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1 INDLEDNING 

 

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at gøre det lettere for offentlige myndigheder at købe varer, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsarbejder. Kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den enkelte myndighed, hvis den finder det hensigtsmæssigt, kan integrere dem (helt 

eller delvist) i sit udbudsmateriale med minimale tilpasninger. Inden offentliggørelsen af et udbud rådes offentlige myndigheder til at undersøge det 

disponible udvalg af de varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, de påtænker at købe på det marked, hvor de opererer.  

Når en ordregivende myndighed anvender de kriterier, der foreslås i dette dokument, skal den gøre dette i overensstemmelse med EU's lovgivning om 

offentlige indkøb (se f.eks. artikel 42-43, artikel 67, stk. 2, og artikel 68 i direktiv 2014/24 og lignende bestemmelser i anden EU-lovgivning om 

offentlige udbud). Praktiske oplysninger findes i håndbogen "Køb grønt!" fra 2016 (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_da.pdf). 

Dette dokument indeholder en liste over EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for computere, skærme, tablets og smartphones. En tilhørende 

teknisk baggrundsrapport indeholder yderligere oplysninger om baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier og henvisninger til yderligere 

oplysninger.  

Kriterierne er delt op i udvælgelseskriterier, tekniske specifikationer, tildelingskriterier og kontraktbestemmelser. Der er to typer kriterier: 

 Centrale kriterier — der er udformet, så det er nemt at gennemføre grønne offentlige indkøb med fokus på et produkts miljøpræstationer og 

med det formål at holde virksomhedernes administrative omkostninger på et minimum. 

 Omfattende kriterier — der inddrager flere aspekter eller højere niveauer af miljøpræstationer og er møntet på myndigheder, som ønsker at gå 

videre i fremme af miljømæssige og innovative målsætninger. 

Udtrykket "samme krav for centrale og omfattende kriterier" anvendes, hvis begge typer kriterier er identiskede. 

(https:/ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_da.pdf).
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1.1 Definition og anvendelsesområde 

 

Produktgruppen omfatter: 

- Stationært udstyr 

o Stationære computere 

 Desktopcomputere  

 Integrerede desktopcomputere 

 Stationære tynde klienter 

 Stationære arbejdsstationer (eller arbejdsstationer) 

o Computerskærme 
 

- Bærbare enheder 

o Bærbare computerprodukter 

 Bærbare computere 

 To-i-én bærbare computere 

 Mobile tynde klienter 

 Mobile arbejdsstationer 

o Tablets 

o Smartphones 
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1.2 Generel bemærkning om verifikation 

 

En række kriterier kan verificeres ved hjælp af testrapporter. For hvert kriterium er de relevante testmetoder angivet på grundlag af internationalt 

anerkendte målemetoder og standarder. Dette bidrager til at sikre, at tilbudsgivernes resultatkrav er verificerbare, reproducerbare, kontrollerbare og frem 

for alt sammenlignelige.  

Det er op til den offentlige myndighed at afgøre, på hvilket tidspunkt sådanne testresultater bør forelægges. Generelt ser det ikke ud til at være 

nødvendigt at kræve, at alle tilbudsgiverne forelægger testresultater fra begyndelsen. For at mindske byrden for de offentlige myndigheder og 

tilbudsgiverne kan en egenerklæring anses for at være tilstrækkelig ved afgivelsen af bud. Derefter er der forskellige muligheder for, om og hvornår 

disse test er påkrævet: 

a) På udbudsstadiet: 

I forbindelse med kontrakter om engangsleverance kan tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige bud blive afkrævet denne 

dokumentation. Hvis dokumentationen anses for at være tilstrækkelig, kan kontrakten tildeles. Hvis dokumentationen anses for at være 

utilstrækkelig eller for ikke at overholde kravene, sker følgende: 

i) Tilbudsgiveren med det næsthøjeste pointtal, når verifikationen sker på baggrund af en teknisk specifikation, vil blive bedt om at 

fremsende dokumentation, og denne vil så blive taget i betragtning med henblik på tildeling af kontrakten. 

ii) Hvis verifikationsmidlerne vedrører et tildelingskriterium, fjernes de tildelte yderligere point, og der foretages en ny beregning af 

rangordningen af buddene. 

En testrapport sikrer kun, at en produktprøve er blevet testet i forhold til visse krav, ikke de emner, der rent faktisk leveres i henhold til 

kontrakten. For rammekontrakter kan situationen være anderledes. Dette scenario er nærmere behandlet i det næste punkt om 

kontraktgennemførelse og yderligere forklaringer nedenfor 

b) I forbindelse med kontraktens gennemførelse: 

Der kan anmodes om testresultater for et eller flere af de produkter, der leveres i henhold til kontrakten, enten generelt eller hvis der er mistanke 

om falske erklæringer. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med rammekontrakter, hvor der ikke er fastsat en indledende ordre.  

Det anbefales, at der indsættes eksplicitte kontraktbestemmelser. Disse bør fastsætte, at den ordregivende myndighed har ret til at foretage 

vilkårlige verifikationstest på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. Hvis resultaterne af sådanne test viser, at de leverede produkter 

ikke opfylder kriterierne, vil den ordregivende myndighed være berettiget til at anvende sanktioner og har mulighed for at opsige kontrakten. 

Nogle offentlige myndigheder præciserer, at hvis produktet efter testen opfylder kravene, skal omkostningerne til test bæres af den offentlige 

myndighed, men hvis kravene ikke er opfyldt, skal omkostningerne bæres af leverandøren. 
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Ved rammekontrakter afgør den specifikke udformning af kontrakten, hvornår dokumentationen skal fremlægges: 

i) For rammeaftaler med en enkelt aktør: Hvis de individuelle produkter, der skal leveres, er identificeret ved tildelingen af rammeaftalen, 

og hvor det blot er et spørgsmål om, hvor mange enheder der kræves, gælder de samme betragtninger som for vareindkøbskontrakter 

vedrørende engangsleverancer beskrevet ovenfor. 

ii) For rammeaftaler med forhåndsudvælgelse af flere potentielle leverandører med efterfølgende konkurrencer blandt de forhåndsudvalgte 

skal tilbudsgiverne på dette indledende stadium kun vise deres evne til at levere produkter, der opfylder mindstekravene til opfyldelse af 

rammeaftalen. For efterfølgende call-down-kontrakter (eller ordrer), der tildeles efter konkurrence blandt de forhåndsudvalgte 

leverandører, gælder de samme betragtninger som i a) og b) ovenfor, hvis der skal fremlægges dokumentation for supplerende krav under 

konkurrencen. Hvis konkurrencen kun afgøres efter pris, bør der overvejes en kontrol i kontraktgennemførelsesfasen. 

Tilbudsgivere kan også foretage verifikation på grundlag af produkter med et relevant type I-miljømærke (i henhold til ISO 14024), der opfylder 

de specificerede krav. Sådanne produkter anses for at overholde de relevante kriterier, og der vil kun være behov for verifikation i henhold til 

den samme metode, som er fastlagt for testresultater. 

I henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal ordregivende myndigheder acceptere anden passende dokumentation. Dette kan 

omfatte teknisk dokumentation fra fabrikanten, når den pågældende økonomiske aktør ikke havde adgang til testrapporter eller ikke har 

mulighed for at fremskaffe dem inden for de relevante tidsfrister. Dette er under forudsætning af, at den manglende adgang ikke kan tilskrives 

den pågældende økonomiske aktør, og at den pågældende økonomiske aktør godtgør, at de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 

vedkommende skal levere, opfylder kravene eller kriterierne i de tekniske specifikationer, tildelingskriterierne eller kontraktbestemmelserne. 

Såfremt der henvises til en attest eller testrapport udarbejdet af et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er ansvarligt for gennemførelse af 

testen, skal de ordregivende myndigheder også acceptere attester og testrapporter udstedt af andre tilsvarende vurderingsorganer. 
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2 DE VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER  

 

Disse kriterier for computere, skærme, tablets og smartphones fokuserer på de vigtigste miljøpåvirkninger i løbet af deres livscyklus, som er opdelt i 

fire forskellige kategorier: 

 Forlænget produktlevetid 

 Energiforbrug 

 Farlige stoffer 

 Håndtering af udtjente produkter. 

 

Dette sæt kriterier omfatter også en yderligere kategori af kriterier, der finder anvendelse på særskilte indkøb af renoveret/genfremstillet udstyr og 

relaterede tjenesteydelser. 

 

Når der fastsættes miljøkriterier for disse anordninger, tyder dokumentation fra livscyklusvurderinger på, at der bør skelnes på grundlag af følgende 

faktorer: 

 

o Energiintensiteten ved deres anvendelse, dvs.:  

 desktopcomputere og skærme, hvis elforbrug har betydelige miljøpåvirkninger, samt virkninger i forbindelse med fremstillingen af 

deres delkomponenter 

 bærbart udstyr såsom bærbare computere, tablets og smartphones, som anvender forholdsmæssigt mindre elektricitet og består af mere 

avancerede miniaturiserede komponenter de væsentligste miljøpåvirkninger vedrører fremstillingen af deres delkomponenter, f.eks. 

motherboards, harddiskdrev, batterier og skærmenheder. 

o Deres evne til at være bærbare, dvs.:  

 stationære enheder såsom desktopcomputere og skærme  

 bærbart udstyr såsom bærbare computere, tablets og smartphones, som udsættes for forhold og påvirkninger på arbejdspladsen eller i 

omgivelserne, som vil påvirke deres levetid. 

 

Indkøbere kender til kriterier for energiforbrug, men det er mindre kendt, at de kan indvirke direkte på miljøpåvirkningerne under produktionen. Ved at 

forbedre produktdesignet (f.eks. design med henblik på holdbarhed, reparation og opgradering), hvilket indirekte forlænger produkters levetid ved at 

lette genbrug, kan man undgå de virkninger, der er forbundet med primærproduktion og ressourceudvinding, og den samlede virkning i 

fremstillingsfasen kan reduceres.  
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Som følge af dokumentation fra livscyklusvurdering og markedsanalyse lægger kriterierne særlig vægt på at forlænge et produkts levetid gennem 

forbedret holdbarhed, opgraderingsmuligheder og reparationsmuligheder. Kriterierne bygger på dokumentation for årsagerne til tidlig svigt eller 

udskiftning af produkter sammen med fabrikanternes specifikationer for gængse forbedringer. 

 

Muligheden for at forlænge et produkts levetid ud over dets første anvendelse er også blevet behandlet ved: 

- indkøb af renoveret/genfremstillet udstyr 

- forøgelse af potentialet for, at udstyr kan repareres/genbruges og dermed gives nyt liv efter dets levetid hos en offentlig myndighed. 

 

Udvinding og genvinding af større plastdele, metaller og kritiske råstoffer i slutningen af produkternes levetid kan også øge EU's ressourceeffektivitet 

og mindske påvirkningen fra fremstilling af nye IT-produkter. Kriterierne afspejler derfor det bedste middel til at fremme selektiv demontering og 

adskillelse af udstyr. 

 

De væsentligste miljøaspekter  Tilgang vedrørende grønne offentlige indkøb 

 Anvendelse af begrænsede ressourcer og kritiske 

råstoffer til fremstilling af IT-produkter.  

 Luft-, jord- og vandforurening, bioakkumulering og 

virkninger på vandorganismer som følge af 

råstofudvinding og -forarbejdning samt farlige stoffer, 

der anvendes i produkter. 

 Energiforbrug og deraf følgende drivhusgasemissioner 

fra produktion og anvendelse. 

 Generering af potentielt farligt elektronisk affald ved 

endelig bortskaffelse. 

  Udvidede tjenester og garantier. 

 Design med henblik på holdbarhed, 

opgraderingsmuligheder og reparationsmuligheder. 

 Forlængelse af et produkts levetid ved slutningen af 

dets levetid (genanvendelighed).   

 Indkøb af energieffektive modeller. 

 Indkøb af produkter med en begrænset mængde 

farlige bestanddele og reduceret potentiale med 

hensyn til farlige emissioner ved bortskaffelse. 

 Design med henblik på demontering og håndtering af 

udtjente produkter med henblik på at maksimere 

genindvindingen af ressourcer. 

 Indkøb af renoveret/genfremstillet udstyr.  

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om de vigtigste miljøvirkninger og tilgangen ved grønne offentlige indkøb findes i den tekniske rapport. 
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3 KRITERIERNES STRUKTUR OG ANVENDELIGHED 

Kriterierne er inddelt i fire hovedafsnit: 1) forlængelse af produktets levetid, 2) energiforbrug, 3) farlige stoffer, 4) håndtering af udtjente produkter. 

Der er et yderligere afsnit om horisontale kriterier: 5) kriterier for renoveret/genfremstillet udstyr. Nedenstående tabel viser, hvilke kriterier der gælder 

for hvilken produktgruppe. 

 

Kriterietype Nej Kriterier 
Stationære 

computere 
Skærme 

Mobile 

computere 
Tablets/smartphones 

KRITERIEOMRÅDE 1 — Forlængelse af produktets levetid 

1.1 — Reparationsmuligheder, genanvendelighed og opgraderingsmuligheder 

EMNE: Serviceaftale i forbindelse med levering af IKT-udstyr 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER 

TS1 Levering af en udvidet serviceaftale X X X X 

TS2 Fortsat adgang til reservedele X X X X 

KONTRAKTBESTEMMELSER CPC1 
Serviceaftale 

 
X X X X 

EMNE: Levering af IKT-udstyr 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER 

TS3 Fabrikantens garanti X X X X 

TS4 
Design med henblik på 

reparationsmuligheder 
X 

X X 
X 

TS5 Funktionalitet til sikker sletning af data X N.A. X X 

 1.2 — Levetid og holdbarhed for genopladelige batterier 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER 

TS6 Holdbarhed for genopladelige batterier N.A. N.A. X X 

TS7 Mindstekrav til elektrisk ydeevne N.A. N.A. X X 

TS8 
Oplysninger om batteriets 

sundhedstilstand 
N.A. N.A. X X 
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Kriterietype Nej Kriterier 
Stationære 

computere 
Skærme 

Mobile 

computere 
Tablets/smartphones 

TS9 Batteribeskyttelsessoftware N.A. N.A. X N.A. 

TS10 Intelligent opladning N.A. N.A. N.A. X 

TILDELINGSKRITERIER AC1 
Yderligere holdbarhed for 

genopladelige batterier 
N.A. N.A. X X 

1.3 — Holdbarhedstest af mobilt udstyr 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER 

TS11 Faldtest N.A. N.A. X X 

TS12 Temperaturtest N.A. N.A. X X 

TS13 

Niveau for beskyttelse mod 

indtrængning — delvis robuste og 

robuste anordninger 
N.A. N.A. X X 

TILDELINGSKRITERIER 

AC2 Holdbarhedstest af mobilt udstyr N.A. N.A. X X 

AC3 

Niveau for beskyttelse mod 

indtrængning — delvis robuste og 

robuste anordninger 
N.A. N.A. X X 

1.4 – Komponenternes interoperabilitet og genanvendelighed 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER 

TS14 Standardiseret port X N.A. X X 

TS15 Standardiseret ekstern strømforsyning N.A. N.A. X X 

TS16 
Ekstern strømforsyning: aftagelige 

kabler X N.A. X X 

TS17 Bagudkompatibilitet: adaptere X N.A. X N.A. 

TILDELINGSKRITERIER AC4 IKT-udstyr uden tilbehør N.A. N.A. X X 

KRITERIEOMRÅDE 2 — Energiforbrug 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER TS18 
Mindstekrav til energimæssig ydeevne 

for computere X N.A. X N.A. 
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Kriterietype Nej Kriterier 
Stationære 

computere 
Skærme 

Mobile 

computere 
Tablets/smartphones 

TS19 
Mindstekrav til energimæssig ydeevne 

for skærme (centrale og omfattende) N.A. X N.A. N.A. 

TS20 
Tynde klientenheder i et serverbaseret 

netværk X N.A. N.A. N.A. 

TILDELINGSKRITERIER 

AC5 
Forbedring af energiforbruget over den 

specificerede tærskel for computere  X N.A. N.A. N.A. 

AC6 
Forbedring af energiforbruget over den 

specificerede tærskel for skærme  N.A. X N.A. N.A. 

KRITERIEOMRÅDE 3 — Farlige stoffer 

UDVÆLGELSESKRITERIER SC1 Kontrol med begrænsede stoffer    X X X X 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER TS21 
Begrænsning af chlorinat og bromerede 

stoffer i plastdele X X X X 

TILDELINGSKRITERIER 
AC7 

Begrænsninger for særligt 

problematiske stoffer  X X X X 

AC8 Undgåelse af beklagelig substitution X X X X 

KRITERIEOMRÅDE 4 — Håndtering af udtjente produkter 

4.1 — Design med henblik på genanvendelse  

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER TS22 
Mærkning af plastcasings, -

indkapslinger og -rammer X X N.A. N.A. 

TILDELINGSKRITERIER 
AC9 

Genanvendelighed af plastcasings, -

indkapslinger og -rammer — 

adskillelige indkapslinger og 

lukkeanordninger 

X X N.A. N.A. 

AC10 
Genanvendelighed af plastcasings, -

indkapslinger og -rammer — maling og 
X X N.A. N.A. 
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Kriterietype Nej Kriterier 
Stationære 

computere 
Skærme 

Mobile 

computere 
Tablets/smartphones 

overfladebehandlingsmidler 

4.3 — Håndtering af udtjente produkter 

EMNE: Indkøb af tjenester til håndtering af udtjente produkter for alt IKT-udstyr 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER TS23 
Sikker indsamling, rensning, genbrug 

og genanvendelse af computere X X X X 

KONTRAKTBESTEMMELSER CPC2 
Rapportering om slutdestinationen for 

IKT-udstyr X X X X 

KRITERIEOMRÅDE 5 — Renoverede/genfremstillede produkter (særskilt anskaffelsesprocedure)  

EMNE: Levering af renoveret/genfremstillet IKT-udstyr 

UDVÆLGELSESKRITERIER SC2 
Kvalitet af renoverings-

/genfremstillingsprocessen X X X X 

TEKNISKE 

SPECIFIKATIONER 

TS24 Levering af en udvidet serviceaftale X X X X 

TS25 
Garanti på renoverede/genfremstillede 

produkter X X X X 

TS26 
Oplysninger om holdbarhed for 

genopladelige batterier N.A. N.A. X X 

TS27 Mindstekrav til elektrisk ydeevne N.A. N.A. X X 

TILDELINGSKRITERIER 

AC11 
Yderligere holdbarhed for 

genopladelige batterier N.A. N.A. X X 

AC12 Standardiseret ekstern strømforsyning N.A. N.A. X X 

AC13 
Ekstern strømforsyning: aftagelige 

kabler N.A. N.A. X X 

EMNE: Serviceaftale i forbindelse med levering af renoveret/genfremstillet IKT-udstyr 

TEKNISKE TS28 Levering af en udvidet serviceaftale X X X X 
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Kriterietype Nej Kriterier 
Stationære 

computere 
Skærme 

Mobile 

computere 
Tablets/smartphones 

SPECIFIKATIONER 

KONTRAKTBESTEMMELSER CPC3 Serviceaftale X X X X 
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4 EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB OMRÅDE 1: FORLÆNGET PRODUKTLEVETID 

4.1 Reparationsmuligheder, genanvendelighed og opgraderingsmuligheder 

4.1.1 Serviceaftale i forbindelse med levering af IKT-udstyr 
 

Emne 

Serviceaftale i forbindelse med levering af IKT-udstyr 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER  

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS1 Levering af en udvidet serviceaftale 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr. 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS28. 

Tilbudsgiveren skal levere de tjenesteydelser, der er beskrevet i 

dokumentet om krav til serviceniveau (se nedenstående forklarende note), i 

X år [mindst 2, skal fastlægges nærmere].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring om, at de leverede 

produkter overholder kontraktspecifikationerne og den tilhørende 

serviceleveranceaftale.  

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr. 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS28.    

Tilbudsgiveren skal levere X år [mindst 3, skal fastlægges nærmere] af 

tjenesteydelserne som beskrevet i dokumentet om krav til serviceniveau 

(se nedenstående forklarende note).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring om, at de leverede 

produkter overholder kontraktspecifikationerne og den tilhørende 

serviceleveranceaftale. 

Forklarende note: Eksempler på krav til serviceniveau 

Et dokument om krav til serviceniveau beskriver, hvordan tjenesten skal leveres til kunden. Eksempler på mulige krav til serviceniveau, der skal 

medtages, er anført nedenfor:  
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 Adgang til fabrikantens garanti: registrering af fabrikantens garanti, forvaltning af eventuel dokumentation eller beviser, der er nødvendige for at 

påberåbe sig producentens garanti, påberåbelse af fabrikantens garanti på vegne af en offentlig myndighed (under fabrikantens garanti), 

opfølgning med fabrikanten for at sikre, at betingelserne for fabrikantens garanti er opfyldt.  

 Afhentning og returnering: afhentning af produktet/produkterne fra et nærmere angivet sted i den offentlige forvaltnings lokaler og returnering af 

det/dem til et bestemt sted i den offentlige forvaltnings lokaler (der kan også angives alternative muligheder for at returnere produkterne). 

 Håndtering af fejl og mangler: etablering af et effektivt fælles kontaktpunkt for tekniske spørgsmål og eskalering af problemer, en person, der er 

ansvarlig for at følge sagens forløb, rapportere om fremskridt, åben adgang til en garantidatabase (uanset hvem der forvalter disse garantidata) 

for at verificere garantistatus og hændelsesstatus for åbne hændelser.  

 Adgang til fejlfindings- og reparationsværktøjer: adgang til alle tekniske værktøjer, der er nødvendige for at udføre hardwarediagnosticering og -

korrektioner, adgang til enhver form for teknisk uddannelse, der kræves for at blive certificeret reparationstekniker, mulighed for gennem ikke-

eksklusivitet at blive certificeret teknisk partner (udføre garantireparationer). 

 Dækning af batterier: Tjenesten omfatter udtrykkeligt batteridefekter for relevante produkter med genopladelige batterier, f.eks. manglende 

opladning eller fejlbehæftet batteriforbindelse. Et gradvist fald i batterikapaciteten som følge af brug må ikke betragtes som en defekt, 

medmindre det er omfattet af politikken for batteriudskiftning i punktet nedenfor. 

 Politik for udskiftning af batterier: Tjenesten omfatter udskiftning af batterier, der ikke opfylder mindstekrav til ydeevne med hensyn til 

holdbarhed i form af antal cyklusser.  

 Levering af fejlstatistikker: levering af aggregerede, anonyme og ikke-sporbare statistikker på højt niveau om hændelsestyper (art og mængde), 

problemer og diagnosticering vedrørende de produkter, der er omfattet af kontrakten. 

 Hændelsesstyring/problemstyring/forebyggende vedligeholdelse: Denne tjeneste omfatter alle de operationer, der er nødvendige for at holde 

IKT-produkterne i fuld funktionsdygtig stand eller for at genoprette et defekt produkt eller en af dets komponenter, så de fungerer optimalt, 

herunder håndtering af hændelser, problemstyring og forebyggende vedligeholdelse. Forebyggende vedligeholdelse i garantiperioden omfatter 

sikring af operativsystemet og sikkerhedsopdateringer i kontraktens løbetid. 

 Opgradering: En scanning af opgraderingsmuligheder og -behov kan finde sted efter en vis periode (f.eks. tre år) og dække præstationsaspekter 

som f.eks. CPU/hukommelse/disk.  

 Reparations-/udskiftningsaktiviteter: reparation eller udskiftning af produkter, der bliver beskadigede eller defekte under normal brug i den 

forlængede garantiperiode, med produkter med identiske eller bedre ydeevnekarakteristika. Svigt relateret til firmware er også dækket. Hvis en 

del af et produkt udskiftes, skal udskiftningsdelen være dækket af samme niveau og varighed for den udvidede garanti, som den del, der er blevet 
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udskiftet. Den udvidede garanti gælder både hardware og software, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 Tilsagn om at reparere/opgradere som første afhjælpende foranstaltning: I tilfælde af svigt og, når det er teknisk muligt, forpligter tjenesteyderen 

sig til at give mulighed for reparation/opgradering af udstyret i stedet for at erstatte det. 

TS2 Fortsat adgang til reservedele 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr. 

Dette kriterium er ikke relevant, hvis tilgængeligheden af reservedele 

allerede er sikret under TS1.    

Tilbudsgiveren skal garantere tilgængeligheden af reservedele (kritiske komponenter), 

herunder som minimum 
1 dem, der er anført i kriterium TS4, i X år [mindst 2, skal 

fastlægges nærmere] fra købsdatoen. 

Reservedele/udskiftningskomponenter kan være: 

 en tilsvarende brugt del 

 en ny eller brugt OEM-del (originaludstyrsfabrikant), som er i 

overensstemmelse med specifikationerne 

 en eftersalgsdel (tredjepart), som er i overensstemmelse med 

specifikationerne. 

Alle kritiske komponenter skal: 

 kunne købes 

 eller udskiftes af et servicenetværk, der varetager reparation og 

vedligeholdelse. 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en prisliste for originale eller kompatible 

reservedele og vejledende arbejdskraftomkostninger til udskiftning heraf, 

herunder genopladelige batterier (hvis relevant). 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr.    

Dette kriterium er ikke relevant, hvis tilgængeligheden af reservedele 

allerede er sikret under TS1. 

 Tilbudsgiveren skal garantere tilgængeligheden af reservedele (kritiske komponenter), 

herunder som minimum
1 dem, der er anført i kriterium TS4, i X år [mindst tre, skal 

fastlægges nærmere] fra købsdatoen.  

Reservedele/udskiftningskomponenter kan være: 

 en tilsvarende brugt del 

 en ny eller brugt OEM-del, som er i overensstemmelse med 

specifikationerne 

 en eftersalgsdel (tredjepart), som er i overensstemmelse med 

specifikationerne. 

Alle kritiske komponenter skal: 

 kunne købes 

 eller udskiftes af et servicenetværk, der varetager reparation og 

vedligeholdelse. 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en prisliste for originale eller kompatible 

reservedele og vejledende arbejdskraftomkostninger til udskiftning heraf, 

herunder genopladelige batterier (hvis relevant). 

                                                           

1 Yderligere kritiske komponenter kan identificeres af den ordregivende myndighed i udbudsfasen. 
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Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at de reservedele, der 

anmodes om, vil være til rådighed i X år [mindst 2, skal fastlægges 

nærmere] for hver model, der leveres.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at de reservedele, der 

anmodes om, vil være til rådighed i X år [mindst tre, skal fastlægges 

nærmere] for hver model, der leveres.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene. 

KONTRAKTBESTEMMELSER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

CPC1 Serviceaftale 

Anvendes sammen med kriterium TS1 om levering af en udvidet serviceaftale. 

Tilbudsgiveren skal fremlægge periodiske [månedlige/årlige] rapporter om sin overholdelse af alle parametre, centrale resultatindikatorer (KPI'er) og 

andre indikatorer, der er defineret i serviceleveranceaftalen. 

Forklarende note: Eksempler på centrale resultatindikatorer 

 Samlet central resultatindikator 1 — Hændelse løst: antal hændelser, der er afhjulpet inden for løsningstiden for hændelsen i løbet af en måned/det 

samlede antal hændelser, der er oprettet i løbet af den pågældende måned eller oprettet i løbet af en foregående måned, og som stadig er under 

behandling. Månedligt mål: ≥ 90 %. 

 Samlet central resultatindikator 2 — Forpligtelse til reparation som første afhjælpende foranstaltning: antal hændelser, der er afhjulpet i forbindelse 

med reparation eller opgradering/antal hændelser, der er afhjulpet i forbindelse med udskiftning af et produkt.  

 

4.1.2 Levering af IKT-udstyr 
 

Emne 

Levering af IKT-udstyr 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
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Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS3 Fabrikantens garanti 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr.   

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS28. 

Tilbudsgiveren skal levere produkter, der er dækket i X år [mindst to, skal 

fastlægges nærmere] af fabrikantens garanti.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig dokumentation for fabrikantens 

garanti. Udstyr med et type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene. 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr. 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS24.    

Tilbudsgiveren skal levere produkter, der er dækket i X år [mindst tre, skal 

fastlægges nærmere] af fabrikantens garanti.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig dokumentation for fabrikantens 

garanti. Udstyr med et type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene. 

TS4 Design med henblik på reparationsmuligheder 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr.   

Tilbudsgiveren skal sikre, at sammenføjnings- eller forseglingsteknikker 

for de leverede produkter ikke forhindrer reparation og udskiftning af de 

nedenfor anførte dele (kritiske komponenter):  

 Bærbare computere: Batteri, skærmpanel/skærmenhed, lager (SSD, 

HDD, RAM), ekstern/intern strømforsyning, tastatur, 

system/motherboard  

 Desktopcomputere: CPU, GPU (PCIe), ekstern/intern strømforsyning, 

lager (SSD, HDD, ODD, RAM), system/motherboard 

 Alt-i-en-pc'er: Ekstern/intern strømforsyning, lager (SSD, HDD, ODD, 

RAM), system/motherboard 

 Tablets: Batteri, skærmpanel/skærmenhed, ekstern/intern 

strømforsyning 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen 

renoveret/genfremstillet udstyr.  

Tilbudsgiveren skal sikre, at følgende dele (kritiske komponenter) er let 

tilgængelige, kan repareres og udskiftes ved hjælp af kommercielt 

tilgængelige værktøjer (klasse A, B eller C som defineret i EN 45554:2020 

— se nedenstående forklarende bemærkning): 

 Bærbare computere: Batteri, skærmpanel/skærmenhed, lager (SSD, 

HDD, RAM), ekstern/intern strømforsyning, tastatur, 

system/motherboard  

 Desktopcomputere: CPU, GPU (PCIe), ekstern/intern strømforsyning, 

lager (SSD, HDD, ODD, RAM), system/motherboard 

 Alt-i-en-pc'er: Ekstern/intern strømforsyning, lager (SSD, HDD, ODD, 

RAM), system/motherboard 

 Tablets: Batteri, skærmpanel/skærmenhed, ekstern/intern 
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 Smartphones: Batteri, skærmpanel/skærmenhed, oplader 

 Computerskærme: Forbindelseskabler, strømkabler, ekstern 

strømforsyning 

Note 1: CPU'er, der er loddet fast på motherboardet, er udelukket fra listen 

over kritiske komponenter. 

Note 2: En liste over obligatoriske udskiftelige komponenter til 

computerskærme findes i bilag II (D. Krav til materialeeffektivitet. Punkt 

5. A) i forordning (EU) 2019/2021. 

Der skal medfølge en service-/reparationsvejledning med instruktioner om, 

hvordan delene skal udskiftes. Vejledningen skal indeholde 

sikkerhedsforanstaltninger til udførelse af en sikker reparation, et 

eksploderet diagram af enheden, der viser de dele, der kan tilgås og 

udskiftes (som også kan gives i form af en video), og det nødvendige 

værktøj. Service-/reparationsvejledningen skal være gratis tilgængelig 

online. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge: 

 En erklæring om, at de relevante dele kan udskiftes af slutbrugeren 

og/eller teknikeren. 

 Service-/reparationsvejledningen med vejledning i, hvordan delene 

udskiftes, via et direkte link til dokumentet på fabrikantens websted.  

 Reparationsoplysninger i henhold til EN 45559:2019 — Metoder til 

levering af oplysninger om væsentlige aspekter af energieffektivitet i 

energirelaterede produkter2. 

strømforsyning 

 Smartphones: Batteri, skærmpanel/skærmenhed, oplader 

 Computerskærme: Skærmenhed og LED-baggrundsbelysning, strøm- 

og styrekredsløbskort 

Note 1: CPU'er, der er loddet fast på motherboardet, er udelukket fra listen 

over kritiske komponenter. 

Note 2: En liste over obligatoriske udskiftelige komponenter til 

computerskærme findes i bilag II (D. Krav til materialeeffektivitet, punkt 

5. a), i forordning (EU) 2019/2021. 

Der skal medfølge en service-/reparationsvejledning med instruktioner om, 

hvordan delene skal udskiftes. Vejledningen skal indeholde 

sikkerhedsforanstaltninger til udførelse af en sikker reparation, et 

eksploderet diagram af enheden, der viser de dele, der kan tilgås og 

udskiftes (som også kan gives i form af en video), og det nødvendige 

værktøj. Service-/reparationsvejledningen skal være gratis tilgængelig 

online. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge: 

 En erklæring om, at de relevante dele kan udskiftes af slutbrugeren 

og/eller teknikeren. 

 Service-/reparationsvejledningen med vejledning i, hvordan delene 

udskiftes, via et direkte link til dokumentet på fabrikantens websted.   

 Reparationsoplysninger skal gives i henhold til EN 45559:2019 — 

Metoder til levering af oplysninger om væsentlige aspekter af 

                                                           
2 I henhold til EN 45559:2019 skal de oplysninger, der skal gives til slutbrugerne, være enkle, klare og intuitive, let tilgængelige, synlige og læsbare, og de skal gives på de officielle sprog, hvor produktet sælges. Symboler kan 
om muligt erstatte eller understøtte brugen af lange eller komplekse tekster. Kommunikationsmetoden bør (om muligt) vurderes, inden den anvendes på slutbrugerne, og resultaterne af eventuelle eksisterende undersøgelser på 

dette område bør tages i betragtning. 
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Udstyr med et type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, 

anses for at opfylde kravene.  

energieffektivitet i energirelaterede produkter2.  

Udstyr med et type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, 

anses for at opfylde kravene. 

 

Forklarende note: Klassificering af værktøjer i henhold til EN45554:2020 

I henhold til EN 45554:2020 kan en del udskiftes med værktøj i klasse A, hvis demonteringen er mulig med: 

o Uden brug af værktøj 

o Et værktøj eller et værktøjssæt, eller et værktøjssæt, der leveres sammen med produktet eller med reservedelen 

o Grundlæggende værktøj som anført i tabel A.3 i standarden: Skruetrækker til hoved med kærv, krydskærv eller indvendig sekskant 

(ISO2380, ISO8764, ISO10664) Sekskantet topnøgle (ISO2936) Ring- og gaffelnøgle (ISO7738) Universaltang (ISO5746) Halvrund 

spidstang (ISO5745) Skævbider (ISO5749) Polygriptang (vandpumpetang) (ISO8976) Låsetang Universaltang til afisolering og 

klemmontering af stik Løftestang Pincet Hammer, stålhoved (ISO15601) Stanley-kniv med "knæk-af"-blad Multimeter Spændingstester 

Loddekolbe Smeltelimpistol Forstørrelsesglas. 

En del kan udskiftes med et klasse B-værktøj, hvis demonteringen er mulig ved hjælp af et værktøj, eller med et produktspecifikt værktøj, der er opført 

som en del af en metode til vurdering af, om et produkt kan repareres, opgraderes og genanvendes (i mangel af en metode til definition af 

produktspecifikke værktøjer er denne kategori ugyldig). 

En del kan udskiftes med et klasse C-værktøj, hvis demonteringen ikke er mulig ved brug af grundlæggende eller produktspecifikke værktøjer som 

defineret ovenfor, men kan udføres uden brug af proprietært værktøj.   

TS5 Funktionalitet til sikker sletning af data 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Finder anvendelse på alle kategorier af udstyr undtagen computerskærme og renoveret/genfremstillet udstyr.   

Funktionalitet til sikker datasletning skal stilles til rådighed med henblik på sletning af brugerdata i alle produktets datalagringsenheder (se 

nedenstående forklarende bemærkning). Vejledning i brugen af denne funktionalitet, de anvendte teknikker og de(n) standard(er) for sikker datasletning, 

som den understøtter, skal gives i brugervejledningen og/eller via et link til producentens webside. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge specifikationer for den datasletningsfunktion, der leveres med produktet. En relevant reference for overensstemmelse 
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kan være NIST 800-88 revision 1-retningslinjerne for niveauet "Clear" eller tilsvarende. 

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: Tekniske løsninger til sikker sletning af data 

Funktionalitet til sikker sletning af data kan implementeres ved hjælp af tekniske løsninger som f.eks., men ikke begrænset til: 

o funktionalitet implementeret i firmware, typisk i Basic Input/Output System (BIOS) 

o funktionalitet, der er implementeret i softwaren i et selvstændigt bootbart miljø, der leveres på en bootbar compact disc 

o en digital versatile disc eller en universal serial bus-hukommelseslagerenhed, der følger med produktet, eller i software, der kan 

installeres i de understøttede styresystemer, der følger med produktet. 

 

4.2 Levetid og holdbarhed for genopladelige batterier 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS6 Holdbarhed for genopladelige batterier  

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS24 og TS25.  

Batteriets testede State of Health (sundhedstilstand) efter 300 cyklusser 

skal være ≥ 80 %.  

Testene skal udføres i overensstemmelse med standarden IEC EN 61960-

3:2017. Definitioner findes i den forklarende note nedenfor. 

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af akkrediterede ISO 

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS25 og TS26.  

Batteriets testede State of Health skal være: 

  ≥ 90 % efter 300 cyklusser3, eller  

  ≥ 80 % efter 500 cyklusser. 

Testene skal udføres i overensstemmelse med standarden IEC EN 61960-

3:2017 eller tilsvarende. Definitioner findes i den forklarende note 

                                                           
3 Bemærk, at testtærsklen på 300 cyklusser ikke repræsenterer den forventede levetid, men er en indikator for meget længere holdbarhed (f.eks. > 500 cyklusser).  
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17025-testorganer i overensstemmelse med IEC EN 61960-3:2017-

standarden eller tilsvarende. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

nedenfor. 

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af akkrediterede ISO 

17025-testorganer i overensstemmelse med IEC EN 61960-3:2017-

standarden.  

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

Forklarende note: Definition af State of Health (SoH) 

State of Health: Aktuel fuld opladningskapacitet (i mAh) udtrykt som en procentdel af den konstruktionsmæssige kapacitet (nominel kapacitet). 

TS7 Mindstekrav til elektrisk ydeevne 

 

 

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

TS27. 

Batteriet skal opfylde godkendelseskriterierne for elektriske test i henhold 

til standarden IEC EN 61960-3:2017 (se nærmere i bilag I til dette 

dokument).  

Verifikation:   

Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af akkrediterede ISO 

17025-testorganer i overensstemmelse med IEC EN 61960-3:2017.  

TS8 Oplysninger om batteriets sundhedstilstand 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium TS26. 

Tilbudsgiveren skal forsyne udstyret med forudinstalleret software til at bestemme og overvåge batteriets/akkumulatorens status og muliggøre aflæsning 

af batteriets eller akkumulatorens "sundhedstilstand" og "ladestand" samt antallet af "fulde opladningscyklusser", der allerede er udført på 
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batteriet/akkumulatoren, og til at vise disse oplysninger for brugeren. Definitioner findes i den forklarende note nedenfor. 

Softwaren skal også give brugerne tips til at maksimere batteriets levetid. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge specifikationerne for og versionen af softwaren. 

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

Forklarende note: Definition af opladningscyklus, ladestand (State of Charge, SoC) og sundhedstilstand (State of Health, SOH) 

 Opladningscyklus: En opladningscyklus er afsluttet, når batteriet er fuldt opladet fra 0 % op til 100 % og derefter igen aflades til 0 %. Dette kan 

gøres ved delvis opladning/afladning af batteriet flere gange på forskellige SoC-niveauer, så længe den samlede procentdel af opladning/afladning er 

omtrent lig med den nominelle kapacitet. 

 State of Charge: Den resterende batterikapacitet udtrykt i procent af fuld ladekapacitet (SBS-IF, 1998). 

 State of Health: Aktuel fuld opladningskapacitet (i mAh) udtrykt som en procentdel af den konstruktionsmæssige kapacitet (nominel kapacitet). 

TS9 Batteribeskyttelsessoftware 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Gælder for bærbare computere. 

Tilbudsgiveren skal forsyne udstyret med forudinstalleret software, der gør det muligt at begrænse batteriets ladestand (SoC), når computeren anvendes 

systematisk i netdrift (f.eks. til en værdi på ≤ 80 % SoC). 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring om, at de leverede produkter har forudinstalleret software med de ønskede funktioner. 

Specifikationerne og versionen af softwaren skal også oplyses. 

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

TS10 Intelligent opladning 

 Gælder for tablets og smartphones.  

Tilbudsgiveren skal forsyne udstyret med et præinstalleret 

batteristyringssystem, der omfatter intelligent opladningssoftware, der gør 

det muligt at identificere brugerens almindelige opladningsvaner/-mønster, 
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standse opladningsprocessen, før den når op på 100 % (f.eks. 80 %), og 

kun oplade udstyret fuldt ud, når brugeren har behov for det. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring om, at de leverede 

produkter har forudinstalleret software med de ønskede funktioner. 

Specifikationerne og versionen af softwaren skal også oplyses. 

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene.  

TILDELINGSKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

AC1 Yderligere holdbarhed for genopladelige batterier 

 Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

AC11. 

Der tildeles yderligere point, hvis batteriets holdbarhed er større end 500 

cyklusser (med ≥ 80 % kapacitetsbevarelse i forhold til den oprindelige 

nominelle kapacitet) i forhold til det ekstra antal cyklusser, der er sikret. 

Verifikation: 

Testene skal udføres i overensstemmelse med standarden IEC EN 61960-

3:2017. Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af 

akkrediterede ISO 17025-testorganer. 

 

4.3 Holdbarhedstest af mobilt udstyr 
 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER  
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Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS11 Faldtest  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

Udstyret skal testes i henhold til følgende standarder: 

 IEC 60068 Part 2-31: EC (Freefall, procedure 1), eller 

 MIL-STD-810H — Metode 516.8 — Shock (procedure IV) med en faldhøjde på 45 cm.  

Bemærk: Test udført efter den tilsvarende metode i den tidligere udgave af den militære standard "MIL-STD-810G" kan accepteres indtil udgangen af 

2021 (nærmere oplysninger findes i bilag II). 

Kravene til funktionel ydeevne i bilag II til dette dokument skal opfyldes af udstyret, efter at det er blevet udsat for faldtesten. 

Alternativt skal enheden være forsynet med cover og beskyttelseshylstre, der er testet eller konstrueret i henhold til en robusthedsstandard som f.eks. US 

MIL-STD-810 eller tilsvarende testprocedurer. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter, der viser, at modellen er blevet testet og har opfyldt de funktionelle krav til holdbarhed.  

Testen skal udføres på et testanlæg, der er akkrediteret i henhold til ISO 17025. 

Eksisterende test af produktet, der er udført efter samme eller en strengere specifikation, accepteres, uden at en fornyet test er nødvendig.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

TS12 Temperaturtest 

 Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

Udstyret skal testes i henhold til følgende standarder: 

 IEC 60068 Part 2-1: A Cold Part 2-2: B Dry Heat eller 

 MIL-STD-810H metode 501.7 — High temperature — Basic Hot (A2) 

og metode 502.7 — Low temperature — Basic Cold (C1), 

med de ændrede opbevarings-/driftstemperaturer, der er beskrevet i bilag 
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II. 

Kravene til funktionel ydeevne i bilag II til dette dokument skal opfyldes 

af udstyret, efter at det er blevet udsat for temperaturtesten. 

Bemærk: Test udført efter den tilsvarende metode i den tidligere udgave af 

den militære standard "MIL-STD-810G" kan accepteres indtil udgangen af 

2021 (nærmere oplysninger findes i bilag II).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter, der viser, at modellen er 

blevet testet og har opfyldt de funktionelle krav til temperaturtest. Testen 

skal udføres på et testanlæg, der er akkrediteret i henhold til ISO 17025. 

Eksisterende test af produktet, der er udført efter samme eller en strengere 

specifikation, accepteres, uden at en fornyet test er nødvendig.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene.  

TS13 Niveau for beskyttelse mod indtrængning — delvis robuste og robuste anordninger 

 

 

 

 

 

 

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

Skal medtages, når den forventede anvendelse er udendørs 

arbejdsaktiviteter eller andre barske anvendelsesmiljøer og -forhold.  

Det udstyr, der leveres som led i kontrakten, skal have bestået 

holdbarhedstest udført i henhold til: 

 IEC/EN 60529:2013, Degrees of Protection Provided by 

Enclosures (IP Code), eller 

 MIL-STD-810H 510.7 — Procedure I — Sand and Dust — 

Blowing Dust og MIL-STD-810H 506.6 — Procedure I Rain. 

Kravene til funktionel ydeevne i bilag II til dette dokument skal opfyldes 

af udstyret, efter at det er blevet udsat for temperaturtesten. 

Indkapslingers beskyttelsesgrad skal klassificeres som niveau IP54 eller 
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højere.  

Bemærk: Test udført efter den tilsvarende metode i den tidligere udgave af 

den militære standard "MIL-STD-810G" kan accepteres indtil udgangen af 

2021 (nærmere oplysninger findes i bilag II). 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter, der viser, at modellen er 

blevet testet og har opfyldt de funktionelle krav til niveauet for beskyttelse 

mod indtrængning. Testen skal udføres på et testanlæg, der er akkrediteret 

i henhold til ISO 17025. 

Eksisterende test af produktet, der er udført efter samme eller en strengere 

specifikation, accepteres, uden at en fornyet test er nødvendig.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede 

krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: Beskyttelsesgrad for IEC/EN 60529: 2013 

 Graden af beskyttelse mod faste fremmedlegemer angivet med det første karakteristiske tal:  

 IP5x — Indtrængning af støv er ikke helt forhindret, men der må ikke trænge støv ind i en sådan mængde, at det kan forstyrre apparatets 

funktion eller forringe sikkerheden. 

 IP6X — Ingen indtrængning af støv; fuldstændig beskyttelse mod kontakt. 

 Graden af beskyttelse mod vand angivet med det andet karakteristiske tal:  

 IPX4 — Vandsprøjt mod indkapslingen fra alle retninger må ikke have skadelige virkninger. 

 IPX5 — Vand projiceres i stråler mod indkapslingen fra alle retninger uden skadelige virkninger. 

 IPX6 — Vand projiceres i kraftige stråler mod indkapslingen fra alle retninger uden skadelige virkninger. 

 IPX7 — Indtrængning af vand i mængder, der forårsager skadelige virkninger, må ikke være mulig, når indkapslingen midlertidigt nedsænkes i 

vand under standardiserede tryk- og tidsbetingelser. 

 IPX8 — Indtrængning af vand i mængder, der forårsager skadelige virkninger, må ikke være mulig, når indkapslingen konstant nedsænkes i 
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vand under forhold, som skal aftales mellem fabrikanten og brugeren, men som er strengere end for tallet 7. 

 

TILDELINGSKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

AC2 Holdbarhedstest af mobilt udstyr 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Gælder for bærbart udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones). 

De test, der skal anvendes, skal specificeres i buddet for at afspejle de anvendelsesbetingelser, der er fastsat for produktet.  

Der vil blive tildelt point for tilbud, herunder produkter, der har bestået holdbarhedstest udført i overensstemmelse med IEC 60068, US MIL-810 eller 

tilsvarende.  

Der kan højst tildeles x point [angives nærmere] for: 

 Utilsigtet fald (x point) 

 Modstandsdygtighed over for stød (x point)  

 Modstandsdygtighed over for vibrationer (x point) 

 Skærmens modstandsdygtighed (x point)  

 Temperaturbelastning (x point) 

Krav til funktionsdygtighed og testspecifikationer findes i bilag II til kriteriedokumentet.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter, der viser, at modellen er blevet testet og har opfyldt de funktionelle krav til holdbarhed. 

Testen skal udføres på et testanlæg, der er akkrediteret i henhold til ISO 17025. 

Eksisterende test af produktet, der er udført efter samme eller en strengere specifikation, accepteres, uden at en fornyet test er nødvendig.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 
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AC3 Niveau for beskyttelse mod indtrængning — delvis robuste og robuste anordninger 

Gælder for mobile enheder (bærbare computere, tablets og smartphones). 

Skal medtages, når den forventede anvendelse er udendørs arbejdsaktiviteter eller andre barske anvendelsesmiljøer og -forhold.  

Der gives point, hvis det demonstreres, at produkterne har opnået følgende IP-beskyttelsesniveau i henhold til IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 — 0,25 X point 

 IP66 — 0,5 X point 

 IP67 — 0,75 X point  

 IP68 — X point  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter, der viser, at modellen er blevet testet og har opfyldt de funktionelle krav til niveauet for beskyttelse mod 

indtrængning.  

Testen skal udføres på et testanlæg, der er akkrediteret i henhold til ISO 17025. 

Eksisterende test af produktet, der er udført efter samme eller en strengere specifikation, accepteres, uden at en fornyet test er nødvendig.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

 

4.4 1.4 — Komponenternes interoperabilitet og genanvendelighed 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS14 Standardiseret port 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Finder anvendelse på alle enheder undtagen computerskærme og renoveret/genfremstillet udstyr. 

Det udstyr, der leveres som led i kontrakten, skal være forsynet med mindst ét standardiseret USB Type-C™-stik (port) til dataudveksling, som er 

bagudkompatibelt med USB 2.0 i henhold til standarden IEC 62680-1-3:2018. 
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Hvis produktet ikke har et indbygget USB Type-C-stik, skal der være en adapter til rådighed, som kan bestilles uden ekstra omkostninger. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en produktvejledning for hver model, der skal omfatte et sprængbillede over anordningen, som illustrerer de anvendte 

konnektortyper.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: Standardiseret USB Type-C™ 

USB-Type-C™-stikket er defineret i henhold til standarden IEC 62680-1-3:2018 — Universal serial bus interfaces for data and power — Part 1-3: 

Common components — USB Type-C™ Cable and Connector Specification. 

TS15 Standardiseret ekstern strømforsyning 

 Gælder for alt bærbart udstyr med en strømforsyning på op til 100 W. 

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

AC12. 

Dette gælder ikke for produkter med mulighed for Qi (trådløs) opladning 

(f.eks. for stærk modstandsevne over for nedsænkning i vand eller over for 

støv, såsom industrielle computere). 

Det udstyr, der leveres som led i kontrakten, skal være forsynet med et 

USB Type-C ™-standardstik (port) til USB Power Delivery (PD) i 

henhold til standarden EN/IEC 63002:2017.  

Hvis produktet ikke har et indbygget USB PD-stik, skal der være en 

adapter til rådighed, som kan bestilles uden ekstra omkostninger. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en produktvejledning for hver model, der 

skal omfatte et sprængbillede over anordningen, som illustrerer de typer 

stik, der anvendes til strømforsyningen. 

Forklarende note: Standardiseret ekstern strømforsyning 

Interoperabilitetsretningslinjer for eksterne strømforsyninger er defineret i henhold til IEC 63002:2016 — Identification and communication 
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interoperability method for external power supplies used with portable computing devices. 

TS16 Ekstern strømforsyning: aftagelige kabler 

 Gælder for alt bærbart udstyr med en strømforsyning på op til 100 W, 

bortset fra renoveret/genfremstillet udstyr.   

For så vidt angår renoveret/genfremstillet udstyr henvises til kriterium 

AC13. 

Konfigurationen for en ekstern strømforsyning (EPS) skal bestå af en USB 

EPS med et aftageligt indgangskabel (eller et, der er integreret i EPS-

indkapslingen) og et aftageligt udgangskabel til IKT-udstyret. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge produktdokumentation for hver model, 

som skal omfatte et sprængbillede over anordningen, der viser de vigtigste 

egenskaber ved USB EPS'en. 

TS17 Bagudkompatibilitet: adaptere 

 Gælder for stationære og bærbare computere. 

Følgende adaptere [vælges fra listen nedenfor] skal kunne indkøbes 

separat: 

 USB-C til USB Type-A  

 USB-C til VGA  

 USB-C til HDMI 

 USB-C til RJ45 (Ethernet-port) 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en varespecifikation og en prisliste for de 

nødvendige adaptere. 

TILDELINGSKRITERIER 
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Centrale kriterier Omfattende kriterier 

AC4 IKT-udstyr uden tilbehør 

 Gælder for bærbare computere, tablets og smartphones. 

Der vil blive tildelt yderligere point, hvis følgende tilbehør kan indkøbes 

separat:  

 Ekstern strømforsyning (EPS) 

 Hovedtelefoner  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge et tilbud på modellen med og uden sådant 

tilbehør og et særskilt tilbud for hvert enkelt stykke tilbehør. Tilbuddet 

skal også beskrive proceduren for bestilling af tilbehøret. 

 

5 EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB OMRÅDE 2: ENERGIFORBRUG 
 

Emne 

Levering af IKT-udstyr 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS18 Mindstekrav til energimæssig ydeevne for computere  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Gælder for stationære og mobile computere. 

Det beregnede typiske energiforbrug (ETEC) for hvert stykke udstyr, der leveres som led i kontrakten, skal være mindre end eller lig med det maksimale 

ETEC-krav som beskrevet i bilag III til dette dokument. 
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Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal indberette værdien for typisk energiforbrug (ETEC) baseret på test og beregninger i henhold til standarden IEC 62623:2012. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke eller et mærke fra en anden mærkningsordning, der opfylder de specificerede krav, vil blive anset for at 

opfylde kravene. Alternative testresultater opnået af akkrediterede ISO17025-testorganer i overensstemmelse med IEC 62623:2012-standarden 

accepteres som bevis for overensstemmelse. 

TS19 Mindstekrav til energimæssig ydeevne for skærme 

Gælder for computerskærme. 

Energieffektivitetsindekset for hver model, der leveres som en del af 

kontrakten, skal ligge inden for de energiklasser A-D, der er fastsat i bilag 

I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/20134.  

Verifikation: 

For hver model, der leveres, skal tilbudsgiverne fremlægge det gyldige 

energimærke, der er udstedt i henhold til EU's rammeforordning om 

energimærkning (2017/1369).  

Produkter, der er mærket som klasse A, B, C eller D, anses for at opfylde 

kravene.  

Gælder for computerskærme fra den 31. marts 2021. 

Energieffektivitetsindekset for hver model, der leveres som en del af 

kontrakten, skal ligge inden for følgende klasser [A, D] (skal defineres af 

den ordregivende myndighed i overensstemmelse med den metode, der er 

beskrevet i nedenstående forklarende note).  

Verifikation: 

For hver model, der leveres, skal tilbudsgiverne fremlægge det gyldige 

energimærke, der er udstedt i henhold til EU's rammeforordning om 

energimærkning (2017/1369). 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: Definition af de ønskede energiklasser 

Den ordregivende myndighed bør henvise til de to højest mulige energiklasser i EU på tidspunktet for udbuddet, som omfatter mindst 25 

skærmmodeller registreret i den europæiske produktdatabase for energimærkning (EPREL). 

Fra den 31. marts 2021 vil leverandørerne af computerskærme registrere deres udstyr i EPREL-databasen, inden de sælger dem på det europæiske 

marked. Ordregivende myndigheder (og forbrugere) vil kunne søge i produktdatabasen for energimærker og produktdatablade, herunder energiklasse. 

Tilgængeligheden af udstyr med den ønskede ydeevne og de ønskede egenskaber kan verificeres direkte via EPREL-databasen. Skærmdiagonal i cm og 

                                                           
4  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2013 af 11. marts 2019 supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme og ophæver Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 

1062/2010 (EØS-relevant tekst). 
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skærmopløsning i pixels er eksempler på oplysningerne i produktdatabladet. 

TS20 Tynde klientenheder i et serverbaseret miljø  

 Gælder for tynde klientcomputere. 

Denne tekniske specifikation kan generelt tages i betragtning i et 

serverbaseret arbejdsmiljø. 

Det udstyr, der leveres i henhold til kontrakten, skal klassificeres som 

"tynd klient". Det typiske energiforbrug (ETEC) for hvert leveret stykke 

udstyr skal være lavere end ETEC_MAX for tynde klienter som beregnet i 

bilag II.  

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal indberette værdien for typisk energiforbrug (ETEC) i 

kWh baseret på test og beregninger i henhold til standarden IEC 

62623:2012 og påvise overensstemmelse med den tærskel for ETEC_MAX, 

der er beregnet i bilag II for tynde klienter. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

TILDELINGSKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

AC5 Forbedring af energiforbruget over den specificerede tærskel for computere  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Det anbefales at anvende dette kriterium sammen med kriterium TS18 for desktopcomputere, hvis produkterne er til intensiv grafisk brug. 

Der vil blive tildelt point, hvis produktet er mere energieffektivt end den ETEC_MAX-værdi, der kræves i henhold til kriterium TS18. 

Der kan højst tildeles x point [angives nærmere]. Der skal tildeles point i forhold til forbedringen af energieffektiviteten som følger: 

 Over 60 % lavere: x point 

 40-59 % lavere: 0,75 x point 
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 25-39 % lavere: 0,50 x point 

 15-24 % lavere: 0,25 x point 

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal indberette værdien for typisk energiforbrug (ETEC) baseret på test og beregninger i henhold til standarden IEC 62623:2012. Typisk 

energiforbrug angivet med et gyldigt Energy Star-certifikat kan anvendes som bevis for overensstemmelse. 

AC6 Forbedring af energiforbruget over den specificerede tærskel for skærme 

Gælder for computerskærme. 

Anvendes sammen med kriterium TS19. 

Der gives point, hvis produktet ligger i en højere energiklasse end D. 

Der kan højst tildeles x point [angives nærmere]. Der skal tildeles point i 

forhold til forbedringen af energieffektivitetsklasse som følger: 

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks  

(EEI) 

Point  

A EEI < 0,30  x point 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66 x point 

K 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33 x point 

Verifikation: 

For hver model, der leveres, skal tilbudsgiverne fremlægge det gyldige 

energimærke, der er udstedt i henhold til EU's rammeforordning om 

energimærkning (2017/1369).  

Gælder for computerskærme. 

Anvendes sammen med kriterium TS19. 

Der tildeles point, hvis det udstyr, der leveres som led i kontrakten, 

befinder sig i den højeste energimærkeklasse for registrerede modeller af 

skærme i produktdatabasen (EPREL-databasen) på tidspunktet for 

udbuddet [klasse X, fastlægges af den ordregivende myndighed].   

Verifikation: 

For hver model, der leveres, skal tilbudsgiverne fremlægge det gyldige 

energimærke, der er udstedt i henhold til EU's rammeforordning om 

energimærkning (2017/1369). 
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6 EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB OMRÅDE 3: FARLIGE STOFFER 
 

Emne 

Levering af IKT-udstyr 

 

UDVÆLGELSESKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

SC1 Kontrol med begrænsede stoffer 

 Gælder for alle relevante produktkategorier, undtagen for 

renoveret/genfremstillet udstyr.   

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at der er anvendt en ramme for 

kontrol med begrænsede stoffer i forsyningskæden for de produkter, 

der skal leveres. 

Produktevalueringer i henhold til rammen for kontrol med begrænsede 

stoffer bør som minimum omfatte følgende områder: 

 produktplanlægning/produktdesign 

 leverandørens overholdelse 

 analytisk test. 

Rammen for kontrol med begrænsede stoffer skal som minimum 

beskrive de stoffer, der er underlagt begrænsninger i henhold til RoHS 

og, hvor det er relevant, i henhold til REACH (bilag XVII) og stoffer 

på REACH-kandidatlisten (se nedenstående forklarende bemærkning). 

Gennemførelsen bør følge retningslinjerne i IEC 62476 eller 

tilsvarende og anvende IEC 62474-databasen for materialeerklæringer 

som grundlag for at identificere, spore og angive specifikke 

oplysninger om sammensætningen af de produkter, der skal leveres. 

Alternativt kan IPC1752 bruges til at indsamle angivelser fra 
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forsyningskæden. 

Leverandørerklæringer om overensstemmelse med rammerne for 

kontrol med begrænsede stoffer skal indsamles og ajourføres for 

relevante materialer, dele og delkomponenter i de produkter, der skal 

leveres. Disse kan i givet fald understøttes af leverandørrevisioner og 

analytiske test.  

Procedurerne i forbindelse med rammerne for kontrol med begrænsede 

stoffer skal sikre, at produktets og leverandørens overholdelse af 

kravene tages op til fornyet vurdering, når: 

 kravene til begrænsede stoffer ændres 

 leverede materialer, dele og delkomponenter ændres 

 produktions- og samleprocesser ændres. 

 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der beskriver systemet 

og dets procedurer, og som dokumenterer dets gennemførelse. 

Forklarende note: Liste over stoffer, der er omfattet af RoHS og REACH 

Den nuværende liste over stoffer, der er underlagt begrænsninger i henhold til RoHS, er defineret i bilag II til Kommissionens delegerede 

direktiv (EU) 2015/863 af 31. marts 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår listen 

over stoffer, der er underlagt begrænsninger. 

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH-

forordningen) indeholder en liste over stoffer, der ikke må fremstilles, markedsføres eller anvendes, medmindre de opfylder betingelserne i 

denne begrænsning. Listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, offentliggøres og ajourføres regelmæssigt på ECHA's websted: 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach  

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer med henblik på godkendelse offentliggøres i overensstemmelse med REACH-forordningens artikel 59, stk. 10, og 

ajourføres regelmæssigt på ECHA's websted (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

For stoffer, der er identificeret som særligt problematiske stoffer, og som er opført på kandidatlisten, gælder der en særlig pligt til at meddele 

indholdet af stofferne i produkter i henhold til REACH-forordningens artikel 33. Denne kommunikation bør finde sted i hele forsyningskæden, 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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uden at der anmodes herom. De samme oplysninger skal også indsendes til ECHA af alle leverandører i forsyningskæden i henhold til artikel 9, stk. 1, litra i), i 

affaldsrammedirektivet (https://echa.europa.eu/scip). Disse oplysninger vil være offentligt tilgængelige i databasen over problematiske stoffer i produkter 

(SCIP)." 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS21 Begrænsning af chlorinat og bromerede stoffer i plastdele 

Gælder for alle relevante produktkategorier, undtagen for renoveret/genfremstillet udstyr.   

Udstyr, der leveres som led i kontrakten, skal indeholde lavhalogenerede stoffer i plastdele, der vejer over 25 gram (5 gram for smartphones). 

Hver plastdel i anordningen skal indeholde mindre end 1 000 ppm (0,1 vægtprocent) brom og mindre end 1 000 ppm (0,1 vægtprocent) chlor. 

Gældende undtagelser er: trykte kredsløbskort, elektroniske komponenter, kabler og ledningsisolering samt blæsere. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at kravet er opfyldt, ved hjælp af enten:  

 Testdata, der viser, at delen indeholder mindre end 1000 ppm chlor og mindre end 1000 ppm brom (anvendte testmetoder kan være IEC 

62321-3-1 eller IEC 62321-3-2), eller 

 Dokumentation baseret på IEC 62474 eller lignende (f.eks. dokumenter udarbejdet i henhold til stofkontrolsystemet, såsom analytiske 

test og leverandørers overensstemmelsesvurderinger). 

Hvis der anvendes undtagelser, skal der fremlægges en erklæring fra fabrikanten. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

AC7 Begrænsninger for særligt problematiske stoffer (SVHC) 

 Gælder for alle relevante produktkategorier, undtagen for 

renoveret/genfremstillet udstyr.   

Der skal tildeles point, når ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

tilsættes forsætligt i mængder på mere end 0,1 vægtprocent i hver af 

følgende delkomponenter:  

https://echa.europa.eu/scip
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 Udfyldt bundkort (herunder CPU, RAM, grafikenheder) 

 Skærmenhed (inkl. baggrundsbelysning) 

 Casings og rammer 

 Eksternt tastatur, mus og/eller trackpad 

 Eksterne vekselstrøms- og jævnstrømsledninger (herunder 

adaptere og strømforsyningsenheder). 

Der skal sikres overensstemmelse med den seneste udgave af REACH-

kandidatlisten, der forelå på tidspunktet for udbuddet (se nedenstående 

forklarende note). 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er 

opfyldt. Der kan bruges dokumentation baseret på IEC 62474 eller 

lignende (f.eks. dokumenter udarbejdet i henhold til 

stofkontrolsystemet, såsom analytiske test og 

overensstemmelsesvurderinger foretaget af leverandøren). 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer med henblik på godkendelse 

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer med henblik på godkendelse offentliggøres i overensstemmelse med REACH-forordningens artikel 59, stk. 10, og 

ajourføres regelmæssigt på ECHA's websted (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

For stoffer, der er identificeret som særligt problematiske stoffer, og som er opført på kandidatlisten, gælder der en særlig pligt til at meddele 

indholdet af stofferne i produkter i henhold til REACH-forordningens artikel 33. Denne kommunikation bør finde sted i hele forsyningskæden, 

uden at der anmodes herom. 

AC8 Undgåelse af beklagelig substitution 

 Dette kriterium finder anvendelse på relevante produkter, der 

indeholder blødgørere og flammehæmmere, bortset fra 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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renoveret/genfremstillet udstyr.  

Der tildeles point, hvis substitutionen af blødgørere, der er underlagt 

begrænsninger i henhold til RoHS (begrænsning af farlige stoffer) og 

halogenerede flammehæmmere, er baseret på metoder og værktøjer til 

sammenlignende farevurdering som angivet af Det Europæiske 

Kemikalieagentur eller OECD's værktøj til vurdering af substitution og 

alternativer. 

Denne farevurdering skal (som minimum) gælde for flammehæmmere 

og blødgørere, der anvendes i plastdele, der vejer over 25 g. 

Verifikation: 

De alternative blødgørere og flammehæmmere skal angives med navn 

og CAS-nummer.  

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at de(t) valgte alternativ(er) er blevet 

vurderet ved hjælp af metoder eller værktøjer til sammenlignende 

farevurdering som angivet af Det Europæiske Kemikalieagentur   

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

OECD's værktøj til vurdering af substitution og alternativer  

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

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB OMRÅDE 4: HÅNDTERING AF UDTJENTE PRODUKTER 
 

7.1 Design med henblik på genanvendelse 
 

Emne 

Levering af IKT-udstyr 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS22 Mærkning af plastcasings, -indkapslinger og -rammer 

 Gælder for stationære computere og computerskærme. 

Udvendige casings, indkapslinger og rammer af plast med en vægt på 

over 25 g skal mærkes i overensstemmelse med ISO 11469 og ISO 

1043, afsnit 1 og 4. Plastdele er undtaget fra mærkning under de 

omstændigheder, der er beskrevet i nedenstående forklarende 

bemærkning. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal identificere plastdelene efter vægt, 

polymersammensætning og deres ISO 11469- og ISO 1043-mærker. 

Mærkernes dimensioner og placering skal illustreres visuelt.  

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

Forklarende note: Undtagelser for mærkning af plast 

Plastkomponenter er undtaget fra kravet om mærkning i følgende tilfælde: 

i) hvis mærkningen ikke er mulig på grund af form eller størrelse 
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ii) hvis mærkningen vil påvirke plastkomponentens ydeevne eller funktionalitet og 

iii) hvis mærkningen teknisk set ikke er mulig på grund af støbningsmetoden. 

Mærkning er ikke påkrævet for følgende plastkomponenter: 

i) emballage, klæbebånd, mærkater og strækfilm 

ii) ledninger, kabler og forbindelsesdele, gummidele, eller hvis overfladearealet ikke er tilstrækkeligt til, at mærkningen har en læsbar størrelse 

iii) PCB-komponenter, PMMA-kort, optiske komponenter, komponenter relateret til elektrostatisk udladning, komponenter relateret til 

elektromagnetisk interferens, højttalere 

iv) gennemsigtige dele, hvor mærkningen ville hindre den pågældende dels funktion. 

TILDELINGSKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

AC9 Genanvendelighed af plastcasings, -indkapslinger og -rammer — adskillelige indkapslinger og lukkeanordninger 

 Gælder for stationære computere og computerskærme. 

Der tildeles ekstra point, hvis alle diskrete plastdele > 25 g ikke 

indeholder en metalindsats eller -befæstelse, der er støbt ind, indsat ved 

varme eller ultralyd eller limet fast, medmindre metalkomponenten 

enten kan adskilles fra plastdelen eller kan adskilles ved hjælp af 

almindeligt tilgængelige værktøjer. Blæsere er ikke omfattet af dette 

krav. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge enten: 

1) dokumentation for, at produktet ikke indeholder en metalindsats 

eller -lukkeanordning, der er støbt ind, indsat ved varme eller ultralyd 

eller er limet fast  

2) hvis metalsatser eller -lukkeanordninger er indstøbt, indsat ved 

varme eller ultralyd eller limet fast til plastdele, dokumentation for, 

hvordan de kan adskilles ved at skille dem fra plastdelen eller ved 



 

43 

hjælp af almindeligt tilgængeligt værktøj. 

eller 

3) et grundlag for fritagelse(r) fra sikkerhedsmæssige, retlige eller 

tekniske krav for en metalindsats/lukkeanordning, hvis der påberåbes 

en sådan undtagelse. 

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

AC10 Genanvendelighed af plastcasings, -indkapslinger og -rammer — maling og overfladebehandlingsmidler 

 Gælder for stationære computere og computerskærme. 

Der vil blive tildelt yderligere point, hvis tilstedeværelsen af maling og 

overfladebehandlingsmidler i udstyrets plastkomponenter ikke har en 

væsentlig indvirkning på modstandsdygtigheden af genanvendte 

plastmaterialer fremstillet af disse komponenter efter genanvendelse og 

ved test i henhold til ISO 180 eller tilsvarende (se nedenstående 

forklarende note). 

Særskilte plastdele > 25 g må ikke være forsynet med klæbemiddel, 

overfladebehandling, maling eller finish, der er uforenelig med 

genanvendelse.  

Følgende er undtaget fra dette krav: 

 printplader og blæsere 

 ledninger og kabler, konnektorer, elektroniske komponenter, 

optiske komponenter, akustiske komponenter, ESD-

komponenter og EMI-komponenter 

 metalindsatser/lukkeanordninger, der er nødvendige af hensyn 

til sikkerheden, retlige eller tekniske krav. 

 

Verifikation:  

Foreneligheden af en eller flere overfladebelægninger (klæbemidler, 
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overfladebehandlingsmidler, maling eller finish) med genanvendelse 

skal påvises enten ved: 

1) testresultater, der viser, at overfladebelægningen/-belægningerne 

ikke medfører en reduktion på mere end 25 % i Izod- eller Charpy-

kærvanslag ved stuetemperatur, målt ved hjælp af ASTM D256, 

ASTM E23, ISO 180 eller ISO 179-1. Et testresultat kan være 

repræsentativt for flere dele, hvis det samme materiale anvendes i 

delene, og den værst tænkelige anvendelse prøves  

eller 

2) en erklæring fra mindst tre individuelle 

plastgenanvendelsesvirksomheder eller mindst én 

plastgenanvendelsesvirksomhed, der forarbejder plast fra elektronik og 

arbejder under en uafhængig enhed (som f.eks. ikke har indgået 

kontrakt med producenten eller har indgået kontrakt med en 

brancheorganisation), og som bekræfter, at disse overfladebelægninger 

ikke påvirker genanvendeligheden af plasten negativt  

eller 

3) testresultater fra et uafhængigt laboratorium. 

Udstyr med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: Indvirkning på modstandsdygtigheden af genanvendte plastmaterialer 

I forbindelse med dette kriterium defineres en signifikant virkning som en reduktion på > 25 % af Izod-kærvvirkningen på genanvendt resin som 

målt ved hjælp af ISO 180:2019 Plastics — Determination of Izod impact strength. 
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7.2 Håndtering af udtjente produkter 
 

Emne 

Indkøb af tjenester til håndtering af udtjente produkter for alt IKT-udstyr 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS23 Sikker indsamling, rensning, genbrug og genanvendelse af computere 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Indkøb af tjenester til håndtering af udtjente produkter for alt IKT-udstyr. 

Tilbudsgiverne skal levere en tjeneste til genbrug og genanvendelse af hele produktet eller af komponenter, der kræver selektiv behandling i 

overensstemmelse med bilag VII til WEEE-direktivet, for udtjent udstyr. Tjenesten skal omfatte følgende aktiviteter: 

• indsamling (tilbagetagelsesordning) 

• fortrolig behandling og sikker sletning af oplysninger (medmindre den foretages internt)  

• funktionstest, servicering, reparation og opgradering med henblik på at forberede produkter til genbrug  

• fornyet markedsføring af produkter til genbrug 

• demontering med henblik på genbrug, genanvendelse og/eller bortskaffelse af komponenter. 

I forbindelse med leveringen af tjenesteydelsen skal de indberette, hvor stor en andel af udstyret der er forberedt eller markedsført på ny med henblik 

på genbrug, og hvor stor en andel af udstyret der er forberedt til genanvendelse.  

Forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og bortskaffelse skal udføres i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 8 og bilag VII og 

VIII i (det omarbejdede) WEEE-direktiv 2012/19/EU og med henvisning til listen over komponenter til selektiv behandling [se nedenstående 

forklarende note].  



 

46 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge nærmere oplysninger om indsamlingsordninger, datasikkerhed, forberedelse med henblik på genbrug, fornyet 

markedsføring med henblik på genbrug og genanvendelse/bortskaffelse. Dette skal i kontraktens løbetid omfatte et gyldigt bevis for, at de faciliteter til 

håndtering af WEEE, der skal anvendes, overholder kravene. 
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Forklarende note: Komponent, der kræver selektiv WEEE-behandling 

Følgende komponenter kræver selektiv behandling i henhold til bilag VII til WEEE-direktivet: 

1) kviksølvholdige komponenter  

2) batterier  

3) trykte printplader på mere end 10 cm2  

4) plast indeholdende bromerede flammehæmmere  

5) chlorfluorcarboner (CFC), hydrochlorfluorcarboner (HCFC), hydrofluorcarboner (HFC) og carbonhydrider (HC)  

6) udvendige elektriske kabler  

7) kondensatorer indeholdende polychlorerede biphenyler (PCB)  

8) komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre  

9) elektrolytkondensatorer indeholdende problematiske stoffer  

10) udstyr indeholdende gasser, der nedbryder ozonlaget eller har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på over 15 

11) ozonlagsnedbrydende gasser, som skal behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRAKTBESTEMMELSER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 
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CPC2 Rapportering om slutdestinationen for IKT-udstyr 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Anvendes sammen med kriterium TS23. 

Kontrahenten skal fremlægge en rapport om status for udstyret i fortegnelsen, når alle produkter er blevet behandlet med henblik på genbrug, 

genanvendelse eller bortskaffelse. Rapporten skal identificere andelen af genbrugte eller genanvendte produkter, og om de er forblevet i EU eller 

eksporteret. 

For udstyr og komponenter, der genanvendes i EU, skal følgende dokumentation for håndteringsfaciliteterne accepteres: 

 en tilladelse udstedt af den nationale kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2008/98/EF, eller  

 tredjepartscertificering af overensstemmelse med de tekniske krav i EN 50625-1 eller en tilsvarende overensstemmelsesordning. 

Hvis udstyr og komponenter eksporteres med henblik på genbrug eller genanvendelse, skal kontrahenterne fremlægge følgende oplysninger om 

forsendelse og behandling:  

 forsendelsesoplysninger for udstyr bestemt til genbrug i overensstemmelse med bilag VI til WEEE-direktivet 2012/19/EU.  

WEEE, der eksporteres med henblik på behandling uden for EU, kræver tredjepartscertificering af overensstemmelse med de minimumskrav til 

WEEE, der er fastsat i kriteriet, eller med de tekniske krav i EN 50625-1 eller en tilsvarende overensstemmelsesordning. 
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8 EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB OMRÅDE 5: RENOVERET/GENFREMSTILLET UDSTYR 
 

8.1 Levering af renoveret/genfremstillet IKT-udstyr 
 

Emne 

Levering af renoveret/genfremstillet IKT-udstyr 

 

UDVÆLGELSESKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

SC2 Kvaliteten af renoverings-/genfremstillingsprocessen 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt nye 

produkter. 

Tilbudsgiveren skal gennemføre procedurer for kvalitetssikring/kvalitetskontrol for at sikre minimumskvaliteten af det udstyr, der leveres som 

led i kontrakten (se nedenstående forklarende note). Kvalitetssikrings- og kontrolprocedurerne skal som minimum omfatte følgende trin: 

 Inspektion 

 Oparbejdning (f.eks. reparation, udskiftning eller opgradering), hvis det er nødvendigt 

 Rengøring  

 Testning 

 Opbevaring 

 Emballage og transport 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge nærmere oplysninger om de procedurer for kvalitetssikring/kvalitetskontrol, der er indført for at sikre kvaliteten 

af det udstyr, der leveres som led i kontrakten. 
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Tredjepartscertificerede forvaltningssystemer til renovering/genfremstilling i henhold til følgende standarder (eller tilsvarende) kan accepteres 

som bevis for overensstemmelse: 

 Kvalitets- og miljøledelsessystemer i henhold til ISO 9001 og ISO 14001/EMAS, herunder procedurer for 

kvalitetssikring/kvalitetskontrol for ovennævnte trin.  

 BS 8887‑220:2010 — Design for manufacture, assembly, disassembly and end‑of‑life processing (MADE). Genfremstillingsprocessen. 

Specificering (gælder for genfremstillingsprocesser). 

 BS8887-240:2011 — Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Istandsættelse (finder 

anvendelse på renoveret/istandsat udstyr). 

 EN50614:2020, hvis udstyret tidligere er blevet kasseret som WEEE, der er blevet forberedt til genbrug til det samme formål, som det 

blev udviklet til. 

Forklarende note: Kvalitetssikringsniveauer 

Indkøberen bør fastsætte minimumskrav for kvalitet i henhold til nedenstående eksempler: 

 Kosmetisk vurdering: Ingen tegn på kosmetiske skader må være synlige på mere end 20 cm afstand. 

 Originale fabriksindstillinger: Produkterne skal være gendannet til deres oprindelige fabriksindstillinger og skal være fuldt oplåste til 

brug. 

 Produkterne skal kunne opgraderes til den nyeste firmware, der understøttes af originaludstyrsfabrikanten (hvis det er relevant og teknisk 

muligt). 

Der stilles en ajourført håndbog med instrukser til rådighed. Hvis der ikke foreligger fysiske brugsanvisninger, bør der så vidt muligt indsættes et 

link eller en henvisning til fabrikantens håndbog.  

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS24 Garanti på renoverede/genfremstillede produkter 

Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå 

i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt 

nye produkter. 

Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå 

i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt 

nye produkter 
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Tilbudsgiveren skal levere produkter, der er omfattet af en garanti på X 

år [mindst 1 år].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig dokumentation for garantien. 

Tilbudsgiveren skal levere produkter, der er omfattet af en garanti på X 

år [mindst 2 år].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig dokumentation for garantien. 

TS25 Holdbarhed for genopladelige batterier  

Gælder for renoveret mobilt udstyr (bærbare computere, tablets og 

smartphones), der er udstyret med et nyt batteri.  

Batteriets holdbarhed skal være større end 300 battericyklusser (med 

SOH ≥ 80 %).  

Testene skal udføres i overensstemmelse med standarden IEC EN 

61960-3:2017 eller tilsvarende.  

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af akkrediterede 

ISO 17025-testorganer i overensstemmelse med IEC EN 61960-

3:2017-standarden. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

Gælder for renoveret mobilt udstyr (bærbare computere, tablets og 

smartphones), der er udstyret med et nyt batteri. 

 Batteriets holdbarhed skal være: over 500 cyklusser (med SOH 

≥ 80 %) eller 

 Batteriets holdbarhed skal være: over 300 cyklusser (med SOH 

≥ 90 %). 

Testene skal udføres i overensstemmelse med standarden IEC EN 

61960-3:2017 eller tilsvarende.  

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af akkrediterede 

ISO 17025-testorganer i overensstemmelse med IEC EN 61960-

3:2017-standarden.  

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene.  

TS26 Oplysninger om holdbarhed for genopladelige batterier 

Gælder for renoveret mobilt udstyr (bærbare computere, tablets og smartphones), der er udstyret med et brugt batteri.  

Tilbudsgiveren skal angive minimumsniveauer for det brugte batteris sundhedstilstand (SOH) i tilbuddet (f.eks. SOH > 80 %).  

Verifikation: 

Tilbudsgiverne skal fremlægge oplysninger om batteriets SoH for mobilt udstyr, der leveres som led i kontrakten. 
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TS27 Mindstekrav til elektrisk ydeevne 

 Gælder for renoveret mobilt udstyr (bærbare computere, tablets og 

smartphones), der er udstyret med et nyt batteri. 

Batteriet skal opfylde de elektriske testkriterier i henhold til standarden 

IEC EN 61960-3:2017. 

Verifikation:   

Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af akkrediterede 

ISO 17025-testorganer. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de 

specificerede krav, anses for at opfylde kravene. 

TILDELINGSKRITERIER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

AC11 Yderligere holdbarhed for genopladelige batterier 

 Gælder for renoveret mobilt udstyr (bærbare computere, tablets og 

smartphones), der er udstyret med et nyt batteri. 

Der tildeles yderligere point, hvis batteriets holdbarhed er større end 

500 cyklusser (med ≥ 80 % kapacitetsbevarelse i forhold til den 

oprindelige nominelle kapacitet) i forhold til det ekstra antal cyklusser, 

der er sikret. 

Verifikation: 

Testene skal udføres i overensstemmelse med standarden IEC EN 

61960-3:2017. Tilbudsgiverne skal fremlægge testresultater opnået af 

akkrediterede ISO 17025-testorganer. 

AC12 Standardiseret ekstern strømforsyning 

 Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå 

i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt 

nye produkter. 
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Gælder for bærbart computerudstyr med en strømforsyning på op til 

100 W. 

Dette gælder ikke for produkter, hvor der kun er mulighed for Qi 

(trådløs) opladning (f.eks. for stærk modstandsevne over for 

nedsænkning i vand eller over for støv, såsom industrielle computere). 

Der tildeles yderligere point, hvis det udstyr, der leveres som led i 

kontrakten, er forsynet med et standardiseret USB Type C-stik til 

strømforsyning (PD) i henhold til standarden EN/IEC 63002:2017.  

Hvis produktet ikke har et indbygget USB PD-stik, skal der være en 

adapter til rådighed, som kan bestilles uden ekstra omkostninger. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en produktvejledning for hver model, 

der skal omfatte et sprængbillede over anordningen, som illustrerer den 

type stik, der anvendes til strømforsyningen. 

Forklarende note: Standardiseret ekstern strømforsyning 

Interoperabilitetsretningslinjer for eksterne strømforsyninger er defineret i henhold til IEC 63002:2016 — Identification and communication 

interoperability method for external power supplies used with portable computing devices. 

AC13 Ekstern strømforsyning: aftagelige kabler 

 Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå 

i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt 

nye produkter. 

Der tildeles ekstra point, hvis konfigurationen for en ekstern 

strømforsyning (EPS) består af en EPS med et aftageligt indgangskabel 

(eller et, der er integreret i EPS-indkapslingen) og et aftageligt 

udgangskabel til IKT-udstyret. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en produktvejledning for hver model, 
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der skal omfatte et sprængbillede over anordningen, som illustrerer de 

anvendte EPS-typer. 

 

8.2 Serviceaftale i forbindelse med levering af renoveret/genfremstillet IKT-udstyr 
 

Emne 

Serviceaftale i forbindelse med levering af renoveret/genfremstillet IKT-udstyr 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TS28 Levering af en udvidet serviceaftale 

 Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå 

i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt 

nye produkter. 

Tilbudsgiveren skal levere mindst X år [skal fastlægges nærmere] af 

tjenesteydelserne som beskrevet i dokumentet om krav til 

serviceniveau (se nedenstående forklarende note).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring om, at de 

leverede produkter overholder kontraktspecifikationerne og den 

tilhørende serviceleveranceaftale. 

Forklarende note: Eksempler på krav til serviceniveau  

Et dokument om krav til serviceniveau beskriver, hvordan tjenesten skal leveres til kunden. Eksempler på mulige krav til serviceniveau er anført 

nedenfor:  

 Adgang til rekonstruktørens/fabrikantens garanti: registrering af garantien, forvaltning af eventuel dokumentation eller beviser, der er 

nødvendige for at påberåbe sig garantien, påberåbelse af garantien på vegne af den offentlige myndighed (under garantien), opfølgning 
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med rekonstruktøren for at sikre, at betingelserne for rekonstruktørens garanti er opfyldt.  

 Afhentning og returnering: afhentning af produktet/produkterne fra et nærmere angivet sted i den offentlige forvaltnings lokaler og 

returnering af det/dem til et bestemt sted i den offentlige forvaltnings lokaler. Der kan også anmodes om alternative muligheder for 

hensigtsmæssig returnering af produkter. 

 Håndtering af fejl og mangler: etablering af et effektivt fælles kontaktpunkt for tekniske spørgsmål og eskalering af problemer, en 

person, der er ansvarlig for at følge sagens forløb, rapportere om fremskridt, åben adgang til en garantidatabase (uanset hvem der 

forvalter disse garantidata) for at verificere garantistatus og hændelsesstatus for åbne hændelser.  

 Adgang til fejlfindings- og reparationsværktøjer: adgang til alle tekniske værktøjer, der er nødvendige for at udføre 

hardwarediagnosticering og -korrektioner, adgang til enhver form for teknisk uddannelse, der kræves for at blive certificeret 

reparationstekniker, mulighed for gennem ikke-eksklusivitet at blive certificeret teknisk partner (udføre garantireparationer). 

 Dækning af batterier: Tjenesten omfatter udtrykkeligt batteridefekter for relevante produkter med genopladelige batterier, f.eks. 

manglende opladning eller fejlbehæftet batteriforbindelse. Et gradvist fald i batterikapaciteten som følge af brug må ikke betragtes som 

en defekt, medmindre det er omfattet af politikken for batteriudskiftning i punktet nedenfor. 

 Politik for udskiftning af batterier: Tjenesten omfatter udskiftning af batterier, der ikke opfylder mindstekrav til ydeevne med hensyn til 

holdbarhed i form af antal cyklusser (se kriterium TS25 og TS26 om holdbarhed for genopladelige batterier).  

 Levering af fejlstatistikker: levering af aggregerede, anonyme og ikke-sporbare statistikker på højt niveau om hændelsestyper (art og 

mængde), problemer og diagnosticering vedrørende de produkter, der er omfattet af kontrakten. 

 Hændelsesstyring/problemstyring/forebyggende vedligeholdelse: Denne tjeneste omfatter alle de operationer, der er nødvendige for at 

holde IKT-produkterne i fuld funktionsdygtig stand eller for at genoprette et defekt produkt eller en af dets komponenter, så de fungerer 

optimalt, herunder håndtering af hændelser, problemstyring og forebyggende vedligeholdelse. Forebyggende vedligeholdelse i 

garantiperioden omfatter sikring af operativsystemet og sikkerhedsopdateringer i kontraktens løbetid. 

 Opgradering: En scanning af opgraderingsmuligheder kan finde sted efter en vis periode (f.eks. tre år) og dække præstationsaspekter som 

f.eks. CPU/hukommelse/disk.  

 Reparations-/udskiftningsaktiviteter: reparation eller udskiftning af produkter, der bliver beskadigede eller defekte under normal brug i 

den forlængede garantiperiode, med produkter med identiske eller bedre ydeevnekarakteristika. Svigt relateret til firmware er også 

dækket. Hvis en del af et produkt udskiftes, skal udskiftningsdelen være dækket af samme niveau og varighed for den udvidede garanti, 

som den del, der er blevet udskiftet. Den udvidede garanti gælder både hardware og software, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 
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 Tilsagn om at reparere/opgradere som første afhjælpende foranstaltning: I tilfælde af svigt og, når det er teknisk muligt, forpligter 

tjenesteyderen sig til at give mulighed for reparation/opgradering af udstyret i stedet for at erstatte det. 

 

 

KONTRAKTBESTEMMELSER 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

CPC3 Serviceaftale 

 Gælder for indkøb af renoverede/genfremstillede produkter. Skal indgå 

i en særskilt indkøbsprocedure i forhold til den, der anvendes til helt 

nye produkter. 

Anvendes sammen med kriterium TS28 om levering af en udvidet 

serviceaftale.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge periodiske [hyppighed aftales mellem 

indkøberen og leverandøren] rapporter om deres overholdelse af alle 

parametre, centrale resultatindikatorer (KPI'er) og andre indikatorer, 

der er defineret i serviceleveranceaftalen. 

Forklarende note: Eksempler på centrale resultatindikatorer  

Samlet central resultatindikator 1 — Hændelse løst: antal hændelser, der er afhjulpet inden for løsningstiden for hændelsen i løbet af en 

måned/det samlede antal hændelser, der er oprettet i løbet af den pågældende måned eller oprettet i løbet af en foregående måned, og som stadig 

er under behandling. Månedligt mål: ≥ 90 %. 

Samlet central resultatindikator 2 — Forpligtelse til reparation som første afhjælpende foranstaltning: antal hændelser, der er afhjulpet i 

forbindelse med reparation eller opgradering/antal hændelser, der er afhjulpet i forbindelse med udskiftning af et produkt. 

 

 



 

57 

9 BEREGNING AF LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER 

 

Beregning af livscyklusomkostninger (Life Cycle Costing, LCC) er en teknik, der kan 

anvendes til at anslå de samlede omkostninger ved at eje IT-udstyr (og muligvis nogle af 

miljøomkostningerne). Det er en metode til at træffe effektive langsigtede 

investeringsbeslutninger, da nogle omkostningsaspekter måske ikke umiddelbart er synlige 

for beslutningstageren. Eksempelvis kan det være nødvendigt med en højere indledende 

investering for at opnå lavere livscyklusomkostninger, mere holdbart bærbart udstyr og lavere 

reparations- og opgraderingsomkostninger. Når der tages hensyn til eksternaliteter, er LCC 

særligt relevant med henblik på at opnå forbedrede miljøresultater. 

 

Omkostninger, der typisk tages i betragtning i en beregning af livscyklusomkostninger, er: 

 Anskaffelsesomkostninger 

 Leverings- og installationsomkostninger 

 Vedligeholdelses-/serviceomkostninger 

 Driftsomkostninger (energiforbrug) 

 Gebyrer, skatter og andre omkostninger 

 Eksternaliteter (CO2-emissioner knyttet til energiforbrug) 

 

Når energiforbruget som følge af brug indgår i det lokale omkostningsregnskab og dermed 

betragtes som en del af tildelingskriteriet for omkostninger, bør dette ikke gentages 

andetsteds i tildelingskriterierne. Det er imidlertid fuldt ud muligt at kombinere LCC med 

tekniske specifikationer, der fastsætter mindstekrav til energieffektivitet, f.eks. dem, der er 

omfattet af disse EU-kriterier for grønne offentlige indkøb (TS18, TS19 og TS20). 

 

Det er også muligt at kombinere livscyklusomkostninger med tildelingskriterier baseret på 

andre aspekter af miljøpræstationer, såsom holdbarhed, genanvendelighed og håndtering af 

udtjente produkter. 

 

Strategier for forlængelse af et produkts levetid, såsom reparations- og 

opgraderingsmuligheder (herunder reservedeles tilgængelighed og omkostningseffektivitet), 

pålidelige designløsninger, holdbarhed og udskiftning (f.eks. for batterier), er alle relevante 

elementer set ud fra et LCC-perspektiv. Det er dog sandsynligvis vanskeligt at behandle disse 

aspekter ved hjælp af en LCC-beregning i tildelingsfasen, da det ikke er muligt at behandle 

disse omkostninger/fordele som noget givet og kvantificere dem økonomisk. I stedet foreslås 

det i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb at tage disse aspekter op via de tekniske 

specifikationer og tildelingskriterier, der indgår i dette dokument. 

 

Yderligere oplysninger om LCC og værktøjer til støtte for beregningerne findes på: 

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

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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BILAG I: Batteritest i henhold til EF EN 61960-3:2017 

Parameter Beskrivelse Godkendelseskriterier for 

batterier 

Afledningsevne ved 20 °C 

(nominel kapacitet) 

Denne test verificerer batteriets 

nominelle kapacitet. 

100 % af nominel kapacitet (C5 

Ah)5 

Afledningsevne ved -20 °C 

(nominel kapacitet) 

Denne test bestemmer batteriets 

kapacitet ved lave temperaturer. 

30 % af nominel kapacitet (C5 Ah) 

Afladningsevne med høj 

hastighed ved 20 °C 

Denne test bestemmer batteriets 

kapacitet, når det aflades ved høj 

hastighed. Denne test er ikke påkrævet, 

hvis batteriet ikke er konstrueret til brug 

med denne hastighed (1 ItA). 

60 % af nominel kapacitet (C5 Ah) 

Bevarelse og genopretning 

af opladning (kapacitet) 

Denne test bestemmer for det første den 

kapacitet, som et batteri beholder efter 

oplagring i en længere periode (28 dage), 

og for det andet den kapacitet, der kan 

genoprettes ved en efterfølgende 

genopladning. 

60 % af nominel kapacitet (C5 Ah) 

Bevarelse af ladning 

(kapacitet) efter 

langtidsoplagring 

Denne test bestemmer batteriets 

kapacitet efter længere tids oplagring (90 

dage) ved 50 % ladestand efterfulgt af en 

opladning. 

85 % af nominel kapacitet (C5 Ah) 

Holdbarhed målt i 

cyklusser 

Denne test bestemmer antallet af op-

/afladningscyklusser, som et batteri kan 

holde til, inden dets kapacitet forringes 

betydeligt. 

 

60 % af nominel kapacitet (C5 Ah) 

efter 300 cyklusser 

 

Elektrostatisk udladning 

 

Formålet med denne test er at vurdere et 

batteris evne til at modstå elektrostatisk 

udladning. 

I drift 

 

 

 

                                                           
5 Den mængde elektricitet, som producenten har oplyst, at en celle kan levere inden for en periode på fem timer. 
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BILAG II: Holdbarhedstest af mobilt udstyr 

Test  Testmetode Minimumstærskler Krav til funktionsdygtighed 

Utilsigtet fald 

 

IEC 60068 Part 2-31: Ec 

(Freefall, procedure 1) 

eller  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Faldtest: Metode 516.7 — 

Shock (procedure IV) 

eller 

MIL-STD-810H 

Metode 516.8 — Shock 

(procedure IV) 

CENTRALE KRITERIER  

Den bærbare computer eller tablet 

skal falde fra: en højde på mindst 

45 cm (ændret faldtesthøjde) ned på 

en ikke-eftergivende overflade. Der 

skal udføres mindst ét fald på hver 

underside og hvert nederste hjørne.  

TILDELINGSKRITERIER  

Den bærbare computer eller tablet skal 

falde fra: en højde på mindst 76 cm6 

ned på en ikke-eftergivende overflade. 

Der skal udføres mindst ét fald på hver 

underside og hvert nederste hjørne.  

Efter at have været udsat for en af 

de specificerede stresstest skal/må 

produktet: 

1. Starte op og fungere normalt 

 Opstart eller genopstart bør 

ikke tage mere end 50 % 

længere tid som følge af 

testen. 

 Ingen mærkbare driftsfejl 

ved brug af 

standardsoftwareapplikatione

r.  

 Ingen større skader på 

produktet, der gør det 

umuligt at anvende det 

normalt. 

2. Ikke skabe farer for 

slutbrugeren 

 Der må ikke opstå revner i 

kabinettet eller på skærmen 

eller andre skarpe steder som 

følge af brud, der kan skade 

en bruger. 

 Ingen fejl på eller adgang til 

Temperaturte

st 

IEC 60068  

Part 2-1: A Cold  

Part 2-2: B Dry Heat 

eller  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Høj temperatur: Metode 

501.6 — Basic Hot (A2) 

Lav temperatur: Metode 

502.6 — Basic Cold (C1) 

Det mobile udstyr skal underkastes testcyklusser på mindst 48 timers 

eksponering ved en opbevaringstemperatur på:  

 Opbevaring ved høj temperatur ≥ 60 °C 

 Opbevaring ved lav temperatur ≤ –30 °C 

Det mobile udstyr skal underkastes testcyklusser på mindst fire timers 

eksponering ved følgende driftstemperaturer: 

 Driftstemperatur ≥ 40 °C 

 Driftstemperatur ≤ –20 °C 

 

                                                           
6 US Department of Defence standard MIL-STD-810G Method 516.6 Specification VI ‘Transit drop test’.  
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Test  Testmetode Minimumstærskler Krav til funktionsdygtighed 

eller 

MIL-STD-810H 

Metode 501.7 — High 

temperature — Basic Hot 

(A2) 

Metode 502.7 — Low 

temperature — Basic Cold 

(C1) 

elektriske komponenter, der 

kan medføre et 

sikkerhedsproblem for 

brugeren. 

 

 

Skærmens 

modstandsdy

gtighed 

 

Det anvendte testudstyr og 

den anvendte opstilling 

skal bekræftes af 

tilbudsgiveren. 

De relevante 

teststandarder omfatter:   

ISO 1518-1:2019 Paints 

and varnishes — 

Determination of scratch 

resistance — Part 1: 

Constant-loading method 

ISO 1518-:2019 Paints 

and varnishes — 

Determination of scratch 

resistance — Part 2: 

Variable-loading method 

ASTM C1895 — 19 using 

a hardness test pencil 

equipped with a spiral 

spring and a carbide ball 

tip of 1 mm diameter (in 

accordance with ISO 

1518) 

 Med produktet placeret på en plan 

overflade skal der udføres to 

belastningsprøver:  

 Der skal påføres en belastning på 

mindst 50 kg jævnt fordelt på 

skærmlåget (på bærbare 

computere) eller skærmen (på 

tablets).  

 Der skal påføres en belastning på 

mindst 25 kg på et punkt i midten 

af skærmen med en diameter på 

ca. 3 cm.  
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Test  Testmetode Minimumstærskler Krav til funktionsdygtighed 

Modstandsdy

gtighed over 

for stød 

IEC 60068  

Part 2-27: Test Ea and 

guidance: Shock 

Part 2-47: Test — 

Mounting of specimens 

for vibration, impact and 

similar dynamic tests 

 Der skal påføres en 

halvsinusbølgeimpuls på mindst 40G 

peak tre gange med en varighed på 

mindst 6 ms på produktets top, bund, 

højre side, venstre side, for- og 

bagside.  

Modstandsdy

gtighed over 

for 

vibrationer (x 

point) 

IEC 60068  

Part 2-6: Test Fc: 

Vibration (sinusoidal)  

Part 2-47: Test — 

Mounting of specimens 

for vibration, impact and 

similar dynamic tests 

 Minimumsspecifikation:  

Randomiserede sinusformede 

vibrationer i frekvensområdet 5 Hz op 

til mindst 250 Hz skal påføres i mindst 

én gennemløbscyklus for enden af hver 

akse på produktets top, bund, højre 

side, venstre side, for- og bagside.  

Beskyttelse 

mod 

støvindtrængn

ing  

IEC 60529, Degree of 

protection provided by 

enclosures  

eller 

MIL-STD-810G Method 

510.5, Procedure I Sand 

and dust — Blowing dust 

eller  

MIL-STD-810H 510.7 — 

Procedure I — Sand and 

Dust — Blowing Dust 

 

 IP — IP6X — Ingen indtrængning af 

støv, fuldstændig beskyttelse mod 

kontakt. 

Beskyttelse 

mod 

vandindtræng

IEC 60529, Degree of 

protection provided by 

 IP-x5 — Vand projiceres i stråler mod 

indkapslingen fra alle retninger uden 
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Test  Testmetode Minimumstærskler Krav til funktionsdygtighed 

ning  enclosures  

eller 

MIL-STD-810G, Method 

506.5 Procedure I Rain 

and blowing rain  

eller 

MIL-STD-810H 506.6 — 

Procedure I Rain 

 

 

skadelige virkninger 
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BILAG III: Mindstekrav til computeres energimæssige ydeevne (baseret på Energy Star for computere, specifikationer 7.1)  

Det beregnede typiske energiforbrug (ETEC) for stationære computere, integrerede stationære computere og bærbare computere skal være mindre 

end eller lig med den maksimale TEC (ETEC_MAX) som beregnet nedenfor: 

(ETEC_MAX) pr. ligning nedenfor: 

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

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

Hvor: 

 ALLOWANCEPSU er et tillæg for strømforsyninger, der opfylder de valgfrie strengere effektivitetsniveauer, der er angivet iTabel 1 strømforsyninger, der ikke 

opfylder kravene, får et tillæg på 0 

 TECBASE er det grundlæggende tillæg, der er anført i Tabel 2 og 

 TECGRAPHICS er tillægget for diskret grafik som angivet i Tabel 2, med undtagelse af systemer med integreret grafik, som ikke får et tillæg, eller stationære 

computere og integrerede stationære computere med skiftbar grafik aktiveret som standard, som får et tillæg via TECSWITCHABLE og 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE og TECMOBILEWORKSTATIONS er adder-tillæg som angivet i Tabel 3. 

Tabel 1:  Tillæg for strømforsyningseffektivitet  

Strømforsyningstype Computertype 

Mindste effektivitet ved specificeret andel af 

den nominelle udgangsstrøm 
Mindste 

gennemsnitlige 

effektivitet 

AllowancePSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 

IPS Stationær 

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

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

stationær 

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

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

 

Tabel 2: Base TEC (TECBASE)-tillæg for stationære eller integrerede stationære computere og bærbare computere 

Kategorinavn Grafikkapacitet 

Stationær eller integreret stationær 

computer 

Præstationsscore, P Base-tillæg 

0 

Enhver 

grafikenhed 

dGfx≤G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 

Integreret eller 

skiftbar grafik 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Diskret 

grafikenhed 

dGfx≤G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Kategorinavn Bærbare computere 

 
Præstationsscore, 

PV 
Base-tillæg 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 
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I3 P > 8 14,0 

 

Tabel 3:  Funktionelle adder-tillæg for stationære computere, integrerede stationære computere, tynde klienter og bærbare 

computere 

Funktion Stationær 
Integreret 

stationær 
Bærbar computer 

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

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
k

k
at

eg
o
ri

 V
ii

i 

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 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128 

Rammebufferens 

databredde < 192 bit) 

115 

G7 

(FB_BW > 128 
130 
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Rammebufferens 

databredde ≥ 192 bit 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 Ikke relevant 

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 Ikke relevant 

8,76 x 0,35 x 

(1+EP) x (4 x r + 

0,05 x A) 

8,76 x 0,30 x 

(1+EP) x (2 x r + 

0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii Ikke relevant 4,0 

 

Ligning 1: Beregning af tillæg for integrerede skærme med forbedret ydeevne 

0, ingen skærme med forbedret effekt 

EP = 0,3 skærm med forbedret effekt d < 27 

0,75 skærme med forbedret effekt d ≥ 27 

 

Hvor  

vi  TECMEMORY adder: Gælder pr. GB installeret i systemet.  

vii  TECGRAPHICS adder: Gælder kun for den første dGfx, der er installeret i systemet, men ikke for skiftbare grafikløsninger.  

viii  FB_BW: Er skærmens billedbuffer-båndbredde i gigabyte pr. sekund (GB/s). Dette er en parameter, der er angivet af fabrikanten, og som 

beregnes på følgende måde: (Datahastighed [Mhz] × billedbuffer-båndbredde [bits]) / (8 × 1 000).  
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ix  TECSWITCHABLE incitament: Gælder for automatisk skift, der er aktiveret som standard i stationære computere og integrerede stationære 

computere.  

x  TECEEE: Gælder pr. IEEE 802.3az-kompatibel (Energy Efficient Ethernet) Gigabit Ethernet-port.  

xi  TECSTORAGE adder: Gælder én gang, hvis systemet har mere end ét yderligere internt lagringselement.  

xii  TECINT_DISPLAY adder: EP er tillægget for skærme med forbedret effekt beregnet pr.Tabel 3 r er skærmens opløsning i megapixel og A er det 

synlige skærmareal i kvadrattommer.  

 

Beregning af ETEC_MAX for tynde klienter 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 Hvor: 

 TECBASE er det grundlæggende tillæg, der er anført i Tabel 4 

 TECBASE er tillægget for diskret grafik, der er anført i Tabel 4, hvis det er relevant 

 TECWOL er tillægget for Wake-on-LAN, der er anført i Tabel 4, hvis det er relevant 

 TECWOL er tillægget for Wake-on-LAN, der er anført i Tabel 3, hvis det er relevant, og 

 TECEEE er det Energy Efficiency Ethernet-incitament for stationære computere, der er anført i Tabel 3, hvis det er relevant, pr. IEEE 802.3az-kompatibel (Energy 

Efficient Ethernet) Gigabit Ethernet-port. 
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Tabel 4: Adder-tillæg for tynde klienter 

Adder Tillæg (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 

 

  



 

69 

FORKORTELSER 

AC Award criterion (tildelingskriterium) PC Personlig computer 

CPC 
Contract performance clause 

(kontraktbestemmelser) 
PCB Printed Circuit Board (printkort) 

CPU Central Processing Unit  PD Power Delivery (strømforsyning) 

EMI Elektromagnetisk interferens  PPM Parts per million (dele pr. million) 

EoL End of Life (udtjente produkter) PMMA Poly(metylmetakrylat) 

EPS Ekstern strømforsyning PSU Strømforsyningsenhed  

ESD 
Enheder, der er følsomme over for elektrostatisk 

påvirkning  
RAM Random Access Memory  

GHG 
Drivhusgas (Greenhouse Gas)  

REACH 
Registrering, vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier 

GPP 
Green Public Procurement (grønne offentlige 

indkøb) 
RoHS 

Restriction of Hazardous Substances (begrænsning 

af farlige stoffer)  

GWP 
Global Warming Potential (globalt 

opvarmningspotentiale) 
SC Selection criterion (udvælgelseskriterium) 

HDD Hard Disk Drive  SCIP 
Substances of Concern in Products (problematiske 

stoffer i produkter)  

HDMI High-Definition Multimedia Interface SoC State of Charge (ladestand) 

IKT Informations- og kommunikationsteknologi SoH State of Health (sundhedstilstand) 

ISO 
International Organisation for Standardisation (Den 

Internationale Standardiseringsorganisation) 
SSD Solid-state Drive  

LCA Life Cycle Assessment (livscyklusvurdering) SVHC Substance of Very High Concern (særligt 
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problematiske stoffer) 

LCC 
Life Cycle Costing (beregning af 

livscyklusomkostninger) 
TS Teknisk specifikation 

ODD Optical Disc Drive  USB Universal Serial Bus  

OEM 
Original Equipment Manufacturer 

(originaludstyrsfabrikant) 
VGA Video Graphics Array 

 


