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1. ÚVOD 

 

Kritériá zeleného verejného obstarávania (green public procurement, ďalej len „GPP“) EÚ sú navrhnuté tak, aby subjektom verejného sektora uľahčili 

nákup tovaru, služieb a prác. Kritériá sú formulované tak, aby sa dali, ak to daný orgán považuje za vhodné, (čiastočne alebo úplne) zahrnúť do jeho 

súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. Subjektom verejného sektora sa odporúča, aby pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk 

preskúmali, aký tovar a aké služby a práce, ktoré plánujú nakupovať, sú dostupné na trhu, na ktorom pôsobia.  

Ak verejný obstarávateľ použije kritériá navrhované v tomto dokumente, musí tak urobiť v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti verejného 

obstarávania (pozri napríklad články 42, 43, článok 67 ods. 2 alebo článok 68 smernice 2014/24 a podobné ustanovenia v iných právnych predpisoch 

EÚ v oblasti verejného obstarávania). Praktické informácie sú k dispozícii v príručke z roku 2016 s názvom Zelené nakupovanie! 

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sk.pdf). 

V tomto dokumente sa uvádzajú kritériá GPP EÚ pre počítače, monitory, tablety a smartfóny. Podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a odkazy 

na ďalšie informácie sa uvádzajú v sprievodnej technickej správe.  

Kritériá sú rozdelené na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky o plnení zákazky. Existujú dva druhy 

kritérií: 

 základné kritériá – ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché uplatňovanie GPP, a ktoré sa zameriavajú na environmentálne 

vlastnosti výrobku a na udržanie administratívnych nákladov spoločností na minimálnej úrovni, 

 komplexné kritériá – ktoré zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a sú určené tým orgánom, ktoré chcú 

silnejšie podporiť environmentálne ciele a inovácie. 

Spojenie „rovnaké pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza vtedy, ak sú kritériá pre oba druhy rovnaké. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sk.pdf
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1.1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 

 

Skupinu výrobkov tvoria: 

 stacionárne zariadenia 

o stacionárne počítače: 

 stolové počítače,  

 integrované stolové počítače, 

 stolové počítače typu tenký klient, 

 stolové pracovné stanice (alebo pracovné stanice), 

o počítačové displeje (monitory), 
 

 prenosné zariadenia 

o prenosné počítače: 

 notebooky, 

 notebooky typu dva v jednom, 

 prenosné tenké klienty, 

 mobilné pracovné stanice, 

o tablety, 

o smartfóny. 
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1.2. Všeobecná poznámka k overovaniu 

 

Viaceré kritériá je možné overiť poskytnutím skúšobných protokolov. Pre každé kritérium sú určené príslušné metódy skúšania založené na 

medzinárodne uznávaných metódach merania a normách. To pomáha zabezpečiť, aby vyhlásenia o výkonnosti, ktoré poskytujú uchádzači, boli 

overiteľné, opakovateľné, kontrolovateľné a najmä porovnateľné.  

O tom, v ktorej fáze sa takéto výsledky skúšok majú poskytnúť, rozhodne subjekt verejného sektora. Vo všeobecnosti podľa všetkého nie je nevyhnutné 

vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby poskytli výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia záťaže uchádzačov a subjektov verejného 

sektora by sa pri predkladaní ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné vyhlásenie. Pri rozhodovaní o tom, či a kedy by sa mohli tieto skúšky 

vyžadovať, potom existuje niekoľko možností: 

a) Vo fáze predkladania ponúk: 

V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu požadovať od uchádzača s ekonomicky 

najvýhodnejšou ponukou. Ak sa dôkaz považuje za dostatočný, je možné udeliť zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo 

nezodpovedajúci požiadavkám a: 

i) ak sa prostriedok overenia týka technickej špecifikácie, dôkaz by sa požadoval od uchádzača s druhým najvyšším počtom bodov, 

v prípade ktorého by sa potom zvažovalo zadanie zákazky; 

ii) ak sa prostriedok overenia týka kritéria na vyhodnotenie ponúk, pridelené dodatočné body by sa odpočítali a hodnotenie ponuky by sa 

prepočítalo. 

Skúšobným protokolom sa zabezpečí len to, že v súvislosti s určitými požiadavkami sa skúške podrobí vzorka výrobku, a teda nie položky 

skutočne dodané v rámci zákazky. V prípade rámcových zmlúv sa situácia môže líšiť. Tento scenár je podrobnejšie opísaný v nasledujúcom 

bode týkajúcom sa plnenia zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených ďalej. 

b) Počas plnenia zákazky: 

Výsledky skúšok sa môžu požadovať pre jednu alebo niekoľko položiek dodaných v rámci zákazky, a to buď vo všeobecnosti, alebo ak existujú 

pochybnosti o pravdivosti vyhlásení. To je obzvlášť dôležité v prípade rámcových zmlúv, v ktorých nie je stanovená počiatočná objednávka.  

Odporúča sa výslovné uvedenie doložiek o plnení zákazky. V týchto doložkách by sa malo stanoviť, že verejný obstarávateľ je kedykoľvek 

v priebehu trvania zákazky oprávnený vykonávať náhodné overovacie skúšky. Ak z výsledkov takýchto skúšok vyplynie, že dodané výrobky 

nespĺňajú kritériá, verejný obstarávateľ bude mať právo uplatniť sankcie a možnosť ukončiť zmluvu. Niektoré subjekty verejného sektora 

uvádzajú, že ak na základe skúšok výrobok splní ich požiadavky, výdavky na skúšanie uhradí subjekt verejného sektora, ak však výrobok 

požiadavky nesplní, náklady na skúšku musí uhradiť dodávateľ. 
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Pokiaľ ide o rámcové dohody, okamih, v ktorom sa požaduje predloženie dôkazu, bude závisieť od konkrétnej štruktúry zákazky: 

i) pri rámcových dohodách s jediným prevádzkovateľom, v ktorých sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, identifikujú v čase 

uzavretia rámcovej dohody a v prípade ktorých ide len o to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri už 

opísaných jednorazových zákazkách na dodanie tovaru; 

ii) v prípade rámcových dohôd, na základe ktorých sa predbežne vyberie viacero potenciálnych dodávateľov a zorganizujú sa následné 

konania na výber spomedzi týchto predbežne vybraných uchádzačov, budú daní uchádzači musieť v tejto počiatočnej fáze predbežného 

výberu iba preukázať svoju schopnosť dodávať výrobky, ktoré spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky stanovené v rámcovej 

dohode. V prípade nadchádzajúcich zákaziek (alebo objednávok) na požiadanie, ktoré sa zadávajú na základe súťaže medzi predbežne 

vybranými dodávateľmi, sa v zásade uplatňujú tie isté hľadiská ako v uvedených bodoch a) a b), ak súťaž zahŕňa ďalšie požiadavky. Ak 

sa o výsledku výberového konania rozhoduje len na základe ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia zákazky. 

Uchádzači môžu okrem toho poskytnúť overenie na základe výrobkov označených príslušnou environmentálnou značkou typu I (podľa normy 

ISO 14024), ktoré spĺňajú stanovené požiadavky. Takéto výrobky by sa mali považovať za výrobky spĺňajúce príslušné kritériá a overenie by sa 

malo vyžadovať rovnakým spôsobom ako pri výsledkoch skúšok. 

Podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia uznať aj iné primerané dôkazové prostriedky. Mohla by medzi ne 

patriť technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup k skúšobným protokolom alebo ak nemal možnosť 

získať ich v príslušných lehotách. To je prijateľné pod podmienkou, že dotknutý hospodársky subjekt za uvedený chýbajúci prístup neniesol 

zodpovednosť a že tento subjekt preukáže, že ním poskytované práce, tovar alebo služby spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené 

v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zákazky. Dokonca aj vtedy, ak sa uvádza odkaz na 

osvedčenie/skúšobný protokol vypracované orgánom posudzovania zhody zodpovedajúcim za vykonanie skúšok, musia verejní obstarávatelia 

akceptovať aj osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania. 
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2. HLAVNÉ VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

 

Tieto kritériá pre počítače, monitory, tablety a smartfóny sa zameriavajú na najvýznamnejšie vplyvy na životné prostredie počas ich životného cyklu 

a delia sa do štyroch rôznych kategórií: 

 predĺženie životnosti výrobku, 

 spotreba energie, 

 nebezpečné látky, 

 nakladanie s výrobkami po skončení životnosti. 

 

Tento súbor kritérií zahŕňa aj ďalšiu kategóriu kritérií, ktoré sa vzťahujú na osobitné obstarávanie renovovaných/repasovaných zariadení a súvisiacich 

služieb. 

 

Pokiaľ ide o stanovovanie environmentálnych kritérií pre tieto zariadenia, z dôkazov posúdení životného cyklu vyplýva, že by sa malo rozlišovať na 

základe týchto faktorov: 

 

o Energetická náročnosť ich používania, čo znamená:  

 stolové počítače a displeje, ktorých spotreba elektrickej energie má významné vplyvy na životné prostredie, ako aj vplyvy spojené 

s výrobou ich konštrukčných častí, 

 prenosné zariadenia, ako sú notebooky, tablety a smartfóny, ktoré využívajú úmerne menej elektrickej energie a pozostávajú z 

pokročilejších miniaturizovaných súčastí. Najvýznamnejšie vplyvy na životné prostredie súvisia s výrobou ich konštrukčných častí, ako 

sú základné dosky, pevné disky, batérie a zobrazovacie jednotky. 

o Ich prenosnosť, čo znamená:  

 stacionárne zariadenia, ako sú stolové počítače a monitory,  

 prenosné zariadenia, ako sú notebooky, tablety a smartfóny, vystavené podmienkam a namáhaniu na pracovisku alebo vo vonkajšom 

prostredí, ktoré budú mať vplyv na ich životnosť. 

 

Kritériá zamerané na využitie energie sú obstarávateľom známe, no menej známe sú možnosti, ako priamo ovplyvniť vplyvy na životné prostredie 

počas výroby. Zlepšením konštrukcie výrobkov (napr. konštrukcia umožňujúca dlhšiu životnosť, opravy a modernizáciu), ktorým sa nepriamo predĺži 

životnosť výrobkov vďaka podpore opätovného použitia, sa môžu vylúčiť vplyvy súvisiace s primárnou výrobou a ťažbou zdrojov a môže sa obmedziť 

celkový vplyv počas výrobnej fázy.  
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S ohľadom na dôkazy získané z posudzovania životného cyklu (LCA) a analýzu trhu sa v kritériách osobitne zohľadňuje predĺženie životnosti výrobku 

zvýšením odolnosti, modernizovateľnosti a opraviteľnosti. Kritériá vychádzajú z dôkazov týkajúcich sa dôvodov predčasnej poruchy alebo výmeny 

výrobkov spolu so špecifikáciami výrobcov pre spoločné zlepšenia. 

 

Možnosti predĺženia životnosti výrobku aj po jeho prvom použití sa riešia aj: 

 obstarávaním renovovaných/repasovaných zariadení, 

 rozširovaním možností opravy/opätovného použitia zariadení, pri ktorých výrobok získa druhý cyklus životnosti po skončení životnosti, počas 

ktorej výrobok používa subjekt verejného sektora. 

 

Extrakcia a zhodnocovanie väčších plastových dielov, kovov a kritických surovín na konci ich životnosti môžu takisto zvýšiť efektívnosť využívania 

zdrojov v EÚ a obmedziť vplyv výroby nových IT výrobkov. V kritériách sa preto zohľadňujú najlepšie prostriedky na podporu selektívneho 

rozoberania a demontáže zariadení. 

 

Hlavné environmentálne aspekty  Prístup založený na GPP 

 Používanie obmedzených zdrojov a kritických surovín 

na výrobu IT výrobkov.  

 Znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, bioakumulácia 

a účinky na vodné organizmy v dôsledku ťažby 

a spracovania surovín a nebezpečné látky používané 

vo výrobkoch. 

 Spotreba energie a výsledné emisie skleníkových 

plynov v dôsledku výroby a používania. 

 Tvorba potenciálne nebezpečného odpadu z 

elektronických zariadení pri konečnej likvidácii. 

  Rozšírené služby a záruka. 

 Konštrukcia umožňujúca dlhšiu životnosť, 

modernizovateľnosť a opraviteľnosť. 

 Predĺženie životnosti výrobku na konci jeho životnosti 

(opätovná využiteľnosť).   

 Nákup energeticky účinných modelov. 

 Nákup výrobkov s obmedzeným množstvom 

nebezpečných súčastí a so zníženou možnosťou 

uvoľňovania emisií nebezpečných látok pri likvidácii. 

 Konštrukcia umožňujúca demontáž a nakladanie 

s výrobkami po skončení životnosti s cieľom 

maximalizovať zhodnocovanie zdrojov. 

 Nákup renovovaného/repasovaného zariadenia.  

Poradie týchto vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 

Podrobné informácie o hlavných vplyvoch na životné prostredie a prístupe založenom na GPP sa nachádzajú v technickej správe. 
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3. ŠTRUKTÚRA A UPLATNITEĽNOSŤ KRITÉRIÍ 

Kritériá boli rozdelené do štyroch hlavných častí: 1. predĺženie životnosti výrobku; 2. spotreba energie; 3. nebezpečné látky; 4. nakladanie s výrobkami 

po skončení životnosti. Pre horizontálne kritériá existuje ďalšia časť: 5. kritériá platné pre renovované/repasované zariadenia. V nasledujúcej tabuľke 

sa uvádzajú skupiny výrobkov a kritériá, ktoré pre ne platia. 

 

Typ kritéria Č. Kritérium 
Stacionárne 

počítače 
Monitory 

Prenosné 

počítače 
Tablety/smartfóny 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 1 – Predĺženie životnosti výrobku 

1.1. Opraviteľnosť, opätovná využiteľnosť a modernizovateľnosť 

PREDMET: Dohoda o poskytovaní služieb spojená s dodávkou zariadení IKT 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE 

TS1 
Poskytnutie rozšírenej dohody 

o poskytovaní služieb 
X X X X 

TS2 
Nepretržitá dostupnosť náhradných 

dielov 
X X X X 

DOLOŽKA O PLNENÍ 

ZÁKAZKY 
CPC1 

Dohoda o poskytovaní služieb 

 
X X X X 

PREDMET: Dodávka zariadení IKT 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE 

TS3 Záruka výrobcu X X X X 

TS4 Konštrukcia umožňujúca opraviteľnosť X X X X 

TS5 Funkcia bezpečného mazania údajov X neuv. X X 

 1.2. Životnosť a odolnosť dobíjateľnej batérie 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE 

TS6 Odolnosť dobíjateľnej batérie neuv. neuv. X X 

TS7 
Minimálne požiadavky na elektrický 

výkon 
neuv. neuv. X X 

TS8 Informácie o stave batérie neuv. neuv. X X 
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Typ kritéria Č. Kritérium 
Stacionárne 

počítače 
Monitory 

Prenosné 

počítače 
Tablety/smartfóny 

TS9 Softvér na ochranu batérie neuv. neuv. X neuv. 

TS10 Inteligentné nabíjanie neuv. neuv. neuv. X 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK AC1 
Pokročilejšia odolnosť dobíjateľnej 

batérie 
neuv. neuv. X X 

1.3. Skúška životnosti mobilných zariadení 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE 

TS11 Skúška pádom neuv. neuv. X X 

TS12 Teplotná záťaž neuv. neuv. X X 

TS13 
Úroveň ochrany pred vniknutím – 

čiastočne odolné a odolné zariadenia neuv. neuv. X X 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK 

AC2 Skúška životnosti mobilných zariadení neuv. neuv. X X 

AC3 
Úroveň ochrany pred vniknutím – 

čiastočne odolné a odolné zariadenia neuv. neuv. X X 

1.4. Interoperabilita a opätovná využiteľnosť komponentov 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE 

TS14 Normalizovaný port X neuv. X X 

TS15 Normalizovaný externý zdroj napájania neuv. neuv. X X 

TS16 
Externý zdroj napájania: oddeliteľné 

káble X neuv. X X 

TS17 Spätná kompatibilita: adaptéry X neuv. X neuv. 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK AC4 Zariadenie IKT bez príslušenstva neuv. neuv. X X 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 2 – Spotreba energie 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE TS18 
Minimálna energetická hospodárnosť 

počítačov X neuv. X neuv. 
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Typ kritéria Č. Kritérium 
Stacionárne 

počítače 
Monitory 

Prenosné 

počítače 
Tablety/smartfóny 

TS19 
Minimálna energetická hospodárnosť 

monitorov (základné i komplexné) neuv. X neuv. neuv. 

TS20 
Zariadenia typu tenký klient 

v serverovej sieti X neuv. neuv. neuv. 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK 

AC5 
Zlepšenie spotreby energie nad rámec 

stanovenej hranice pre počítače  X neuv. neuv. neuv. 

AC6 
Zlepšenie spotreby energie nad rámec 

stanovenej hranice pre monitory  neuv. X neuv. neuv. 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 3 – Nebezpečné látky 

KRITÉRIÁ VÝBERU SC1 Kontroly obmedzovaných látok    X X X X 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE TS21 
Obmedzenie chlórových a brómových 

látok v plastových častiach X X X X 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK 

AC7 
Obmedzenie látok vzbudzujúcich veľmi 

veľké obavy  X X X X 

AC8 Zamedzenie nevhodnej náhrady X X X X 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 4 – Nakladanie s výrobkami po skončení životnosti 

4.1. Konštrukcia umožňujúca recykláciu  

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE TS22 
Označenie plastových plášťov, uzáverov 

a krytov X X neuv. neuv. 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK 

AC9 

Recyklovateľnosť plastových plášťov, 

uzáverov a krytov – oddeliteľné vložky 

a spojovacie prvky 
X X neuv. neuv. 

AC10 
Recyklovateľnosť plastových plášťov, 

uzáverov a krytov – farby a nátery X X neuv. neuv. 
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Typ kritéria Č. Kritérium 
Stacionárne 

počítače 
Monitory 

Prenosné 

počítače 
Tablety/smartfóny 

4.3. Nakladanie s výrobkami po skončení životnosti 

PREDMET: Obstarávanie služieb v oblasti nakladania so všetkými zariadeniami IKT po skončení životnosti 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE TS23 
Bezpečný zber, sanitácia, opätovné 

použitie a recyklácia počítačov X X X X 

DOLOŽKA O PLNENÍ 

ZÁKAZKY CPC2 
Podávanie správ o mieste určenia 

zariadenia IKT X X X X 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 5 – Renovované/repasované výrobky (osobitný spôsob obstarávania)  

PREDMET: Dodávka renovovaného/repasovaného zariadenia IKT 

KRITÉRIÁ VÝBERU SC2 Kvalita procesu renovácie/repasovania X X X X 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE 

TS24 
Poskytnutie rozšírenej dohody 

o poskytovaní služieb X X X X 

TS25 
Záruka na renovovaný/repasovaný 

výrobok X X X X 

TS26 
Informácie o odolnosti dobíjateľnej 

batérie neuv. neuv. X X 

TS27 
Minimálne požiadavky na elektrický 

výkon neuv. neuv. X X 

KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK 

AC11 
Pokročilejšia odolnosť dobíjateľnej 

batérie neuv. neuv. X X 

AC12 Normalizovaný externý zdroj napájania neuv. neuv. X X 

AC13 
Externý zdroj napájania: oddeliteľné 

káble neuv. neuv. X X 

PREDMET: Dohoda o poskytovaní služieb spojená s dodávkou renovovaného/repasovaného zariadenia IKT 

TECHNICKÉ 

ŠPECIFIKÁCIE TS28 
Poskytnutie rozšírenej dohody 

o poskytovaní služieb X X X X 
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Typ kritéria Č. Kritérium 
Stacionárne 

počítače 
Monitory 

Prenosné 

počítače 
Tablety/smartfóny 

DOLOŽKA O PLNENÍ 

ZÁKAZKY CPC3 Dohoda o poskytovaní služieb X X X X 
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4. OBLASŤ KRITÉRIÍ GPP EÚ 1: PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI VÝROBKU 

4.1. Opraviteľnosť, opätovná využiteľnosť a modernizovateľnosť 

4.1.1. Dohoda o poskytovaní služieb spojená s dodávkou zariadení IKT 
 

Predmet 

Dohoda o poskytovaní služieb spojená s dodávkou zariadení IKT 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS1 Poskytnutie rozšírenej dohody o poskytovaní služieb 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 

zariadení. 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium TS28. 

Uchádzač musí poskytnúť služby na obdobie X rokov [minimálne 2, určí 

sa], ako sa podrobne uvádza v dokumente Požiadavky na úroveň služieb 

(pozri vysvetlivku ďalej).  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomné vyhlásenie, že záruka na dodané 

výrobky bude v súlade so špecifikáciami zákazky a súvisiacou dohodou 

o úrovni poskytovaných služieb.  

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 

zariadení. 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium TS28.    

Uchádzač musí poskytnúť služby na obdobie X rokov [minimálne 3, určí 

sa], ako sa podrobne uvádza v dokumente Požiadavky na úroveň služieb 

(pozri vysvetlivku ďalej).  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomné vyhlásenie, že záruka na dodané 

výrobky bude v súlade so špecifikáciami zákazky a súvisiacou dohodou 

o úrovni poskytovaných služieb. 

Vysvetlivka: Príklady požiadaviek na úroveň služieb 

V dokumente Požiadavky na úroveň služieb sa opisuje, ako by sa mala služba poskytovať zákazníkovi. Ďalej sú uvedené príklady možných požiadaviek 

na úroveň služieb, ktoré by sa mali zahrnúť:  

 Prístup k záruke výrobcu: registrovať záruku výrobcu; spravovať akúkoľvek dokumentáciu alebo doklady požadované na uplatnenie záruky 
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výrobcu; uplatniť záruku výrobcu v mene verejnej správy (počas záruky výrobcu); kontaktovať výrobcu s cieľom ubezpečiť sa, že sú splnené 

podmienky záruky výrobcu.  

 Vyzdvihnutie a vrátenie: vyzdvihnúť výrobky z určeného miesta v priestoroch verejnej správy a vrátiť ich na určené miesto v priestoroch 

verejnej správy (možno určiť aj alternatívne možnosti vyhovujúceho vrátenia výrobkov). 

 Riešenie porúch: zaistiť efektívne jednotné kontaktné miesto pre technické záležitosti a pri náraste problémov, osobu zodpovednú za sledovanie 

postupu v danom prípade, správy o pokroku, transparentný prístup do záručnej databázy (bez ohľadu na to, kto spravuje tieto údaje o záruke) na 

overenie stavu záruky a stav udalosti v prípade otvorených udalostí.  

 Prístup k diagnostickým nástrojom a nástrojom na opravy: prístup k všetkým technickým nástrojom potrebným na vykonanie diagnostiky 

a opráv hardvéru; prístup k akémukoľvek technickému školeniu potrebnému na to, aby sa pracovník stal certifikovaným opravárom; možnosť 

stať sa vďaka nevýhradnosti certifikovaným technickým partnerom (vykonávať záručné opravy). 

 Krytie batérie: služba výslovne pokrýva chyby batérií v príslušných výrobkoch s dobíjateľnými batériami, ako je porucha nabíjania alebo chybné 

pripojenie batérie. Postupné znižovanie kapacity batérie v dôsledku používania sa nesmie považovať za chybu, ak nie je predmetom postupu 

výmeny batérií v ďalšom bode. 

 Postup výmeny batérií: služba zahŕňa výmenu batérií, ktoré nespĺňajú minimálne výkonnostné podmienky týkajúce sa odolnosti z hľadiska počtu 

cyklov.  

 Poskytovanie štatistík porúch: poskytovanie súhrnných, anonymných a nevysledovateľných štatistík na vysokej úrovni o druhoch udalostí 

(povaha a počet), problémoch a diagnostike týkajúcej sa výrobkov patriacich do rozsahu zákazky. 

 Správa udalostí/riešenie problémov/preventívna údržba: táto služba zahŕňa všetky operácie potrebné na udržiavanie výrobkov IKT 

v bezchybnom prevádzkovom stave alebo na vrátenie chybného výrobku alebo niektorého z jeho komponentov do bezchybného prevádzkového 

stavu, a to vrátane správy udalostí, riešenia problémov a preventívnej údržby. Preventívna údržba počas záručnej lehoty zahŕňa zabezpečenie 

aktualizácií OS (operačného systému) a bezpečnostných aktualizácií počas trvania zákazky. 

 Modernizácia: po určitom období (napr. po 3 rokoch) sa môže vykonať vyhľadávanie možností a potrieb modernizácie a zahrnúť aspekty 

výkonnosti, ako CPU/pamäť/disk.  

 Činnosti týkajúce sa opravy/výmeny: opraviť alebo vymeniť všetky výrobky, ktoré sa poškodia alebo pokazia pri bežnom používaní počas 

predĺženej záručnej lehoty, za výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie výkonové charakteristiky. Týka sa to aj porúch súvisiacich s firmvérom. 

Ak dôjde k výmene časti veci, na náhradný diel sa musí vzťahovať rovnaká úroveň a rovnaké trvanie predĺženej záruky ako na časť, ktorá bola 

vymenená. Predĺžená záruka sa vzťahuje na hardvér aj softvér, ak nie je výslovne dohodnuté inak. 
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 Záväzok opraviť/modernizovať ako prvý prostriedok nápravy: poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že v prípade porúch a vždy, keď je to technicky 

možné, poskytne možnosť opravy/modernizácie zariadenia namiesto jeho výmeny. 

TS2 Nepretržitá dostupnosť náhradných dielov 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 

zariadení. 

Toto kritérium nie je relevantné, ak je dostupnosť náhradných dielov už 

zabezpečená v rámci kritéria TS1.    

Uchádzač musí zaručiť dostupnosť náhradných dielov (kritických 

komponentov) minimálne vrátane1 častí uvedených v kritériu TS4, a to 

počas X rokov [minimálne 2, určí sa] od dátumu zakúpenia. 

Náhradné diely/náhradné komponenty môžu byť: 

 porovnateľný použitý diel, 

 nový alebo použitý OEM diel (diel výrobcu pôvodného zariadenia), 

ktorý je v súlade so špecifikáciami, 

 popredajný diel (tretej strany), ktorý je v súlade so špecifikáciami. 

Všetky určené kritické komponenty musia byť: 

 k dispozícii na zakúpenie 

 alebo na výmenu servisnou sieťou pre opravy a údržbu. 

Uchádzač musí poskytnúť cenník originálnych alebo kompatibilných 

náhradných dielov a informatívne náklady práce na ich výmenu vrátane 

dobíjateľných batérií (ak sú súčasťou zariadení). 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie, že požadované náhradné diely budú 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 

zariadení.    

Toto kritérium nie je relevantné, ak je dostupnosť náhradných dielov už 

zabezpečená v rámci kritéria TS1. 

 Uchádzač musí zaručiť dostupnosť náhradných dielov (kritických 

komponentov) minimálne vrátane1 častí uvedených v kritériu TS4, a to 

počas X rokov [minimálne 3, určí sa] od dátumu zakúpenia.  

Náhradné diely/náhradné komponenty môžu byť: 

 porovnateľný použitý diel, 

 nový alebo použitý OEM diel, ktorý je v súlade so špecifikáciami, 

 popredajný diel (tretej strany), ktorý je v súlade so špecifikáciami. 

Všetky určené kritické komponenty musia byť: 

 k dispozícii na zakúpenie 

 alebo na výmenu servisnou sieťou pre opravy a údržbu. 

Uchádzač musí poskytnúť cenník originálnych a kompatibilných 

náhradných dielov a informatívne náklady práce na ich výmenu vrátane 

dobíjateľných batérií (ak sú súčasťou zariadení). 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie, že požadované náhradné diely budú 

k dispozícii počas obdobia X rokov [minimálne 3, určí sa] pre každý 

                                                           
1  Ďalšie kritické komponenty by verejný obstarávateľ mohol určiť vo fáze predkladania ponúk. 
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k dispozícii počas obdobia X rokov [minimálne 2, určí sa] pre každý 

poskytovaný model.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

poskytovaný model.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

DOLOŽKA O PLNENÍ ZÁKAZKY 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

CPC1 Dohoda o poskytovaní služieb 

Má sa používať v spojení s kritériom TS1 o poskytnutí rozšírenej dohody o poskytovaní služieb. 

Uchádzač musí poskytovať pravidelné [mesačné/ročné] správy o súlade so všetkými parametrami, kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI) 

a ďalšími ukazovateľmi vymedzenými v dohode o úrovni poskytovaných služieb. 

Vysvetlivka: Príklady kľúčových ukazovateľov výkonnosti 

 Agregovaný KPI 1 – vyriešená udalosť: počet udalostí vyriešených v rámci času na riešenie udalostí počas mesiaca/celkový počet udalostí 

otvorených počas daného mesiaca alebo otvorených počas predchádzajúceho mesiaca, ktoré stále nie sú spracované. Mesačný cieľ: ≥ 90 %. 

 Agregovaný KPI 2 – záväzok poskytnúť opravu ako prvý prostriedok nápravy: počet udalostí vyriešených v rámci opravy alebo modernizácie 

výrobku/počet udalostí vyriešených v rámci výmeny výrobku.  

 

4.1.2. Dodávka zariadení IKT 
 

Predmet 

Dodávka zariadení IKT 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS3 Záruka výrobcu 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 
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zariadení.   

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium TS24. 

Uchádzač musí poskytovať výrobky, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu 

v trvaní X rokov [minimálne 2, určí sa].  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomný dôkaz o záruke výrobcu. Zariadenia 

s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa 

budú považovať za vyhovujúce. 

zariadení. 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium TS24.    

Uchádzač musí poskytovať výrobky, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu 

v trvaní X rokov [minimálne 3, určí sa].  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomný dôkaz o záruke výrobcu. Zariadenia 

s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa 

budú považovať za vyhovujúce. 

TS4 Konštrukcia umožňujúca opraviteľnosť 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 

zariadení.   

Uchádzač musí zabezpečiť, aby spojovacie alebo plombovacie techniky 

používané pri dodávaných výrobkoch nebránili oprave a výmene 

uvedených dielov (kritických komponentov):  

 notebooky: batéria, panel displeja/zostava displeja, úložisko (SSD, 

HDD, RAM), externý/interný napájací zdroj, klávesnica, 

systém/základná doska,  

 stolové počítače: CPU, GPU (PCIe), externý/interný napájací zdroj, 

úložisko (SSD, HDD, ODD, RAM), systém/základná doska, 

 počítače typu All in One: externý/interný napájací zdroj, úložisko 

(SSD, HDD, ODD, RAM), systém/základná doska, 

 tablety: batéria, panel displeja/zostava displeja, externý/interný 

napájací zdroj, 

 smartfóny: batéria, panel displeja/zostava displeja, nabíjačka, 

 počítačové displeje: prepojovacie káble, napájacie káble, externý 

napájací zdroj. 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem renovovaných/repasovaných 

zariadení.  

Uchádzač musí zabezpečiť, aby tieto diely (kritické komponenty) boli 

ľahko prístupné, opraviteľné a vymeniteľné pomocou komerčne 

dostupných nástrojov (trieda A, B alebo C, ako sa stanovuje v súlade 

s normou EN 45554:2020 – pozri vysvetlivku nižšie): 

 notebooky: batéria, panel displeja/zostava displeja, úložisko (SSD, 

HDD, RAM), externý/interný napájací zdroj, klávesnica, 

systém/základná doska,  

 stolové počítače: CPU, GPU (PCIe), externý/interný napájací zdroj, 

úložisko (SSD, HDD, ODD, RAM), systém/základná doska, 

 počítače typu All in One: externý/interný napájací zdroj, úložisko 

(SSD, HDD, ODD, RAM), systém/základná doska, 

 tablety: batéria, panel displeja/zostava displeja, externý/interný 

napájací zdroj, 

 smartfóny: batéria, panel displeja/zostava displeja, nabíjačka, 

 počítačové displeje: montážne prvky obrazovky a LED podsvietenie, 
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Poznámka č. 1: Procesory spájkované na základnú dosku sú vylúčené zo 

zoznamu kritických komponentov. 

Poznámka č. 2: Zoznam povinne vymeniteľných komponentov pre 

počítačové displeje je uvedený v prílohe II [D. Požiadavky na efektívne 

využívanie materiálov, bod 5 písm. a)] nariadenia (EÚ) 2019/2021. 

Pokyny na výmenu dielov musia byť uvedené v servisnej/opravárenskej 

príručke. Príručka musí obsahovať bezpečnostné opatrenia na zaistenie 

bezpečnej opravy, schematické zobrazenie zariadenia s vyznačením častí, 

ktoré sú prístupné a je možné ich vymeniť (čo možno poskytnúť aj vo 

forme inštruktážneho videa), a potrebné nástroje. Servisná/opravárenská 

príručka musí byť zadarmo k dispozícii na internete. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť: 

 vyhlásenie, že príslušné diely sú vymeniteľné koncovým používateľom 

a/alebo technikom, 

 priamy odkaz na servisnú/opravárenskú príručku s pokynmi na 

výmenu dielov na webovom sídle výrobcu,  

 informácie o opravách podľa normy EN 45559:2019 – Metódy 

poskytovania informácií týkajúcich sa aspektov materiálovej účinnosti 

energeticky významných výrobkov2. 

Zariadenia s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené 

požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

dosky napájacích a regulačných obvodov. 

Poznámka č. 1: Procesory spájkované na základnú dosku sú vylúčené zo 

zoznamu kritických komponentov. 

Poznámka č. 2: Zoznam povinne vymeniteľných komponentov pre 

počítačové displeje je uvedený v prílohe II [D. Požiadavky na efektívne 

využívanie materiálov, bod 5 písm. a)] nariadenia (EÚ) 2019/2021. 

Pokyny na výmenu dielov musia byť uvedené v servisnej/opravárenskej 

príručke. Príručka musí obsahovať bezpečnostné opatrenia na zaistenie 

bezpečnej opravy, schematické zobrazenie zariadenia s vyznačením častí, 

ktoré sú prístupné a je možné ich vymeniť (čo možno poskytnúť aj vo 

forme inštruktážneho videa) a potrebné nástroje. Servisná/opravárenská 

príručka musí byť zadarmo k dispozícii na internete. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť: 

 vyhlásenie, že príslušné diely sú vymeniteľné koncovým používateľom 

a/alebo technikom, 

 priamy odkaz na servisnú/opravárenskú príručku s pokynmi na 

výmenu dielov na webovom sídle výrobcu,   

 informácie o opravách sa musia poskytovať podľa normy 

EN 45559:2019 – Metódy poskytovania informácií týkajúcich sa 

aspektov materiálovej účinnosti energeticky významných výrobkov2.  

Zariadenia s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené 

požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

 

                                                           
2  Podľa normy EN 45559:2019 musia byť informácie poskytované koncovým používateľom jednoduché, jasné a intuitívne, ľahko prístupné, viditeľné a čitateľné a musia byť k dispozícii v úradných jazykoch krajín, v ktorých sa výrobok predáva. Ak je to možné, pri dlhých 

alebo zložitých textoch môžu pomôcť symboly alebo môžu tieto texty nahradiť. Metóda komunikácie by sa mala posúdiť (ak je to možné) ešte pred tým, ako sa použije pre koncových používateľov, a mali by sa zohľadniť výsledky štúdií existujúcich v tejto oblasti. 
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Vysvetlivka: Klasifikácia nástrojov podľa normy EN 45554:2020 

Podľa normy EN 45554:2020 je diel vymeniteľný nástrojmi triedy A, ak je možná demontáž: 

o bez použitia nástrojov, 

o s použitím nástroja alebo súpravy nástrojov, či súpravy nástrojov dodávaných s výrobkom alebo náhradným dielom, 

o s použitím základných nástrojov, ktoré sú uvedené v tabuľke A.3 normy: skrutkovač na skrutky s drážkou, krížovou drážkou alebo 

s hexalobulárnou drážkou (ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664); imbusový kľúč (ISO 2936); kombinovaný kľúč (ISO 7738); kombinované 

kliešte (ISO 5746); polkruhové kliešte (ISO 5745); bočné štiepacie kliešte (ISO 5749); inštalatérske kliešte (kliešte na klzné spoje) 

(ISO 8976); samosvorné kliešte; kombinované kliešte na odizolovanie drôtov a lisovanie koncoviek; páčidlo; pinzeta; kladivo, oceľová 

hlava (ISO 15601); úžitkový (orezávací) nôž s odlamovacou čepeľou; univerzálny merací nástroj; skúšačka napätia; spájkovačka; tavná 

lepiaca pištoľ; lupa. 

Diel možno nahradiť pomocou nástroja triedy B, ak sa dá demontáž vykonať pomocou nástroja alebo nástroja špecifického pre príslušný výrobok, ktorý 

je uvedený ako súčasť metódy na posúdenie toho, či je možné výrobok opraviť, modernizovať a opätovne použiť (ak neexistuje metóda, ktorou sa 

definujú nástroje špecifické pre príslušný výrobok, táto kategória je neplatná). 

Diel možno nahradiť pomocou nástroja triedy C, ak sa demontáž nedá vykonať pomocou základných nástrojov alebo nástrojov špecifických pre 

príslušný výrobok, ako sa uvádza vyššie, ale je možné ju vykonať bez použitia akýchkoľvek proprietárnych nástrojov.   

TS5 Funkcia bezpečného mazania údajov 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre všetky kategórie zariadení okrem počítačových displejov a renovovaných/repasovaných zariadení.   

Funkcia bezpečného mazania údajov musí byť k dispozícii na vymazanie údajov používateľa, ktoré sa nachádzajú vo všetkých zariadeniach na 

ukladanie údajov daného výrobku (pozri vysvetlivku ďalej). Pokyny na používanie tejto funkcie, použité techniky a podporované štandardy bezpečného 

mazania údajov musia byť k dispozícii v používateľskej príručke a/alebo prostredníctvom webového odkazu na webové sídlo výrobcu. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť špecifikácie funkcie mazania údajov, ktorá sa poskytuje s výrobkom. Relevantnou referenciou na účely zistenia súladu môžu 

byť usmernenia v publikácii NIST 800-88, revízia 1, pokiaľ ide o úroveň „vymazať“ (Clear) alebo ekvivalentnú úroveň. 

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: Technické riešenia pre bezpečné mazanie údajov 
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Funkcia bezpečného mazania údajov by sa dala zrealizovať pomocou technických riešení, ako sú okrem iného: 

o funkcia zavedená do firmvéru, obvykle v systéme BIOS (Basic Input Output System), 

o funkcia zavedená do softvéru, ktorý je súčasťou samostatného bootovateľného prostredia poskytnutého na bootovateľnom kompaktnom 

disku, 

o DVD (digitálny univerzálny disk) alebo pamäťové zariadenie USB (univerzálna sériová zbernica) dodávané s výrobkom alebo softvér 

inštalovateľný v podporovaných operačných systémoch dodávaných s výrobkom. 

 

4.2. Životnosť a odolnosť dobíjateľnej batérie 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS6 Odolnosť dobíjateľnej batérie  

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritériá TS24 

a TS25.  

Testovaný stav batérie po 300 cykloch musí byť ≥ 80 %.  

Skúšky sa musia vykonať v súlade s normou IEC EN 61960-3:2017. 

Definície sa nachádzajú vo vysvetlivke ďalej. 

Overovanie: 

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané v súlade s normou 

IEC EN 61960-3:2017 alebo jej ekvivalentom skúšobnými orgánmi 

akreditovanými podľa ISO 17025. 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritériá TS25 

a TS26.  

Testovaný stav batérie musí byť: 

  ≥ 90 % po 300 cykloch3, alebo  

  ≥ 80 % po 500 cykloch. 

Skúšky sa musia vykonať v súlade s normou IEC EN 61960-3:2017 alebo 

jej ekvivalentom. Definície sa nachádzajú vo vysvetlivke ďalej. 

Overovanie: 

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané v súlade s normou 

IEC EN 61960-3:2017skúšobnými orgánmi akreditovanými podľa 

                                                           
3  Skúšobná hranica 300 cyklov nepredstavuje očakávanú odolnosť, ale len nahrádza oveľa vyššiu odolnosť (napr. > 500 cyklov).  
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stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  ISO 17025.  

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

Vysvetlivka: Definícia stavu batérie 

Stav batérie: Aktuálna kapacita úplného nabitia (v mAh) vyjadrená ako percentuálny podiel projektovanej kapacity (menovitá kapacita). 

TS7 Minimálne požiadavky na elektrický výkon 

 

 

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium TS27. 

Batéria musí vyhovovať kritériám na schválenie elektrického testu podľa 

normy IEC EN 61960-3:2017 (podrobnosti sa nachádzajú v prílohe I 

k tomuto dokumentu).  

Overovanie:   

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané v súlade s normou 

IEC EN 61960-3:2017 skúšobnými orgánmi akreditovanými podľa 

ISO 17025.  

TS8 Informácie o stave batérie 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium TS26. 

Uchádzač musí poskytnúť zariadenie s predinštalovaným softvérom na stanovenie a monitorovanie stavu batérie/akumulátora a umožnenie odčítania 

stavu batérie alebo akumulátora a stavu nabitia, ako aj počtu cyklov úplného nabitia, ktoré sa už s batériou/akumulátorom vykonali, a na zobrazenie 

týchto údajov používateľovi. Definície sa nachádzajú vo vysvetlivke nižšie. 

Softvér musí okrem toho poskytovať používateľom tipy na maximalizáciu životnosti batérie. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť špecifikácie a verziu softvéru. 
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Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

Vysvetlivka: Definícia nabíjacieho cyklu, stavu nabitia a stavu batérie 

 Nabíjací cyklus: jeden nabíjací cyklus je dokončený, keď je batéria úplne nabitá z 0 % na 100 % a potom opäť vybitá na 0 %. To by sa dalo 

dosiahnuť niekoľkonásobným čiastočným nabíjaním a vybíjaním batérie na rôznych úrovniach stavu nabitia, pokiaľ je celkový percentuálny podiel 

nabitia a vybitia približne rovnaký ako nominálna kapacita. 

 Stav nabitia: Zostávajúca kapacita batérie vyjadrená ako percentuálny podiel kapacity úplného nabitia (SBS-IF, 1998). 

 Stav batérie: Aktuálna kapacita úplného nabitia (v mAh) vyjadrená ako percentuálny podiel projektovanej kapacity (menovitá kapacita). 

TS9 Softvér na ochranu batérie 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre prenosné počítače. 

Uchádzač musí poskytnúť zariadenie s predinštalovaným softvérom umožňujúcim obmedzenie stavu nabitia batérie, keď je počítač sústavne 

v prevádzke v elektrickej sieti (napr. na hodnotu ≤ 80 % stavu nabitia). 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť písomné vyhlásenie, že dodané výrobky majú predinštalovaný softvér s požadovanými funkciami. Okrem toho musí 

poskytnúť aj špecifikácie a verziu softvéru. 

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

TS10 Inteligentné nabíjanie 

 Platné pre tablety a smartfóny.  

Uchádzač musí poskytnúť zariadenie s predinštalovaným systémom na 

správu batérie, ktorý obsahuje softvér na inteligentné nabíjanie schopný 

identifikovať bežné návyky/vzorce nabíjania používateľa, zastaviť proces 

nabíjania skôr, ako dosiahne 100 % (napr. na 80 %) a úplne nabiť 

zariadenie len vtedy, keď to používateľ potrebuje. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť písomné vyhlásenie, že dodané výrobky majú 

predinštalovaný softvér s požadovanými funkciami. Okrem toho musí 
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poskytnúť aj špecifikácie a verziu softvéru. 

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC1 Pokročilejšia odolnosť dobíjateľnej batérie 

 Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium AC11. 

Ak je odolnosť batérie vyššia ako 500 cyklov (pri zachovaní kapacity 

≥ 80 % z pôvodnej menovitej kapacity), pridelia sa dodatočné body, a to 

úmerne k dodatočnému počtu zaručených cyklov. 

Overovanie: 

Skúška sa musí vykonať v súlade s normou IEC EN 61960-3:2017. 

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané skúšobnými orgánmi 

akreditovanými podľa ISO 17025. 

 

4.3. Skúška životnosti mobilných zariadení 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS11 Skúška pádom  

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Zariadenie sa musí odskúšať podľa týchto noriem: 
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 IEC 60068 časť 2-31: Ec (Voľný pád, postup 1) alebo 

 MIL-STD-810H – Metóda 516.8 – Otrasy (postup IV) s výškou pádu 45 cm.  

Poznámka: Skúšky vykonané podľa príslušnej metódy v predchádzajúcej verzii vojenskej normy MIL-STD-810G možno akceptovať do konca roku 2021 

(podrobnosti sú k dispozícii v prílohe II). 

Zariadenie musí po skúške pádom spĺňať požiadavky na funkčné vlastnosti, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto dokumentu. 

Prípadne musí byť zariadenie vybavené krytom a ochrannými puzdrami, ktoré boli testované alebo navrhnuté v súlade s normami odolnosti, ako sú 

normy US MIL-STD-810 alebo ekvivalentné skúšobné postupy. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú, že model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky na funkčné vlastnosti týkajúce sa 

životnosti.  

Skúšku musí vykonať skúšobné zariadenie akreditované podľa normy ISO 17025. 

Existujúce skúšky pre výrobok vykonané pri rovnakých alebo prísnejších špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

TS12 Teplotná záťaž 

 Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Zariadenie sa musí odskúšať podľa týchto noriem: 

 IEC 60068 časť 2-1: A Chlad časť 2-2: B Suché teplo alebo 

 MIL-STD-810H Metóda 501.7 – Vysoká teplota – Základné teplo (A2) 

a Metóda 502.7 – Nízka teplota – Základná nízka teplota (C1), 

pričom upravené skladovacie/prevádzkové teploty sú opísané v prílohe II. 

Zariadenie musí po skúške teplotnou záťažou spĺňať požiadavky na 

funkčné vlastnosti, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto dokumentu. 

Poznámka: Skúšky vykonané podľa príslušnej metódy v predchádzajúcej 

verzii vojenskej normy MIL-STD-810G možno akceptovať do konca roku 
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2021 (podrobnosti sú k dispozícii v prílohe II).  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú, že 

model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky na funkčné vlastnosti týkajúce sa 

teplotnej záťaže. Skúšku musí vykonať skúšobné zariadenie akreditované 

podľa normy ISO 17025. Existujúce skúšky pre výrobok vykonané pri 

rovnakých alebo prísnejších špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti 

opakovaného skúšania.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

TS13 Úroveň ochrany pred vniknutím – čiastočne odolné a odolné zariadenia 

 

 

 

 

 

 

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Zahrnú sa v prípade, že sa očakáva použitie pri vonkajších pracovných 

činnostiach alebo pri inom používaní v nepriaznivom prostredí a 

nepriaznivých podmienkach.  

Zariadenia dodané ako súčasť zákazky musia vyhovieť skúškam životnosti 

vykonaným podľa: 

 IEC/EN 60529:2013, Stupne ochrany krytom (IP kód) alebo 

 MIL-STD-810H 510.7 – Postup I – Piesok a prach – Prúdiaci 

prach a MIL-STD-810H 506.6 – Postup I Dážď. 

Zariadenie musí po skúške teplotnou záťažou spĺňať požiadavky na 

funkčné vlastnosti, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto dokumentu. 

Stupeň ochrany krytmi musí byť klasifikovaný ako úroveň IP54 alebo 

vyššia.  

Poznámka: Skúšky vykonané podľa príslušnej metódy v predchádzajúcej 

verzii vojenskej normy MIL-STD-810G možno akceptovať do konca roku 

2021 (podrobnosti sú k dispozícii v prílohe II). 
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Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú, že 

model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky na funkčné vlastnosti týkajúce sa 

úrovne ochrany pred vniknutím. Skúšku musí vykonať skúšobné 

zariadenie akreditované podľa normy ISO 17025. 

Existujúce skúšky pre výrobok vykonané pri rovnakých alebo prísnejších 

špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: Stupne ochrany podľa IEC/EN 60529:2013 

 Stupeň ochrany pred pevnými cudzími predmetmi označený prvou charakteristickou číslicou:  

 IP5x – vniknutiu prachu sa úplne nezabráni, ale prach nesmie vniknúť v takom množstve, aby narušil uspokojivú prevádzku prístroja alebo znížil 

bezpečnosť, 

 Ip6x – bez vniknutia prachu, úplná ochrana pred kontaktom. 

 Stupeň ochrany pred vodou označený druhou charakteristickou číslicou:  

 IPx4 – voda špliechajúca na kryt z ľubovoľného smeru nesmie mať žiadne škodlivé účinky, 

 Ipx5 – voda strieka prúdom na kryt z ľubovoľného smeru bez škodlivých účinkov, 

 Ipx6 – voda strieka silným prúdom na kryt z ľubovoľného smeru bez škodlivých účinkov, 

 Ipx7 – keď je kryt krátkodobo ponorený do vody v normovaných tlakových a časových podmienkach, nesmie byť možné vniknutie vody 

v množstvách spôsobujúcich škodlivé účinky, 

 Ipx8 – keď je kryt nepretržite ponorený do vody v podmienkach, ktoré musia byť dohodnuté medzi výrobcom a používateľom, ale ktoré sú 

prísnejšie ako v prípade číslice 7, nesmie byť možné vniknutie vody v množstvách spôsobujúcich škodlivé účinky. 

 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC2 Skúška životnosti mobilných zariadení 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre prenosné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Príslušné skúšky sa uvedú v ponuke, aby sa zohľadnili podmienky používania vymedzené pre daný výrobok.  

Body sa pridelia za ponuky zahŕňajúce výrobky, ktoré splnili kritériá v rámci skúšok životnosti vykonaných v súlade s normami IEC 60068, US MIL-

810 alebo ekvivalentnou normou.  

Najviac x bodov [stanoví sa] sa môže prideliť za: 

 náhodný pád (x bodov), 

 odolnosť proti nárazu (x bodov),  

 odolnosť proti vibráciám (x bodov), 

 odolnosť obrazovky (x bodov),  

 teplotnú záťaž (x bodov). 

Požiadavky na funkčné vlastnosti a špecifikácie skúšok sú uvedené v prílohe II k dokumentu o kritériách.  

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú, že model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky na funkčné vlastnosti týkajúce sa 

životnosti. 

Skúšku musí vykonať skúšobné zariadenie akreditované podľa normy ISO 17025. 

Existujúce skúšky pre výrobok vykonané pri rovnakých alebo prísnejších špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

AC3 Úroveň ochrany pred vniknutím – čiastočne odolné a odolné zariadenia 

Platné pre mobilné zariadenia (prenosné počítače, tablety a smartfóny). 

Zahrnú sa v prípade, že sa očakáva použitie pri vonkajších pracovných činnostiach alebo pri inom používaní v nepriaznivom prostredí a nepriaznivých 
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podmienkach.  

Body sa pridelia, ak sa preukáže, že výrobky dosiahli takúto úroveň ochrany IP podľa normy IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 – 025 X bodov, 

 IP66 – 0,5 X bodov, 

 IP67 – 0,75 X bodov,  

 IP68 – X bodov.  

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú, že model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky na funkčné vlastnosti týkajúce sa úrovne 

ochrany pred vniknutím.  

Skúšku musí vykonať skúšobné zariadenie akreditované podľa normy ISO 17025. 

Existujúce skúšky pre výrobok vykonané pri rovnakých alebo prísnejších špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

 

4.4. Interoperabilita a opätovná využiteľnosť komponentov 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS14 Normalizovaný port 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre všetky zariadenia okrem počítačových displejov a renovovaných/repasovaných zariadení. 

Zariadenia dodané ako súčasť zákazky musia mať aspoň jednu normalizovanú zásuvku (port) USB Type-C™ na výmenu údajov, ktorá je spätne 

kompatibilná s USB 2.0 podľa normy IEC 62680-1-3:2018. 

Ak výrobok nemá zabudovanú zásuvku USB typu C, musí existovať možnosť zadarmo si objednať adaptér. 
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Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť príručku k výrobku pre každý dodaný model a táto príručka musí obsahovať schematické zobrazenie zariadenia znázorňujúce 

typy použitých konektorov.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: Normalizovaný port USB Type-C™ 

Zásuvka USB Type-C™ sa definuje podľa normy IEC 62680-1-3:2018 – Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie – časť 1-3: 

Spoločné súčasti – Špecifikácia USB kábla a konektora typu C™. 

TS15 Normalizovaný externý zdroj napájania 

 Platné pre všetky prenosné zariadenia s napájaním do 100 W. 

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium AC12. 

Neplatí pre výrobky s možnosťou bezdrôtového nabíjania Qi (napr. v 

prípade veľkej odolnosti pri ponorení do vody alebo voči prachu, ako sú 

priemyselné počítače). 

Zariadenia dodané ako súčasť zákazky musia mať normalizovanú zásuvku 

(port) USB Type-C™ na napájanie prostredníctvom USB podľa normy 

EN/IEC 63002:2017.  

Ak výrobok nemá zabudovanú zásuvku na napájanie prostredníctvom 

USB, musí existovať možnosť zadarmo si objednať adaptér. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť príručku k výrobku pre každý dodaný model 

a táto príručka musí obsahovať schematické zobrazenie zariadenia 

znázorňujúce typy zásuviek určených na napájanie. 

Vysvetlivka: Normalizovaný externý zdroj napájania 

Usmernenia pre interoperabilitu týkajúce sa externých zdrojov napájania sa definujú podľa normy IEC 63002:2016 – Metóda identifikačnej 

a komunikačnej interoperability pre vonkajšie napájania používané s prenosným počítačovým zariadením. 
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TS16 Externý zdroj napájania: oddeliteľné káble 

 Platné pre všetky prenosné zariadenia s napájaním do 100 W okrem 

renovovaných/repasovaných zariadení.   

Pokiaľ ide o renovované/repasované zariadenia, pozri kritérium AC13. 

Konfigurácia externého zdroja napájania musí pozostávať z externého 

zdroja napájania USB s oddeliteľným vstupným káblom (alebo s káblom, 

ktorý je súčasťou krytu externého zdroja napájania) a oddeliteľného 

výstupného kábla k zariadeniu IKT. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu k výrobku pre každý dodaný 

model a táto dokumentácia musí obsahovať schematické zobrazenie 

zariadenia znázorňujúce hlavné charakteristiky externého zdroja napájania 

USB. 

TS17 Spätná kompatibilita: adaptéry 

 Platné pre stacionárne a prenosné počítače. 

Tieto adaptéry [vyberú sa zo zoznamu ďalej] musia byť k dispozícii na 

osobitné obstaranie: 

 USB-C na USB typu A,  

 USB-C na VGA,  

 USB-C na HDMI, 

 USB-C na RJ45 (eternetový port). 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť špecifikáciu výrobku a cenník požadovaných 

adaptérov. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
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AC4 Zariadenie IKT bez príslušenstva 

 Platné pre prenosné počítače, tablety a smartfóny. 

Ak je toto príslušenstvo k dispozícii na osobitné obstaranie, pridelia sa 

doplňujúce body:  

 externý zdroj napájania, 

 slúchadlá.  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť cenovú ponuku na model s týmto 

príslušenstvom, ako aj bez neho a samostatnú cenovú ponuku na každú 

položku príslušenstva. V cenovej ponuke by mal byť opísaný aj postup pri 

objednávaní príslušenstva. 

 

5. OBLASŤ KRITÉRIÍ GPP EÚ 2: SPOTREBA ENERGIE 
 

Predmet 

Dodávka zariadení IKT 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS18 Minimálna energetická hospodárnosť počítačov  

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre stacionárne a prenosné počítače. 

Vypočítaná typická spotreba energie (ETEC) pre každé zariadenie dodané v rámci zákazky musí byť menšia alebo rovnaká ako maximálna požadovaná 

hodnota ETEC, podľa opisu v prílohe III tohto dokumentu. 

Overovanie: 
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Uchádzači musia oznámiť hodnotu typickej spotreby energie (ETEC), a to na základe skúšania a výpočtov podľa normy IEC 62623:2012. 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I alebo značkou iného systému označovania spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať 

za vyhovujúce. Alternatívne výsledky skúšok získané v súlade s normou IEC 62623: 2012 skúšobnými orgánmi akreditovanými podľa ISO 17025 sa 

považujú za dôkaz súladu. 

TS19 Minimálna energetická hospodárnosť monitorov 

Platné pre počítačové displeje. 

Koeficient energetickej účinnosti pre každý model dodaný ako súčasť 

zákazky musí byť v rozsahu tried energetickej účinnosti A – D, ako sa 

stanovuje v prílohe I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 

2019/20134.  

Overovanie: 

Uchádzač musí pre každý dodaný model poskytnúť platný energetický 

štítok vydaný v súlade s rámcovým nariadením EÚ o energetickom 

označovaní (2017/1369).  

Výrobky označené ako výrobky triedy A, B, C alebo D sa budú považovať 

za vyhovujúce.  

Platné pre počítačové displeje od 31. marca 2021. 

Koeficient energetickej účinnosti pre každý model dodaný ako súčasť 

zákazky musí byť v rozsahu týchto tried [A; D] (určí verejný obstarávateľ 

podľa metodiky opísanej vo vysvetlivke ďalej).  

Overovanie: 

Uchádzači musia pre každý dodaný model poskytnúť platný energetický 

štítok vydaný v súlade s rámcovým nariadením EÚ o energetickom 

označovaní (2017/1369). 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: Definícia požadovaných tried energetickej účinnosti 

Verejný obstarávateľ by mal odkazovať na dve najlepšie triedy energetickej účinnosti v EÚ dostupné v čase verejnej súťaže, ktoré zahŕňajú najmenej 25 

registrovaných modelov monitorov v rámci Európskej databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL). 

Dodávatelia počítačových monitorov budú od 31. marca 2021 registrovať svoje zariadenia v databáze EPREL pred ich predajom na európskom trhu. 

Verejní obstarávatelia (a spotrebitelia) budú môcť v databáze výrobkov vyhľadávať energetické štítky a informačné listy výrobkov vrátane triedy 

energetickej účinnosti. 

Dostupnosť zariadení s požadovaným výkonom a charakteristikami možno overiť priamo prostredníctvom databázy EPREL. Príkladom informácií 

uvedených v informačnom liste výrobku sú uhlopriečka obrazovky v cm a rozlíšenie obrazovky v pixeloch. 

                                                           
4  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2013 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 1062/2010 (Text s významom pre EHP). 
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TS20 Zariadenia typu tenký klient v serverovom prostredí  

 Platné pre počítače typu tenký klient. 

Túto technickú špecifikáciu možno všeobecne zohľadniť v serverovom 

pracovnom prostredí. 

Zariadenie dodané v rámci zákazky musí byť klasifikované ako „tenký 

klient“. Typická spotreba energie (ETEC) pre každú dodanú časť zariadenia 

musí byť nižšia ako hodnota ETEC_MAX pre tenké klienty vypočítaná 

v prílohe II.  

Overovanie: 

Uchádzači musia oznámiť hodnotu typickej spotreby energie (ETEC) 

v kWh, a to na základe skúšania a výpočtov podľa normy IEC 62623:2012, 

a preukázať súlad s prahovou hodnotou ETEC_MAX vypočítanou v prílohe II 

pre tenké klienty. 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC5 Zlepšenie spotreby energie nad rámec stanovenej hranice pre počítače  

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Odporúča sa použiť toto kritérium v spojení s kritériom TS18 pre stolové počítače, ak sú výrobky určené na graficky náročné použitie. 

Body sa pridelia, ak má výrobok vyššiu energetickú účinnosť, ako je hodnota ETEC_MAX požadovaná v rámci kritéria TS18. 

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa]. Body sa musia prideľovať úmerne k zvýšeniu energetickej účinnosti takto: 

 o viac ako 60 % nižšia: x bodov, 

 o 40 – 59 % nižšia: 0,75 x bodov, 

 o 25 – 39 % nižšia: 0,50 x bodov, 
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 o 15 – 24 % nižšia: 0,25 x bodov. 

Overovanie: 

Uchádzači musia oznámiť hodnotu typickej spotreby energie (ETEC), a to na základe skúšania a výpočtov podľa normy IEC 62623:2012. Ako dôkaz 

súladu možno použiť typickú spotrebu energie, ktorá sa preukazuje platným certifikátom Energy Star. 

AC6 Zlepšenie spotreby energie nad rámec stanovenej hranice pre monitory 

Platné pre počítačové displeje. 

Používa sa v spojení s kritériom TS19. 

Body sa pridelia, ak je trieda energetickej účinnosti výrobku vyššia ako D. 

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa]. Body sa musia prideľovať 

úmerne k zvýšeniu triedy energetickej účinnosti takto: 

Trieda energetickej 

účinnosti 

Koeficient energetickej 

účinnosti  

(EEI) 

Body  

A EEI < 0,30  x bodov 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66 x bodov 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33 x bodov 

Overovanie: 

Uchádzač musí pre každý dodaný model poskytnúť platný energetický 

štítok vydaný v súlade s rámcovým nariadením EÚ o energetickom 

označovaní (2017/1369).  

Platné pre počítačové displeje. 

Používa sa v spojení s kritériom TS19. 

Body sa pridelia, ak je zariadenie dodané v rámci zákazky v najvyššej 

triede energetickej účinnosti, pokiaľ ide o registrované modely monitorov 

v databáze výrobkov (databáza EPREL) v čase verejnej súťaže [trieda X, 

určí verejný obstarávateľ].   

Overovanie: 

Uchádzači musia pre každý dodaný model poskytnúť platný energetický 

štítok vydaný v súlade s rámcovým nariadením EÚ o energetickom 

označovaní (2017/1369). 
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6. OBLASŤ KRITÉRIÍ GPP EÚ 3: NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
 

Predmet 

Dodávka zariadení IKT 

 

KRITÉRIÁ VÝBERU 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

SC1 Kontroly obmedzovaných látok 

 Platné pre všetky príslušné kategórie výrobkov okrem 

renovovaných/repasovaných zariadení.   

Uchádzač musí preukázať používanie rámca na kontroly 

obmedzovaných látok v rámci dodávateľského reťazca pre výrobky, 

ktoré má dodať. 

Hodnotenie výrobkov podľa kontroly obmedzovaných látok by malo 

zahŕňať minimálne tieto oblasti: 

 plánovanie/konštrukcia výrobkov, 

 súlad dodávateľa s predpismi, 

 analytické testovanie. 

V rámci kontroly obmedzovaných látok sa musia uviesť aspoň látky 

obmedzené podľa smernice o obmedzení používania určitých 

nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 

(ďalej len „smernica RoHS“), prípadne podľa nariadenia o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „nariadenie 

REACH“) (pozri prílohu XVII) a látky zaradené na zoznam 

kandidátskych látok podľa nariadenia REACH (pozri vysvetlivku 

ďalej). V rámci vykonávania by sa mali dodržiavať pokyny podľa 

normy IEC 62476 alebo jej ekvivalentu a ako základ na identifikáciu, 

sledovanie a poskytovanie konkrétnych informácií o zložení výrobkov, 



 

37 

ktoré sa majú dodať, by sa mala použiť databáza vyhlásení 

o materiáloch podľa normy IEC 62474. Na zber vyhlásení 

z dodávateľského reťazca možno alternatívne použiť normu IPC 1752. 

Vyhlásenia dodávateľov o súlade s kontrolou obmedzovaných látok 

pre príslušné materiály, súčasti a konštrukčné časti výrobkov, ktoré sa 

majú dodať, sa musia zbierať a udržiavať v aktuálnom stave. Tieto 

vyhlásenia môžu byť, ak je to vhodné, podložené auditmi 

a analytickým testovaním dodávateľa.  

Postupy v rámci kontroly obmedzovaných látok musia zabezpečiť 

prehodnotenie výrobku a súladu dodávateľa s predpismi pri: 

 zmene požiadaviek na obmedzovanú látku, 

 zmene dodaných materiálov, súčastí a konštrukčných častí, 

 zmene operácií pri výrobe a montáži. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej je opísaný systém 

a jeho postupy a dôkaz o jeho zavedení. 

Vysvetlivka: Zoznam látok regulovaných podľa smernice RoHS a nariadenia REACH 

Aktuálny zoznam obmedzovaných látok podľa smernice RoHS je vymedzený v prílohe II k delegovanej smernici Komisie (EÚ) 2015/863 

z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok. 

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH) obsahuje 

zoznam látok, ktoré sa nesmú vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nie sú v súlade s podmienkami uvedeného obmedzenia. Zoznam 

obmedzovaných látok je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovom sídle agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/sk/substances-

restricted-under-reach.  

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, je zverejnený v súlade s článkom 59 ods. 10 

nariadenia REACH a pravidelne sa aktualizuje na webovom sídle agentúry ECHA (https://echa.europa.eu/sk/candidate-list-table). 

Na látky označené ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) zahrnuté do zoznamu kandidátskych látok sa podľa článku 33 nariadenia 

REACH vzťahuje osobitná povinnosť oznamovať obsah látok vo výrobkoch. Toto oznamovanie by sa malo uskutočňovať v rámci 

https://echa.europa.eu/sk/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/sk/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/sk/candidate-list-table
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dodávateľského reťazca bez vyžiadania. Rovnaké informácie musia agentúre ECHA predkladať všetci dodávatelia v rámci dodávateľského 

reťazca podľa článku 9 ods. 1 písm. i) rámcovej smernice o odpade (https://echa.europa.eu/sk/scip). Tieto informácie budú verejne dostupné 

v databáze látok vzbudzujúcich obavy, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch (SCIP). 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS21 Obmedzenie chlórových a brómových látok v plastových častiach 

Platné pre všetky príslušné kategórie výrobkov okrem renovovaných/repasovaných zariadení.   

Plastové časti zariadení dodaných v rámci zákazky, ktoré vážia viac ako 25 gramov (5 gramov v prípade smartfónov), musia obsahovať látky 

s nízkym obsahom halogénu. Každá plastová časť zariadenia musí obsahovať menej ako 1000 ppm (0,1 hmotnostného %) brómu a menej ako 

1000 ppm (0,1 hmotnostného %) chlóru. 

Platné výnimky sú: dosky plošných spojov, elektronické komponenty, káble a izolácia vodičov, ventilátory. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, ktorou preukazuje, že požiadavku splnil, a to buď prostredníctvom:  

 skúšobných údajov, ktoré preukazujú, že časť obsahuje menej ako 1000 ppm chlóru a menej ako 1000 ppm brómu (použité skúšobné 

metódy môžu byť podľa noriem IEC 62321-3-1 alebo IEC 62321-3-2), alebo 

 dokumentácie založenej na norme IEC 62474 alebo podobnej norme (napr. dokumenty vypracované podľa systému kontroly látok, ako 

analytické testovanie a posudzovanie zhody dodávateľa). 

Pokiaľ sa používajú výnimky, musí sa doložiť vyhlásenie výrobcu. 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

AC7 Obmedzenia týkajúce sa látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) 

 Platné pre všetky príslušné kategórie výrobkov okrem 

renovovaných/repasovaných zariadení.   

Body sa musia udeliť, ak do žiadnej z týchto konštrukčných častí 

neboli zámerne pridané látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa 

https://echa.europa.eu/sk/scip
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nariadenia REACH v množstve viac ako 0,1 % (hmotnostného):  

 osadené základné dosky (vrátane centrálnych procesorových 

jednotiek, RAM, grafických kariet), 

 zobrazovacia jednotka (vrátane podsvietenia), 

 plášte a kryty, 

 externá klávesnica, myš a/alebo trackpad, 

 externé káble na napájanie striedavým a jednosmerným 

prúdom (vrátane adaptérov a batérií). 

Musí sa zabezpečiť súlad s najnovšou verziou zoznamu kandidátskych 

látok podľa nariadenia REACH, ktorá je k dispozícii v čase 

predkladania ponúk (pozri vysvetlivku ďalej). 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria. Môže sa 

použiť dokumentácia založená na norme IEC 62474 alebo podobnej 

norme (napr. dokumenty vypracované podľa systému kontroly látok, 

ako analytické testovanie a posudzovanie zhody dodávateľa). 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii 

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, je zverejnený v súlade s článkom 59 ods. 10 

nariadenia REACH a pravidelne sa aktualizuje na webovom sídle agentúry ECHA (https://echa.europa.eu/sk/candidate-list-table). 

Na látky označené ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) zahrnuté do zoznamu kandidátskych látok sa podľa článku 33 nariadenia 

REACH vzťahuje osobitná povinnosť oznamovať obsah látok vo výrobkoch. Toto oznamovanie by sa malo uskutočňovať v rámci 

dodávateľského reťazca bez vyžiadania. 

AC8 Zamedzenie nevhodnej náhrady 

 Toto kritérium je platné pre príslušné výrobky obsahujúce 

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


 

40 

zmäkčovadlá a spomaľovače horenia, okrem 

renovovaných/repasovaných zariadení.  

Body sa pridelia v prípade, že náhrada zmäkčovadiel obmedzovaných 

podľa smernice RoHS (obmedzovanie nebezpečných látok) 

a halogénovaných spomaľovačov horenia je založená na metódach 

a nástrojoch na komparatívne posúdenie nebezpečnosti, ktoré uvádza 

Európska chemická agentúra, alebo na súbore nástrojov na 

posudzovanie náhrad a alternatív OECD. 

Toto posúdenie nebezpečnosti sa musí vzťahovať (minimálne) na 

spomaľovače horenia a zmäkčovadlá používané v plastových častiach, 

ktoré vážia viac ako 25 gramov. 

Overovanie: 

Alternatívne zmäkčovadlá a spomaľovače horenia musia byť označené 

názvom a číslom CAS.  

Uchádzač musí predložiť dôkazy, že vybrané alternatívy boli posúdené 

metódami alebo nástrojmi na komparatívne posúdenie nebezpečnosti, 

ktoré uvádza Európska chemická agentúra  

 

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

alebo súborom nástrojov na posudzovanie náhrad a alternatív OECD 

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

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

 

https://echa.europa.eu/sk/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7. OBLASŤ KRITÉRIÍ GPP EÚ 4: NAKLADANIE S VÝROBKAMI PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI 
 

7.1. Konštrukcia umožňujúca recykláciu 
 

Predmet 

Dodávka zariadení IKT 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS22 Označenie plastových plášťov, uzáverov a krytov 

 Platné pre stacionárne počítače a počítačové displeje. 

Vonkajšie plastové plášte, uzávery a kryty s hmotnosťou vyššou ako 

25 gramov sa musia označiť v súlade s normou ISO 11469 a normou 

ISO 1043 oddiel 1 a 4. Plastové časti sú vyňaté z označovania za 

okolností, ktoré sú opísané vo vysvetlivke ďalej. 

Overovanie:  

Uchádzač musí identifikovať plastové časti podľa hmotnosti, obsahu 

polymérov a označenia na základe noriem ISO 11469 a ISO 1043. 

Rozmery a umiestnenie označení musia byť znázornené vizuálne.  

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

Vysvetlivka: Výnimky z označovania plastov 

Plastové komponenty sú oslobodené od povinností označovania za týchto okolností: 

i) označenie nie je možné pre tvar alebo rozmery komponentu; 

ii) označenie by malo vplyv na výkonnosť alebo funkčnosť daného plastového komponentu a 
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iii) označenie nie je technicky možné pre použitú metódu formovania. 

Označenie sa nevyžaduje pri týchto plastových komponentoch: 

i) balenie, lepiace pásky, štítky a elastické obalové fólie; 

ii) vodiče, kabeláž a konektory, gumené časti a všetky miesta, kde nie je k dispozícii dostatok vhodnej povrchovej plochy na označenie 

v čitateľnej veľkosti; 

iii) zostavy PCB, dosky z PMMA, optické komponenty, komponenty ochrany pred elektrostatickým výbojom, komponenty ochrany pred 

elektromagnetickým rušením, reproduktory; 

iv) priehľadné časti, na ktorých by označenie prekážalo funkcii danej časti. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC9 Recyklovateľnosť plastových plášťov, uzáverov a krytov – oddeliteľné vložky a spojovacie prvky 

 Platné pre stacionárne počítače a počítačové displeje. 

Dodatočné body sa udelia v prípade, ak žiadne samostatné plastové 

časti > 25 gramov neobsahujú kovovú vložku alebo spojovací prvok, 

ktorý je zaliaty, vložený teplom alebo ultrazvukom alebo vlepený, 

pokiaľ tento kovový komponent nie je možné oddeliť odlomením od 

plastovej časti alebo ho nie je možné odstrániť pomocou bežne 

dostupných nástrojov. Táto požiadavka sa nevzťahuje na listy 

ventilátorov. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť buď: 

1. dokumentáciu, ktorá preukazuje, že výrobok neobsahuje kovovú 

vložku alebo spojovací prvok, ktorý je zaliaty, vložený teplom alebo 

ultrazvukom alebo vlepený;  

2. ak sú kovové vložky alebo spojovacie prvky zaliate, vložené teplom 

alebo ultrazvukom alebo vlepené do plastových častí, dokumentáciu, 
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ktorá znázorňuje, ako je možné ich oddeliť odlomením od plastovej 

časti alebo pomocou bežne dostupných nástrojov, 

alebo 

3. základ pre výnimku, resp. výnimky z bezpečnostných, právnych 

alebo technických požiadaviek na kovovú vložku/spojovací prvok, ak 

sa o ňu žiada. 

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

AC10 Recyklovateľnosť plastových plášťov, uzáverov a krytov – farby a nátery 

 Platné pre stacionárne počítače a počítačové displeje. 

Dodatočné body sa udelia v prípade, ak prítomnosť farieb a náterov 

v plastových komponentoch zariadení nemá výrazný vplyv na 

pružnosť recyklovaného plastu vytvoreného z týchto komponentov pri 

recyklácii, keď sa skúšajú podľa normy ISO 180 alebo ekvivalentnej 

normy (pozri vysvetlivku ďalej). 

Samostatné plastové časti > 25 gramov nesmú mať lepidlo, náter, farbu 

alebo povrchovú úpravu, ktorá by znemožňovala recykláciu.  

Táto požiadavka sa nevzťahuje na: 

 zostavy dosiek plošných spojov a listy ventilátorov, 

 vodiče a kabeláž, konektory, elektronické komponenty, optické 

komponenty, akustické komponenty, komponenty ochrany pred 

elektrostatickým výbojom a komponenty ochrany pred 

elektromagnetickým rušením, 

 kovové vložky/spojovacie prvky potrebné vzhľadom na 

bezpečnostné, právne alebo technické požiadavky. 

 

Overovanie:  

Zlučiteľnosť povrchových vrstiev (lepidiel, náterov, farieb alebo 
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povrchových úprav) s recykláciou sa musí preukázať buď: 

1. výsledkami skúšok, ktoré preukazujú, že povrchové vrstvy nevedú 

k viac ako 25 % zníženiu vrubovej húževnatosti stanovenej Izodovou 

alebo Charpyho metódou rázovej skúšky pri izbovej teplote, a to pri 

meraní na základe noriem ASTM D256, ASTM E23, ISO 180, alebo 

ISO 179-1; jeden výsledok skúšky môže byť reprezentatívny pre viac 

častí v prípade, že v častiach je použitý ten istý materiál a že sa skúša 

použitie v najhoršom prípade;  

alebo 

2. individuálnymi vyhláseniami minimálne troch recyklátorov plastov 

alebo aspoň jedného recyklátora plastov, ktorý spracúva plasty 

z elektroniky a pracuje v rámci nezávislého subjektu (napr. nie je 

zmluvne viazaný/spojený s výrobcom alebo nie je zmluvne viazaný 

s obchodnou organizáciou), v ktorých sa potvrdzuje, že tieto 

povrchové vrstvy nemajú negatívny vplyv na recyklovateľnosť plastov,  

alebo 

3. výsledkami skúšok z nezávislého laboratória. 

Zariadenia s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: Vplyv na pružnosť recyklovaného plastu 

Na účely tohto kritéria sa výrazný vplyv vymedzuje ako > 25 % zníženie vrubovej húževnatosti recyklovanej živice pri Izodovej skúške meranej 

podľa normy ISO 180:2019 Plasty – Stanovenie rázovej húževnatosti Izodovou metódou. 
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7.2. Nakladanie s výrobkami po skončení životnosti 
 

Predmet 

Obstarávanie služieb v oblasti nakladania so všetkými zariadeniami IKT po skončení životnosti 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS23 Bezpečný zber, sanitácia, opätovné použitie a recyklácia počítačov 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Obstarávanie služieb v oblasti nakladania so všetkými zariadeniami IKT po skončení životnosti. 

Pokiaľ ide o zariadenia, ktoré dosiahli koniec životnosti, uchádzači musia poskytnúť služby v oblasti opätovného použitia a recyklácie celého výrobku 

alebo komponentov, ktoré si vyžadujú selektívne spracovanie v súlade s prílohou VII k smernici o OEEZ. Medzi tieto služby patria tieto činnosti: 

• zber (systém spätného zberu), 

• zachovanie dôvernosti údajov a ich bezpečné vymazanie (pokiaľ sa tento krok nevykonáva vo vlastnej organizácii),  

• funkčné skúšanie, zabezpečovanie servisu, opravy a modernizácia na účely prípravy výrobkov na opätovné použitie,  

• opätovné uvedenie výrobkov na trh na účely opätovného použitia, 

• demontáž na účely opätovného použitia, recyklácie a/alebo likvidácie komponentov. 

Pri poskytovaní služieb musia uchádzači informovať o podiele zariadení pripravených na opätovné použitie alebo opätovne uvedených na trh na účely 

opätovného použitia, ako aj o podiele zariadení pripravených na recykláciu.  

Príprava na opätovné použitie, recykláciu a likvidáciu sa musí vykonávať v úplnom súlade s požiadavkami v článku 8 a prílohách VII a VIII k smernici 

2012/19/EÚ o OEEZ (prepracované znenie) a s odkazom na zoznam komponentov vyžadujúcich selektívne spracovanie [pozri vysvetlivku ďalej].  

Overovanie:  
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Uchádzač musí poskytnúť údaje o opatreniach na zber, zabezpečenie údajov, prípravu na opätovné použitie, opätovné uvedenie na trh na účely 

opätovného použitia a recykláciu/likvidáciu. Tieto údaje musia počas trvania zákazky zahŕňať platný dôkaz o súlade zariadení na spracovanie OEEZ, 

ktoré sa majú využiť, s predpismi. 
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Vysvetlivka: Komponent vyžadujúci selektívne spracovanie OEEZ 

Toto sú komponenty vyžadujúce selektívne spracovanie v súlade s prílohou VII k smernici o OEEZ: 

1) komponenty obsahujúce ortuť;  

2) batérie;  

3) dosky plošných spojov väčšie ako 10 cm2;  

4) plasty obsahujúce brómované spomaľovače horenia;  

5) úplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (CFC), neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (HCFC) alebo neúplne 

halogénované fluórované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC);  

6) vonkajšie elektrické káble;  

7) kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB);  

8) komponenty obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna;  

9) elektrolytické kondenzátory obsahujúce látky vzbudzujúce obavy;  

10) zariadenia obsahujúce také plyny, ktoré poškodzujú ozón alebo majú potenciál globálneho otepľovania nad 15; 

11) plyny poškodzujúce ozón, ktoré sa musia spracovať v súlade s nariadením (ES) č. 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA O PLNENÍ ZÁKAZKY 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 

CPC2 Podávanie správ o mieste určenia zariadenia IKT 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Používa sa v spojení s kritériom TS23. 

Dodávateľ musí poskytnúť po spracovaní všetkých položiek na účely opätovného použitia, recyklácie alebo likvidácie správu o stave zariadení 

v inventári. V správe musí uviesť podiel opätovne použitých alebo recyklovaných položiek a to, či zostali v EÚ alebo sa vyviezli. 

Pokiaľ ide o zariadenia a komponenty recyklované v EÚ, musia sa v prípade podnikov na spracovanie akceptovať tieto dôkazné prostriedky: 

 povolenie vydané príslušným vnútroštátnym orgánom podľa článku 23 smernice 2008/98/ES alebo  

 osvedčenie vydané treťou stranou o súlade s technickými požiadavkami normy EN 50625-1 alebo ekvivalentným systémom súladu s normami. 

V prípade, že sa zariadenia a komponenty vyvážajú na účely opätovného použitia alebo recyklácie, dodávatelia musia poskytnúť tieto informácie 

o preprave a spracovaní:  

 informácie o preprave zariadenia, ktoré je určené na opätovné použitie, v súlade s prílohou VI k smernici 2012/19/EÚ o OEEZ.  

OEEZ, ktorý sa vyváža na spracovanie mimo EÚ, vyžaduje osvedčenie vydané treťou stranou o súlade s minimálnymi požiadavkami na OEEZ 

stanovenými v kritériu alebo s technickými požiadavkami normy EN 50625-1 alebo ekvivalentným systémom súladu s normami. 
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8. OBLASŤ KRITÉRIÍ GPP EÚ 5: RENOVOVANÉ/REPASOVANÉ ZARIADENIA 
 

8.1. Dodávka renovovaného/repasovaného zariadenia IKT 
 

Predmet 

Dodávka renovovaného/repasovaného zariadenia IKT 

 

KRITÉRIÁ VÝBERU 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

SC2 Kvalita procesu renovácie/repasovania 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Platné pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 

Uchádzač musí zaviesť postupy zabezpečovania kvality/kontroly kvality s cieľom zaistiť minimálnu kvalitu zariadenia dodaného v rámci 

zákazky (pozri vysvetlivku ďalej). Postupy zabezpečovania a kontroly kvality musia zahŕňať prinajmenšom tieto kroky: 

 kontrola, 

 opätovné spracovanie (napr. oprava, výmena alebo modernizácia), ak je to potrebné, 

 čistenie,  

 skúšanie, 

 skladovanie, 

 balenie a doprava. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť údaje o postupoch zabezpečovania kvality/kontroly kvality zavedených s cieľom zaistiť kvalitu zariadenia dodaného 

v rámci zákazky. 
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Ako dôkaz o súlade možno prijať systémy riadenia certifikované treťou stranou na renováciu/repasovanie podľa týchto noriem (alebo ich 

ekvivalentov): 

 systémy manažmentu kvality a životného prostredia podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001/EMAS vrátane postupov zabezpečovania 

kvality/kontroly kvality pre vyššie uvedené kroky,  

 BS 8887‑220:2010 – Konštrukcia pre výrobu, montáž, demontáž a spracovanie na konci životnosti (MADE). Proces repasovania. 

Špecifikácia (platné pre proces repasovania), 

 BS 8887-240:2011 – Konštrukcia pre výrobu, montáž, demontáž a spracovanie na konci životnosti (MADE). Obnova (platné pre 

renovované/repasované zariadenia), 

 EN50614:2020 v prípade, že zariadenie bolo predtým zlikvidované ako OEEZ, ktorý je pripravený na opätovné použitie na ten istý účel, 

na ktorý bolo vyvinuté. 

Vysvetlivka: Úrovne zabezpečovania kvality 

Obstarávateľ by mal stanoviť minimálne požiadavky na kvalitu podľa uvedených príkladov: 

 estetická úroveň: na viac ako 20 cm by nemali byť viditeľné známky estetického poškodenia, 

 pôvodné výrobné nastavenia: výrobky musia byť obnovené na pôvodné výrobné nastavenia a musia byť úplne odblokované, aby ich bolo 

možné používať, 

 výrobky musí byť možné aktualizovať na najnovší firmvér podporovaný výrobcom pôvodného zariadenia (pokiaľ je to možné 

a technicky uskutočniteľné). 

Musí byť k dispozícii používateľská príručka. Ak chýbajú fyzické používateľské príručky, mal by sa poskytnúť odkaz na používateľskú príručku 

výrobcu, pokiaľ je to možné.  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS24 Záruka na renovovaný/repasovaný výrobok 

Platné pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa 

zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 

Platné pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa 

zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 
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Uchádzač musí poskytovať výrobky, na ktoré sa vzťahuje X ročná 

[minimálne 1 rok] záruka.  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomný dôkaz o záruke. 

Uchádzač musí poskytovať výrobky, na ktoré sa vzťahuje X ročná 

[minimálne 2 roky] záruka.  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomný dôkaz o záruke. 

TS25 Odolnosť dobíjateľnej batérie  

Platné pre renovované mobilné zariadenia (notebooky, tablety 

a smartfóny) vybavené novou batériou.  

Odolnosť batérie musí byť viac ako 300 cyklov batérie (so stavom 

batérie ≥ 80 %).  

Skúšky sa musia vykonať v súlade s normou IEC EN 61960-3:2017 

alebo jej ekvivalentom.  

Overovanie: 

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané v súlade s 

normou IEC EN 61960-3:2017 skúšobnými orgánmi akreditovanými 

podľa ISO 17025. 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

Platné pre renovované mobilné zariadenia (notebooky, tablety 

a smartfóny) vybavené novou batériou. 

 Odolnosť batérie musí byť: viac ako 500 cyklov batérie (so 

stavom batérie ≥ 80 %) alebo 

 odolnosť batérie musí byť: viac ako 300 cyklov batérie (so 

stavom batérie ≥ 90 %). 

Skúšky sa musia vykonať v súlade s normou IEC EN 61960-3:2017 

alebo jej ekvivalentom.  

Overovanie: 

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané v súlade s 

normou IEC EN 61960-3:2017 skúšobnými orgánmi akreditovanými 

podľa ISO 17025.  

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce.  

TS26 Informácie o odolnosti dobíjateľnej batérie 

Platné pre renovované mobilné zariadenia (notebooky, tablety a smartfóny) vybavené použitou batériou.  

Uchádzač musí v ponuke uviesť minimálne úrovne stavu použitej batérie (napr. stav batérie > 80 %).  

Overovanie: 

Uchádzači musia poskytnúť informácie o stave batérie pre mobilné zariadenia dodané v rámci zákazky. 
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TS27 Minimálne požiadavky na elektrický výkon 

 Platné pre renovované mobilné zariadenia (notebooky, tablety 

a smartfóny) vybavené novou batériou. 

Batéria musí vyhovovať kritériám elektrického testu podľa normy IEC 

EN 61960-3:2017. 

Overovanie:   

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané skúšobnými 

orgánmi akreditovanými podľa ISO 17025. 

Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu I spĺňajúce 

stanovené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC11 Pokročilejšia odolnosť dobíjateľnej batérie 

 Platné pre renovované mobilné zariadenia (notebooky, tablety 

a smartfóny) vybavené novou batériou. 

Ak je odolnosť batérie vyššia ako 500 cyklov (pri zachovaní kapacity 

≥ 80 % z pôvodnej menovitej kapacity), pridelia sa dodatočné body, 

a to úmerne k dodatočnému počtu zaručovaných cyklov. 

Overovanie: 

Skúška sa musí vykonať v súlade s normou IEC EN 61960-3:2017. 

Uchádzači musia poskytnúť výsledky skúšok získané skúšobnými 

orgánmi akreditovanými podľa ISO 17025. 

AC12 Normalizovaný externý zdroj napájania 

 Platné pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa 

zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 
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Platné pre prenosné výpočtové zariadenia s napájaním do 100 W. 

Neplatí pre výrobky len s možnosťou nabíjania Qi (napr. v prípade 

veľkej odolnosti pri ponorení do vody alebo voči prachu, ako sú 

priemyselné počítače). 

Dodatočné body sa udelia v prípade, ak zariadenia dodané ako súčasť 

zákazky majú normalizovanú zásuvku USB typu C na napájanie podľa 

normy EN/IEC 63002:2017.  

Ak výrobok nemá zabudovanú zásuvku na napájanie prostredníctvom 

USB, musí existovať možnosť zadarmo si objednať adaptér. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť príručku k výrobku pre každý dodaný model 

a táto príručka musí obsahovať schematické zobrazenie zariadenia 

znázorňujúce typy zásuviek určených na napájanie. 

Vysvetlivka: Normalizovaný externý zdroj napájania 

Usmernenia pre interoperabilitu týkajúce sa externých zdrojov napájania sa definujú podľa normy IEC 63002:2016 – Metóda identifikačnej 

a komunikačnej interoperability pre vonkajšie napájania používané s prenosným počítačovým zariadením. 

AC13 Externý zdroj napájania: oddeliteľné káble 

 Platné pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa 

zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 

Dodatočné body sa udelia v prípade, ak konfigurácia externého zdroja 

napájania pozostáva z externého zdroja napájania s oddeliteľným 

vstupným káblom (alebo s káblom, ktorý je súčasťou krytu externého 

zdroja napájania) a oddeliteľného výstupného kábla k zariadeniu IKT. 

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť príručku k výrobku pre každý dodaný model 

a táto príručka musí obsahovať schematické zobrazenie zariadenia 
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znázorňujúce typy použitého externého zdroja napájania. 

 

8.2. Dohoda o poskytovaní služieb spojená s dodávkou renovovaného/repasovaného zariadenia IKT 
 

Predmet 

Dohoda o poskytovaní služieb spojená s dodávkou renovovaného/repasovaného zariadenia IKT 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS28 Poskytnutie rozšírenej dohody o poskytovaní služieb 

 Platné pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa 

zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 

Uchádzač musí poskytnúť minimálne X rokov [určí sa] služieb, ako sa 

podrobne uvádza v dokumente Požiadavky na úroveň služieb (pozri 

vysvetlivku ďalej).  

Overovanie:  

Uchádzač musí poskytnúť písomné vyhlásenie, že záruka na dodané 

výrobky bude v súlade so špecifikáciami zákazky a súvisiacou 

dohodou o úrovni poskytovaných služieb. 

Vysvetlivka: Príklady požiadaviek na úroveň služieb  

V dokumente Požiadavky na úroveň služieb sa opisuje, ako by sa mala služba poskytovať zákazníkovi. Ďalej sú uvedené príklady možných 

požiadaviek na úroveň služieb:  

 Prístup k záruke subjektu vykonávajúceho renováciu/repasovanie: registrovať záruku; spravovať akúkoľvek dokumentáciu alebo doklady 

požadované na uplatnenie záruky; uplatniť záruku v mene verejnej správy (počas záruky); kontaktovať subjekt vykonávajúci renováciu 

s cieľom ubezpečiť sa, že sú splnené podmienky záruky subjektu vykonávajúceho renováciu.  
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 Vyzdvihnutie a vrátenie: vyzdvihnúť výrobky z určeného miesta v priestoroch verejnej správy a vrátiť ich na určené miesto v priestoroch 

verejnej správy. Možno požiadať aj o alternatívne možnosti vyhovujúceho vrátenia výrobkov. 

 Riešenie porúch: zaistiť efektívne jednotné kontaktné miesto pre technické záležitosti a pri náraste problémov, osobu zodpovednú za 

sledovanie postupu v danom prípade, správy o pokroku, transparentný prístup do záručnej databázy (bez ohľadu na to, kto spravuje tieto 

údaje o záruke) na overenie stavu záruky a stav udalosti v prípade otvorených udalostí.  

 Prístup k diagnostickým nástrojom a nástrojom na opravy: prístup k všetkým technickým nástrojom potrebným na vykonanie diagnostiky 

a opráv hardvéru; prístup k akémukoľvek technickému školeniu potrebnému na to, aby sa pracovník stal certifikovaným opravárom; 

možnosť stať sa vďaka nevýhradnosti certifikovaným technickým partnerom (vykonávať záručné opravy). 

 Krytie batérie: služba výslovne pokrýva chyby batérií v príslušných výrobkoch s dobíjateľnými batériami, ako je porucha nabíjania alebo 

chybné pripojenie batérie. Postupné znižovanie kapacity batérie v dôsledku používania sa nesmie považovať za chybu, ak nie je 

predmetom postupu výmeny batérií v ďalšom bode. 

 Postup výmeny batérií: služba zahŕňa výmenu batérií, ktoré nespĺňajú minimálne výkonnostné podmienky týkajúce sa odolnosti 

z hľadiska počtu cyklov (pozri kritériá TS25 a TS26 o odolnosti dobíjateľnej batérie).  

 Poskytovanie štatistík porúch: poskytovanie súhrnných, anonymných a nevysledovateľných štatistík na vysokej úrovni o druhoch 

udalostí (povaha a počet), problémoch a diagnostike týkajúcej sa výrobkov patriacich do rozsahu zákazky. 

 Správa udalostí/riešenie problémov/preventívna údržba: táto služba zahŕňa všetky operácie potrebné na udržiavanie výrobkov IKT 

v bezchybnom prevádzkovom stave alebo na vrátenie chybného výrobku alebo niektorého z jeho komponentov do bezchybného 

prevádzkového stavu, a to vrátane správy udalostí, riešenia problémov a preventívnej údržby. Preventívna údržba počas záručnej lehoty 

zahŕňa zabezpečenie aktualizácií OS a bezpečnostných aktualizácií počas trvania zákazky. 

 Modernizácia: po určitom období (napr. po 3 rokoch) sa môže vykonať vyhľadávanie možností modernizácie a zahrnúť aspekty 

výkonnosti, ako CPU/pamäť/disk.  

 Činnosti týkajúce sa opravy/výmeny: opraviť alebo vymeniť všetky výrobky, ktoré sa poškodia alebo pokazia pri bežnom používaní 

počas predĺženej záručnej lehoty, za výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie výkonové charakteristiky. Týka sa to aj porúch súvisiacich 

s firmvérom. Ak dôjde k výmene časti veci, na náhradný diel sa musí vzťahovať rovnaká úroveň a rovnaké trvanie predĺženej záruky ako 

na časť, ktorá bola vymenená. Predĺžená záruka sa vzťahuje na hardvér aj softvér, ak nie je výslovne dohodnuté inak. 

 Záväzok opraviť/modernizovať ako prvý prostriedok nápravy: poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytnúť v prípade porúch a vždy, keď 

je to technicky možné, možnosť opravy/modernizácie zariadenia namiesto jeho výmeny. 
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DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

CPC3 Dohoda o poskytovaní služieb 

 Platí pre obstarávanie renovovaných/repasovaných výrobkov. Má sa 

zahrnúť do osobitného spôsobu obstarávania, ktorý sa nepoužíva 

v prípade úplne nových výrobkov. 

Má sa používať v spojení s kritériom TS28 o poskytnutí rozšírenej 

dohody o poskytovaní služieb.  

Uchádzač musí poskytovať pravidelné [frekvencia sa dohodne medzi 

obstarávateľom a dodávateľom] správy o súlade so všetkými 

parametrami, kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a ďalšími 

ukazovateľmi stanovenými v dohode o úrovni poskytovaných služieb. 

Vysvetlivka: Príklady kľúčových ukazovateľov výkonnosti  

Agregovaný KPI 1 – vyriešená udalosť: počet udalostí vyriešených v rámci času na riešenie udalostí počas mesiaca/celkový počet udalostí 

otvorených počas príslušného mesiaca alebo otvorených počas predchádzajúceho mesiaca, ktoré stále nie sú spracované. Mesačný cieľ: ≥ 90 %. 

Agregovaný KPI 2 – záväzok poskytnúť opravu ako prvý prostriedok nápravy: počet udalostí vyriešených v rámci opravy alebo modernizácie 

výrobku/počet udalostí vyriešených v rámci výmeny výrobku. 
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9. KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 

 

Kalkulácia nákladov na životný cyklus (LCC) je technika, ktorá sa môže použiť na odhad 

celkových nákladov na vlastníctvo IT zariadení (a prípadne na niektoré environmentálne 

externality). Je to spôsob, ako prijímať efektívne dlhodobé investičné rozhodnutia, pretože 

niektoré aspekty nákladov nemusia byť pre toho, kto prijíma rozhodnutie, hneď zrejmé, napr. 

sa môže vyžadovať vyššia počiatočná investícia s cieľom dosiahnuť nižšie náklady na 

životný cyklus, dlhšiu životnosť prenosných zariadení a nižšie náklady na opravu 

a modernizáciu. Ak sa zohľadňujú externality, technika LCC je zvlášť relevantná na 

dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností. 

 

Náklady, ktoré sa obvykle zohľadňujú vo výpočte nákladov na životný cyklus, sú: 

 obstarávacie náklady, 

 náklady na dodanie a inštaláciu, 

 náklady na údržbu/servisné náklady, 

 prevádzkové náklady (spotreba energie), 

 poplatky, dane a ostatné náklady, 

 externality (emisie CO2 spojené so spotrebou energie). 

 

Vždy, keď sa spotreba energie vyplývajúca z používania zahrnie do nákladov na životný 

cyklus, a teda sa považuje za súčasť nákladového kritéria na vyhodnotenie ponúk, nemala by 

sa zahŕňať do ďalších kritérií na vyhodnotenie ponúk. Je však bezpochyby možné 

kombinovať náklady na životný cyklus s technickými špecifikáciami, v ktorých sa stanovujú 

minimálne požiadavky na energetickú účinnosť, napríklad s tými, ktoré sú zahrnuté v týchto 

kritériách GPP EÚ (TS18, TS19 a TS20). 

 

Okrem toho je možné kombinovať náklady na životný cyklus s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré sú založené na iných aspektoch environmentálnych vlastností, ako životnosť, 

recyklovateľnosť a aspekty konca životnosti. 

 

Stratégie na predĺženie životnosti výrobku, ako je opraviteľnosť a modernizovateľnosť 

(vrátane dostupnosti a nákladovej efektívnosti náhradných dielov), spoľahlivé konštrukčné 

riešenia, odolnosť a výmena (napríklad batérií), to všetko sú prvky, ktoré sú dôležité 

z hľadiska nákladov na životný cyklus. Pravdepodobne je však ťažké riešiť tieto aspekty 

výpočtom nákladov na životný cyklus vo fáze vyhodnocovania ponúk, keďže tieto 

náklady/prínosy nie je možné považovať za dané a finančne ich vyčísliť. V kritériách GPP 

EÚ sa skôr navrhuje riešiť tieto aspekty prostredníctvom technických špecifikácií a kritérií na 

vyhodnotenie ponúk uvedených v tomto dokumente. 

 

Viac informácií o nákladoch na životný cyklus a podporných nástrojoch na výpočet sa 

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

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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PRÍLOHA I: Skúšanie batérií podľa normy EC EN 61960-3:2017 

Parameter Opis Kritériá prijateľnosti batérie 

Výkon pri vybíjaní pri 

20 °C (menovitá kapacita) 

Touto skúškou sa overuje menovitá 

kapacita batérie. 

100 % menovitej kapacity (C5 Ah)5 

Výkon pri vybíjaní pri –20 

°C (menovitá kapacita) 

Touto skúškou sa určuje kapacita batérie 

pri nízkych teplotách. 

30 % menovitej kapacity (C5 Ah) 

Vysoká rýchlosť vybíjania 

pri 20 °C 

Touto skúškou sa určuje kapacita batérie 

pri vybíjaní vysokou rýchlosťou. Táto 

skúška sa nevyžaduje, ak batéria nie je 

určená na použitie pri tejto rýchlosti (1 

ItA). 

60 % menovitej kapacity (C5 Ah) 

Zachovanie a obnova 

nabitia (kapacity) 

Touto skúškou sa určuje po prvé 

kapacita, ktorú si batéria zachováva po 

dlhodobom skladovaní (28 dní) a po 

druhé kapacita, ktorú je možné obnoviť 

ďalším nabitím. 

60 % menovitej kapacity (C5 Ah) 

Zachovanie nabitia 

(kapacity) po dlhodobom 

skladovaní 

Touto skúškou sa určuje kapacita batérie 

po dlhodobom skladovaní (90 dní) pri 

stave nabitia 50 %, po ktorom nasleduje 

ďalšie nabitie. 

85 % menovitej kapacity (C5 Ah) 

Odolnosť v cykloch Touto skúškou sa určuje počet cyklov 

nabitia/vybitia, ktoré batéria vydrží, kým 

sa jej kapacita výrazne nezníži. 

 

60 % menovitej kapacity (C5 Ah) 

po 300 cykloch 

 

Elektrostatický výboj 

 

Touto skúškou sa vyhodnocuje 

schopnosť batérie odolávať 

elektrostatickému výboju. 

funkčná 

 

 

 

                                                           
5  Množstvo elektrickej energie deklarované výrobcom, ktoré článok dokáže dodať za 5 hodín. 
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PRÍLOHA II: Skúšky životnosti mobilných zariadení 

Skúška  Skúšobná metóda Minimálne hranice Požiadavky na funkčné 

vlastnosti 

Náhodný pád 

 

IEC 60068 časť 2-31: Ec 

(Voľný pád, postup 1) 

alebo  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Skúška pádom: Metóda 

516.7 – Otrasy (postup IV) 

alebo 

MIL-STD-810H 

Metóda 516.8 – Otrasy 

(postup IV) 

ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ  

Notebook alebo tablet sa nechá 

spadnúť z: výšky najmenej 45 cm 

(upravená výška pri skúške pádom) 

na nepoddajný povrch. Výrobok sa 

musí nechať najmenej jedenkrát 

spadnúť na každú spodnú stranu 

a každý roh spodnej strany.  

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE 

PONÚK  

Notebook alebo tablet sa nechá 

spadnúť z: výšky najmenej 76 cm 

(30 palcov6) na nepoddajný povrch. 

Výrobok sa musí nechať najmenej 

jedenkrát spadnúť na každú spodnú 

stranu a každý roh spodnej strany.  

Po vystavení každej 

špecifikovanej záťažovej skúške 

by výrobok mal byť schopný: 

1. Spustiť sa a normálne fungovať 

 v rámci skúšky by spustenie 

alebo obnovenie nemalo 

presiahnuť o 50 % viac času, 

 pri použití štandardných 

softvérových aplikácií nie sú 

zjavné žiadne prevádzkové 

poruchy,  

 žiadne veľké poškodenie 

výrobku, ktoré neumožňuje 

bežné používanie. 

2. Nevytvárať nebezpečenstvo pre 

koncového používateľa 

 žiadne praskliny puzdra 

alebo displeja ani iné ostré 

body vzniknuté v dôsledku 

pádu, ktoré by mohli 

používateľa zraniť, 

 žiadne poruchy elektrických 

komponentov alebo prístup 

Teplotná 

záťaž 

IEC 60068  

Časť 2-1: A Chlad  

Časť 2-2: B Suché teplo 

alebo  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Vysoká teplota: Metóda 

501.6 – Základné teplo 

(A2) 

Nízka teplota: Metóda 

Mobilné zariadenie sa musí podrobiť skúšobným cyklom vystavenia 

skladovacej teplote minimálne počas 48 hodín:  

 skladovanie pri vysokej teplote ≥ 60 °C, 

 skladovanie pri nízkej teplote ≤ –30 °C. 

Mobilné zariadenie sa musí podrobiť skúšobným cyklom minimálne 4 hodiny 

pri prevádzkovej teplote: 

 prevádzková teplota ≥ 40 °C, 

 prevádzková teplota ≤ –20 °C. 

                                                           
6  Norma ministerstva obrany USA MIL-STD-810G, metóda 516.6, špecifikácia VI, skúška vplyvu pádu pri preprave.  
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Skúška  Skúšobná metóda Minimálne hranice Požiadavky na funkčné 

vlastnosti 

502.6 – Základná nízka 

teplota (C1) 

alebo 

MIL-STD-810H 

Metóda 501.7 – Vysoká 

teplota – Základné teplo 

(A2) 

Metóda 502.7 – Nízka 

teplota – Základná nízka 

teplota (C1) 

 k nim, ktoré by mohli viesť 

k problémom s bezpečnosťou 

používateľa. 

 

 

Odolnosť 

obrazovky 

 

Uchádzač musí potvrdiť 

použité skúšobné 

vybavenie a skúšobnú 

konfiguráciu. 

Príslušné skúšobné normy 

zahŕňajú:  

ISO 1518-1:2019 

Náterové látky – 

Stanovenie odolnosti proti 

poškriabaniu – Časť 1: 

Metóda s konštantným 

zaťažením 

ISO 1518-:2019 Náterové 

látky – Stanovenie 

odolnosti proti 

poškriabaniu – Časť 2: 

Metóda s premenlivým 

zaťažením 

ASTM C1895 - 19 

použitie ceruzky na 

skúšku tvrdosti vybavenej 

 Musia sa vykonať dve záťažové skúšky 

s výrobkom umiestneným na rovnom 

povrchu:  

 na kryt obrazovky (v prípade 

notebookov) alebo na obrazovku 

(v prípade tabletov) sa 

rovnomerne aplikuje zaťaženie 

minimálne 50 kg,  

 na bod v strede obrazovky 

s priemerom približne 3 cm sa 

aplikuje zaťaženie minimálne 

25 kg.  
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Skúška  Skúšobná metóda Minimálne hranice Požiadavky na funkčné 

vlastnosti 

špirálovou pružinou 

a karbidovým guľovým 

hrotom s priemerom 1 mm 

(v súlade s normou ISO 

1518). 

Odolnosť 

proti nárazu 

IEC 60068  

Časť 2-27: Skúška Ea 

a návod: Otrasy 

Časť 2-47: Skúška – 

Montáž vzoriek určených 

do prostredia s vibráciami 

a nárazmi a podobné 

dynamické skúšky 

 Na hornú, spodnú, pravú, ľavú, prednú 

a zadnú stranu výrobku sa trikrát 

aplikuje polsínusový vlnový pulz so 

špičkovou hodnotou minimálne 40 G 

v dĺžke trvania minimálne 6 ms.  

Odolnosť 

proti 

vibráciám 

IEC 60068  

Časť 2-6: Skúška Fc: 

Vibrácie (sínusové)  

Časť 2-47: Skúška – 

Montáž vzoriek určených 

do prostredia s vibráciami 

a nárazmi a podobné 

dynamické skúšky 

 Minimálna špecifikácia:  

Na koniec každej osi hornej, spodnej, 

pravej, ľavej, prednej a zadnej strany 

výrobku sa aplikuje minimálne jeden 

kontrolný cyklus náhodných 

sínusových vibrácií vo frekvenčnom 

pásme od 5 do minimálne 250 Hz.  

Ochrana pred 

vniknutím 

prachu  

IEC 60529 Stupne 

ochrany krytom  

alebo 

MIL-STD-810G Metóda 

510.5, Postup I Piesok 

a prach – Prúdiaci prach 

alebo  

MIL-STD-810H 510.7 – 

 IP-6x – bez vniknutia prachu, úplná 

ochrana pred kontaktom. 
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Skúška  Skúšobná metóda Minimálne hranice Požiadavky na funkčné 

vlastnosti 

Postup I – Piesok a prach 

– Prúdiaci prach 

 

Ochrana pred 

vniknutím 

vody  

IEC 60529 Stupne 

ochrany krytom  

alebo 

MIL-STD-810G, Metóda 

506.5 Postup I Dážď 

a dážď s vetrom  

alebo 

MIL-STD-810H 506.6 – 

Postup I Dážď 

 

 

 IP-x5 – voda strieka prúdom na kryt 

z ľubovoľného smeru bez škodlivých 

účinkov. 
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PRÍLOHA III: Minimálna energetická hospodárnosť počítačov (na základe Energy Star pre počítače, špecifikácie 7.1)  

Vypočítaná typická spotreba energie (ETEC) pre stolové počítače, integrované stolové počítače a notebooky musí byť menšia alebo rovnaká ako 

maximálne TEC (ETEC_MAX), ako je vypočítané nižšie: 

(ETEC_MAX) podľa ďalej uvedenej rovnice: 

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

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

kde: 

 ODCHÝLKAPSU je odchýlka povolená pre zdroje napájania, ktoré sú v súlade s nepovinnými prísnejšími úrovňami účinnosti podľa 

Tabuľka 1; v prípade zdrojov napájania, ktoré nespĺňajú požiadavky, platí odchýlka 0, 

 TECBASE je základná odchýlka podľa Tabuľka 2 a 

 TECGRAPHICS je odchýlka pre diskrétnu grafiku podľa Tabuľka 2 s výnimkou systémov s integrovanou grafikou, ktorých sa odchýlka 

netýka, alebo stolových počítačov a integrovaných stolových počítačov so štandardne aktivovanou prepínateľnou grafikou, pre ktoré platí 

odchýlka prostredníctvom hodnoty TECSWITCHABLE, a 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE a TECMOBILEWORKSTATIONS sú odchýlky pre doplnky uvedené 

v Tabuľka 3. 

Tabuľka 1:  Odchýlka pre účinnosť zdroja napájania  

Typ zdroja 

napájania 
Typ počítača 

Minimálna účinnosť pri uvedenom podiele 

menovitého výstupného prúdu 
Minimálna 

priemerná 

účinnosť 

OdchýlkaPSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 



 

64 

IPS 

Stolový 

počítač 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Integrovaný 

stolový počítač 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

Tabuľka 2: Base TEC (TECBASE) Odchýlky pre stolové počítače alebo integrované stolové počítače a notebooky 

Názov 

kategórie 

Funkčnosť 

grafiky 

Stolový počítač alebo integrovaný 

stolový počítač 

Hodnota výkonu, P 
Základná 

odchýlka 

0 

Ľubovoľná 

grafika dGfx ≤ 

G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 
Integrovaná 

alebo 

prepínateľná 

grafika 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Diskrétna 

grafika dGfx ≤ 

G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Názov kategórie Notebooky 

 
Hodnota 

výkonu, PV 
Základná odchýlka 

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 

 

Tabuľka 3:  Odchýlky pre funkčné doplnky stolových počítačov, integrovaných stolových počítačov, tenkých klientov a notebookov 

Funkcia Stolový počítač 
Integrovaný 

stolový počítač 
Notebook 

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

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

K
at

eg
ó

ri
a 

g
ra

fi
k

y
 v

ii
i 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128; 

šírka zbernice 

snímkovej 

medzipamäte < 192 

115 
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bitov) 

G7 

(FB_BW > 128; 

šírka zbernice 

snímkovej 

medzipamäte ≥ 192 

bitov 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 neuv. 

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

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii neuv. 

8,76 x 0,35 x (1 + 

EP) x (4 x r + 

0,05 x A) 

8,76 x 0,30 x (1 + 

EP) x (2 x r + 0,02 

x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii neuv. 4,0 

 

Rovnica 1: Výpočet odchýlky pre integrované displeje so zvýšeným výkonom 

0, Žiadne displeje so zvýšeným výkonom 

EP = 0,3 Displej so zvýšeným výkonom d < 27 

0,75 Displej so zvýšeným výkonom d ≥ 27 

 

Kde  

vi  Odchýlka pre doplnok TECMEMORY: uplatňuje sa na každý GB nainštalovaný v systéme.  
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vii  Odchýlka pre doplnok TECGRAPHICS: uplatňuje sa iba na prvú dGfx nainštalovanú v systéme, nie však na prepínateľnú grafiku.  

viii  FB_BW: je šírka pásma snímkovej medzipamäte v gigabajtoch za sekundu (GB/s). Tento parameter uvádza výrobca a mal by sa 

vypočítať takto: (prenosová rýchlosť [Mhz] × šírka zbernice snímkovej medzipamäte [bit]) / (8 × 1000).  

ix  Stimul TECSWITCHABLE: platí pre automatické prepínanie štandardne aktivované v stolových počítačoch a integrovaných stolových 

počítačoch.  

x  TECEEE: platí pre port gigabitového eternetu, ktorý je v súlade s normou IEEE 802.3az (energeticky účinný eternet).  

xi  Odchýlka pre doplnok TECSTORAGE: uplatní sa raz, ak systém obsahuje viac ako jedno dodatočné interné úložné médium.  

xii  Odchýlka pre doplnok TECINT_DISPLAY: EP je odchýlka pre displej so zvýšeným výkonom vypočítaná podľa Tabuľka 3; r je rozlíšenie 

obrazovky v megapixeloch a A je viditeľná plocha obrazovky v palcoch štvorcových.  

 

Výpočet ETEC_MAX pre tenké klienty 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL + TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 kde: 

 TECBASE je základná odchýlka podľa Tabuľka 4, 

 TECGRAPHICS je odchýlka pre diskrétnu grafiku podľa Tabuľka 4, ak sa uplatňuje, 

 TECWOL je odchýlka pre prebudenie cez LAN podľa Tabuľka 4, ak sa uplatňuje, 

 TECINT_DISPLAY je odchýlka pre integrovaný displej v prípade integrovaných stolových počítačov podľa Tabuľka 3, ak sa uplatňuje, a 
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 TECEEE je stimul pre energeticky účinný eternet v prípade stolových počítačov podľa Tabuľka 3, ak sa uplatňuje, a to na každý port 

gigabitového eternetu, ktorý je v súlade s normou IEEE 802.3az (energeticky účinný eternet). 

 

 

Tabuľka 4: Odchýlky pre doplnky v prípade tenkých klientov 

Doplnok Odchýlka (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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ZOZNAM SKRATIEK 

AC kritérium na vyhodnotenie ponúk PC osobný počítač 

CPC doložka o plnení zákazky PCB doska s plošnými spojmi 

CPU centrálna procesorová jednotka  PD napájanie 

EMI elektromagnetické rušenie  PPM počet častíc na milión 

EoL koniec životnosti PMMA polymetylmetakrylát 

EPS externý zdroj napájania PSU napájací zdroj  

ESD zariadenia citlivé na statickú elektrinu  RAM pamäť s priamym prístupom  

GHG 
skleníkový plyn  

REACH 
registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie 

chemikálií 

GPP zelené verejné obstarávanie RoHS obmedzený obsah nebezpečných látok  

GWP potenciál globálneho otepľovania SC výberové kritérium 

HDD pevný disk  SCIP látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch  

HDMI multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením SoC stav nabitia 

IKT informačné a komunikačné technológie SoH stav batérie 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu SSD 
Solid-state Drive (mechanika s nepohyblivým 

médiom)  

LCA posudzovanie životného cyklu SVHC látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy 

LCC náklady na životný cyklus TS technická špecifikácia 

ODD optická mechanika  USB univerzálna sériová zbernica  

OEM výrobca pôvodného zariadenia VGA Video Graphics Array (grafický adaptér) 
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