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1 SISSEJUHATUS 

 

ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid on välja töötatud selleks, et avaliku sektori asutustel oleks hõlpsam osta kaupu, teenuseid ja töid. 

Kriteeriumid on sõnastatud nii, et kui asutus peab seda vajalikuks, võib ta need (osaliselt või täielikult) oma hankedokumentidesse lisada, ilma et peaks 

neid oluliselt muutma. Enne hanke väljakuulutamist on avaliku sektori asutustel soovitatav kontrollida soovitavate kaupade, teenuste ja tööde 

pakkumist asjaomasel turul.  

Kui avaliku sektori hankija kavatseb kasutada käesolevas dokumendis soovitatud kriteeriume, peab ta tagama vastavuse ELi riigihankealaste 

õigusaktide nõuetele (vt nt direktiivi 2014/24/EL artiklid 42 ja 43, artikli 67 lõige 2 ja artikkel 68 ning muude ELi riigihankealaste õigusaktide 

sarnased sätted). Praktiline teave on esitatud 2016. aasta käsiraamatus keskkonnahoidliku ostmise kohta 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

Käesolevas dokumendis on esitatud ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid arvutitele, kuvaritele, tahvelarvutitele ja nutitelefonidele. Lisatud 

tehnilises aruandes on esitatud nende kriteeriumide valimise täielikud põhjendused ja viited lisateabele.  

Kriteeriumid on jaotatud valikukriteeriumideks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise tingimusteks. 

Kriteeriume on kaht liiki: 

 põhikriteeriumid – need on välja töötatud nii, et keskkonnahoidlikke riigihankeid oleks lihtne korraldada; neis keskendutakse toote 

keskkonnatoimele ja nende eesmärk on hoida ettevõtjate halduskulud võimalikult väikesena; 

 lisakriteeriumid – nende puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või paremat keskkonnatoimet ning need on ette nähtud 

ametiasutustele, kes tahavad suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni. 

Kui kriteeriumid on mõlemal tasandil ühesugused, lisatakse fraas „samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul“. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Määratlus ja kohaldamisala 

 

Tooterühm hõlmab alljärgnevat. 

- Paiksed seadmed 

o Paiksed arvutid 

 Lauaarvutid  

 Integreeritud lauaarvutid 

 Kõhnklient-lauaarvutid 

 Tööjaam-lauaarvutid (ehk tööjaamad) 

o Arvutikuvarid (kuvarid) 
 

- Kaasaskantavad seadmed 

o Kaasaskantavad arvutid 

 Sülearvutid 

 Kaks ühes sülearvutid 

 Mobiilsed kõhnklientarvutid 

 Mobiilsed tööjaamad 

o Tahvelarvutid 

o Nutitelefonid 
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1.2 Üldine märkus tõendamise kohta 

 

Mitmete kriteeriumide puhul saab vastavust tõendada katsearuannete esitamisega. Iga kriteeriumi puhul viidatakse asjaomastele katsemeetoditele, mis 

põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtmismeetoditel ja standarditel. Nii on võimalik tagada, et pakkujate esitatavad väited keskkonnatoime kohta 

on tõendatavad, korratavad, kontrollitavad ja eelkõige võrreldavad.  

Ametiasutus otsustab, mis etapis tuleb need katsetulemused esitada. Üldjuhul ei ole vajalik, et kõik pakkujad esitaksid katsetulemused kohe alguses. 

Pakkujate ja ametiasutuse koormuse vähendamiseks võiks pakkumuste esitamisel pidada piisavaks ettevõtja kinnitust. Seejärel võidakse allpool esitatud 

variantide alusel määrata, kas ja millal nõuda katseid. 

a) Pakkumisetapis 

Ühekordse hankelepingu puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult soodsaima pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse olevat piisavad, 

võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või nõuetele mittevastavad ning 

i) tõendamine on seotud tehnilise kirjeldusega, nõutakse tõendeid paremuselt järgmise hindega pakkujalt, kellega lepingu sõlmimist seejärel 

kaalutakse; 

ii) tõendamine on seotud pakkumuste hindamise kriteeriumiga, jäetakse selle alusel saadud lisapunktid välja ja pakkumuste 

paremusjärjestus arvutatakse ümber. 

Katsearuandega kinnitatakse üksnes seda, et teatavate nõuete täitmise suhtes on katsetatud näidistoodet, mitte tegelikult lepingu alusel 

tarnitavaid tooteid. Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse lähemalt järgmises punktis, mis puudutab 

lepingu täitmist, ja allpool toodud lisaselgitustes. 

b) Lepingu täitmise ajal 

Katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepinguliselt tarnitava toote kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. See on 

eriti oluline raamlepingute puhul, milles ei ole algset tellimust kindlaks määratud.  

Soovitatav on sõnaselgelt kehtestada lepingu täitmise tingimused. Nendes tingimustes tuleks sätestada, et avaliku sektori hankijal on lepingu 

kehtivusajal õigus teha pistelisi kontrollkatseid. Kui selliste katsete tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta nõuetele, on avaliku sektori 

hankijal õigus kohaldada leppetrahve ja ta võib lepingu lõpetada. Mõni ametiasutus täpsustab, et kui toode vastab katsete alusel nende nõuetele, 

peab katsetamiskulud kandma ametiasutus ise; kui toode aga nõuetele ei vasta, kannab kulud tarnija. 

Raamlepingute puhul oleneb tõendite esitamise aeg lepingu konkreetsest ülesehitusest. 
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i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel on tarnitavad tooted kindlaks määratud raamlepingu sõlmimisel ning 

määramata on vaid vajalik ühikute arv, kehtivad samad kaalutlused nagu eespool kirjeldatud ühekordsete tarnelepingute puhul. 

ii) Raamlepingute puhul, mille korral valitakse välja mitu võimalikku tarnijat, kes omavahel konkureerima hakkavad, küsitakse pakkujatelt 

algul vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingus kehtestatud minimaalsetele keskkonnatoime nõuetele vastavaid tooteid. 

Edaspidiste tellimuslepingute (ehk tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud tarnijate osalusel toimunud konkurssi, lähtutakse 

põhimõtteliselt samadest kaalutlustest nagu kirjeldatud eespool punktides a ja b, kui konkurss hõlmab lisanõudeid. Kui konkurss on 

üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrolli lepingu täitmise etapis. 

Pakkujad saavad toodete vastavust tõendada ka asjaomase (ISO 14024 kohase) I tüüpi ökomärgisega, mille saamiseks tuleb täita ettenähtud 

nõuded. Sellised tooted tuleks lugeda asjaomastele kriteeriumidele vastavaks ja nõuda tõendamist samamoodi nagu katsetulemuste puhul. 

Direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõike 2 kohaselt peavad avaliku sektori hankijad aktsepteerima ka muid asjakohaseid tõendeid. Tõendiks võib 

olla näiteks tootja koostatud tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katsearuannetele või kui tal ei olnud võimalik neid 

ettenähtud tähtaja jooksul hankida. See on vastuvõetav tingimusel, et selline juurdepääsu puudumine ei johtu asjaomasest ettevõtjast ning et see 

ettevõtja tõendab, et tema pakutavad tööd, asjad või teenused vastavad tehnilises kirjelduses, pakkumuste hindamise kriteeriumides või lepingu 

täitmise tingimustes sätestatud nõuetele või kriteeriumidele. Isegi kui viidatakse katsete tegemise eest vastutava vastavushindamisasutuse 

sertifikaadile/katsearuandele, peab avaliku sektori hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste sertifikaate/katsearuandeid. 
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2 PÕHILISED KESKKONNAMÕJUD  

 

Need arvutite, kuvarite, tahvelarvutite ja nutitelefonide kriteeriumid keskenduvad nende olelusringi kõige suurematele keskkonnamõjudele ning on 

jagatud nelja eraldi kategooriasse: 

 toote kasutusea pikendamine; 

 energiatarbimine; 

 ohtlikud ained; 

 olelusringi lõpu haldamine. 

 

Käesolev kriteeriumide kogum hõlmab veel üht kriteeriumide kategooriat, mida kohaldatakse renoveeritud/taastatud seadmete ja seotud teenuste 

eraldiseisvate hangete suhtes. 

 

Võttes arvesse olelusringi hindamisel saadud tõendeid, tuleks nende seadmete keskkonnakriteeriumide kehtestamisel seadmeid eristada järgmiste 

tegurite alusel. 

 

o Energiamahukus:  

 lauaarvutid ja kuvarid, mille elektritarbimisega kaasneb märkimisväärne keskkonnamõju, samuti kaasneb mõju nende seadmete 

alakoostude tootmisega; 

 kaasaskantavad seadmed, nagu süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid, mis tarbivad proportsionaalselt vähem elektrit ja on valmistatud 

kõrgemal tasemel tehnoloogiaga mikrokomponentidega; kõige suurem keskkonnamõju on seotud nende seadmete alakoostude, nt 

emaplaatide, kõvaketaste, akude ja kuvarite tootmisega. 

o Kaasaskantavus:  

 paiksed seadmed, nagu lauaarvutid ja kuvarid;  

 kaasaskantavad seadmed, nagu süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid, mille tööiga mõjutavad tingimused ja survetegurid töökohal või 

väliskeskkonnas. 

 

Ehkki energiatarbimisega seotud kriteeriumid on hankijatele tuttavad, ollakse vähem kursis võimalustega, kuidas otseselt vähendada keskkonnamõju 

tootmise käigus. Kui parandada tootedisaini (nt vastupidavust, remonditavust ja uuendatavust toetav disain) ning pikendada toodete kasutusiga 

kaudselt – korduskasutamise hõlbustamisega –, on võimalik vältida esmatootmise ja ressursikasutusega seotud mõju ning vähendada üldist mõju 

tootmisetapis.  
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Olelusringi hindamisel saadud tõendite ja turuanalüüsi alusel pööratakse kriteeriumides erilist tähelepanu sellele, kuidas pikendada toote kasutusiga 

vastupidavuse, uuendatavuse ja remonditavuse suurendamise abil. Kriteeriumid põhinevad toodete enneaegse rikkimineku või asendamise põhjusi 

käsitlevatel tõenditel ning ka tootjate tehnilistel kirjeldustel seoses levinud tootetäiustustega. 

 

Selleks et pikendada toote kasutusiga nii, et see ei piirduks üksnes esmase kasutusega, keskendutakse kriteeriumides ka järgmisele: 

- renoveeritud/taastatud seadmete ostmine; 

- seadmete remonditavuse/korduskasutatavuse suurendamine, et pärast seda, kui seadmete kasutusiga avaliku sektori asutuses on lõppenud, 

saaks need suunata uude olelusringi. 

 

Suuremate plastosade, metallide ja kriitilise tähtsusega tooraine eraldamine ja taaskasutusse suunamine olelusringi lõpus aitab samuti suurendada 

ressursitõhusust ELis ning vähendada uute IT-toodete valmistamisest tulenevat mõju. Seepärast kajastavad kriteeriumid parimaid võimalusi soodustada 

seadmete valikulist demonteerimist ja lammutamist. 

 

Peamised keskkonnaaspektid  Keskkonnahoidliku riigihanke meetod 

 Taastumatute ressursside ja kriitilise tähtsusega 

toorainete kasutamine IT-toodete tootmisel  

 Toorainete kaevandamisest ja töötlemisest põhjustatud 

õhu-, pinnase- ja veereostus, bioakumulatsioon ja 

mõju veeorganismidele ning toodetes kasutatavad 

ohtlikud ained 

 Energiatarbimine ja sellega kaasnev 

kasvuhoonegaaside heide tootmisel ja kasutamisel 

 Potentsiaalselt ohtlike elektroonikaromude teke 

lõplikul kõrvaldamisel 

  Pikendatud hooldusteenused ja garantii 

 Vastupidavust, uuendatavust ja remonditavust toetav 

disain 

 Toote olelusringi pikendamine kasutusea lõpul 

(korduskasutatavus) 

 Energiatõhusate mudelite ostmine 

 Selliste toodete ostmine, mis sisaldavad ohtlikke 

aineid piiratud koguses ja mille puhul on väiksem 

potentsiaal ohtlike ainete heiteks kõrvaldamisel 

 Demonteerimist ja olelusringi lõpu haldamist 

võimaldav disain, et tagada võimalikult suur 

ressursside taaskasutus 

 Renoveeritud/taastatud seadmete ostmine  

Mõjud ei ole loetletud suuruse järjekorras. 

Üksikasjalik teave põhiliste keskkonnamõjude ja keskkonnahoidliku riigihanke meetodi kohta on esitatud tehnilises aruandes. 
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3 KRITEERIUMIDE ÜLESEHITUS JA KOHALDATAVUS 

Kriteeriumid on jagatud nelja põhikategooriasse: 1) toote kasutusea pikendamine, 2) energiatarbimine, 3) ohtlikud ained, 4) olelusringi lõpu haldamine. 

Samuti on olemas täiendav kategooria, mis sisaldab horisontaalseid kriteeriume: 5) renoveeritud/taastatud seadmete suhtes kohaldatavad kriteeriumid. 

Alljärgnevas tabelis loetletakse iga tooterühma suhtes kohaldatavad kriteeriumid. 

 

Kriteeriumi liik Nr Kriteerium 
Paiksed 

arvutid 
Kuvarid 

Kaasaskantavad 

arvutid 
Tahvelarvutid/nutitelefonid 

1. KRITEERIUMIDE KATEGOORIA – toodete kasutusea pikendamine 

1.1. Remonditavus, korduskasutatavus ja uuendatavus 

REGULEERIMISESE: IKT-seadmete tarnega seotud hooldusleping 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK1 

Pikendatud hoolduslepingu 

pakkumine 
X X X X 

TK2 Varuosade jätkuv saadavus X X X X 

LEPINGU TÄITMISE 

TINGIMUS 
LTT1 

Hooldusleping 

 
X X X X 

REGULEERIMISESE: IKT-seadmete tarne 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK3 Tootja garantii X X X X 

TK4 Remontimist võimaldav disain X X X X 

TK5 
Andmete füüsilise kustutuse 

funktsioon 
X 

Ei ole 

kohaldatav 

X 
X 

 1.2. Aku kasutusiga ja vastupidavus 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK6 Aku vastupidavus 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 

X 
X 

TK7 
Elektrilise jõudluse 

miinimumnõuded 

Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 
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Kriteeriumi liik Nr Kriteerium 
Paiksed 

arvutid 
Kuvarid 

Kaasaskantavad 

arvutid 
Tahvelarvutid/nutitelefonid 

TK8 Aku seisukorra teave 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK9 Akukaitsetarkvara 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X Ei ole kohaldatav 

TK10 Nutilaadimine 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
Ei ole kohaldatav X 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 
PHK1 Aku täiendav vastupidavus 

Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

1.3. Kaasaskantavate seadmete vastupidavuse katsed 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK11 Kukkumiskatse Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK12 Temperatuuritaluvus Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK13 

Tahkete võõrkehade ja vee 

sissetungimise vastase kaitse 

tase pooltugevdatud (semi-

rugged) (ja tugevdatud 

(rugged) korpusega seadmete 

puhul 

Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

PHK2 
Kaasaskantavate seadmete 

vastupidavuse katsed 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

PHK3 

Tahkete võõrkehade ja vee 

sissetungimise vastase kaitse 

tase pooltugevdatud ja 

tugevdatud korpusega seadmete 

puhul 

Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 
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Kriteeriumi liik Nr Kriteerium 
Paiksed 

arvutid 
Kuvarid 

Kaasaskantavad 

arvutid 
Tahvelarvutid/nutitelefonid 

1.4. Komponentide koostalitlusvõime ja korduskasutatavus 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK14 Standardne port X 
Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK15 Standardne välistoiteallikas Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK16 
Välistoiteallikas: 

lahtiühendatavad kaablid X 
Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK17 Tagasiühilduvus: adapterid X 
Ei ole 

kohaldatav 
X Ei ole kohaldatav 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 
PHK4 IKT-seadmed ilma tarvikuteta Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

2. KRITEERIUMIDE KATEGOORIA – energiatarbimine 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK18 
Arvutite energiatõhususe 

miinimumtase X 
Ei ole 

kohaldatav 
X Ei ole kohaldatav 

TK19 

Kuvarite energiatõhususe 

miinimumtase (põhi- ja 

lisakriteeriumid) 

Ei ole 

kohaldatav 
X Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

TK20 
Kõhnklientseadmed 

serveripõhises võrgus X 
Ei ole 

kohaldatav 
Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

PHK5 
Arvutitele ettenähtud künnist 

ületav energiatõhusus  X 
Ei ole 

kohaldatav 
Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

PHK6 
Kuvaritele ettenähtud künnist 

ületav energiatõhusus  
Ei ole 

kohaldatav 
X Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

3. KRITEERIUMIDE KATEGOORIA – ohtlikud ained 
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Kriteeriumi liik Nr Kriteerium 
Paiksed 

arvutid 
Kuvarid 

Kaasaskantavad 

arvutid 
Tahvelarvutid/nutitelefonid 

VALIKUKRITEERIUMID VK1 
Piiratud kasutusega ainete 

kontroll X X X X 

TEHNILINE KIRJELDUS TK21 
Kloori- ja broomiühendite 

sisalduse piiramine plastosades X X X X 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

PHK7 
Väga ohtlike ainete sisalduse 

piiramine  X X X X 

PHK8 
Kahetsusväärse asendamise 

vältimine X X X X 

4. KRITEERIUMIDE KATEGOORIA – olelusringi lõpu haldamine 

4.1. Ringlussevõttu võimaldav disain  

TEHNILINE KIRJELDUS TK22 
Plastist korpuste, kestade ja 

paneelide märgistus X X Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

PHK9 

Plastist korpuste, kestade ja 

paneelide ringlussevõetavus – 

eraldatavad sisedetailid ja 

kinnitused 

X X Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

PHK10 

Plastist korpuste, kestade ja 

paneelide ringlussevõetavus – 

värvid ja pinnakatted 
X X Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

4.3. Olelusringi lõpu haldamine 

REGULEERIMISESE: IKT-seadmete olelusringi lõpu haldamise teenuste hankimine 

TEHNILINE KIRJELDUS TK23 

Arvutite turvaline kogumine, 

andmekandjate saniteerimine, 

arvutite korduskasutamine ja 

ringlussevõtt 

X X X X 

LEPINGU TÄITMISE LTT2 IKT-seadmete lõppsihtkoha X X X X 
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Kriteeriumi liik Nr Kriteerium 
Paiksed 

arvutid 
Kuvarid 

Kaasaskantavad 

arvutid 
Tahvelarvutid/nutitelefonid 

TINGIMUS teatamine 

5. KRITEERIUMIDE VALDKOND – renoveeritud/taastatud tooted (eraldi hankemeetod)  

REGULEERIMISESE: renoveeritud/taastatud IKT-seadmete tarne 

VALIKUKRITEERIUMID VK2 
Renoveerimis-

/taastamisprotsessi kvaliteet X X X X 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK24 
Pikendatud hoolduslepingu 

pakkumine X X X X 

TK25 
Renoveeritud/taastatud toote 

garantii X X X X 

TK26 Teave aku vastupidavuse kohta Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

TK27 
Elektrilise jõudluse 

miinimumnõuded 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

PAKKUMUSTE 

HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

PHK11 Aku täiendav vastupidavus Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

PHK12 Standardne välistoiteallikas Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

PHK13 
Välistoiteallikas: 

lahtiühendatavad kaablid 
Ei ole 

kohaldatav 

Ei ole 

kohaldatav 
X X 

REGULEERIMISESE: renoveeritud/taastatud IKT-seadmete tarnega seotud hooldusleping 

TEHNILINE KIRJELDUS TK28 
Pikendatud hoolduslepingu 

pakkumine X X X X 

LEPINGU TÄITMISE 

TINGIMUS LTT3 Hooldusleping X X X X 
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4 ELi KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMIDE 1. KATEGOORIA: TOOTE KASUTUSEA PIKENDAMINE 

4.1 Remonditavus, korduskasutatavus ja uuendatavus 

4.1.1 IKT-seadmete tarnega seotud hooldusleping 
 

Reguleerimisese 

IKT-seadmete tarnega seotud hooldusleping 

 

TEHNILINE KIRJELDUS  

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK1. Pikendatud hoolduslepingu pakkumine 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium TK28. 

Pakkuja peab osutama teenuseid X aasta [vähemalt 2, määratakse kindlaks 

hiljem] jooksul vastavalt teenustaseme nõuete dokumendile (vt selgitav 

märkus allpool).  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et tarnitavatel toodetel on 

lepingu tehnilisele kirjeldusele ja asjaomasele teenustaseme kokkuleppele 

vastav garantii.  

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium TK28. 

Pakkuja peab osutama hooldusteenuseid X aasta [vähemalt 3, määratakse 

kindlaks hiljem] jooksul vastavalt teenustaseme nõuete dokumendile (vt 

selgitav märkus allpool).  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et tarnitavatel toodetel on 

lepingu tehnilisele kirjeldusele ja asjaomasele teenustaseme kokkuleppele 

vastav garantii. 

Selgitav märkus. Teenustaseme nõuete näited 

Teenustaseme nõuete dokumendis kirjeldatakse, kuidas tuleks teenust kliendile osutada. Teenustaseme nõuded võivad muu hulgas hõlmata nõuet:  

 tagada võimalus kasutada tootja garantiid; registreerida tootja garantii; hallata kõiki dokumente või tõendeid, mis on vajalikud tootja garantii 

kasutamiseks; kasutada tootja garantiid avaliku haldusasutuse nimel (tootja garantii kehtivusaja jooksul); kontrollida tootjalt üle, kas tootja 
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garantii tingimused on täidetud.  

 Äraviimine ja tagasitoomine: toote/toodete äraviimine teatavast asukohast avaliku haldusasutuse valdustes ning selle/nende tagasitoomine 

teatavasse asukohta avaliku haldusasutuse valdustes (kindlaks võidakse määrata alternatiivsed variandid toodete mugavaks tagasisaamiseks). 

 Rikete haldamine: tõhusalt toimiva ühtse kontaktpunkti tagamine tehniliste küsimuste ja selliste probleemide lahendamiseks, mis võivad 

süveneda; juhtumi kulgu jälgiv isik; eduaruanded; läbipaistev juurdepääs garantiiandmebaasile (olenemata sellest, kes garantiiandmeid haldab), 

et kontrollida garantiistaatust; pooleliolevate intsidentide staatuse jälgitavus.  

 Juurdepääs diagnostikaks ja remondiks vajalikele vahenditele: juurdepääs kõigile riistvara diagnostikaks ja parandamiseks vajalikele 

tööriistadele; juurdepääs tehnilisele väljaõppele, et saada sertifitseeritud remonditehnikuks; võimalus saada (lihtlitsentsi alusel) sertifitseeritud 

tehniliseks partneriks (teha garantiiremonditöid). 

 Teenusega hõlmatud akud: teenus hõlmab sõnaselgelt asjaomaste akutoitel toodete akudefekte, nt kui aku ei lae või puudub ühendus akuga. 

Kasutamise käigus toimuvat aku mahutavuse järkjärgulist vähenemist ei tohi lugeda defektiks, kui see ei ole hõlmatud akude asendamise 

põhimõtetega (vt punkt allpool). 

 Akude asendamise põhimõtted: teenus hõlmab selliste akude väljavahetamist, mis ei vasta jõudluse miinimumtingimustele seoses 

vastupidavusega tsüklite arvuna.  

 Rikkestatistika esitamine: kõrgetasemelise mittejälgitava anonüümseid koondandmeid sisaldava statistika esitamine lepingu alla kuuluvate 

toodetega seotud intsidentide liikide (nende olemus ja arv), probleemide ja diagnostika kohta. 

 Intsidendihaldus / probleemihaldus / ennetav hooldus: teenus hõlmab kõiki toiminguid, mis on vajalikud IKT-toodete parimas töökorras 

hoidmiseks või rikkis seadme või selle mõne komponendi parima töökorra taastamiseks, sealhulgas hõlmab see intsidendi- ja probleemihaldust 

ning ennetavat hooldust. Ennetav hooldus garantiiperioodil hõlmab operatsioonisüsteemi ja turvauuendusi lepingu kogu kehtivusaja vältel. 

 Uuendamine: teatava aja möödudes (nt kolm aastat) võidakse teha uuendusvõimaluste ja -vajaduste kontroll, mis hõlmab jõudlusega seotud 

aspekte, nt protsessor/mälu/kettad.  

 Remont/asendamine: kõigi selliste toodete remont, mis on pikendatud garantiiperioodil saanud tavapärase kasutuse käigus kahjustada või läinud 

rikki, või nende toodete asendamine samaväärsete või paremate jõudlusnäitajatega toodetega. See hõlmab ka püsivaraga seotud rikkeid. Kui 

tootel vahetatakse mõni osa välja, peab asendusosal olema sama ulatuse ja kehtivusajaga pikendatud garantii nagu asendatud osal. Pikendatud 

garantii kehtib nii riist- kui ka tarkvara suhtes, välja arvatud juhul, kui kokku on lepitud teisiti. 

 Kohustus kasutada esimese parandusmeetmena remonti/uuendamist: teenuseosutaja võtab kohustuse pakkuda rikete puhul seadme asendamise 

asemel võimalust seda remontida/uuendada, kui see on tehniliselt teostatav. 
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TK2. Varuosade jätkuv saadavus 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed. 

See kriteerium ei ole asjakohane juhul, kui varuosade saadavus on juba 

tagatud kriteeriumi TK1 alusel. 

Pakkuja peab tagama varuosade (kriitilise tähtsusega komponendid), sh 

vähemalt1 kriteeriumis TK4 märgitud varuosade saadavuse vähemalt X 

aasta [vähemalt 2, määratakse kindlaks hiljem] jooksul alates 

ostukuupäevast. 

Varuosad/asenduskomponendid võivad olla: 

 identsed kasutatud osad; 

 algseadmete valmistaja osad, mis on uued või kasutatud ning vastavad 

tehnilisele kirjeldusele; 

 müügijärgses teeninduses (kolmanda isiku) tarnitavad tehnilisele 

kirjeldusele vastavad osad. 

Kõiki ettenähtud kriitilise tähtsusega komponente: 

 peab olema võimalik osta 

 või tuleb need asendada remondi- ja hooldusteenuste osutajate 

võrgustiku abil. 

Pakkuja peab esitama originaal- või ühilduvate varuosade hinnakirja ja 

nende asendamise, sealhulgas akude (kui on) asendamise eeldatavad 

tööjõukulud. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama kinnituse, et soovitavad varuosad on iga pakutava 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed. 

See kriteerium ei ole asjakohane juhul, kui varuosade saadavus on juba 

tagatud kriteeriumi TK1 alusel. 

 Pakkuja peab tagama varuosade (kriitilise tähtsusega komponendid), sh 

vähemalt1 kriteeriumis TK4 märgitud varuosade saadavuse vähemalt X 

aasta [vähemalt 3, määratakse kindlaks hiljem] jooksul alates 

ostukuupäevast.  

Varuosad/asenduskomponendid võivad olla: 

 identsed kasutatud osad; 

 algseadmete valmistaja osad, mis on uued või kasutatud ning vastavad 

tehnilisele kirjeldusele; 

 müügijärgses teeninduses (kolmanda isiku) tarnitavad tehnilisele 

kirjeldusele vastavad osad. 

Kõik ettenähtud kriitilise tähtsusega komponendid: 

 peavad olema ostmiseks saadaval 

 või tuleb need asendada remondi- ja hooldusteenuste osutajate 

võrgustiku abil. 

Pakkuja peab esitama originaal- või ühilduvate varuosade hinnakirja ja 

nende asendamise, sealhulgas akude (kui on) asendamise eeldatavad 

tööjõukulud. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama kinnituse, et soovitavad varuosad on iga pakutava 

                                                           

1 Avaliku sektori hankija võib hankemenetluse käigus kindlaks määrata täiendavad kriitilise tähtsusega komponendid. 
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mudeli puhul kättesaadavad X aasta [vähemalt 2, määratakse kindlaks 

hiljem] jooksul.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

mudeli puhul kättesaadavad X aasta [vähemalt 3, määratakse kindlaks 

hiljem] jooksul.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LTT1. Hooldusleping 

Kasutatakse koos kriteeriumiga TK1 (pikendatud hoolduslepingu pakkumine). 

Pakkuja peab esitama korrapäraseid [kuu-/aasta-] aruandeid vastavuse kohta kõigile teenustaseme kokkuleppes kindlaks määratud parameetritele, 

põhilistele tulemusnäitajatele ja muudele näitajatele. 

Selgitav märkus. Põhiliste tulemusnäitajate näited 

 1. koondatud peamine tulemusnäitaja – lahendatud intsidendid: intsidendi lahendamiseks ettenähtud aja jooksul lahendatud intsidentide arv kuus / 

vastava kuu jooksul avatud intsidentide või eelneval kuul avatud ja veel pooleliolevate intsidentide koguarv. Igakuine sihtväärtus: ≥ 90 %. 

 2. koondatud peamine tulemusnäitaja – kohustus kasutada esimese parandusmeetmena remonti: toote remondi või uuendamisega lahendatud 

intsidentide arv / toote asendamisega lahendatud intsidentide arv.  

 

4.1.2 IKT-seadmete tarne 
 

Reguleerimisese 

IKT-seadmete tarne 

 

TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK3. Tootja garantii 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 
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seadmed. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium TK24. 

Pakkuja peab pakkuma tooteid, millel on X-aastane [vähemalt 2, 

määratakse kindlaks hiljem] tootja garantii.  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku tõendi tootja garantii kohta. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad I tüübi ökomärgisega seadmed 

loetakse nõuetele vastavaks. 

seadmed. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium TK24. 

Pakkuja peab pakkuma tooteid, millel on X-aastane [vähemalt 3, 

määratakse kindlaks hiljem] tootja garantii.  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku tõendi tootja garantii kohta. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad I tüübi ökomärgisega seadmed 

loetakse nõuetele vastavaks. 

TK4. Remontimist võimaldav disain 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed. 

Pakkuja peab tagama, et tarnitavates toodetes kasutatud ühendus- või 

sulgemismeetodid ei takista alljärgnevalt loetletud osade (kriitilise 

tähtsusega komponendid) remonti ega asendamist.  

 Sülearvutid: aku, kuvaripaneel/-koost, salvestid (pooljuhtketas (SSD), 

kõvaketas (HDD), muutmälu (RAM)), sisemine/väline toiteplokk, 

klaviatuur, emaplaat.  

 Lauaarvutid: protsessor, graafikaprotsessor (PCIe-siiniga), 

sisemine/väline toiteplokk, salvestid (SSD, HDD, optilise ketta ajam 

(ODD), RAM), emaplaat. 

 Kõik-ühes-arvutid: sisemine/väline toiteplokk, salvestid (SSD, HDD, 

ODD, RAM), emaplaat. 

 Tahvelarvutid: aku, kuvaripaneel/-koost, sisemine/väline toiteplokk. 

 Nutitelefonid: aku, kuvaripaneel/-koost, laadija. 

 Kuvarid: ühenduskaablid, toitekaablid, väline toiteplokk. 

1. märkus: kriitilise tähtsusega komponentide loetelust on välja jäetud 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed.  

Pakkuja peab tagama, et alljärgnevad osad (kriitilise tähtsusega 

komponendid) on hõlpsasti ligipääsetavad, remonditavad ja asendatavad 

kaubandusvõrgus kättesaadavate tööriistade abil (klass A, B või C 

vastavalt standardile EN 45554:2020 – vt selgitav märkus allpool). 

 Sülearvutid: aku, kuvaripaneel/-koost, salvestid (pooljuhtketas (SSD), 

kõvaketas (HDD), muutmälu (RAM)), sisemine/väline toiteplokk, 

klaviatuur, emaplaat.  

 Lauaarvutid: protsessor, graafikaprotsessor (PCIe-siiniga), 

sisemine/väline toiteplokk, salvestid (SSD, HDD, optilise ketta ajam 

(ODD), RAM), emaplaat. 

 Kõik-ühes-arvutid: sisemine/väline toiteplokk, salvestid (SSD, HDD, 

ODD, RAM), emaplaat. 

 Tahvelarvutid: aku, kuvaripaneel/-koost, sisemine/väline toiteplokk. 

 Nutitelefonid: aku, kuvaripaneel/-koost, laadija. 

 Kuvarid: ekraanikoost ja LED-taustavalgusti, toite- ja juhtimisahela 
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emaplaadile joodetud protsessorid. 

2. märkus: loetelu kuvarikomponentidest, mis peavad olema asendatavad, 

on esitatud määruse (EL) 2019/2021 II lisas (D. „Materjalitõhususe 

nõuded“; punkti 5 alapunkt A). 

Osade asendamise juhised tuleb esitada hooldus-/remondijuhendis. 

Juhendis tuleb muu hulgas kirjeldada turvameetmeid ohutu remontimise 

tagamiseks, esitada seadme koostejoonis, kus on näidatud ligipääsetavad ja 

asendatavad osad (see võidakse esitada ka videojuhiste kujul), ning 

loetleda vajaminevad tööriistad. Hooldus-/remondijuhend peab olema 

internetis tasuta kättesaadav. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama: 

 märke selle kohta, et asjaomaseid osi saab asendada lõppkasutaja ja/või 

tehnik; 

 osade asendamise juhiseid sisaldava hooldus-/remondijuhendi 

otselingina tootja veebisaidil avaldatud dokumendile;  

 remondiga seotud teabe kooskõlas standardiga EN 45559:2019 

(Meetodid teabe esitamiseks energiamõjuga toodete materjalitõhususe 

aspektide kohta)2. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad I tüübi ökomärgisega seadmed 

loetakse nõuetele vastavaks.  

trükkplaadid. 

1. märkus: kriitilise tähtsusega komponentide loetelust on välja jäetud 

emaplaadile joodetud protsessorid. 

2. märkus: loetelu kuvarikomponentidest, mis peavad olema asendatavad, 

on esitatud määruse (EL) 2019/2021 II lisas (D. „Materjalitõhususe 

nõuded“; punkti 5 alapunkt A). 

Osade asendamise juhised tuleb esitada hooldus-/remondijuhendis. 

Juhendis tuleb muu hulgas kirjeldada turvameetmeid ohutu remontimise 

tagamiseks, esitada seadme koostejoonis, kus on näidatud ligipääsetavad ja 

asendatavad osad, (see võidakse esitada ka videojuhiste kujul) ning 

loetleda vajaminevad tööriistad. Hooldus-/remondijuhend peab olema 

internetis tasuta kättesaadav. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama: 

 märke selle kohta, et asjaomaseid osi saab asendada lõppkasutaja ja/või 

tehnik; 

 osade asendamise juhiseid sisaldava hooldus-/remondijuhendi 

otselingina tootja veebisaidil avaldatud dokumendile. 

 Remondiga seotud teave tuleb esitada kooskõlas standardiga 

EN 45559:2019 (Meetodid teabe esitamiseks energiamõjuga toodete 

materjalitõhususe aspektide kohta)2.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad I tüübi ökomärgisega seadmed 

loetakse nõuetele vastavaks. 

                                                           
2 Standardi EN 45559:2019 kohaselt peab lõppkasutajatele esitatav teave olema lihtne, selge ja kasutajasõbralikul kujul, hõlpsasti juurdepääsetav, nähtav ja loetav; see esitatakse selle riigi ametlikus keeles, kus toodet müüakse. 
Võimaluse korral kasutatakse pikkade või keerukate tekstide asemel või nende täienduseks sümboleid. Teavitusmeetodit tuleks enne lõppkasutajate puhul kohaldamist (võimaluse korral) hinnata ning arvesse võtta selles 

valdkonnas varem tehtud uuringute tulemusi. 
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Selgitav märkus. Tööriistade liigitus kooskõlas standardiga EN 45554:2020 

Standardi EN 45554:2020 kohaselt saab osa asendada A klassi tööriistade abil juhul, kui seda on võimalik demonteerida: 

o tööriistadeta; 

o tööriista, tööriistakomplekti või toote või varuosaga koos tarnitud tööriistakomplekti abil; 

o standardi tabelis A.3 loetletud põhitööriistade abil: lapikkruvikeeraja, ristpeakruvikeeraja või Torx-kruvikeeraja (ISO 2380, ISO 8764, 

ISO 10664); kuuskantvõti (ISO 2936); lehtsilmusvõti (ISO 7738); universaaltangid (ISO 5746); poolümarate mokkadega tangid 

(ISO 5745); diagonaallõiketangid (ISO 5749); kullinokk-tangid (kiirreguleeritavad liugühendusega tangid) (ISO 8976); lukustustangid; 

reguleeritavad tangid traadi lõikamiseks ja klemmide pressimiseks; avamisvahend; pintsetid; roostevabast terasest peaga haamer 

(ISO 15601); murtavate teradega üldotstarbeline lõikenuga; multimeeter; voltmeeter; jootekolb; kuumliimipüstol; luup. 

Osa saab asendada B klassi tööriista abil juhul, kui seda on võimalik demonteerida sellise tööriista või toote jaoks ettenähtud tööriistaga, mis on 

loetletud toote remonditavuse, uuendatavuse ja korduskasutatavuse hindamiseks kasutatava meetodi kirjelduses (kui puudub meetod, milles oleks 

kindlaks määratud toote jaoks ettenähtud tööriistad, ei ole see kategooria kohaldatav). 

Osa saab asendada C klassi tööriista abil juhul, kui seda ei ole võimalik demonteerida eespool nimetatud põhitööriistadega või toote jaoks ettenähtud 

tööriistadega, kuid selleks ei ole vaja kasutada mingeid omandiõigusega kaitstud vahendeid. 

TK5. Andmete füüsilise kustutuse funktsioon 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav kõigi kategooriate seadmete suhtes, v.a arvutikuvarid ja renoveeritud/taastatud seadmed. 

Toote kõigis andmesalvestites sisalduvate kasutajaandmete kustutamiseks peab olema kättesaadav andmete füüsilise kustutuse funktsioon (vt selgitav 

märkus allpool). Funktsiooni kasutamise juhised ning teave rakendatavate meetodite ja toetatava(te) füüsilist andmete kustutust käsitleva(te) 

standardi(te) kohta tuleb esitada kasutusjuhendis ja/või veebilingina tootja veebilehele. 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama toote juurde kuuluva andmete kustutamise funktsiooni tehnilise kirjelduse. Vastavuse tõendamisel saab võrdlusalusena lähtuda 

standardi NIST 800-88 1. versiooni suunistest (tase „Clear“ või samaväärne tase). 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

Selgitav märkus. Andmete füüsilise kustutuse tehnilised lahendused 
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Andmete füüsilise kustutuse funktsioon võib olla tagatud tehniliste lahenduste abil, sealhulgas (kuid mitte ainult): 

o funktsiooni realiseerimine püsivaras, tavaliselt põhimises sisend-väljundsüsteemis (BIOS); 

o funktsiooni realiseerimine autonoomses buuditavas keskkonnas olevas tarkvaras, mis tarnitakse tootega kaasas oleval buuditaval CD-l; 

o funktsiooni realiseerimine tootega kaasas oleval DVD-l või USB-mäluseadmel või tarkvaras, mille saab installida koos tootega 

tarnitavatesse toetatavatesse operatsioonisüsteemidesse. 

 

4.2 Akude kasutusiga ja vastupidavus 

 

TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK6. Aku vastupidavus  

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning 

nutitelefonid). 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteeriumid TK24 ja TK25.  

Katsega kontrollitav aku seisukord peab pärast 300 tsüklit olema ≥ 80 %.  

Katsed tuleb teha kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017. 

Määratlused on esitatud allpool selgitavas märkuses. 

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud 

katseasutustes kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 või 

samaväärsete nõuetega tehtud katsete tulemused. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks.  

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete (süle- ja tahvelarvutid ning 

nutitelefonid) puhul. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteeriumid TK25 ja TK26.  

Katsega kontrollitav aku seisukord peab olema 

  ≥ 90 % pärast 300 tsüklit3 või  

  ≥ 80 % pärast 500 tsüklit. 

Katsed tuleb teha kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 või 

samaväärsete nõuetega. Määratlused on esitatud allpool selgitavas 

märkuses. 

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud 

katseasutustes kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 tehtud katsete 

                                                           
3 NB! Katsete künnisväärtus 300 tsüklit ei vasta eeldatavale vastupidavusele, vaid on märksa suurema vastupidavuse (nt > 500 tsüklit) lähend.  
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tulemused.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks.  

Selgitav märkus. Seisukorra määratlus 

Seisukord: täislaetud aku mahutavus (milliampertundides) teataval ajahetkel väljendatuna protsendina projekteeritud mahutavusest (nimimahutavusest. 

TK7. Elektrilise jõudluse miinimumnõuded 

 

 

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning 

nutitelefonid). 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium TK27. 

Aku peab vastama standardi IEC EN 61960-3:2017 kohastele elektriliste 

katsete vastavuskriteeriumidele (vt täpsem teave käesoleva dokumendi 

I lisas).  

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katseasutustes 

kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 tehtud katsete tulemused.  

TK8. Aku seisukorra teave 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid). 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium TK26. 

Pakkuja tarnitavatel seadmetel peab olema eelnevalt installitud tarkvara, mis määrab kindlaks patarei/aku seisundi ja jälgib seda ning võimaldab lugeda 

patarei/aku seisukorda ja laetustaset, samuti patarei/aku kõigi täislaadimistsüklite arvu ning kuvada need andmed kasutajale. Määratlused on esitatud 

allpool selgitavas märkuses. 

Tarkvara peab samuti andma kasutajale juhiseid selle kohta, kuidas pikendada aku kasutusiga. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama tarkvara tehnilise kirjelduse ja versiooniteabe. 
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Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks.  

Selgitav märkus. Laadimistsükli, laetustaseme ja seisukorra määratlused 

 Laadimistsükkel: üks laadimistsükkel lõppeb siis, kui aku laetakse täis (0 %-st 100 %-ni) ning seejärel tühjendatakse see 0 %-ni. Selleks võidakse 

akut osaliselt laadida-tühjendada mitu korda eri laetustasemetel, tingimusel, et laadimis-/tühjendusvoolu koguväärtus on ligikaudu võrdne 

nimimahutavusega. 

 Laetustase: aku saadaolev mahutavus, mida väljendatakse protsendina mahutavusest täislaetusel (SBS-IF, 1998). 

 Seisukord: täislaetud aku mahutavus (milliampertundides) teataval ajahetkel väljendatuna protsendina projekteeritud mahutavusest 

(nimimahutavusest). 

TK9. Akukaitsetarkvara 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav sülearvutite puhul. 

Pakkuja tarnitavatel seadmetel peab olema eelnevalt installitud tarkvara, mis võimaldab seada aku laetustaseme piirangu juhuks, kui arvutit kasutatakse 

süstemaatiliselt nii, et see on vooluvõrku ühendatud (nt laetustase alla ≤ 80%). 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse selle kohta, et tarnitavatel toodetel on nõutavate erisustega eelnevalt installitud tarkvara. Samuti tuleb esitada 

tarkvara tehniline kirjeldus ja versiooniteave. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks.  

TK10. Nutilaadimine 

 Kohaldatav tahvelarvutite ja nutitelefonide puhul.  

Pakkuja tarnitavatel seadmetel peab olema eelnevalt installitud 

akuhaldussüsteem koos nutilaadimistarkvaraga, mis võimaldab kindlaks 

teha kasutaja laadimisharjumused/-mustrid, peatada laadimisprotsessi enne 

100 % saavutamist (nt 80 % juures) ning laadida seadme täis üksnes 

kasutaja vajaduse korral. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse selle kohta, et tarnitavatel 
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toodetel on nõutavate erisustega eelnevalt installitud tarkvara. Samuti tuleb 

esitada tarkvara tehniline kirjeldus ja versiooniteave. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks.  

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

PHK1. Aku täiendav vastupidavus 

 Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning 

nutitelefonid). 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium PHK11. 

Lisapunkte antakse juhul, kui aku vastupidavus on suurem kui 500 tsüklit 

(mille juures aku säilitab ≥ 80 % algsest nimimahutavusest) vastavalt 

tagatud lisatsüklite arvule. 

Tõendamine 

Katsed tuleb teha kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017. Pakkujad 

peavad esitama ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katseasutustes tehtud 

katsete tulemused. 

 

4.3 Kaasaskantavate seadmete vastupidavuse katsed 
 

TEHNILINE KIRJELDUS  

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK11. Kukkumiskatse  

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid). 
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Seadmeid tuleb katsetada kooskõlas järgmiste standarditega: 

 IEC 60068. Osa 2-31: Ec (vabalangemine, menetlus 1); 

 standardi MIL-STD-810H meetod 516.8 (löögikatse (IV menetlus) kukkumiskõrgusega 45 cm).  

Märkus. 2021. aasta lõpuni on vastuvõetavad sõjalise standardi MIL-STD-810G eelmises versioonis kirjeldatud vastava meetodi alusel tehtud katsed (vt 

täpsem teave II lisas). 

Pärast kukkumiskatset peavad seadmed vastama käesoleva dokumendi II lisas esitatud funktsionaalsetele toimivusnõuetele. 

Teise võimalusena tuleb tarnitav seade varustada sellise korpuse ja kaitseümbrisega, mida on katsetatud või mis on projekteeritud kooskõlas sellise 

vastupidavusstandardiga nagu MIL-STD-810 (USA) või samaväärsete katsemenetluste alusel. 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama katsearuanded, milles tõendatakse, et mudeliga on tehtud katsed ning et mudel vastas vastupidavuse suhtes kohaldatavatele 

funktsionaalsetele toimivusnõuetele.  

Katsed peab tegema standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katselabor. 

Kui sama tootega on tehtud samadele või rangematele tehnilistele kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse nende tulemusi, ilma et oleks vaja 

katseid korrata.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks.  

TK12. Temperatuuritaluvus 

 Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning 

nutitelefonid). 

Seadmeid tuleb katsetada kooskõlas järgmiste standarditega: 

 IEC 60068, osa 2-1: A. külm, osa 2-2: B. kuiv kuumus; 

 standardi MIL-STD-810H meetod 501.7 (kõrge temperatuur – 

tavapäraselt kuumad tingimused (A2)) ja meetod 502.7 (madal 

temperatuur – tavapäraselt külmad tingimused (C1)). 

Katsetes kasutatakse II lisas kirjeldatud kohandatud ladustamis-

/töötemperatuure. 
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Pärast temperatuuritaluvuskatseid peavad seadmed vastama käesoleva 

dokumendi II lisas esitatud funktsionaalsetele toimivusnõuetele. 

Märkus. 2021. aasta lõpuni on vastuvõetavad sõjalise standardi MIL-STD-

810G eelmises versioonis kirjeldatud vastava meetodi alusel tehtud katsed 

(vt täpsem teave II lisas).  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama katsearuanded, milles tõendatakse, et mudeliga on 

tehtud katsed ning et mudel vastas temperatuuritaluvuse funktsionaalsetele 

toimivusnõuetele. Katsed peab tegema standardi ISO 17025 kohaselt 

akrediteeritud katselabor. Kui sama tootega on tehtud samadele või 

rangematele tehnilistele kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse 

nende tulemusi, ilma et oleks vaja katseid korrata.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks.  

TK13. Tahkete võõrkehade ja vee sissetungimise vastane kaitseaste pooltugevdatud (semi-rugged) ja tugevdatud korpusega (rugged) seadmete 

puhul 

 

 

 

 

 

 

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning 

nutitelefonid). 

Lisatakse juhul, kui seadmetega töötatakse eeldatavalt välitingimustes või 

muudes karmides kasutuskeskkondades ja -tingimustes.  

Lepingu alusel tarnitavad tooted peavad olema läbinud vastupidavuskatsed 

kooskõlas järgmiste standarditega: 

 IEC/EN 60529:2013. Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-

kood); 

 standardi MIL-STD-810H meetod 510.7 (I menetlus – liiv ja tolm 

– tolmu madaltuisk) ja meetod 506.6 (I menetlus – vihm). 

Pärast temperatuuritaluvuskatseid peavad seadmed vastama käesoleva 
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dokumendi II lisas esitatud funktsionaalsetele toimivusnõuetele. 

Ümbristega tagatav kaitseaste peab olema vähemalt IP54.  

Märkus. 2021. aasta lõpuni on vastuvõetavad sõjalise standardi MIL-STD-

810G eelmises versioonis kirjeldatud vastava meetodi alusel tehtud katsed 

(vt täpsem teave II lisas). 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama katsearuanded, milles tõendatakse, et mudeliga on 

tehtud katsed ning et mudel vastas tahkete võõrkehade ja vee 

sissetungimise vastase kaitseastme suhtes kohaldatavatele 

funktsionaalsetele toimivusnõuetele. Katsed peab tegema standardi 

ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katselabor. 

Kui sama tootega on tehtud samadele või rangematele tehnilistele 

kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse nende tulemusi, ilma et 

oleks vaja katseid korrata.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

Selgitav märkus. Standardi IEC/EN 60529:2013 kohased kaitseastmed 

 Esimese tunnusnumbriga tähistatavad kaitseastmed tahkete võõrkehade sissetungimise eest:  

 IP5x – tolmu läbipääs ei ole täielikult takistatud, kuid tolmu ei tohi sisse pääseda sellisel hulgal, et see häiriks seadme talitlust või halvendaks 

ohutust; 

 IP6x – tolm ei pääse ümbrisesse; täielik kaitse kokkupuute eest. 

 Teise tunnusnumbriga tähistatavad kaitseastmed vee sissetungimise eest:  

 IPx4 – ümbrisele mis tahes suunast pritsiv vesi ei tohi avaldada kahjulikku toimet; 

 IPx5 – ümbrisele mis tahes suunast suunatud veejoad ei tohi avaldada kahjulikku toimet; 

 IPx6 – ümbrisele mis tahes suunast suunatud tugevad veejoad ei tohi avaldada kahjulikku toimet; 
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 IPx7 – ümbrise ajutisel sukeldamisel standardse rõhu ja kestuse juures ei tohi vett sisse tungida sellisel hulgal, et see avaldaks kahjulikku toimet; 

 IPx8 – ümbrise kestval sukeldamisel tingimustes, mis peavad olema kokku lepitud tootja ja kasutaja vahel, ei tohi vett sisse tungida sellisel 

hulgal, et see avaldaks kahjulikku toimet. Tingimused peavad olema rangemad kui tunnusnumbri 7 puhul. 

 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

PHK2. Kaasaskantavate seadmete vastupidavuse katsed 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid). 

Kohaldatavad katsed tuleb täpsustada hanketeates, et kajastada toote ettenähtud kasutustingimusi.  

Punkte antakse selliseid tooteid hõlmavatele pakkumustele, mis on läbinud standardi IEC 60068, USA standardi MIL-810 või samaväärsete nõuete 

kohased vastupidavuskatsed.  

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem] alljärgneva eest: 

 juhuslik kukkumine (x punkti); 

 löögitaluvus (x punkti);  

 vibratsioonitaluvus (x punkti); 

 ekraani vastupidavus (x punkti);  

 temperatuuritaluvus (x punkti). 

Funktsionaalsed toimivusnõuded ja katsete spetsifikatsioonid on esitatud kriteeriumide dokumendi II lisas.  

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama katsearuanded, milles tõendatakse, et mudeliga on tehtud katsed ning et mudel vastas vastupidavuse suhtes kohaldatavatele 

funktsionaalsetele toimivusnõuetele. 

Katsed peab tegema standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katselabor. 
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Kui sama tootega on tehtud samadele või rangematele tehnilistele kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse nende tulemusi, ilma et oleks vaja 

katseid korrata.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

PHK3. Tahkete võõrkehade ja vee sissetungimise vastane kaitseaste pooltugevdatud (semi-rugged) ja tugevdatud korpusega (rugged) seadmete 

puhul 

Kohaldatav kaasaskantavate seadmete puhul (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid). 

Lisatakse juhul, kui seadmetega töötatakse eeldatavalt välitingimustes või muudes karmides kasutuskeskkondades ja -tingimustes.  

Punkte antakse juhul, kui toodete puhul on tõendatud, et neil on alljärgnevad tahkete võõrkehade ja vee sissetungimise kaitseastmed vastavalt 

standardile IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 – 0,25 X punkti; 

 IP66 – 0,5 X punkti; 

 IP67 – 0,75 X punkti;  

 IP68 – X punkti.  

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama katsearuanded, milles tõendatakse, et mudeliga on tehtud katsed ning et mudel vastas tahkete võõrkehade ja vee sissetungimise 

vastase kaitseastme suhtes kohaldatavatele funktsionaalsetele toimivusnõuetele.  

Katsed peab tegema standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katselabor. 

Kui sama tootega on tehtud samadele või rangematele tehnilistele kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse nende tulemusi, ilma et oleks vaja 

katseid korrata.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

 

4.4 Komponentide koostalitlusvõime ja korduskasutatavus 

 

TEHNILINE KIRJELDUS 
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Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK14. Standardne port 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav kõigi seadmete suhtes, v.a arvutikuvarid ja renoveeritud/taastatud seadmed. 

Lepingu alusel tarnitavad seadmed peavad olema varustatud vähemalt ühe standardse USB Type-C™ andmevahetuspesaga (andmeport), mis on 

tagasiühilduv USB 2.0-ga vastavalt standardile IEC 62680-1-3:2018. 

Kui tootel puudub sisseehitatud USB Type-C pesa, peab olema võimalik lisatasuta juurde tellida adapter. 

Tõendamine  

Pakkuja peab iga pakutava mudeli kohta esitama tootejuhendi, mis peab sisaldama seadme koostejoonist, kus on näidatud, mis tüüpi pistmikke on 

kasutatud.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

Selgitav märkus. Standardne USB Type-C™ pesa 

Standardne USB Type-C™ pesa on määratletud vastavalt standardile IEC 62680-1-3:2018 (Universaalse jadasiini andme- ja toiteliidesed. Osa 1-3: 

tavakomponendid – USB Type-C™ kaabli ja pistmiku tehniline kirjeldus). 

TK15. Standardne välistoiteallikas 

 Kohaldatav kõigi kaasaskantavate seadmete suhtes, millel on vähemalt 

100 W toiteplokk. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium PHK12. 

Ei ole kohaldatav Qi-tehnoloogiaga (juhtmevabalt) laetavate toodete 

suhtes (nt selleks, et tagada suur vastupidavus vette sukeldamisele või 

tolmule, nagu tööstuslike arvutite puhul). 

Lepingu alusel tarnitavad seadmed peavad olema varustatud standardse 

USB Type-C™ USB-toitepesaga (toiteport) vastavalt standardile 

EN/IEC 63002:2017.  

Kui tootel puudub sisseehitatud USB-toitepesa, peab olema võimalik 
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lisatasuta juurde tellida adapter. 

Tõendamine  

Pakkuja peab iga pakutava mudeli kohta esitama tootejuhendi, mis peab 

sisaldama seadme koostejoonist, kus on näidatud, mis tüüpi toitepesasid on 

kasutatud. 

Selgitav märkus. Standardne välistoiteallikas 

Välistoiteallikate koostalitlusvõime suunised põhinevad standardil IEC 63002:2016 (Kaasaskantavate andmetöötlusseadmete välistoiteallikate tuvastus- 

ja kommunikatsioonikoostalitlusvõime meetod). 

TK16. Välistoiteallikas: lahtiühendatavad kaablid 

 Kohaldatav kõigi kaasaskantavate seadmete suhtes, millel on vähemalt 

100 W toiteplokk, v.a renoveeritud/taastatud seadmed. 

Renoveeritud/taastatud seadmete puhul vt kriteerium PHK13. 

Välistoiteallika konfiguratsioon peab koosnema USB-välistoiteallikast 

ning lahtiühendatavast (või välistoiteallika ümbrisesse sisseehitatud) 

sisendkaablist ja lahtiühendatavast IKT-seadmega ühendatavast 

väljundkaablist. 

Tõendamine  

Pakkuja peab iga pakutava mudeli kohta esitama tootedokumendid, mis 

peavad sisaldama seadme koostejoonist, kus on näidatud USB-

välistoiteallika peamised omadused. 

TK17. Tagasiühilduvus: adapterid 

 Kohaldatav paiksete ja sülearvutite puhul. 

Eraldi peab olema võimalik osta alljärgnevaid adaptereid [valitakse 

allolevast loendist]: 

 USB-C > USB-A;  

 USB-C > VGA;  
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 USB-C > HDMI; 

 USB-C > RJ45 (Etherneti port). 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama nõutavate adapterite tehnilised kirjeldused ja 

hinnakirja. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

PHK4. IKT-seadmed ilma tarvikuteta 

 Kohaldatav süle- ja tahvelarvutite ning nutitelefonide puhul. 

Lisapunkte antakse juhul, kui eraldi hanke korras on võimalik juurde osta 

alljärgnevaid tarvikuid:  

 välistoiteallikas; 

 kõrvaklapid.  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama mudeli hinnapakkumuse koos nende tarvikute 

maksumusega ja ilma selleta ning eraldi hinnapakkumuse kummagi 

tarviku kohta. Hinnapakkumuses tuleb kirjeldada ka tarvikute tellimise 

protsessi. 

 

5 ELi KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMIDE 2. KATEGOORIA: ENERGIATARBIMINE 
 

Reguleerimisese 

IKT-seadmete tarne 
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TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK18. Arvutite energiatõhususe miinimumtase  

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav paiksete ja kaasaskantavate arvutite puhul. 

Kõikide lepingu alusel tarnitavate seadmete puhul peab arvutatav tüüpiline energiatarbimine (ETEC) olema väiksem või sama suur kui käesoleva 

dokumendi III lisas esitatud suurim tüüpiline energiatarbimine (ETEC_MAX). 

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama tüüpilise energiatarbimise (ETEC) väärtuse, mis on kindlaks määratud standardi IEC 62623:2012 alusel tehtud katsete ja 

arvutustega. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega või muu märgistussüsteemi märgisega tooted loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastavuse tõendamisel on vastuvõetavad standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud katseasutustes kooskõlas standardiga IEC 62623:2012 tehtud 

alternatiivsete katsete tulemused. 

TK19. Kuvarite energiatõhususe miinimumtase 

Kohaldatav arvutikuvarite suhtes. 

Kõikide lepingu alusel tarnitavate mudelite energiatõhususindeks peab 

energiatõhususe skaalal vastama klassidele A–D kooskõlas komisjoni 

delegeeritud määruse (EL) 2019/20134 I lisaga.  

Tõendamine 

Iga tarnitava mudeli kohta peab pakkuja esitama kehtiva energiamärgise, 

mis on väljastatud kooskõlas energiamärgistuse raammäärusega (määrus 

(EL) 2017/1369).  

Nõuetele vastavaks loetakse A-, B-, C- või D-klassi märgisega tooted.  

Arvutikuvarite suhtes kohaldatav alates 31. märtsist 2021. 

Kõikide lepingu alusel tarnitavate mudelite energiatõhususindeks peab 

vastama klassidele [A; D] (selle määrab kindlaks avaliku sektori hankija 

allpool selgitavas märkuses kirjeldatud metoodika alusel).  

Tõendamine 

Iga tarnitava mudeli kohta peavad pakkujad esitama kehtiva 

energiamärgise, mis on väljastatud kooskõlas energiamärgistuse 

raammäärusega (määrus (EL) 2017/1369). 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

                                                           
4 Komisjoni 11. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kuvarite energiamärgistusega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010 (EMPs 

kohaldatav tekst). 
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tooted loetakse nõuetele vastavaks. 

Selgitav märkus. Nõutavate energiatõhususe klasside kindlaksmääramine 

Avaliku sektori hankija peaks viitama kahele hanke ajal kõrgeimale ELi energiatõhususe klassile, mille kohta on Euroopa energiamärgisega toodete 

andmebaasis (ERPEL) registreeritud vähemalt 25 kuvarimudelit. 

Alates 31. märtsist 2021 registreerivad arvutikuvarite tarnijad oma seadmed enne Euroopa turule laskmist andmebaasis ERPEL. Selles toodete 

andmebaasis saavad avaliku sektori hankijad (ja tarbijad) otsida energiamärgiseid ja toodete teabelehti, sealhulgas energiatõhususe klassi andmeid. 

Andmebaasis ERPEL saab vahetult kontrollida nõutava energiatõhususe ja näitajatega seadmete olemasolu. Toote teabelehel esitatakse muu hulgas 

ekraani diagonaal sentimeetrites ja ekraani eraldusteravus pikslites. 

TK20. Kõhnklientseadmed serveripõhises keskkonnas  

 Kohaldatav kõhnklientarvutite suhtes. 

Selle tehnilise kirjelduse kasutamist võidakse üldjoontes kaaluda 

serveripõhise töökeskkonna puhul. 

Lepingu alusel tarnitavad seadmed peavad kuuluma kõhnklientarvutite 

kategooriasse. Iga tarnitava seadme tüüpiline energiatarbimine (ETEC) peab 

olema väiksem kui II lisa kohaselt arvutatud ETEC_MAX väärtus 

kõhnklientarvutite puhul.  

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama standardi IEC 62623:2012 kohaste katsete ja 

arvutuste tulemusena saadud tüüpilise energiatarbimise (ETEC) väärtuse 

kilovatt-tundides ja tõendama, et see ei ületa II lisa kohaselt 

kõhnklientarvutite jaoks arvutatud ETEC_MAX künnisväärtust. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks.  

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 
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PHK5. Arvutitele ettenähtud künnist ületav energiatõhusus  

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Seda kriteeriumi on soovitatav kasutada koos lauaarvutite kriteeriumiga TK18, juhul kui toodete kasutusviis on graafikamahukas. 

Punkte antakse juhul, kui toote energiatõhusus on parem kriteeriumi TK18 kohaselt nõutav ETEC_MAX väärtus. 

Maksimaalselt võidakse anda x punkti [täpsustatakse hiljem]. Punkte antakse vastavalt sellele, mil määral on energiatõhusust parandatud: 

 üle 60 % väiksem: x punkti; 

 40–59 % väiksem: 0,75x punkti 

 25–39 % väiksem: 0,50x punkti; 

 15–24 % väiksem: 0,25x punkti. 

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama tüüpilise energiatarbimise (ETEC) väärtuse, mis on kindlaks määratud standardi IEC 62623:2012 alusel tehtud katsete ja 

arvutustega. Vastavuse tõendamiseks võib esitada tüüpilise energiatarbimise väärtuse, mis on märgitud kehtivas Energy Stari sertifikaadis. 

PHK6. Kuvaritele ettenähtud künnist ületav energiatõhusus 

Kohaldatav arvutikuvarite suhtes. 

Kasutatakse koostoimes kriteeriumiga TK19. 

Punkte antakse juhul, kui toote energiatõhususe klass on kõrgem kui D. 

Maksimaalselt võidakse anda x punkti [täpsustatakse hiljem]. Punkte tuleb 

anda vastavalt sellele, mil määral parandatakse energiatõhususe klassi. 

Energiatõhususe klass Energiatõhususindeks  

(EEI) 

Punktid  

A EEI < 0,30  x punkti 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66x punkti 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33x punkti 

Kohaldatav arvutikuvarite suhtes. 

Kasutatakse koostoimes kriteeriumiga TK19. 

Punkte antakse juhul, kui lepingu alusel tarnitavad seadmed kuuluvad 

hanke ajal kõrgeimasse Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasis 

(ERPEL) registreeritud kuvarimudelite energiatõhususe klassi [X-klass, 

selle määrab avaliku sektori hankija kindlaks hiljem]. 

Tõendamine 

Iga tarnitava mudeli kohta peavad pakkujad esitama kehtiva 

energiamärgise, mis on väljastatud kooskõlas energiamärgistuse 

raammäärusega (määrus (EL) 2017/1369). 
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Tõendamine 

Iga tarnitava mudeli kohta peab pakkuja esitama kehtiva energiamärgise, 

mis on väljastatud kooskõlas energiamärgistuse raammäärusega (määrus 

(EL) 2017/1369).  
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6 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMIDE 3. KATEGOORIA: OHTLIKUD AINED 
 

Reguleerimisese 

IKT-seadmete tarne 

 

VALIKUKRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

VK1. Piiratud kasutusega ainete kontroll 

 Kohaldatav kõigi asjaomaste tootekategooriate suhtes, v.a 

renoveeritud/taastatud seadmed. 

Pakkuja peab tõendama, et tarnitavate toodete kogu tarneahelas 

kohaldatakse piiratud kasutusega ainete kontrolli raamistikku. 

Toodete hindamine piiratud kasutusega ainete kontrolli seisukohalt 

peaks hõlmama vähemalt järgmisi valdkondi: 

 toodete planeerimine/projekteerimine; 

 tarnijate vastavus nõuetele; 

 analüütilised katsed. 

Piiratud kasutusega ainete kontroll peab hõlmama vähemalt teatavate 

ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi (RoHS) ja – kui see on 

asjakohane – kemikaalimääruse REACH (XVII lisa) kohaselt piiratud 

aineid ning REACH-määruse kandidaatainete loetellu kantud aineid (vt 

selgitav märkus allpool). Rakendamisel tuleks järgida 

standardis IEC 62476 või samaväärsetes nõuetes kehtestatud suuniseid 

ning tarnitavate toodete koostise tuvastamine, seire ja deklareerimine 

peaks põhinema standardi IEC 62474 kohasel 

materjalideklaratsioonide andmebaasil. Teise võimalusena võidakse 

tarneahelas osalejatelt deklaratsioone koguda standardi IPC-1752 
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alusel. 

Tarnijate deklaratsioonid seoses piiratud kasutusega ainete kontrolli 

meetmetele vastavusega tuleb koguda kõigi tarnitavate toodete 

asjaomaste materjalide, osade ja alakoostude kohta ning neid tuleb 

hoida ajakohasena. Nende tõendamiseks võib vajaduse korral kasutada 

tarnijate auditeid ja analüütilisi katseid.  

Piiratud kasutusega ainete kontrolli menetlustega tuleb tagada, et toote 

ja tarnija vastavust hinnatakse uuesti, kui: 

 muutuvad piiratud kasutusega ainetele kehtivad nõuded; 

 muutuvad tarnitavad materjalid, osad ja alakoostud; 

 muutuvad tootmis- ja koosteprotsessid. 

 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama dokumendid, milles kirjeldatakse süsteemi ja 

selle menetlusi ning esitatakse tõendid süsteemi rakendamise kohta 

Selgitav märkus. RoHS-direktiivi ja REACH-määruse alusel reguleeritavate ainete loetelu 

RoHS-direktiivi alusel piiratud ainete kehtiv loetelu on esitatud komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 (millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa piiratud kasutusega ainete loetelu osas) II lisas. 

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus)) XVII lisas on 

esitatud loetelu ainetest, mida ei toodeta, viida turule ega kasutata juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele. Piiratud ainete loetelu 

on avaldatud ECHA veebisaidil, kus seda korrapäraselt ajakohastatakse: https://echa.europa.eu/et/substances-restricted-under-reach.  

REACH-määruse artikli 59 lõike 10 kohaselt avaldatav autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu on kättesaadav ja 

seda ajakohastatakse korrapäraselt ECHA veebisaidil (https://echa.europa.eu/et/candidate-list-table). 

Väga ohtlikeks aineteks nimetatud ja kandidaatainete loetellu kantud ainete puhul kehtib REACH-määruse artikli 33 alusel erikohustus edastada 

teavet toodetes sisalduvate ainete kohta. See teave tuleks tarneahelas edastada, ilma et seda oleks vaja taotleda. Sama teabe peavad kõik 

tarneahelas tegutsevad tarnijad ECHA-le esitama ka jäätmete raamdirektiivi artikli 9 lõike 1 punkti i alusel (https://echa.europa.eu/scip). Kõnealune 

teave tehakse avalikult kättesaadavaks toodetes sisalduvate probleemsete ainete (SCIP) andmebaasis. 

https://echa.europa.eu/et/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/et/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/et/scip
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TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK21. Kloori- ja broomiühendite sisalduse piiramine plastosades 

Kohaldatav kõigi asjaomaste tootekategooriate suhtes, v.a renoveeritud/taastatud seadmed. 

Lepingu alusel tarnitavate seadmete rohkem kui 25 grammi (nutitelefonide puhul 5 grammi) kaaluvates plastosades peab halogeenitud ainete 

sisaldus olema väike. Seadme iga plastosas peab broomi- ja kloorisisaldus olema alla 1 000 ppm (0,1 massiprotsendi). 

See ei ole kohaldatav trükkplaatide, elektrooniliste komponentide, kaablite ja juhtmeisolatsiooni ning ventilaatorite suhtes. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama dokumendid, milles tõendatakse nõudele vastavust kas  

 katseandmetega, mille kohaselt on kloori- ja broomisisaldus vastavas osas alla 1 000 ppm (katsemeetod võib põhineda standardil 

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

 standardil IEC 62474 põhinevate või sarnaste dokumentidega (nt kontrollitavate ainete süsteemi alusel koostatud dokumendid, nagu 

analüütiliste katsete ja tarnijate vastavushindamise andmed). 

Erandite kasutamisel tuleb esitada tootja kinnitus. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega tooted loetakse nõuetele vastavaks. 

PHK7. Väga ohtlike ainete sisalduse piiramine 

 Kohaldatav kõigi asjaomaste tootekategooriate suhtes, v.a 

renoveeritud/taastatud seadmed. 

Punkte tuleb anda juhul, kui ükski alljärgnevatest alakoostudest ei 

sisalda tahtlikult lisatud ainena ühtki REACH-määruse kandidaatainete 

loetellu kantud ainet rohkem kui 0,1 massiprotsenti:  

 integreeritud komponentidega emaplaat (sh protsessor, 

muutmälu, graafikakomponendid); 
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 kuvaseade (sh taustavalgustus); 

 korpused ja paneelid; 

 väline klaviatuur, hiir ja/või puutetundlik paneel; 

 välised vahelduv- ja alalisvoolukaablid (sh adapterid ja 

akupangad). 

REACH-määruse kandidaatainete loetelu puhul tuleb lähtuda 

hankemenetluse ajal kehtivast versioonist (vt selgitav märkus allpool). 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta. 

Kasutada võib standardil IEC 62474 põhinevaid või sarnaseid 

dokumente (nt kontrollitavate ainete süsteemi alusel koostatud 

dokumendid, nagu analüütiliste katsete ja tarnijate vastavushindamise 

andmed). 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks. 

Selgitav märkus. Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu 

REACH-määruse artikli 59 lõike 10 kohaselt avaldatav autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu on kättesaadav ja 

seda ajakohastatakse korrapäraselt ECHA veebisaidil (https://echa.europa.eu/et/candidate-list-table). 

Väga ohtlikeks aineteks nimetatud ja kandidaatainete loetellu kantud ainete puhul kehtib REACH-määruse artikli 33 alusel erikohustus edastada 

teavet toodetes sisalduvate ainete kohta. See teave tuleks tarneahelas edastada, ilma et seda oleks vaja taotleda. 

PHK8. Kahetsusväärse asendamise vältimine 

 Seda kriteeriumi kohaldatakse asjaomaste plastifikaatoreid ja 

leegiaeglusteid sisaldavate toodete suhtes, v.a renoveeritud/taastatud 

seadmed.  

Punkte antakse juhul, kui RoHS-direktiivi (milles käsitletakse ohtlike 

ainete kasutamise piiramist) alusel piiratud plastifikaatorite ja 

halogeenitud leegiaeglustite asendamine põhineb Euroopa 

https://echa.europa.eu/et/candidate-list-table
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Kemikaaliameti soovitatavatel võrdleva ohuhindamise meetoditel ja 

vahenditel või OECD pakutaval asendamise ja alternatiivide hindamise 

vahendite kogumil. 

Ohte tuleb hinnata vähemalt nende leegiaeglustite ja plastifikaatorite 

puhul, mida kasutatakse rohkem kui 25 grammi kaaluvates plastosades. 

Tõendamine 

Alternatiivsed plastifikaatorid ja leegiaeglustid tuleb märkida nime ja 

CASi numbriga.  

Pakkujad peavad esitama tõendid selle kohta, et valitud alternatiivi 

(alternatiive) on hinnatud Euroopa Kemikaaliameti soovitatavate 

võrdleva ohuhindamise meetodite ja vahendite abil  

 

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

kasutades OECD pakutavat asendamise ja alternatiivide hindamise 

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

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks. 

 

https://echa.europa.eu/et/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMIDE 4. KATEGOORIA: OLELUSRINGI LÕPU HALDAMINE 
 

7.1 Ringlussevõttu võimaldav disain 
 

Reguleerimisese 

IKT-seadmete tarne 

 

TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK22. Plastist korpuste, kestade ja paneelide märgistus 

 Kohaldatav paiksete arvutite ja arvutikuvarite suhtes. 

Rohkem kui 25 grammi kaaluvad plastist väliskorpused, -kestad ja -

paneelid peavad olema märgistatud vastavalt standardile ISO 11469 

ning standardi ISO 1043 osadele 1 ja 4. Plastosadele ei kohaldata 

märgistusnõuet allpool selgitavas märkuses kirjeldatud tingimustel. 

Tõendamine  

Pakkuja peab loetlema plastosad koos nende kaalu, polümeerse 

koostise ning standardite ISO 11469 ja ISO 1043 kohaste 

märgistustega. Märgistuse mõõtmed ja asukoht tuleb visuaalselt ära 

näidata.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks.  

Selgitav märkus. Plastosade märgistamise erandid 

Märgistusnõuded ei kehti plastkomponentidele järgmistel juhtudel: 

i) märgistamine ei ole plastkomponendi kuju või mõõtmete tõttu võimalik; 



 

43 

ii) märgistus mõjutaks plastkomponendi toimivust või funktsionaalsust ning 

iii) märgistamine ei ole valumeetodi tõttu tehniliselt võimalik. 

Märgistust ei nõuta järgmiste plastkomponentide puhul: 

i) pakend, kleeplint, märgised ja pakkekile; 

ii) juhtmed, kaablid ja pistmikud, kummist osad ning juhtudel, kui loetava suurusega märgistuse jaoks ei ole piisava suurusega sobivat pinda; 

iii) trükkplaadikoostud, PMMA-plaadid, optilised komponendid, elektrostaatilise lahenduse vastase kaitse komponendid, elektromagnetiliste 

häirete vastase kaitse komponendid, kõlarid; 

iv) läbipaistavad osad, mille puhul võib märgistus takistada asjaomase osa toimimist. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

PHK9. Plastist korpuste, kestade ja paneelide ringlussevõetavus – eraldatavad sisedetailid ja kinnitused 

 Kohaldatav paiksete arvutite ja arvutikuvarite suhtes. 

Lisapunkte antakse juhul, kui ükski plastist üksikosa, mis kaalub 

rohkem kui 25 grammi, ei sisalda vormitud, kuum- või 

ultrahelitöötluse abil kinnitatud ega liimitud metallsisedetaile ega -

kinnitusi, välja arvatud juhul, kui metallkomponendi saab eraldada kas 

plastosa küljest lahtimurdmisega või üldkasutatavate tööriistadega. 

Seda nõuet ei kohaldata ventilaatorite tiivikute suhtes. 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama kas 

1) dokumendid, milles tõendatakse, et tootel ei ole vormitud, kuum- 

või ultrahelitöötluse abil kinnitatud ega liimitud metallsisedetaile ega -

kinnitusi;  

2) dokumendid, milles tõendatakse, et komponendi saab eraldada kas 

plastosa küljest lahtimurdmisega või üldkasutatavate tööriistadega, kui 

tootel on vormitud, kuum- või ultrahelitöötluse abil kinnitatud või 
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liimitud metallsisedetaile või -kinnitusi, 

või 

3) põhjuse metallsisedetaili/-kinnituse puhul ohutus-, õiguslikest või 

tehnilistest nõuetest erandi(te) kohaldamiseks, kui seda taotletakse. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

PHK10. Plastist korpuste, kestade ja paneelide ringlussevõetavus – värvid ja pinnakatted 

 Kohaldatav paiksete arvutite ja arvutikuvarite suhtes. 

Lisapunkte antakse juhul, kui seadmete plastkomponentides 

kasutatavad värvid ja pinnakatted ei kahjusta oluliselt neist 

komponentidest ringlussevõtul valmistatava ringlussevõetud 

plastmaterjali elastsust katsetamisel standardi ISO 180 või 

samaväärsete nõuete kohaselt (vt selgitav märkus allpool). 

Rohkem kui 25 grammi kaaluvate plastist üksikosade puhul ei tohi olla 

kasutatud liimi, pinnakatet, värvi ega viimistlusvahendit, mis ei 

võimalda ringlussevõttu.  

Seda nõuet ei kohaldata alljärgneva suhtes: 

 trükkplaadikoostud ja ventilaatorite tiivikud; 

 juhtmed ja kaablid, pistmikud, elektroonilised komponendid, 

optilised komponendid, akustilised komponendid, 

elektrostaatilise lahenduse vastase kaitse komponendid ja 

elektromagnetiliste häirete vastase kaitse komponendid; 

 ohutus-, õiguslike või tehniliste nõuete täitmiseks vajalikud 

metallist sisedetailid/-kinnitused. 

 

Tõendamine  

Seda, kas pinnatöötlusvahend(id) (liimid, pinnakatted, värvid või 

viimistlusvahendid) võimaldavad ringlussevõttu, tuleb tõendada kas 
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1) katsetulemustega, mille kohaselt ei vähene materjali löögisitkus 

pinnatöötlusvahendi(te) tõttu rohkem kui 25 % võrra mõõdetuna 

standardi ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 või ISO 179-1 alusel 

Izodi või Charpy löökpaindeteimis sälguga teimikul toatemperatuuril; 

üks katsetulemus võib olla representatiivne mitme osa suhtes, kui 

osades on kasutatud sama materjali ning katses on kasutatud halvimaid 

võimalikke kasutustingimusi,  

või 

2) eraldi avaldustega vähemalt kolmelt plasti ringlussevõtjalt või 

avaldusega vähemalt ühelt elektroonika plastmaterjale sõltumatu 

majandusüksusena töötlevalt plasti ringlussevõtjalt (st ta ei ole tootja 

töövõtja/sidusettevõtja ega kutseorganisatsiooni töövõtja), selle kohta, 

et pinnatöötlusvahendid ei kahjusta plasti ringlussevõetavust,  

või 

3) sõltumatu labori katsetulemustega. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

seadmed loetakse nõuetele vastavaks. 

Selgitav märkus. Mõju ringlussevõetud plastmaterjali elastsusele 

Oluliseks kahjustamiseks loetakse selle kriteeriumi puhul seda, kui standardi ISO 180:2019 (Plastid. Izodi löögisitkuse määramine) alusel 

tehtavas Izodi löökpaindeteimis väheneb ringlussevõetud vaigu löögisitkus sälguga teimikul > 25 %. 
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7.2 Olelusringi lõpu haldamine 
 

Reguleerimisese 

IKT-seadmete olelusringi lõpu haldamise teenuste hankimine 

 

TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK23. Arvutite turvaline kogumine, andmekandjate saniteerimine, arvutite korduskasutamine ja ringlussevõtt 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

IKT-seadmete olelusringi lõpu haldamise teenuste hankimine. 

Pakkujad peavad pakkuma korduskasutamise ja ringlussevõtu teenust toote jaoks tervikuna või selliste komponentide jaoks, mis vajavad kasutusea 

lõppu jõudnud seadmete suhtes kohaldatava elektroonikaromude direktiivi VII lisa kohast selektiivset töötlemist. Teenus peab hõlmama järgmist 

tegevust: 

• kogumine (tagasivõtusüsteem); 

• konfidentsiaalne käitlemine ja andmete kustutamine (kui seda ei tee asutus ise);  

• töökorras oleku kontrollimine, hooldamine, remontimine ja uuendamine, et valmistada tooted ette korduskasutamiseks;  

• toodete edasimüük korduskasutamiseks; 

• lammutamine komponentide korduskasutamise, ringlussevõtu ja/või kõrvaldamise eesmärgil. 

Teenuse osutamisel peavad nad teatama korduskasutamiseks ette valmistatud või edasi müüdud seadmete ning ringlussevõtuks ette valmistatud 

seadmete osakaalu.  

Esemete korduskasutamiseks ettevalmistamine ning ringlussevõtu- ja kõrvaldamistoimingud peavad täielikult vastama elektroonikaromude 

direktiivi 2012/19/EL (uuesti sõnastatud) artiklis 8 ning VII ja VIII lisas sätestatud nõuetele ning lähtuda tuleb selektiivsele töötlemisele suunatavate 
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komponentide loetelust [vt selgitav märkus allpool].  

Tõendamine  

Pakkuja peab kirjeldama kogumise, andmeturbe, korduskasutamiseks ettevalmistamise, korduskasutamiseks edasimüügi ning 

ringlussevõtu/kõrvaldamise korraldust. Kirjeldus peab sisaldama lepingu kehtivusajal kehtivaid tõendeid selle kohta, et elektroonikaromude 

käitlemiseks kasutatavad tegevuskohad vastavad nõuetele. 
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Selgitav märkus. Selektiivset elektroonikaromude töötlemist vajavad komponendid 

Elektroonikaromude direktiivi VII lisa kohast selektiivset töötlemist vajavad alljärgnevad komponendid: 

1) elavhõbedat sisaldavad komponendid;  

2) akud;  

3) trükkplaadid, mille pindala on suurem kui 10 cm2;  

4) põlemist takistav broomitud plast;  

5) klorofluorosüsivesinikud (CFC), osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikud (HCFC) ja fluorosüsivesinikud (HFC), süsivesinikud (HC);  

6) välised elektrijuhtmed;  

7) polüklooritud bifenüüle (PCBd) sisaldavad kondensaatorid;  

8) tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad osad;  

9) probleemseid aineid sisaldavad elektrolüütkondensaatorid;  

10) seadmed, mis sisaldavad osoonikihti kahandavaid gaase või mille globaalse soojendamise potentsiaal (GWP) on üle 15; 

11) osoonikihti kahandavad gaasid, mida tuleb töödelda kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 
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LTT2. IKT-seadmete lõppsihtkoha teatamine 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kasutatakse koostoimes kriteeriumiga TK23. 

Töövõtja peab esitama aruande inventariloendis olevate seadmete oleku kohta, kui kõik seadmed on korduskasutamiseks või ringlussevõtuks või 

kõrvaldamiseks töödeldud. Aruandes märgitakse korduskasutatud või ringlusse võetud esemete osakaal ning asjaolu, kas need jäid ELi või eksporditi. 

ELis ringlusse võetud seadmete ja komponentide puhul tuleb aktsepteerida alljärgnevaid käitlemiskohtadega seotud tõendeid: 

 luba, mille on välja andnud riigi pädev asutus kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 23, või  

 kolmanda isiku välja antud vastavussertifikaat standardi EN 50625-1 või samaväärse vastavussüsteemi tehniliste nõuete täitmise kohta. 

Kui seadmed ja komponendid eksporditakse korduskasutamiseks või ringlussevõtuks, peavad töövõtjad esitama alljärgneva saatmis- ja töötlemisteabe:  

 korduskasutamiseks ette nähtud seadmeid sisaldavate saadetiste teave kooskõlas elektroonikaromude direktiivi 2012/19/EL VI lisaga.  

Väljaspool ELi töötlemiseks eksporditavate elektroonikaromude puhul on vaja kolmanda isiku väljastatud vastavussertifikaati, millega tõendatakse, et 

täidetud on selle kriteeriumi kohased elektroonikaromude direktiivi miinimumnõuded või standardi EN 50625-1 või samaväärse vastavussüsteemi 

tehnilised nõuded. 
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8 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMIDE 5. KATEGOORIA: RENOVEERITUD/TAASTATUD 

SEADMED 
 

8.1 Renoveeritud/taastatud IKT-seadmete tarne 
 

Reguleerimisese 

Renoveeritud/taastatud IKT-seadmete tarne 

 

VALIKUKRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

VK2. Renoveerimis-/taastamisprotsessi kvaliteet 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse uute toodete puhul kasutatavast hankemeetodist eraldiseisvasse 

hankemeetodisse. 

Pakkuja peab rakendama kvaliteedi tagamise / kvaliteedikontrolli menetlusi, et tagada lepingu alusel tarnitavate seadmete minimaalne kvaliteet 

(vt selgitav märkus allpool). Kvaliteedi tagamise ja kvaliteedikontrolli menetlused peavad hõlmama vähemalt järgmisi etappe: 

 kontrollimine; 

 vajaduse korral taastöötlemine (nt remont, asendamine või uuendamine); 

 puhastamine;  

 katsetamine; 

 ladustamine; 

 pakendamine ja transport. 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama üksikasjalikud andmed kvaliteedi tagamise / kvaliteedikontrolli menetluste kohta, mis on kehtestatud selleks, et tagada 
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lepingu alusel tarnitavate seadmete kvaliteet. 

Vastavuse tõendamisel on aktsepteeritavad alljärgnevatele standarditele (või samaväärsetele nõuetele) vastavad kolmandate isikute 

sertifitseeritud juhtimissüsteemid seadmete renoveerimiseks/taastamiseks. 

 Standardi ISO 9001 kohased kvaliteedijuhtimissüsteemid ja standardi ISO 14001 kohased keskkonnajuhtimissüsteemid, sh kvaliteedi 

tagamise / kvaliteedikontrolli menetlused eespool nimetatud etappideks.  

 BS 8887‑220:2010 – tootmist, monteerimist ja demonteerimist ning olelusringi lõpul töötlemist võimaldav disain (MADE). 

Taastamisprotsess. Tehniline kirjeldus (kohaldatav taastamisprotsesside suhtes). 

 BS 8887-240:2011 – tootmist, monteerimist ja demonteerimist ning olelusringi lõpul töötlemist võimaldav disain (MADE). 

Renoveerimine (kohaldatav renoveeritud/taastatud seadmete suhtes). 

 EN 50614:2020 juhul, kui seadmed kõrvaldati kasutuselt ja elektroonikaromud valmistati seejärel ette korduskasutamiseks samal 

eesmärgil, milleks seadmed valmistati. 

Selgitav märkus. Kvaliteedi tagamise tasemed 

Pakkuja peaks kehtestama kvaliteedi miinimumnõuded vastavalt alljärgnevatele näidetele. 

 Väline seisukord: rohkem kui 20 cm kauguselt nähtavad välised kahjustused puuduvad. 

 Algsed tehaseseaded: tooted tuleb lähtestada algsetele tehaseseadetele ja need peavad olema kasutamiseks täielikult lukustamata. 

 Tooteid peab olema võimalik uuendada püsivara uusimale algseadme valmistaja toetatavale versioonile (kui see on kohaldatav ja 

tehniliselt teostatav). 

Esitada tuleb kasutusjuhend. Paberkandjal kasutusjuhendi puudumisel tuleb võimaluse korral lisada link või viide tootjapoolsele 

kasutusjuhendile.  

TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK24. Renoveeritud/taastatud toote garantii 

Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse 

uute toodete puhul kasutatavast hankemeetodist eraldiseisvasse 

hankemeetodisse. 

Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse 

uute toodete puhul kasutatavast hankeprojektist eraldiseisvasse 

hankeprojekti. 
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Pakkuja pakutavatel toodetel peab olema X-aastane [vähemalt 1-

aastane] garantii.  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku tõendi garantii kohta. 

Pakkuja pakutavatel toodetel peab olema X-aastane [vähemalt 2-

aastane] garantii.  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku tõendi garantii kohta. 

TK25. Aku vastupidavus  

Kohaldatav uue akuga varustatud renoveeritud kaasaskantavate 

seadmete (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid) suhtes.  

Aku vastupidavus peab olema suurem kui 300 akutsüklit (aku 

seisukord ≥ 80 %).  

Katsed tuleb teha kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 või 

samaväärsete nõuetega.  

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud 

katseasutustes kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 tehtud 

katsete tulemused. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks.  

Kohaldatav uue akuga varustatud renoveeritud kaasaskantavate 

seadmete (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid) suhtes. 

 Aku vastupidavus peab olema: suurem kui 500 tsüklit 

(seisukord ≥ 80 %) või 

 aku vastupidavus peab olema: suurem kui 300 tsüklit 

(seisukord ≥ 90%). 

Katsed tuleb teha kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 või 

samaväärsete nõuetega.  

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama standardi ISO 17025 kohaselt akrediteeritud 

katseasutustes kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017 tehtud 

katsete tulemused.  

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks.  

TK26. Teave aku vastupidavuse kohta 

Kohaldatav kasutatud akuga varustatud renoveeritud kaasaskantavate seadmete (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid) suhtes.  

Pakkuja peab pakkumuses märkima kasutatud akude seisukorra miinimummäärad (nt > 80 %).  

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama teabe lepingu alusel tarnitavate kaasaskantavate seadmete akude seisukorra kohta. 
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TK27. Elektrilise jõudluse miinimumnõuded 

 Kohaldatav uue akuga varustatud renoveeritud kaasaskantavate 

seadmete (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid) suhtes. 

Aku peab vastama standardi IEC EN 61960-3:2017 kohastele 

elektriliste katsete kriteeriumidele. 

Tõendamine 

Pakkujad peavad esitama ISO 17025 kohaselt akrediteeritud 

katseasutustes tehtud katsete tulemused. 

Kindlaksmääratud nõuetele vastavad asjaomase I tüübi ökomärgisega 

tooted loetakse nõuetele vastavaks. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

PHK11. Aku täiendav vastupidavus 

 Kohaldatav uue akuga varustatud renoveeritud kaasaskantavate 

seadmete (süle- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid) suhtes. 

Lisapunkte antakse juhul, kui aku vastupidavus on suurem kui 

500 tsüklit (mille juures aku säilitab ≥ 80 % algsest nimimahutavusest) 

vastavalt tagatud lisatsüklite arvule. 

Tõendamine 

Katsed tuleb teha kooskõlas standardiga IEC EN 61960-3:2017. 

Pakkujad peavad esitama ISO 17025 kohaselt akrediteeritud 

katseasutustes tehtud katsete tulemused. 

PHK12. Standardne välistoiteallikas 

 Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse 

uute toodete puhul kasutatavast hankemeetodist eraldiseisvasse 

hankemeetodisse. 

Kohaldatav kõigi kaasaskantavate andmetöötlusseadmete suhtes, 
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millel on vähemalt 100 W toiteplokk. 

Ei ole kohaldatav üksnes Qi-tehnoloogiaga laetavate toodete suhtes (nt 

selleks, et tagada suur vastupidavus vette sukeldamisele või tolmule, 

nagu tööstuslike arvutite puhul). 

Lisapunkte antakse juhul, kui lepingu alusel tarnitavad seadmed on 

varustatud standardse USB Type C toitepesaga vastavalt standardile 

EN/IEC 63002:2017.  

Kui tootel puudub sisseehitatud USB-toitepesa, peab olema võimalik 

lisatasuta juurde tellida adapter. 

Tõendamine  

Pakkuja peab iga pakutava mudeli kohta esitama tootejuhendi, mis 

peab sisaldama seadme koostejoonist, kus on näidatud, mis tüüpi 

toitepesasid on kasutatud. 

Selgitav märkus. Standardne välistoiteallikas 

Välistoiteallikate koostalitlusvõime suunised põhinevad standardil IEC 63002:2016 (Kaasaskantavate andmetöötlusseadmete välistoiteallikate 

tuvastus- ja kommunikatsioonikoostalitlusvõime meetod). 

PHK13. Välistoiteallikas: lahtiühendatavad kaablid 

 Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse 

uute toodete puhul kasutatavast hankemeetodist eraldiseisvasse 

hankemeetodisse. 

Lisapunkte antakse juhul, kui välistoiteallika konfiguratsioon koosneb 

välistoiteallikast ning lahtiühendatavast (või välistoiteallika ümbrisesse 

sisseehitatud) sisendkaablist ja lahtiühendatavast IKT-seadmega 

ühendatavast väljundkaablist. 

Tõendamine  

Pakkuja peab iga pakutava mudeli kohta esitama tootejuhendi, mis 

peab sisaldama seadme koostejoonist, kus on näidatud, mis tüüpi 
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välistoiteallikaid on kasutatud. 

 

8.2 Renoveeritud/taastatud IKT-seadmete tarnega seotud hooldusleping 
 

Reguleerimisese 

Renoveeritud/taastatud IKT-seadmete tarnega seotud hooldusleping 

 

TEHNILINE KIRJELDUS 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TK28. Pikendatud hoolduslepingu pakkumine 

 Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse 

uute toodete puhul kasutatavast hankemeetodist eraldiseisvasse 

hankemeetodisse. 

Pakkuja peab osutama teenuseid vähemalt X aasta [määratakse 

kindlaks hiljem] jooksul vastavalt teenustaseme nõuete dokumendile 

(vt selgitav märkus allpool).  

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et tarnitavatel toodetel on 

lepingu tehnilisele kirjeldusele ja asjaomasele teenustaseme 

kokkuleppele vastav garantii. 

Selgitav märkus. Teenustaseme nõuete näited  

Teenustaseme nõuete dokumendis kirjeldatakse, kuidas tuleks teenust kliendile osutada. Teenustaseme nõuded võivad olla näiteks järgmised.  

 Võimalus kasutada renoveerija/taastaja garantiid: registreerida garantii; hallata kõiki dokumente või tõendeid, mis on vajalikud garantii 

kasutamiseks; kasutada garantiid avaliku haldusasutuse nimel (garantii kehtivusaja jooksul); kontrollida renoveerijalt üle, kas renoveerija 

garantii tingimused on täidetud.  

 Äraviimine ja tagasitoomine: toote/toodete äraviimine teatavast asukohast avaliku haldusasutuse valdustes ning selle/nende 
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tagasitoomine teatavasse asukohta avaliku haldusasutuse valdustes. Samuti võidakse nõuda alternatiivseid variante toodete mugavaks 

tagasisaamiseks. 

 Rikete haldamine: tõhusalt toimiva ühtse kontaktpunkti tagamine tehniliste küsimuste ja selliste probleemide lahendamiseks, mis võivad 

süveneda; juhtumi kulgu jälgiv isik; eduaruanded; läbipaistev juurdepääs garantiiandmebaasile (olenemata sellest, kes garantiiandmeid 

haldab), et kontrollida garantiistaatust; pooleliolevate intsidentide staatuse jälgitavus.  

 Juurdepääs diagnostikaks ja remondiks vajalikele vahenditele: juurdepääs kõigile riistvara diagnostikaks ja parandamiseks vajalikele 

tööriistadele; juurdepääs tehnilisele väljaõppele, et saada sertifitseeritud remonditehnikuks; võimalus saada (lihtlitsentsi alusel) 

sertifitseeritud tehniliseks partneriks (teha garantiiremonditöid). 

 Teenusega hõlmatud akud: teenus hõlmab sõnaselgelt asjaomaste akutoitel toodete akudefekte, nt kui aku ei lae või puudub ühendus 

akuga. Kasutamise käigus toimuvat aku mahutavuse järkjärgulist vähenemist ei tohi lugeda defektiks, kui see ei ole hõlmatud akude 

asendamise põhimõtetega (vt punkt allpool). 

 Akude asendamise põhimõtted: teenus hõlmab selliste akude väljavahetamist, mis ei vasta jõudluse miinimumtingimustele seoses 

vastupidavusega tsüklite arvuna (vt kriteeriumid TK25 ja TK26 aku vastupidavuse kohta).  

 Rikkestatistika esitamine: kõrgetasemelise mittejälgitava anonüümseid koondandmeid sisaldava statistika esitamine lepingu alla 

kuuluvate toodetega seotud intsidentide liikide (nende olemus ja arv), probleemide ja diagnostika kohta. 

 Intsidendihaldus / probleemihaldus / ennetav hooldus: teenus hõlmab kõiki toiminguid, mis on vajalikud IKT-toodete parimas töökorras 

hoidmiseks või rikkis seadme või selle mõne komponendi parima töökorra taastamiseks, sealhulgas hõlmab see intsidendi- ja 

probleemihaldust ning ennetavat hooldust. Ennetav hooldus garantiiperioodil hõlmab operatsioonisüsteemi ja turvauuendusi lepingu 

kogu kehtivusaja vältel. 

 Uuendamine: teatava aja möödudes (nt kolm aastat) võidakse teha uuendusvõimaluste kontroll, mis hõlmab jõudlusega seotud aspekte, nt 

protsessor/mälu/kettad.  

 Remont/asendamine: kõigi selliste toodete remont, mis on pikendatud garantiiperioodil saanud tavapärase kasutuse käigus kahjustada või 

läinud rikki, või nende toodete asendamine samaväärsete või paremate jõudlusnäitajatega toodetega. See hõlmab ka püsivaraga seotud 

rikkeid. Kui tootel vahetatakse mõni osa välja, peab asendusosal olema sama ulatuse ja kehtivusajaga pikendatud garantii nagu asendatud 

osal. Pikendatud garantii kehtib nii riist- kui ka tarkvara suhtes, välja arvatud juhul, kui kokku on lepitud teisiti. 

 Kohustus kasutada esimese parandusmeetmena remonti/uuendamist: teenuseosutaja võtab kohustuse pakkuda rikete puhul seadme 

asendamise asemel võimalust seda remontida/uuendada, kui see on tehniliselt teostatav. 
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LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LTT3. Hooldusleping 

 Kohaldatav renoveeritud/taastatud toodete hangete suhtes. Kaasatakse 

uute toodete puhul kasutatavast hankemeetodist eraldiseisvasse 

hankemeetodisse. 

Kasutatakse koos kriteeriumiga TK28 (pikendatud hoolduslepingu 

pakkumine).  

Pakkuja peab esitama korrapäraseid [sagedus määratakse kindlaks 

hankija ja tarnija kokkuleppel] aruandeid vastavuse kohta kõigile 

teenustaseme kokkuleppes kindlaks määratud parameetritele, 

põhilistele tulemusnäitajatele ja muudele näitajatele. 

Selgitav märkus. Põhiliste tulemusnäitajate näited  

1. koondatud peamine tulemusnäitaja – lahendatud intsidendid: intsidendi lahendamiseks ettenähtud aja jooksul lahendatud intsidentide arv kuus 

/ vastava kuu jooksul avatud intsidentide või eelneval kuul avatud ja veel pooleliolevate intsidentide koguarv. Igakuine sihtväärtus: ≥ 90 %. 

2. koondatud peamine tulemusnäitaja – kohustus kasutada esimese parandusmeetmena remonti: toote remondi või uuendamisega lahendatud 

intsidentide arv / toote asendamisega lahendatud intsidentide arv. 
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9 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE 

 

Olelusringi kulude arvestamine on meetod, mida saab kasutada IT-seadmete omamise 

kogukulu (ja võimalusel mõningate keskkonnaalaste välismõjude) hindamiseks. Selle 

meetodi abil saab teha tulemuslikke pikaajalisi investeerimisotsuseid, kuna mõningad 

kuluaspektid ei pruugi olla otsustajale kohe nähtavad, nt võidakse suurema 

alginvesteeringuga saavutada väiksemad olelusringi kulud, kaasaskantavate seadmete parem 

vastupidavus ning väiksemad remondi- ja uuenduskulud. Kui arvesse võetakse ka 

välismõjusid, on olelusringi kulude arvestamine iseäranis sobiv parema keskkonnatoime 

saavutamiseks. 

 

Olelusringi kulude arvestamisel võetakse tavaliselt arvesse järgmisi kulusid: 

 soetamiskulud, 

 kohaletoimetamis- ja paigaldamiskulud, 

 hooldus-/teenusekulud, 

 käitamiskulud (energiatarbimine), 

 tasud, maksud ja muud kulud, 

 välismõju (energiatarbimisega seotud CO2 heide). 

 

Kui olelusringi kulude arvestamisel võetakse arvesse kasutamisest tulenevat energiatarbimist 

ja seda arvestatakse osana kuludega seonduvast pakkumuste hindamise kriteeriumist, ei 

tohiks see kajastuda ühegi teise pakkumuste hindamise kriteeriumi all. Sellegipoolest on 

täiesti võimalik kombineerida olelusringi kulude arvestamist tehniliste kirjeldustega, milles 

määratakse kindlaks energiatõhususe miinimumnõuded, nagu käesolevates ELi 

keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumides esitatud tehnilised kirjeldused (TK18, TK19 ja 

TK20). 

 

Samuti saab olelusringi kulude arvestamist kajastada sellistes pakkumuste hindamise 

kriteeriumides, mis põhinevad muudel keskkonnatoime aspektidel, nagu vastupidavus, 

ringlussevõetavus ja olelusringi lõpuga seotud kaalutlused. 

 

Olelusringi kulude arvestamise seisukohast on olulised toote kasutusea pikendamise 

strateegiad, näiteks remonditavus ja uuendatavus (sh varuosade kättesaadavus ja 

kulutõhusus), töökindlad disainilahendused, vastupidavus ja asendamine (nt akude puhul). 

Pakkumuste hindamise etapis on aga tõenäoliselt keeruline käsitleda neid tahke olelusringi 

kulude arvestamisel, sest asjaomased kulud ja tulud ei ole kindlad ning neid ei ole võimalik 

rahaliselt kvantifitseerida. ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumides tuleks neid 

tahke selle asemel käsitleda tehniliste kirjelduste ja pakkumuste hindamise kriteeriumides, 

nagu käesolevas dokumendis. 

 

Lisateavet olelusringi kulude arvestamise ja selleks kasutatavate abivahendite kohta saab 

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

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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I lisa. Akukatsed vastavalt standardile IEC EN 61960-3:2017 

Parameeter Kirjeldus Aku vastavuse kriteerium 

Tühjenemisvõimekus 

temperatuuril 20 °C 

(nimimahutavus) 

Selle katsega tõendatakse aku 

mahutavuse vastavus nimimahutavusele. 

100 % nimimahutavusest (C5 Ah)5 

Tühjenemisvõimekus 

temperatuuril –20 °C 

(nimimahutavus) 

Selle katse käigus hinnatakse aku 

mahutavust madalal temperatuuril. 

30 % nimimahutavusest (C5 Ah) 

Kiirtühjenemisvõimekus 

temperatuuril 20 °C 

Selle katsega määratakse kindlaks aku 

mahutavus kiirtühjendamisel. Katse ei 

ole nõutav juhul, kui aku ei ole ette 

nähtud kasutamiseks sellise 

tühjenemiskiirusega (1 ItA). 

60 % nimimahutavusest (C5 Ah) 

Laetuse (mahutavuse) 

säilitamine 

(isetühjenemine) ja 

taastumine 

Selle katsega määratakse esiteks kindlaks 

aku säilinud mahutavus pärast 

pikendatud kestusega hoiustamist 

(28 päeva) ja teiseks hoiustamisele 

järgneval laadimisel taastuv mahutavus. 

60 % nimimahutavusest (C5 Ah) 

Laetuse (mahutavuse) 

säilitamine pärast 

pikaajalist hoiustamist 

Selle katsega määratakse kindlaks aku 

mahutavus pärast pikaajalist hoiustamist 

(90 päeva) 50 % laetult, millele järgneb 

laadimine. 

85 % nimimahutavusest (C5 Ah) 

Vastupidavus tsüklite 

arvuna 

Selle katsega määratakse kindlaks aku 

laadimis-/tühjendamistsüklite arv enne 

mahutavuse olulist vähenemist. 

 

60 % nimimahutavusest (C5 Ah) 

pärast 300 tsüklit 

 

Elektrostaatiline lahendus 

 

Selle katse eesmärk on hinnata aku 

vastupidavust elektrostaatilisele 

lahendusele. 

Toimiv 

 

 

 

                                                           
5 Valmistaja deklareeritud elektrihulk, mida element on võimeline väljastama 5 tunni jooksul. 
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II lisa. Kaasaskantavate seadmete vastupidavuskatsed 

Katse  Katsemeetod Miinimumkünnised Funktsionaalsed 

toimivusnõuded 

Juhuslik 

kukkumine 

 

IEC 60068. Osa 2-31: Ec 

(vabalangemine, menetlus 

1) 

või  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Kukkumiskatse: meetod 

516.7 – löögikatse 

(IV menetlus) 

või 

MIL-STD-810H 

Meetod 516.8 – löögikatse 

(IV menetlus) 

PÕHIKRITEERIUMID  

Süle- või tahvelarvuti kukutatakse 

vähemalt 45 cm (kohandatud 

kukkumiskatse kõrgus) kõrguselt 

kõvale pinnale. See peab kukkuma 

vähemalt üks kord igale alumisele 

küljele ja alumisele nurgale.  

PAKKUMUSTE HINDAMISE 

KRITEERIUMID  

Süle- või tahvelarvuti kukutatakse 

vähemalt 76 cm (30 tolli6) kõrguselt 

kõvale pinnale. See peab kukkuma 

vähemalt üks kord igale alumisele 

küljele ja alumisele nurgale.  

Pärast iga asjaomast 

vastupidavuskatset peab toode 

vastama järgmistele tingimustele. 

1. Toode alglaadib ja toimib 

tavapäraselt. 

 Alglaadimise või talitluse 

taastumise aeg ei tohi katse 

tagajärjel pikeneda enam kui 

50 % võrra. 

 Tavapärased 

tarkvararakendused toimivad 

märgatavate tõrgeteta.  

 Tootel puuduvad tavapärast 

kasutust takistavad suuremad 

kahjustused. 

2. Toode ei tekita ohte 

lõppkasutajale. 

 Korpusel ega kuvaril ei ole 

pragusid ega muid teravate 

kohtadega kahjustusi, mis 

võivad kasutajat vigastada. 

 Ei ole elektriliste 

Temperatuurit

aluvus 

IEC 60068  

Osa 2-1: A. külm  

Osa 2-2: B. kuiv kuumus 

või  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Katse kõrgel 

temperatuuril: meetod 

Kaasaskantavaid seadmeid tuleb katsetada vähemalt 48-tunnise 

kokkupuuteajaga tsüklites järgmistel ladustamistemperatuuridel:  

 kõrgel temperatuuril ladustamine, ≥ 60 °C; 

 madalal temperatuuril ladustamine, ≤ –30 °C. 

Kaasaskantavaid seadmeid tuleb katsetada vähemalt 4-tunnise 

kokkupuuteajaga tsüklites järgmistel töötemperatuuridel: 

 töötemperatuur ≥ 40 °C; 

                                                           
6 USA kaitseministeeriumi standardi MIL-STD-810G meetodi 516.6 VI menetluse kohane kukkumiskatse („Transit drop test“).  
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Katse  Katsemeetod Miinimumkünnised Funktsionaalsed 

toimivusnõuded 

501.6 – tavapäraselt 

kuumad tingimused (A2) 

Katse madalal 

temperatuuril: meetod 

502.6 – tavapäraselt 

külmad tingimused (C1) 

või 

MIL-STD-810H 

Meetod 501.7 – katse 

kõrgel temperatuuril – 

tavapäraselt kuumad 

tingimused (A2) 

Meetod 502.7 – katse 

madalal temperatuuril – 

tavapäraselt külmad 

tingimused (C1) 

 töötemperatuur ≤ –20 °C. 

 

komponentide rikkeid ega 

nendega kokkupuudet, mis 

võiks põhjustada ohtu 

kasutajale. 

 

 

Ekraani 

vastupidavus 

 

Pakkuja peab kinnitama, 

mis katseseadmeid ja -

tingimusi kasutati. 

Kohaldatavad 

katsestandardid: 

ISO 1518-1:2019. Värvid 

ja lakid. Osa 1. 

Kriimustuskindluse 

määramine: püsiva 

koormuse meetod 

ISO 1518-2:2019. Värvid 

ja lakid. Osa 2. 

Kriimustuskindluse 

määramine: muutuva 

 Toode asetatakse tasasele pinnale ja 

tehakse kaks koormuskatset.  

 Sülearvuti kaanele või 

tahvelarvuti ekraanile tuleb 

asetada ühtlaselt jaotuv, vähemalt 

50 kg koormus.  

 Ekraani keskosas tuleb asetada 

ligikaudu 3 cm läbimõõduga alale 

vähemalt 25 kg koormus.  
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Katse  Katsemeetod Miinimumkünnised Funktsionaalsed 

toimivusnõuded 

koormuse meetod 

ASTM C1895-19, 

kasutades kõvaduskatse 

pliiatsit, mis on varustatud 

spiraalvedru ja 1 mm 

läbimõõduga karbiidist 

kuulotsaga (kooskõlas 

standardiga ISO 1518) 

Põrutuskindlu

s 

IEC 60068  

Osa 2-27. Katse Ea ja 

juhised: löök 

Osa 2-47. Katse – 

teimikule koormuse 

rakendamine vibratsiooni-, 

löökpainde- ja 

dünaamiliseks teimiks 

 Toote ülemisele, alumisele, paremale, 

vasakule ja tagumisele küljele tuleb 

rakendada kolm korda poolsiinuslaine 

löögiimpulssi vähemalt 40 G vähemalt 

6 ms jooksul.  

Vibratsioonik

indlus 

IEC 60068  

Osa 2-6. Katse Fc: 

Vibratsioon (sinusoidne)  

Osa 2-47. Katse – 

teimikule koormuse 

rakendamine vibratsiooni-, 

löökpainde- ja 

dünaamiliseks teimiks 

 Miinimumtingimused  

Toote ülemise, alumise, vasaku, 

parema, eesmise ja tagumise telje 

otsale tuleb rakendada juhuslikku 

sinusoidset vibratsiooni sagedusega 

5 Hz kuni vähemalt 250 Hz vähemalt 

ühe võnketsükli jooksul telje kohta.  

Kaitse tolmu 

sissetungimis

e eest  

IEC 60529. Ümbristega 

tagatavad kaitseastmed  

või 

MIL-STD-810G, meetod 

510.5, I menetlus – liiv ja 

 IP6x – tolm ei pääse ümbrisesse; täielik 

kaitse kokkupuute eest. 
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Katse  Katsemeetod Miinimumkünnised Funktsionaalsed 

toimivusnõuded 

tolm – tolmu madaltuisk 

või  

MIL-STD-810H, meetod 

510.7, I menetlus – liiv ja 

tolm – tolmu madaltuisk 

 

Kaitse vee 

sissetungimis

e eest  

IEC 60529. Ümbristega 

tagatavad kaitseastmed  

või 

MIL-STD-810G, meetod 

506.5, I menetlus: vihm ja 

tuulega vihm  

või 

MIL-STD-810H, meetod 

506.6, I menetlus: vihm 

 

 

 IPx5 – ümbrisele mis tahes suunast 

suunatud veejoad ei tohi avaldada 

kahjulikku toimet. 
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III LISA. Arvutite energiatõhususe miinimumtase (vastavalt Energy Stari arvutispetsifikaadi versioonile 7.1)  

Lauaarvutite, integreeritud lauaarvutite ja sülearvutite puhul peab arvutatav tüüpiline energiatarbimine (ETEC) olema väiksem või sama suur kui 

alljärgneva valemi abil arvutatud suurim tüüpiline energiatarbimine (ETEC_MAX). 

ETEC_MAX arvutamise valem 

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

TECMOBILEWORKSTATIONS), 

kus: 

 ALLOWANCEPSU on sellistele toiteallikatele võimaldatav varu, mis vastavad Tabel 1 kindlaksmääratud vabatahtlikele rangematele 

tõhusustasemetele; nõuetele mittevastavate toiteallikate varu on 0; 

 TECBASE on Tabel 2 kindlaksmääratud baasvaru ning 

 TECGRAPHICS on Tabel 2 esitatud eraldi graafikakaardi varu, välja arvatud integreeritud graafikaga süsteemide puhul, millele varu ei 

võimaldata, või lauaarvutite ja integreeritud lauaarvutite puhul, millel on vaikimisi aktiveeritud lülitatav graafika ja millele 

võimaldatakse varu TECSWITCHABLE kaudu, ning 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE ja TECMOBILEWORKSTATIONS on Tabel 3 kohased lisafunktsioonide 

varud. 

Tabel 1.  Toiteallika kasuteguri varu  

Toiteallika 

liik 
Arvuti liik 

Väikseim kasutegur nimiväljundvoolu 

kindlaksmääratud vahemikus 
Väikseim 

keskmine 

kasutegur 

Toiteallika 

varu 

(AllowancePSU) 
10 % 20 % 50 % 100 % 
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Sisemine 

toiteallikas 

Lauaarvuti 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Integreeritud 

lauaarvuti 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

Tabel 2. Lauaarvutite või integreeritud lauaarvutite ja sülearvutite tüüpilise energiatarbimise baasvarud (TECBASE) 

Kategooria 

nimetus 
Graafikavõimekus 

Lauaarvuti või integreeritud lauaarvuti 

Jõudluse punktisumma, 

P 
Baasvaru 

0 
Iga graafika, 

dGfx ≤ G7 
P ≤ 3 69,0 

I1 

Integreeritud või 

lülitatav graafika 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Eraldi 

graafikakaart, 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Kategooria nimetus Sülearvutid 

 

Jõudluse 

punktisumma, 

PV 

Baasvaru 

0 P ≤ 2 6,5 
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I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Tabel 3.  Lauaarvutite, integreeritud lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja sülearvutite lisafunktsiooni varud 

Funktsioon Lauaarvuti 
Integreeritud 

lauaarvuti 
Sülearvuti 

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

TECGRAPHICS 

(kWh)vii 

G
ra

af
ik

a 
k

at
eg

o
o

ri
av

ii
i  

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 × tanh (0,0038 

× 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; 

kaadripuhvri 

andmelaius 

< 192 bitti) 

115 
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G7 

(FB_BW > 128; 

kaadripuhvri 

andmelaius 

≥ 192 bitti) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 × G1 Ei kohaldata 

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

0,30) 

TECSTORAGE (kWh)xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh)xii Ei kohaldata 

8,76 × 0,35 × (1 

+ EP) × (4 × r + 

0,05 × A) 

8,76 × 0,30 × (1 + 

EP) × (2 × r + 0,02 

× A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh)xii Ei kohaldata 4,0 

 

Valem 1. Kõrgendatud jõudlusega integreeritud kuvarite varu arvutamine 

0, kõrgendatud jõudlusega kuvar puudub, 

EP = 0,3, kõrgendatud jõudlusega kuvar, d < 27, 

0,75, kõrgendatud jõudlusega kuvar, d ≥ 27, 

 

kus:  

vi  TECMEMORY lisafunktsioon: kohaldatakse süsteemi paigaldatud gigabaidi suhtes.  
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vii  TECGRAPHICS lisafunktsioon: kohaldatakse üksnes esimese süsteemi paigaldatud eraldi graafikakaardi suhtes, ent mitte lülitatava graafika 

suhtes.  

viii  FB_BW: on kuvari kaadripuhvri ribalaius gigabaitides sekundi kohta (GB/s). Selle parameetri kinnitab tootja ja see tuleks arvutada 

järgmiselt: (andmekiirus [Mhz] × kaadripuhvri andmelaius [bittides]) / (8 × 1 000).  

ix  TECSWITCHABLE stiimul: kohaldatakse lauaarvutites ja integreeritud lauaarvutites vaikimisi aktiveeritud automaatse lülituse puhul.  

x  TECEEE: kohaldatakse standardile IEEE 802.3az (energiatõhus Ethernet) vastava gigabitt-Etherneti pordi suhtes.  

xi  TECSTORAGE lisafunktsioon: kohaldatakse siis, kui süsteemil on rohkem kui üks täiendava sisemise andmekandja element.  

xii  TECINT_DISPLAY lisafunktsioon: EP on kõrgendatud jõudlusega kuvari varu, mis arvutatakse vastavalt Tabel 3; r on ekraani resolutsioon 

megapikslites ning A on ekraani nähtav osa ruuttollides.  

 

Näitaja ETEC_MAX arvutamine kõhnklientarvutite puhul 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE, 

 kus: 

 TECBASE on Tabel 4 kindlaksmääratud baasvaru; 

 TECGRAPHICS on Tabel 4 esitatud eraldi graafikakaardi varu, kui see on kohaldatav; 

 TECWOL on Tabel 4 esitatud WOLi varu, kui see on kohaldatav; 

 TECINT_DISPLAY on Tabel 3 esitatud integreeritud kuvari varu integreeritud lauaarvutite puhul, kui see on kohaldatav, ning 
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 TECEEE on Tabel 3 esitatud lauaarvutite energiatõhusa Etherneti stiimul vastavalt standardile IEEE 802.3az (energiatõhus Ethernet) 

gigabitt-Etherneti pordi kohta. 

 

 

Tabel 4. Kõhnklientarvutite lisafunktsiooni varud 

Lisafunktsioon Varu (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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AKRONÜÜMIDE LOETELU 

PHK Pakkumuste hindamise kriteerium PC Personal Computer (personaalarvuti) 

LTT Lepingu täitmise tingimus PCB Printed Circuit Board (trükkplaat) 

CPU Central Processing Unit (protsessor)  PD Power Delivery (toide) 

EMI 
Electromagnetic Interference (elektromagnetilised 

häired)  
ppm Parts per million (miljondik) 

EoL End of Life (olelusringi lõpp) PMMA Polü(metüülmetakrülaat) 

EPS External Power Supply (välistoiteallikas) PSU Power Supply Unit (toiteplokk)  

ESD 
Electrostatic-sensitive Device (staatilise 

elektrivälja suhtes tundlik seade)  
RAM Random-Access Memory (muutmälu)  

KHG 
Kasvuhoonegaas  

REACH-

määrus 

Kemikaalide registreerimist, hindamist, 

autoriseerimist ja piiramist käsitlev määrus 

KHR Keskkonnahoidlikud riigihanked RoHS 

Restriction of Hazardous Substances (teatavate 

ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev 

direktiiv)  

GWP 
Global Warming Potential (globaalse 

soojendamise potentsiaal) 
VK Valikukriteerium 

HDD Hard Disk Drive (kõvaketas)  SCIP 
Substances of Concern in Products (toodetes 

esinevad probleemsed ained)  

HDMI 
High-Definition Multimedia Interface 

(kõrglahutusega multimeediumiliides) 
SoC State of Charge (laetustase) 

IKT Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia SoH State of Health (seisukord) 

ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon SSD Solid-State Drive (pooljuhtketas)  
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LCA Life Cycle Assessment (olelusringi hindamine) VOA Väga ohtlik aine 

LCC Life Cycle Costing (olelusringi kulude arvestamine) TK Tehniline kirjeldus 

ODD Optical Disc Drive (optilise ketta ajam)  USB Universal Serial Bus (universaalne jadasiin)  

OEM 
Original Equipment Manufacturer (algseadmete 

valmistaja) 
VGA Video Graphics Array (video graafikamassiiv) 

 


