управление в края на жизнения цикъл за всички устройства за ИКТ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS23 Безопасно събиране, дезинфекция, повторно използване и рециклиране 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Осигуряване на услуги за управление в края на жизнения цикъл за всички устройства за ИКТ. 

Оферентите трябва да предоставят услуга за повторно използване и рециклиране на целия продукт или на компонентите, които изискват 

селективна обработка в съответствие с Приложение VII от Директивата за ОЕЕО за оборудване, което е достигнало края на своята 

експлоатационна годност. Услугата трябва да съдържа следните дейности: 

• събиране (система за обратно приемане); 

• поверително третиране и изтриване на данни по сигурен начин (ако не се извършва вътрешно);  

• функционално изпитване, обслужване, ремонт и модернизиране за подготвяне на продуктите за повторно използване;  

• препродажба на продуктите за повторно използване; 

• разглобяване за повторно използване на компоненти, рециклиране и/или изхвърляне. 

Когато предоставя услугата, изпълнителят трябва да се отчита за дела на оборудването, което е подготвено или препродадено за повторно 

използване, и за дела на оборудването, което е подготвено за рециклиране.  

Дейностите за подготовка за повторно използване, рециклиране и изхвърляне трябва да се извършват в пълно съответствие с изискванията в 

член 8 и Приложения VII и VIII от преработения текст на Директива 2012/19/ЕС за ОЕЕО и с позоваване на списъка с компоненти за 
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селективна обработка [вж. обяснителната бележка по-долу].  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави информация относно споразуменията за събиране, сигурност на данните, подготовка за повторно 

използване, препродажба за повторно използване и рециклиране/изхвърляне. Данните трябва да включват валидни доказателства за 

съответствие на съоръженията за обработка на ОЕЕО, които ще бъдат използвани в периода на договора. 

Обяснителна бележка: Компоненти, които изискват селективна обработка на ОЕЕО 

Следните компоненти изискват селективна обработка в съответствие с Приложение VІІ от Директивата за ОЕЕО: 

1) компоненти, съдържащи живак;  

2) производството на батерии,  

3) печатни платки с големина над 10 cm2;  

4) пластмаси, съдържащи броминатни стабилизатори на пламък,  

5) хлорофлуоркарбони (CFC), хидрохлорофлуоркарбони (HCFC) или хидрофлорокарбони (HFC), хидрокарбони (HC),  

6) външни електрически кабели;  

7) кондензатори, съдържащи полихлориран бифенил (PCB);  

8) компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна;  

9) електролитни кондензатори, съдържащи вещества, пораждащи безпокойство;  

10) оборудване, което съдържа озоноразрушаващи газове или такива с потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) над 15; 

11) озоноразрушаващи газове, които трябва да бъдат третирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009. 
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КЛАУЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Основни критерии Пълни критерии 

CPC2 Отчитане на крайното местоназначение на оборудването за ИКТ 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Да се използва заедно с критерий TS23. 

Изпълнителят трябва да предостави доклад за състоянието на оборудването от инвентаризационния списък, след като всички продукти са 

били обработени за повторно използване, рециклиране или изхвърляне. Докладът трябва да посочва дела на повторно използваните или 

рециклираните продукти и дали те са останали в ЕС или са били изнесени извън ЕС. 

За рециклираните в ЕС оборудване и компоненти се приемат следните доказателства за съоръженията за обработване: 

 издадено от националните компетентни органи разрешение в съответствие с член 23 от Директива 2008/98/ЕО, или  

 сертификация за съответствие на трета страна с техническите изисквания на EN 50625-1 или еквивалентна схема за съответствие. 

Когато оборудването и компонентите се изнасят за повторно използване или рециклиране, изпълнителите трябва да предоставят следната 

информация за превоза и обработката:  

 информация за превоза на оборудването, което е предназначено за повторно използване, в съответствие с Приложение VI от 

Директива 2012/19/ЕС за ОЕЕО.  

За отпадъците от електрическо и електронно оборудване, които се изнасят извън ЕС, се изисква сертификат от трета страна за съответствие с 

минималните изисквания за ОЕЕО, определени в критерия или с техническите изисквания на EN 50625-1 или еквивалентна схема за 

съответствие. 
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8 ОБЛАСТ 5 НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕС: 

РЕМОНТИРАНО/ПРЕРАБОТЕНО ОБОРУДВАНЕ 
 

8.1 Доставка на ремонтирано/преработено оборудване за ИКТ 
 

Предмет 

Доставка на ремонтирано/преработено оборудване за ИКТ 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Основни критерии Пълни критерии 

SC2 Качество на процеса на ремонтиране/преработване 

(еднакво за основните и пълните критерии) 

Приложимо за възлагане на обществени поръчки за ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен път за възлагане на 

обществени поръчки, различен от използвания за нови продукти. 

Оферентът трябва да внедри процедури за осигуряване на качеството/контрол на качеството за гарантиране на минималното качество 

на доставеното като част от договора оборудване (вж. обяснителната бележка по-долу). Процедурите за осигуряване и контрол на 

качеството трябва да обхващат най-малко следните стъпки: 

 проверка; 

 преработване (напр. ремонт, подмяна или модернизиране), ако е необходимо; 

 почистване;  

 изпитване; 

 съхранение; 

 опаковане и транспортиране. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави подробности за внедрените процедури за осигуряване на качеството/контрол на качеството за 
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гарантиране на минималното качество на доставеното като част от договора оборудване. 

Сертифицираните от трети страни системи за управление на ремонта/преработването в съответствие със следните стандарти (или 

техни еквиваленти) могат да се приемат като доказателство за съответствие: 

 Системи за управление на качеството и околната среда в съответствие с ISO 9001 и ISO 14001/EMAS, включително процедури 

за осигуряване на качеството/контрол на качеството за споменатите по-горе стъпки.  

 BS 8887‑220:2010 — Проектиране за производство, сглобяване, разглобяване и обработване при излизане от употреба (MADE). 

Процесът на преработване. Спецификация (приложимо за процесите на преработване). 

 BS8887-240:2011 — Проектиране за производство, сглобяване, разглобяване и обработване при излизане от употреба (MADE). 

Обновяване (приложимо за ремонтирано/преработено оборудване). 

 EN50614:2020 ако оборудването е било изхвърлено по-рано като отпадъци от електрическо и електронно оборудване, които са 

подготвени за повторно използване за същата цел, за която са създадени. 

Обяснителна бележка: Нива на осигуряване на качеството 

Възложителят трябва да установи минимални изисквания за качеството, както е посочено в следните примери: 

 Естетика: не трябва да се виждат признаци за естетически повреди на повече от 20 cm. 

 Оригинални фабрични настройки: продуктите трябва да бъдат възстановени до оригиналните си фабрични настройки и трябва 

да са напълно отключени за употреба. 

 Продуктите трябва да подлежат на актуализиране с най-новата версия на софтуера на производителя от производителя на 

оригинално оборудване (където е приложимо и технически осъществимо). 

Трябва да се предостави ръководство с инструкции. При липса на физически ръководства с инструкции трябва да се включи връзка 

или препратка към ръководството с инструкции на производителя, когато това е възможно.  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS24 Гаранция на ремонтираните/преработените продукти 

Приложимо за възлагане на обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен 

Приложимо за възлагане на обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен 
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път за възлагане на обществени поръчки, различен от 

използвания за нови продукти. 

Оферентът трябва да предостави продукти с X години [най-малко 

1 година] гаранция.  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави писмени доказателства за 

гаранцията. 

път за възлагане на обществени поръчки, различен от 

използвания за нови продукти 

Оферентът трябва да предостави продукти с X години [най-малко 

2 години] гаранция.  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави писмени доказателства за 

гаранцията. 

TS25 Издръжливост на акумулаторната батерия  

Приложимо за ремонтирано преносимо оборудване (лаптопи, 

таблети и смартфони), оборудвано с нова батерия.  

Издръжливостта на батерията трябва да е по-голяма от 300 цикъла 

на батерията (при състояние на изправност ≥80 %).  

Трябва да се извърши изпитване съгласно стандарт IEC EN 61960-

3:2017 или еквивалент.  

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025 в съответствие 

със стандарт IEC EN 61960-3:2017. 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за 

съответстващи.  

Приложимо за ремонтирано преносимо оборудване (лаптопи, 

таблети и смартфони), оборудвано с нова батерия. 

 Издръжливостта на батерията трябва да бъде: по-голяма от 

500 цикъла (при състояние на изправност ≥80 %), или 

 Издръжливостта на батерията трябва да бъде: по-голяма от 

300 цикъла (при състояние на изправност ≥90 %). 

Трябва да се извърши изпитване съгласно стандарт IEC EN 61960-

3:2017 или еквивалент.  

Удостоверяване: 

Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025 в съответствие 

със стандарт IEC EN 61960-3:2017.  

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за 

съответстващи.  

TS26 Информация за издръжливостта на акумулаторната батерия 

Приложимо за ремонтирано преносимо оборудване (лаптопи, таблети и смартфони), оборудвано с използвана батерия.  

Оферентът трябва да укаже минималните нива на състоянието на изправност на използваната батерия в офертата (напр. >80 %).  
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Удостоверяване: 

Оферентите трябва да предоставят информация за състоянието на изправност на батерията за преносимото оборудване, доставено като 

част от договора. 

TS27 Минимални изисквания за електрическите характеристики 

 Приложимо за ремонтирано преносимо оборудване (лаптопи, 

таблети и смартфони), оборудвано с нова батерия. 

Батерията трябва да отговаря на критериите за електрическо 

изпитване в съответствие със стандарт IEC EN 61960-3:2017. 

Удостоверяване:   

Оферентите трябва да предоставят получените резултати от 

акредитираните изпитващи органи за ISO 17025. 

Продуктите, които притежават съответната екомаркировка тип I, 

отговаряща на определените изисквания, се смятат за 

съответстващи. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Основни критерии Пълни критерии 

AC11 Допълнителна издръжливост на акумулаторната батерия 

 Приложимо за ремонтирано преносимо оборудване (лаптопи, 

таблети и смартфони), оборудвано с нова батерия. 

Присъждат се допълнителни точки, ако издръжливостта на 

батерията е по-голяма от 500 цикъла (с ≥80 % запазване на 

първоначалния номинален капацитет) пропорционално на 

допълнителния брой осигурени цикли. 

Удостоверяване: 

Трябва да се извърши изпитване съгласно стандарт IEC EN 61960-

3:2017. Оферентите трябва да предоставят получените резултати 
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от акредитираните изпитващи органи за ISO 17025. 

AC12 Стандартизирано външно захранващо устройство 

 Приложимо за възлагане на обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен 

път за възлагане на обществени поръчки, различен от 

използвания за нови продукти. 

Приложимо за преносими изчислителни устройства със 

захранване до 100 W. 

Не е приложимо за продукти само с възможност за Qi зареждане 

(напр. с цел постигане на силна устойчивост на потапяне във вода 

или на прах, като индустриални компютри). 

Присъждат се допълнителни точки, ако доставеното като част от 

договора оборудване разполага със стандартизирано 

USB Type C гнездо за захранване съгласно стандарт 

EN/IEC 63002:2017.  

Ако продуктът няма вградено гнездо за захранване чрез USB, 

трябва да се предлага адаптер, който да може да бъде поръчан без 

допълнителни разходи. 

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави ръководство за продукта за всеки 

доставен модел, което трябва да включва аксонометрична схема 

на устройството в разглобен вид, където са показани използваните 

типове гнезда за захранване. 

Обяснителна бележка: Стандартизирано външно захранващо устройство 

Насоките за оперативна съвместимост за външни електрозахранващи устройства са определени съгласно IEC 63002:2016 — Метод за 

идентификационна и комуникационна оперативна съвместимост на външно захранване, използвано с преносими компютърни 

устройства. 
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AC13 Външно захранващо устройство: откачащи се кабели 

 Приложимо за възлагане на обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен 

път за възлагане на обществени поръчки, различен от 

използвания за нови продукти. 

Присъждат се допълнителни точки, ако конфигурацията на 

външното захранващо устройство се състои от външно 

захранващо устройство с откачащ се (или вграден в корпуса на 

устройството) входящ кабел и откачащ се изходящ кабел към 

устройството за ИКТ. 

Проверка:  

Оферентът трябва да предостави ръководство за продукта за всеки 

доставен модел, което трябва да включва аксонометрична схема 

на устройството в разглобен вид, където са показани използваните 

типове външни захранващи устройства. 

 

8.2 Споразумение за обслужване, свързано с доставката на ремонтирано/преработено оборудване за ИКТ 
 

Предмет 

Споразумение за обслужване, свързано с доставката на ремонтирано/преработено оборудване за ИКТ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни критерии Пълни критерии 

TS28 Предоставяне на споразумение за удължено обслужване 

 Приложимо за възлагане на обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен 

път за възлагане на обществени поръчки, различен от 
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използвания за нови продукти. 

Оферентът трябва да предоставя услуги в продължение на най-

малко X години [предстои да бъде определено], както е описано 

подробно в документа „Изисквания за нивото на обслужване“ 

(вж. обяснителната бележка по-долу).  

Удостоверяване:  

Оферентът трябва да предостави декларация в писмен вид, че 

доставените продукти ще бъдат покрити от гаранция в 

съответствие със спецификациите на договора и свързаното 

споразумение за нивото на обслужване. 

Обяснителна бележка: Примери за изисквания за нивото на обслужване  

В документа „Изисквания за нивото на обслужване“ се описва как следва да се предоставят услугите на клиента. По-долу са изброени 

примери за възможни изисквания за нивото на обслужване:  

 Достъп до гаранцията на извършителя на ремонта/преработването: регистрация на гаранцията; управление на всички 

необходими документи или доказателства за позоваване на гаранцията; позоваване на гаранцията от името на държавната 

администрация (в срока на гаранцията); последващи действия с извършителя на ремонта за гарантиране, че условията на 

гаранцията са изпълнени.  

 Вземане и връщане: вземане на продукта (продуктите) от определено място в помещенията на държавната администрация и 

връщане на определено място в помещенията на държавната администрация. Могат също да се заявят алтернативни варианти за 

удобно връщане на продуктите. 

 Управление на неизправности: предоставяне на ефикасно единно звено за контакт за технически въпроси и ескалиране на 

проблеми, отговорно лице за проследяване на напредъка на случая, доклади за напредъка, прозрачен достъп до база данни на 

гаранциите (който и да управлява данните за гаранциите) за потвърждаване на състоянието на гаранцията и състоянието на 

инцидента за отворените инциденти.  

 Достъп до инструменти за диагностика и ремонт: достъп до всички технически инструменти, необходими за извършване на 

диагностика и корекции на хардуера; достъп до технически обучения, необходими за придобиване на сертификация за сервизен 

техник; възможност чрез неизключително право за придобиване на сертификация за технически партньор (извършване на 
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гаранционни ремонти). 

 Гаранция за батерията: обслужването изрично обхваща дефекти на батерията за приложимите продукти с акумулаторни 

батерии, като невъзможност за зареждане или неизправна връзка на батерията. Прогресивният спад на капацитета на батерията 

поради употреба не следва да се смята за дефект, освен ако не се обхваща от условията за подмяна на батерията в подточката 

по-долу. 

 Условия за подмяна на батерията: услугата обхваща подмяна на батериите, които не изпълняват минималните условия за 

производителността по отношение на издръжливостта за определен брой цикли (вж. критерии TS25 и TS26 за издръжливостта 

на акумулаторната батерия).  

 Осигуряване на статистика за неизправностите: предоставяне на обобщена, анонимна и неподлежаща на проследяване 

статистика на високо равнище за типовете инциденти (характер и количество), проблемите и диагностиката по отношение на 

продуктите в обхвата на договора. 

 Управление на инциденти/управление на проблеми/превантивно техническо обслужване: тази услуга включва всички 

необходими операции за поддържане на продуктите за ИКТ в изправно състояние или за възстановяване на дефектен продукт 

или някой от неговите компоненти в изправно състояние, включително управление на инциденти, управление на проблеми и 

превантивно техническо обслужване. Превантивното техническо обслужване през гаранционния период включва осигуряване 

на актуализации на операционната система и актуализации на защитата за срока на договора. 

 Модернизиране: трябва да се извършва проверка за възможности за модернизиране след определен период (напр. 3 години), 

която да обхваща производителността на централния процесор/паметта/диска.  

 Дейности за ремонт/замяна: ремонт или замяна на всички продукти, които получат повреди или дефекти при нормална 

употреба през удължения гаранционен срок, с продукти, които имат идентични или по-добри характеристики на 

производителността. Свързаните със софтуера на производителя повреди също се обхващат. Ако бъде подменена част от 

продъкт, резервната част трябва да има същото ниво и срок на удължената гаранция като подменената част. Удължената 

гаранция се прилага както за хардуера, така и за софтуера, освен ако изрично не е договорено друго. 

 Ангажимент за ремонт/модернизиране като първа корективна мярка: в случай на неизправност и когато е технически 

приложимо, доставчикът на услуги се ангажира да предостави вариант за ремонт/модернизиране на оборудването, вместо да го 

подмени. 
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КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Основни критерии Пълни критерии 

CPC3 Споразумение за обслужване 

 Приложимо за възлагане на обществени поръчки за 

ремонтирани/преработени продукти. За включване в отделен 

път за възлагане на обществени поръчки, различен от 

използвания за нови продукти. 

Следва да се използва заедно с критерий TS28 за предоставяне на 

споразумение за удължено обслужване.  

Оферентът трябва да предоставя периодично [честотата следва да 

се договори между възложителя и доставчика] отчет за 

съответствието си с всички показатели, ключови показатели за 

ефективност и други индикатори, определени от споразумението 

за нивото на обслужване. 

Обяснителна бележка: Примери за ключови показатели за ефективност  

Съвкупен КПЕ 1 — Разрешени инциденти: брой разрешени инциденти в срока за разрешаване на инциденти през месеца/общ брой 

открити инциденти през дадения месец или през предишния месец, които все още са изчакващи. Месечна целева стойност: ≥90 %. 

Съвкупен КПЕ 2 — Ангажимент за ремонт като първа корективна мярка: брой разрешени инциденти при ремонт или модернизиране 

на продукт/брой разрешени инциденти при подмяна на продукт. 
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9 ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 

 

Оценката на разходите за целия жизнен цикъл (LCC) е метод, който може да се 

използва за изчисляване на общите разходи по притежаването на ИТ оборудването 

(както и евентуално някои от екологичните външни фактори). Това е метод за вземане 

на ефективни, дългосрочни инвестиционни решения, тъй като някои аспекти, свързани 

с разходите, може да не са очевидни за вземащия решения, напр. може да е необходима 

по-висока начална инвестиция, за да се постигнат по-ниски разходи за целия жизнен 

цикъл, по-дълготрайно преносимо оборудване, както и по-ниски разходи за ремонт и 

модернизиране. Когато се вземат предвид външните фактори, оценката на разходите за 

целия жизнен цикъл е от особено значение за постигането на подобрена екологична 

ефективност. 

 

Разходите, които обикновено се вземат предвид при изчисляване на LCC, са: 

 Разходи за придобиване 

 Разходи за доставка и инсталация 

 Разходи за поддръжка/обслужване 

 Работни разходи (консумация на електрическа енергия) 

 Такси, данъци и други разходи 

 Вторични ефекти (емисии на CO2 във връзка с консумацията на електрическа 

енергия) 

 

Когато консумацията на електрическа енергия в резултат от употребата е включена в 

LCC и следователно се смята за част от критерия за разходите, тя не бива да се дублира 

на друго място в критериите за възлагане. Но е напълно възможно LCC да се 

комбинират с техническите спецификации, които задават минималните изисквания за 

енергийна ефективност, например включените в настоящите критерии на ЕС за 

екологосъобразни обществени поръчки (TS18, TS19 и TS20). 

 

Също така е възможно LCC да се комбинират с критериите за възлагане въз основа на 

други аспекти на екологичните характеристики, като например дълготрайност, 

възможност за рециклиране и съображения при излизане от употреба. 

 

Стратегиите за удължаване на живота на продуктите, като възможностите за ремонт и 

модернизиране (включително наличността и рентабилността на резервните части), 

надеждните решения за проектиране, издръжливостта и подмяната (напр. на 

батериите) са все характеристики, които са уместни по отношение на LCC. Но 

вероятно е трудно тези аспекти да се обхванат при изчисляването на LCC във фазата на 

възлагането, тъй като не е възможно разходите/ползите да се разгледат като константа 

и да се изразят количествено от финансова гледна точка. Вместо това в критериите на 

ЕС за екологосъобразни обществени поръчки се предлага тези аспекти да се обхванат 

чрез техническите спецификации и критериите за възлагане в настоящия документ. 

 

Повече информация за LCC и инструменти за изчисляване можете да намерите на 

адрес: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Изпитване на батерията в съответствие с EC EN 61960-3:2017 

Параметър Описание Критерии за приемане за 

батерията 

Разреждане при 20 °C 

(номинален капацитет) 

Това изпитване проверява 

номиналния капацитет на батерията. 

100 % от номиналния капацитет 

(C5 Ah)5 

Разреждане при –20 °C 

(номинален капацитет) 

Това изпитване определя капацитета 

на батерията при ниски температури. 

30 % от номиналния капацитет 

(C5 Ah) 

Високоскоростно 

разреждане при 20 °C 

Това изпитване определя капацитета 

на батерията при разреждане с висока 

скорост. Изпитването не е 

задължително, ако батерията не е 

проектирана да се използва с тази 

скорост (1 ItA). 

60 % от номиналния капацитет 

(C5  Ah) 

Запазване и 

възстановяване на заряд 

(капацитет) 

Това изпитване определя на първо 

място капацитета, който батерията 

запазва след съхранение за 

продължителен период от време 

(28 дни) и на второ място какъв 

капацитет може да бъде възстановен 

чрез последващо презареждане. 

60 % от номиналния капацитет 

(C5  Ah) 

Запазване на заряд 

(капацитет) след 

дългосрочно съхранение 

Това изпитване определя капацитета 

на батерията след дългосрочно 

съхранение (90 дни) при състояние на 

заряда от 50 % и последващо 

зареждане. 

85 % от номиналния капацитет 

(C5 Ah) 

Издръжливост в цикли Това изпитване определя броя на 

циклите на зареждане/разреждане, 

които батерията може да издържи, 

преди капацитетът ѝ да намалее 

значително. 

 

60 % от номиналния капацитет 

(C5 Ah) след 300 цикъла 

 

Електростатичен разряд 

 

Това изпитване оценява способността 

на батерията да издържа на 

електростатичен разряд. 

Оперативна 

 

 

 

                                                           
5 Декларираното от производителя количество електричество, което батерията може да предостави за период от 5 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Изпитване на дълготрайността на преносимото оборудване 

Изпитване  Метод на изпитване Минимални прагове Функционални изисквания 

Случайно 

падане 

 

IEC 60068 Част 2-31: 

Ec (Свободно падане, 

процедура 1) 

или  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Изпитване с падане: 

Метод 516.7 — Удар 

(процедура IV) 

или 

MIL-STD-810H 

Метод 516.8 — Удар 

(процедура IV) 

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ  

Лаптопът или таблетът трябва да 

бъде пуснат от: минимална 

височина от 45 cm (променена 

височина на изпитването с 

падане) върху недеформируема 

повърхност. Извършва се 

минимум едно пускане за всяка 

долна страна и всеки ъгъл на 

долната страна.  

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

Лаптопът или таблетът трябва да 

бъде пуснат от: минимална височина 

от 76 cm (30 инча6) върху 

недеформируема повърхност. 

Извършва се минимум едно пускане 

за всяка долна страна и всеки ъгъл 

на долната страна.  

След излагане на посочените 

изпитвания за устойчивост 

продуктът трябва да може да: 

1. Стартира и функционира 

нормално 

 Стартирането или 

продължаването на 

работата не трябва да 

отнема повече от 50 % 

повече време в резултат от 

изпитването. 

 Няма забележими грешки в 

работата при използване на 

стандартни софтуерни 

приложения.  

 Няма значителни щети по 

продукта, които не дават 

възможност за стандартна 

употреба. 

2. Не се създават опасности за 

крайния потребител 

 Няма напукване на калъфа 

или дисплея или други 

остри ръбове, възникнали в 

Температурн

а 

устойчивост 

IEC 60068  

Част 2-1: А Студ  

Част 2-2: Б Суха топлина 

или  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Висока температура: 

Метод 501.6 — Основен 

за топлина (А2) 

Преносимото оборудване трябва да бъде подложено на цикли на 

изпитване от най-малко 48 часа за температура на съхранение от:  

 Съхранение при висока температура ≥ 60 °C 

 Съхранение при ниска температура ≤ -30 °C 

Преносимото оборудване трябва да бъде подложено на цикли на 

изпитване от най-малко 4 часа за работна температура от: 

 Работна температура ≥ 40 °C 

 Работна температура ≤ -20 °C 

                                                           
6 Стандарт на Департамента на отбраната на САЩ MIL-STD-810G, метод 516.6, процедура VI „Удар след свободно падане“.  
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Изпитване  Метод на изпитване Минимални прагове Функционални изисквания 

Ниска температура: 

Метод 502.6 — Основен 

за студ (В1) 

или 

MIL-STD-810H 

Метод 501.7 — Висока 

температура — Основен 

за топлина (А2) 

Метод 502.7 — Ниска 

температура — Основен 

за студ (В1) 

 резултат от повреди, които 

биха могли да наранят 

потребителя. 

 Няма неизправности или 

достъп до електрически 

компоненти, които биха 

могли да застрашат 

безопасността на 

потребителя. 

 

 

Здравина на 

екрана 

 

Използваната 

изпитвателна апаратура 

и установка трябва да се 

потвърдят от оферента. 

Приложимите стандарти 

за изпитване включват:   

ISO 1518-1:2019 Бои и 

лакове. Определяне на 

устойчивост на 

надраскване. Част 1: 

Метод с постоянно 

натоварване 

ISO 1518-:2019 Бои и 

лакове. Определяне на 

устойчивост на 

надраскване. Част 2: 

Метод с променливо 

натоварване 

ASTM C1895 — 19 с 

използване на молив за 

изпитване на твърдостта 

 Продуктът се поставя върху равна 

повърхност и се провеждат две 

изпитвания на натоварване:  

 Върху капака на екрана (за 

лаптопи) или върху екрана (за 

таблети) се прилага равномерно 

разпределено натоварване от 

най-малко 50 kg.  

 Към точка с диаметър около 

3 cm в центъра на екрана се 

прилага натоварване от най-

малко 25 kg.  
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Изпитване  Метод на изпитване Минимални прагове Функционални изисквания 

със спираловидна 

пружина и карбиден 

накрайник с диаметър от 

1 mm (в съответствие с 

ISO 1518) 

Устойчивост 

на удар 

IEC 60068  

Част 2-27: Изпитване Еа 

и указания: Удар 

Част 2-47: Изпитване — 

Монтиране на пробни 

екземпляри за изпитване 

на вибрации, удари и 

подобни динамични 

натоварвания 

 Отгоре, отдолу, отдясно, отляво, 

отпред и отзад на продукта се 

прилага три пъти полусинусоиден 

вълнов импулс, който пиково 

достига най-малко 40G и е с 

продължителност най-малко 6 ms.  

Устойчивост 

на вибрации 

IEC 60068  

Част 2-6: Функция на 

изпитването: Вибрации 

(синусоидни)  

Част 2-47: Изпитване — 

Монтиране на пробни 

екземпляри за изпитване 

на вибрации, удари и 

подобни динамични 

натоварвания 

 Минимални спецификации:  

Прилагат се рандомизирани 

синусоидни вибрации с честотен 

обхват от 5 Hz до минимум 250 Hz в 

продължение на най-малко един 

цикъл на сканиране на честотния 

обхват в края на всяка ос на горната, 

долната, дясната, лявата, предната и 

задната страна на продукта.  

Защита 

срещу 

проникване 

на прах  

IEC 60529, Степени на 

защита, осигурявани от 

корпусите  

или 

MIL-STD-810G 

Метод 510.5 — 

Процедура I — Пясък и 

 IP-6x — Не прониква прах; цялостна 

защита срещу контакт. 
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Изпитване  Метод на изпитване Минимални прагове Функционални изисквания 

прах — Навяване на 

прах 

или  

MIL-STD-810H 510.7 — 

Процедура I — Пясък и 

прах — Навяване на 

прах 

 

Защита 

срещу 

проникване 

на вода  

IEC 60529, Степени на 

защита, осигурявани от 

корпусите  

или 

MIL-STD-810G 

Метод 506.5 — 

Процедура I — Дъжд и 

навяване на дъжд  

или 

MIL-STD-810H 506.6 — 

Процедура I — Дъжд 

 

 

 IP-x5 — Водните струи върху 

корпуса от която и да е посока нямат 

вредни въздействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: Минимални енергийни характеристики за компютри (въз основа на Energy Star за компютри, 

спецификации 7.1)  

Изчислената типична консумация на електрическа енергия (ETEC) за настолни компютри, интегрирани настолни компютри и лаптопи 

трябва да бъде по-малка или равна на максималната стойност на TEC (ETEC_MAX), както е изчислена по-долу: 

(ETEC_MAX) съгласно уравнението по-долу: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

Където: 

 ALLOWANCEPSU е добавка, предоставяна на електрозахранващи устройства, които отговарят на незадължителните по-строги 

равнища на ефективност, определени в Таблица 1; на електрозахранващи устройства, които не отговарят на изискванията, не се 

предоставя добавка; 

 TECBASE е базовата добавка, посочена в Таблица 2; както и 

 TECGRAPHICS е добавката за дискретна графична карта, посочена в Таблица 2, с изключение на системи с вградени графични 

карти, при които не се дава добавка, или настолни и интегрирани настолни компютри с превключване на графичните карти, 

активирано по подразбиране, за които се дава добавка чрез TECSWITCHABLE; и 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE и TECMOBILEWORKSTATIONS са добавки за разширители, 

определени в Таблица 3. 
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Таблица 1:  Добавка за ефективност на електрозахранващото устройство  

Тип на 

електрозахранващото 

устройство 

Тип 

компютър 

Минимална ефективност при определен 

процент от номиналния изходен ток 

Изискван 

минимален 

среден 

КПД 

Добавка за 

електрозахранващи 

устройства 

(AllowancePSU) 10 % 20 % 50 % 100 % 

IPS 

Настолен 

компютър 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,03 

Интегриран 

настолен 

компютър 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,04 

 

Таблица 2: Базови (TECBASE) добавки за настолни компютри или интегрирани настолни компютри и лаптопи 

Наименование 

на 

категорията 

Графични 

възможности 

Настолни или интегрирани настолни 

компютри 

Ефективност, P 
Базова 

добавка 

0 

Всякаква 

графична 

карта dGfx≤G7 

P≤3 69,0 

I1 Интегрирани 

или 

превключваеми 

графични 

карти 

3<P≤6 112,0 

I2 6<P≤7 120,0 

I3 P>7 135,0 

D1 Дискретна 

графична карта 

dGfx≤G7 

3<P≤9 115,0 

D2 P>9 135,0 
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Наименование на категорията Лаптопи 

 Ефективност, PV Базова добавка 

0 P≤2 6,5 

I1 2<P≤5,2 22,0 

I2 5,2<P≤8 8,0 

I3 P>8 14,0 

 

Таблица 3:  Добавка за функционални разширители при настолни и интегрирани настолни компютри, опростени терминали 

и лаптопи 

Функция 
Настолен 

компютър 

Интегриран 

настолен 

компютър 

Лаптоп 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

К
ат

ег
о

р
и

я
 V

II
I 

н
а 

гр
аф

и
ч

н
а
та

 к
ар

та
 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16< FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 
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G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128; 

ширина на 

кадровия буфер < 

192 bits) 

115 

G7 

(FB_BW > 128; 

ширина на 

кадровия буфер ≥ 

192 bits 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 N/A 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15 + 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10 + 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii N/A 

8,76 x 0,35 x 

(1+EP) x (4xr 

+0,05 x A) 

8,76 x 0,30 x 

(1+EP) x (2 x r 

+0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii N/A 4,0 

 

Уравнение 1: Изчисляване на добавката за интегрирани екрани с подобрена ефективност 

0, няма екрани с подобрено захранване 

EP = 0,3 екран с подобрена ефективност d < 27 
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0,75 екран с подобрена ефективност d ≥ 27 

 

Където  

vi  Добавка TECMEMORY: прилага се за всеки гигабайт памет, инсталиран в системата.  

vii  Добавка TECGRAPHICS: отнася се само за първата дискретна графична карта (dGfx), инсталирана в системата, но не и за 

превключваеми графични карти.  

viii  FB_BW: пропусквателна способност на кадровия буфер в гигабайта/секунда (GB/s). Този параметър се обявява от 

производителя и се изчислява по следния начин: (пропусквателна способност за данни [Mhz] × ширина на кадровия 

буфер [bits])/(8 × 1000)  

ix  Стимул TECSWITCHABLE: прилага се за автоматично превключване, което е активирано по подразбиране при настолните и 

интегрираните настолни компютри.  

x  TECEEE: прилага се за порт от тип гигабитов етернет, съвместим със спецификацията IEEE 802.3az (енергийноефективен 

етернет).  

xi  Добавка TECSTORAGE: прилага се еднократно, ако системата има повече от едно вътрешно запаметяващо устройство.  

xii  Добавка TECINT_DISPLAY: EP е добавка за екран с подобрена ефективност, която се изчислява съгласно Таблица 3; 

където r е разделителната способност на екрана в мегапиксели, а А е видимата площ на екрана (в квадратни инчове).  

 

Изчисляване на ETEC_MAX  за опростени терминали 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 
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 Където: 

 TECBASE е базовата добавка, посочена в Таблица 4; 

 TECGRAPHICS е добавката за дискретна графична карта, посочена в Таблица 4, ако е приложимо; 

 TECWOL е добавката за „събуждане“ чрез мрежата, посочена в Таблица 4, ако е приложимо; 

 TECINT_DISPLAY е добавката за интегриран екран, посочена в Таблица 3, ако е приложимо; и 

 TECEEE е стимулът за енергийноефективни етернет мрежи, прилаган към настолни компютри, определен в Таблица 3,  ако е 

приложимо, за всеки порт от тип гигабитов етернет, съвместим със спецификацията IEEE 802.3az (енергийноефективен 

етернет). 

 

 

Таблица 4: Добавки за разширители за опростени терминали 

Разширител 
Стойност на допустимото 

отклонение (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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Списък на съкращенията 

AC Критерий за възлагане PC Персонален компютър 

CPC Клауза за изпълнение на договора PCB Печатна платка 

CPU 
Централен процесорен блок за обработка на 

информация  
PD Доставка на енергия 

EMI Електромагнитна съвместимост  PPM Части на милион 

EoL Край на жизнения цикъл PMMA Поли(метилметакрилат) 

EPS Външно захранващо устройство PSU Токозахранващ блок  

ESD Електростатично сензорно устройство  RAM Памет с произволен достъп  

ПГ 
Парников газ  

Регламент 

REACH 

Регистрация, оценка, разрешаване и 

ограничаване на химикали 

GPP Екологосъобразни обществени поръчки RoHS Ограничаване на опасните вещества  

GWP Потенциал за глобално затопляне SC Критерий за подбор 

HDD Твърд диск  SCIP 
Вещества, пораждащи безпокойство, в 

продуктите  

HDMI 
Мултимедиен интерфейс за висока 

разделителна способност 
SoC Състояние на заряда 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии SoH Състояние на изправност 

ISO Международна организация по стандартизация SSD 
Полупроводниково (статично) дисково 

устройство  

LCA Оценка на жизнения цикъл SVHC Вещества, пораждащи сериозно безпокойство 

LCC Оценка на разходите за целия жизнен цикъл TS Техническа спецификация 

ODD Устройство с оптичен диск  USB Универсална серийна шина  
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ПОО Производител на оригинално оборудване. VGA Видеографичен масив 

 


