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1 UVOD 

 

Namen meril EU za zelena javna naročila je javnim organom olajšati nakup blaga, storitev in gradenj. Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen 

organ, če se mu zdi to primerno, (delno ali v celoti) vključi v svojo razpisno dokumentacijo s čim manj urejanja. Javnim organom se svetuje, naj pred 

objavo javnega razpisa na trgu, na katerem poslujejo, preverijo obstoječo ponudbo blaga, storitev in gradenj, ki jih nameravajo kupiti.  

Kadar javni naročnik uporabi merila, predlagana v tem dokumentu, mora to storiti v skladu z zahtevami iz zakonodaje EU o javnem naročanju (glej na 

primer člena 42 in 43, člen 67(2) ali člen 68 Direktive 2014/24 in podobne določbe v drugih zakonodajnih aktih EU o javnem naročanju). Praktične 

informacije so navedene v priročniku o zelenih javnih naročilih iz leta 2016 (http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

V tem dokumentu so navedena merila EU za zelena javna naročila za računalnike, monitorje, tablične računalnike in pametne telefone. Priloženo 

tehnično poročilo vsebuje vse razloge za izbiro teh meril in napotila na dodatne informacije.  

Merila so razdeljena na merila za izbor, tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila in klavzule o izvedbi naročila. Obstajata dve vrsti meril: 

 osnovna merila –  zasnovana so tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenega javnega naročanja z osredotočanjem na okoljsko učinkovitost 

izdelka, namenjena pa so ohranjanju upravnih stroškov podjetij na najnižji možni ravni; 

 celovita merila – upoštevajo več vidikov ali višje stopnje okoljske učinkovitosti, tako da jih lahko uporabijo organi, ki želijo narediti korak 

naprej pri podpiranju okoljskih ciljev in inovacij. 

Formulacija „enako za osnovna in celovita merila“ se vstavi, če so merila identična za obe vrsti. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 

 

Skupina izdelkov vključuje: 

- stacionarne naprave 

o stacionarni računalniki 

 namizni računalniki  

 integrirani namizni računalniki 

 namizni lahki odjemalniki 

 namizne delovne postaje (ali delovne postaje) 

o računalniški prikazovalniki (monitorji) 
 

- prenosne naprave 

o prenosni računalniki 

 notesniki 

 hibridni prenosni računalniki 

 mobilni tanki odjemalniki 

 mobilne delovne postaje 

o tablični računalniki 

o pametni telefoni 
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1.2 Splošna opomba o preverjanju 

 

Številna merila je mogoče preveriti s predložitvijo poročil o preskusih. Za vsako merilo so navedene ustrezne preskusne metode, ki temeljijo na 

mednarodno priznanih merilnih metodah in standardih. To pomaga zagotoviti, da so trditve o učinkovitosti, ki jih predložijo ponudniki, preverljive, 

ponovljive, pregledljive in predvsem primerljive.  

Javni organ se odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti te rezultate preskusov. Na splošno se ne zdi potrebno od vseh ponudnikov zahtevati, naj že na 

začetku predložijo rezultate preskusov. Za zmanjšanje bremena za ponudnike in javne organe bi ob predložitvi ponudb lahko zadostovala lastna izjava. 

Obstajajo različne možnosti glede tega, ali in kdaj bi se lahko nato zahtevali ti preskusi: 

(a) v fazi oddaje ponudbe: 

pri enkratnih naročilih blaga bi se lahko od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahtevalo, naj predloži ta dokaz. Če se dokaz šteje za 

zadosten, se naročilo lahko odda. Če se dokaz šteje za nezadosten ali neskladen, bi se: 

i) kadar način preverjanja zadeva tehnično specifikacijo, dokaz zahteval od ponudnika z drugim največjim številom točk, ki bi se nato 

preučil za oddajo naročila; 

ii) kadar način preverjanja zadeva merilo za oddajo naročila, dodeljene dodatne točke odštele, razvrstitev ponudbe pa bi se znova izračunala. 

Poročilo o preskusu zagotavlja le, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorčni izdelek in ne izdelki, ki se dejansko dobavijo v okviru naročila. 

Pri okvirnih sporazumih so lahko okoliščine drugačne. Ta scenarij je dodatno obravnavan v naslednji točki o izvedbi naročila in v dodatnih 

pojasnilih v nadaljevanju; 

(b) med izvajanjem naročila: 

rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za enega ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru pomislekov 

o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih začetno naročilo ni določeno.  

Priporočljivo je, da se izrecno določijo klavzule o izvajanju javnega naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar koli 

med izvajanjem naročila izvede naključne preskuse za preverjanje. Če rezultati takih preskusov pokažejo, da dobavljeni izdelki ne izpolnjujejo 

meril, lahko javni naročnik naloži kazni in odpove javno naročilo. Nekateri javni organi določajo, da stroške preskušanja krije javni organ, če se 

po preskusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje njihove zahteve; če pa zahteve niso izpolnjene, mora stroške kriti dobavitelj. 

Pri okvirnih sporazumih je odgovor na vprašanje, kdaj je treba predložiti dokaz, odvisen od konkretne sestave naročila: 
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i) pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni izdelki, ki jih je treba dobaviti, opredelijo ob dodelitvi 

okvirnega sporazuma in je vprašanje le, koliko enot bo potrebnih, se uporabljajo enaki dejavniki kot pri zgoraj opisanih enkratnih 

naročilih blaga; 

ii) pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, nato pa se objavijo razpisi zanje, bodo morali 

ponudniki v tej začetni fazi predizbora dokazati le, da lahko dobavijo izdelke, ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede učinkovitosti iz 

okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se oddajo po razpisu za predhodno izbrane dobavitelje, se 

načeloma uporabljajo enaki dejavniki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če razpis vključuje dodatne zahteve. Če je rezultat razpisa odvisen 

le od cene, bi bilo treba preučiti možnost preverjanja v fazi izvajanja naročila. 

Ponudniki lahko preverjanje zagotovijo tudi na podlagi izdelkov z ustreznim znakom za okolje tipa I (v skladu s standardom ISO 14024), ki 

izpolnjujejo opredeljene zahteve. Za take izdelke bi bilo treba šteti, da izpolnjujejo ustrezna merila, preverjanje pa bi se zahtevalo v skladu z 

enakim pristopom, kot je bil določen za rezultate preskusov. 

Na podlagi člena 44(2) Direktive 2014/24/EU morajo javni naročniki sprejeti tudi druga ustrezna dokazila. Med njimi je lahko tehnična 

dokumentacija, ki jo pripravi proizvajalec, če zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more pridobiti v 

ustreznih rokih. To je sprejemljivo, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če dokaže, da gradnje, blago ali 

storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za oddajo ali pogoje za izvedbo naročila. Tudi v 

primeru sklicevanja na potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil organ za ugotavljanje skladnosti, odgovoren za izvedbo preskusov, morajo 

javni naročniki sprejeti tudi potrdila/poročila o preskusih, ki jih izdajo drugi enakovredni organi za ugotavljanje skladnosti. 
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2 KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE  

 

Ta merila za računalnike, monitorje, tablične računalnike in pametne telefone se osredotočajo na najpomembnejše vplive na okolje v njihovem 

življenjskem krogu, ki so bili razdeljeni v štiri ločene kategorije: 

 podaljšanje življenjske dobe izdelka; 

 poraba energije; 

 nevarne snovi; 

 ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe. 

 

Ta sklop meril vključuje tudi dodatno kategorijo meril, ki se uporabljajo za ločena javna naročila za obnovljene/predelane naprave in s tem povezane 

storitve. 

 

Pri določanju okoljskih meril za te naprave dokazi iz ocen življenjskega kroga kažejo, da bi moralo razlikovanje temeljiti na naslednjih dejavnikih: 

 

o energetski intenzivnosti njihove uporabe, kar pomeni:  

 namizne računalnike in prikazovalnike, katerih poraba električne energije ima znatne vplive na okolje, pa tudi vplive, povezane s 

proizvodnjo njihovih podsklopov; 

 prenosne naprave, kot so notesniki, tablični računalniki in pametni telefoni, ki porabijo sorazmerno manj električne energije in so 

sestavljeni iz naprednejših miniaturnih komponent; najpomembnejši vplivi na okolje so povezani s proizvodnjo njihovih podsklopov, 

kot so matične plošče, trdi diski, baterije in prikazovalne enote; 

o njihovi prenosljivosti, kar pomeni:  

 stacionarne naprave, kot so namizni računalniki in monitorji;  

 prenosne naprave, kot so notesniki, tablični računalniki in pametni telefoni, ki so na delovnem mestu ali v zunanjem okolju izpostavljeni 

razmeram in obremenitvam, ki bodo vplivale na njihovo življenjsko dobo. 

 

Medtem ko so merila, ki obravnavajo porabo energije, znana naročnikom, je možnost neposrednega vplivanja na vplive na okolje med proizvodnjo 

manj znana. Z izboljšanjem zasnove izdelka (npr. zasnova za trajnost, popravilo in nadgradnjo), s čimer se posredno podaljša življenjska dobe 

izdelkov, saj se omogoči ponovna uporaba, se je mogoče izogniti vplivom, povezanim s primarno proizvodnjo in črpanjem virov, ter zmanjšati celoten 

vpliv v fazi proizvodnje.  

 



 

8 

Zaradi dokazov iz ocene življenjskega kroga in tržne analize merila posebno pozornost namenjajo podaljšanju življenjske dobe izdelka z izboljšano 

trajnostjo, nadgradljivostjo in popravljivostjo. Merila temeljijo na dokazih o razlogih za zgodnjo okvaro ali zamenjavo izdelkov, skupaj s 

specifikacijami proizvajalcev za pogoste izboljšave. 

 

Možnost podaljšanja življenjske dobe izdelka, ki presega njegovo prvo uporabo, je bila obravnavana tudi: 

- z naročanjem obnovljenih/predelanih naprav; 

- s povečanjem možnosti, da se oprema popravi/ponovno uporabi, s čimer se ji da druga življenjska doba po njeni življenjski dobi pri javnem 

organu. 

 

S pridobivanjem in predelavo večjih plastičnih delov, kovin in kritičnih surovin ob koncu njihove življenjske dobe se lahko prav tako poveča 

učinkovita raba virov EU in zmanjša vpliv izdelave novih izdelkov IT. Merila tako izražajo najboljša sredstva za spodbujanje selektivne demontaže in 

razstavljanja opreme. 

 

Ključni okoljski vidiki  Pristop na podlagi zelenih javnih naročil 

 Uporaba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za 

proizvodnjo izdelkov IT.  

 Onesnaženost zraka, tal in vode, bioakumulacija in 

učinki na vodne organizme zaradi pridobivanja in 

predelave surovin ter nevarne snovi, uporabljene v 

izdelkih. 

 Poraba energije in posledične emisije toplogrednih 

plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in uporabi. 

 Nastanek potencialno nevarne odpadne elektronske 

opreme pri končnem odstranjevanju. 

  Razširjene storitve in garancija. 

 Zasnova za trajnost, nadgradljivost in popravljivost. 

 Podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu 

njegove življenjske dobe (ponovna uporabnost).   

 Nakup energetsko učinkovitih modelov. 

 Nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih 

komponent in manjšim potencialom za nastanek 

nevarnih emisij pri odstranjevanju. 

 Zasnova za demontažo in ravnanje z izdelki po koncu 

njihove življenjske dobe za čim večjo obnovo virov. 

 Nakup obnovljene/predelane opreme.  

Ti vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Podrobne informacije o ključnih vplivih na okolje in pristopu na podlagi zelenih javnih naročil so navedene v tehničnem poročilu. 
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3 STRUKTURA IN UPORABNOST MERIL 

Merila so bila razdeljena v štiri glavne oddelke: (1) podaljšanje življenjske dobe izdelka, (2) poraba energije (3) nevarne snovi, (4) ravnanje z izdelki 

po koncu njihove življenjske dobe. Za horizontalna merila je na voljo dodatni oddelek: (5) merila, ki se uporabljajo za obnovljeno/predelano opremo. 

V naslednji preglednici je prikazano, katera merila se uporabljajo za katero skupino izdelkov. 

 

Vrsta merila Št. Merilo 
Stacionarni 

računalniki 
Monitorji 

Mobilni 

računalniki 

Tablični 

računalniki/pametni 

telefoni 

PODROČJE MERIL 1 – Podaljšanje življenjske dobe izdelka 

1.1 – Popravljivost, ponovna uporabnost in nadgradljivost 

VSEBINA Sporazum o opravljanju storitev, povezanih z dobavo opreme IKT 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

TS1 
Zagotovitev razširjenega sporazuma o 

opravljanju storitev 
X X X X 

TS2 
Stalna razpoložljivost nadomestnih 

delov 
X X X X 

KLAVZULA O IZVEDBI 

NAROČILA 
CPC1 

Sporazum o opravljanju storitev 

 
X X X X 

VSEBINA Dobava opreme IKT 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

TS3 Garancija proizvajalca X X X X 

TS4 Zasnova za popravljivost X X X X 

TS5 Funkcija za varno brisanje podatkov X n. r. X X 

 1.2 – Življenjska doba in vzdržljivost polnilne baterije 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

TS6 Vzdržljivost polnilne baterije n. r. n. r. X X 

TS7 
Minimalne zahteve za električno 

zmogljivost 
n. r. n. r. X X 

TS8 Informacije o zdravstvenem stanju n. r. n. r. X X 
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Vrsta merila Št. Merilo 
Stacionarni 

računalniki 
Monitorji 

Mobilni 

računalniki 

Tablični 

računalniki/pametni 

telefoni 

baterije 

TS9 Programska oprema za zaščito baterije n. r. n. r. X n. r. 

TS10 Inteligentno polnjenje n. r. n. r. n. r. X 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA AC1 Dodatna vzdržljivost polnilne baterije n. r. n. r. X X 

1.3 – Preskušanje trajnosti mobilne opreme 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

TS11 Preskus s padcem n. r. n. r. X X 

TS12 Toplotni stres n. r. n. r. X X 

TS13 
Raven zaščite pred vdorom – 

polrobustne in robustne naprave n. r. n. r. X X 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA 

AC2 Preskušanje trajnosti mobilne opreme n. r. n. r. X X 

AC3 
Raven zaščite pred vdorom – 

polrobustne in robustne naprave n. r. n. r. X X 

1.4 – Interoperabilnost in ponovna uporabnost sestavnih delov 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

TS14 Standardizirana vrata X n. r. X X 

TS15 Standardizirani zunanji napajalnik n. r. n. r. X X 

TS16 Zunanji napajalnik: odstranljivi kabli X n. r. X X 

TS17 Povratna združljivost: adapterji X n. r. X n. r. 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA AC4 Oprema IKT brez dodatkov n. r. n. r. X X 

PODROČJE MERIL 2 – Poraba energije 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE TS18 
Minimalna energijska učinkovitost 

računalnikov X n. r. X n. r. 
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Vrsta merila Št. Merilo 
Stacionarni 

računalniki 
Monitorji 

Mobilni 

računalniki 

Tablični 

računalniki/pametni 

telefoni 

TS19 
Minimalna energijska učinkovitost 

monitorjev (osnovna in celovita) n. r. X n. r. n. r. 

TS20 
Tanki odjemalniki v strežniškem 

omrežju X n. r. n. r. n. r. 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA 

AC5 
Izboljšanje porabe energije nad 

opredeljenim pragom za računalnike  X n. r. n. r. n. r. 

AC6 
Izboljšanje porabe energije nad 

opredeljenim pragom za monitorje  n. r. X n. r. n. r. 

PODROČJE MERIL 3 – Nevarne snovi 

MERILA ZA IZBOR SC1 Nadzor omejenih snovi    X X X X 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE TS21 
Omejitev klora in broma v plastičnih 

delih X X X X 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA 

AC7 
Omejitev snovi, ki vzbujajo veliko 

zaskrbljenost  X X X X 

AC8 Izogibanje neželenim nadomestitvam X X X X 

PODROČJE MERIL 4 – Ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe 

4.1 – Zasnova za recikliranje  

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE TS22 
Označevanje plastičnih ohišij, omaric in 

okvirjev X X n. r. n. r. 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA 

AC9 

Možnost recikliranja plastičnih ohišij, 

omaric in okvirjev – odstranljivi vložki 

in pritrdilni elementi 
X X n. r. n. r. 

AC10 
Možnost recikliranja plastičnih ohišij, 

omaric in okvirjev – barve in premazi X X n. r. n. r. 
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Vrsta merila Št. Merilo 
Stacionarni 

računalniki 
Monitorji 

Mobilni 

računalniki 

Tablični 

računalniki/pametni 

telefoni 

4.3 – Ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe 

VSEBINA Javno naročanje storitev ravnanja z vsemi napravami IKT po koncu njihove življenjske dobe 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE TS23 
Varno zbiranje, higienizacija, ponovna 

uporaba in recikliranje računalnikov X X X X 

KLAVZULA O IZVEDBI 

NAROČILA CPC2 
Poročanje o končnem namembnem 

kraju opreme IKT X X X X 

PODROČJE MERIL 5 – Obnovljeni/predelani izdelki (ločena pot javnega naročanja)  

VSEBINA Dobava obnovljene/predelane opreme IKT 

MERILA ZA IZBOR SC2 Kakovost procesa obnove/predelave X X X X 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

TS24 
Zagotovitev razširjenega sporazuma o 

opravljanju storitev X X X X 

TS25 
Garancija za obnovljeni/predelani 

izdelek X X X X 

TS26 
Informacije o vzdržljivosti polnilne 

baterije n. r. n. r. X X 

TS27 
Minimalne zahteve za električno 

zmogljivost n. r. n. r. X X 

MERILA ZA ODDAJO 

NAROČILA 

AC11 Dodatna vzdržljivost polnilne baterije n. r. n. r. X X 

AC12 Standardizirani zunanji napajalnik n. r. n. r. X X 

AC13 Zunanji napajalnik: odstranljivi kabli n. r. n. r. X X 

VSEBINA Sporazum o opravljanju storitev, povezanih z dobavo obnovljene/predelane opreme IKT 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE TS28 
Zagotovitev razširjenega sporazuma o 

opravljanju storitev X X X X 
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Vrsta merila Št. Merilo 
Stacionarni 

računalniki 
Monitorji 

Mobilni 

računalniki 

Tablični 

računalniki/pametni 

telefoni 

KLAVZULA O IZVEDBI 

NAROČILA CPC3 Sporazum o opravljanju storitev X X X X 
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4 PODROČJE MERIL EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA 1: PODALJŠANJE ŽIVLJENJSKE DOBE IZDELKA 

4.1 Popravljivost, ponovna uporabnost in nadgradljivost 

4.1.1 Sporazum o opravljanju storitev, povezanih z dobavo opreme IKT 
 

Vsebina 

Sporazum o opravljanju storitev, povezanih z dobavo opreme IKT 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  

Osnovna merila Celovita merila 

TS1. Zagotovitev razširjenega sporazuma o opravljanju storitev 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave. 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo TS28. 

Ponudnik mora zagotoviti X let [najmanj dve leti, se določi] storitev, kot 

je podrobno opisano v dokumentu o zahtevah za raven storitve (glej 

pojasnilo spodaj).  

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da dobavljene izdelke krije 

garancija v skladu s specifikacijami iz naročila in s tem povezanim 

sporazumom o ravni storitev.  

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave. 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo TS28.    

Ponudnik mora zagotoviti X let [najmanj tri leta, se določi] storitev, kot je 

podrobno opisano v dokumentu o zahtevah za raven storitve (glej pojasnilo 

spodaj).  

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da dobavljene izdelke krije 

garancija v skladu s specifikacijami iz naročila in s tem povezanim 

sporazumom o ravni storitev. 

Pojasnilo: Primeri zahtev za raven storitve 

Dokument o zahtevah za raven storitve opisuje, kako je treba stranki zagotoviti storitev. Primeri možnih zahtev za raven storitve, ki jih je treba vključiti, 

so navedeni spodaj:  

 dostop do garancije proizvajalca: registracija garancije proizvajalca; upravljanje kakršne koli dokumentacije ali dokazila, potrebnega za 

uveljavljanje garancije proizvajalca; uveljavljanje garancije proizvajalca v imenu javne uprave (v času garancije proizvajalca); preverjanje pri 
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proizvajalcu za zagotovitev, da so pogoji garancije proizvajalca izpolnjeni;  

 prevzem in vrnitev: prevzem izdelkov z opredeljenega mesta v prostorih javne uprave in njihova vrnitev na opredeljeno mesto v prostorih javne 

uprave (lahko se opredelijo tudi nadomestne možnosti za priročno vrnitev izdelkov); 

 upravljanje okvar: zagotovitev učinkovite enotne kontaktne točke za tehnična vprašanja in prijavo težav, osebe, odgovorne za spremljanje 

napredka zadeve, poročila o napredku, pregleden dostop do podatkovne zbirke o garancijah (kdor upravlja te podatke o garancijah) za 

preverjanje statusa garancije in stanja zapleta za odprte zaplete;  

 dostop do orodij za diagnostiko in popravilo: dostop do vseh tehničnih orodij, potrebnih za izvajanje strojne diagnostike in popravkov; dostop do 

kakršnega koli tehničnega usposabljanja, potrebnega za pridobitev statusa pooblaščenega serviserja; možnost, da postanete neizključni 

pooblaščeni tehnični partner (izvajanje garancijskih popravil); 

 kritje baterije: storitev izrecno krije okvare baterije za ustrezne izdelke s polnilnimi baterijami, kot je neuspešno polnjenje ali napaka v vezavi 

baterije. Postopno upadanje zmogljivosti baterije zaradi uporabe se ne sme šteti za okvaro, razen če je zajeto s politiko zamenjave baterije v 

spodnji alineji; 

 politika zamenjave baterije: storitev krije zamenjavo baterij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev delovanja v zvezi z vzdržljivostjo v smislu 

števila ciklov;  

 zagotavljanje statistike o okvarah: zagotavljanje zbirnih, anonimnih in neizsledljivih statističnih podatkov na visoki ravni o vrstah zapletov 

(narava in količina), težavah in diagnostiki v zvezi z izdelki, ki spadajo v okvir naročila; 

 obvladovanje zapletov/obvladovanje težav/preventivno vzdrževanje: ta storitev vključuje vse postopke, potrebne za vzdrževanje izdelkov IKT v 

popolnem delovnem stanju ali za povrnitev okvarjenega izdelka ali enega od njegovih sestavnih delov v popolno delovno stanje, vključno z 

obvladovanjem zapletov, obvladovanjem težav in preventivnim vzdrževanjem. Preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju vključuje 

zagotavljanje operacijskega sistema in varnostne posodobitve v času trajanja pogodbe; 

 nadgradnja: možnosti in potrebe za nadgradnjo se lahko preučijo po določenem obdobju (npr. treh letih), zajeti pa so vidiki zmogljivosti, kot so 

centralna procesna enota/pomnilnik/disk;  

 dejavnosti popravila/zamenjave: popravilo ali zamenjava vseh izdelkov, ki se poškodujejo ali okvarijo med običajno uporabo v obdobju 

podaljšane garancije, z izdelki, ki imajo enake ali boljše lastnosti delovanja. Zajete so tudi okvare, povezane s strojno programsko opremo. Če je 

zamenjan del izdelka, mora biti nadomestni del krit z enako ravnjo in trajanjem podaljšane garancije kot del, ki je bil zamenjan. Podaljšana 

garancija velja za strojno in programsko opremo, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače; 

 zaveza za popravilo/nadgradnjo kot prvo sredstvo: v primeru okvar in kadar je to tehnično izvedljivo, se ponudnik storitev zaveže, da bo 
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namesto zamenjave opreme zagotovil možnost njenega popravila/nadgradnje. 

TS2. Stalna razpoložljivost nadomestnih delov 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave. 

To merilo ni pomembno, če je razpoložljivost nadomestnih delov že 

zagotovljena v skladu s TS1.    

Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov (kritičnih 

sestavnih delov), vključno z vsaj1 tistimi, opredeljenimi v merilu TS4, za 

X let [najmanj dve leti, se določi] od datuma nakupa. 

Nadomestni deli/nadomestni sestavni deli so lahko: 

 enak rabljeni del; 

 nov ali rabljen del proizvajalca originalne opreme, ki je skladen s 

specifikacijami; 

 poprodajni del (tretje osebe), ki je skladen s specifikacijami. 

Vsi opredeljeni kritični sestavni deli morajo biti: 

 na voljo za nakup; 

 ali zamenjani s strani servisne mreže za popravilo in vzdrževanje. 

Ponudnik mora predložiti cenik za originalne ali združljive nadomestne 

dele in okvirne stroške dela za njihovo zamenjavo, med drugim tudi za 

polnilne baterije (kjer je to ustrezno). 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti izjavo, da bodo zahtevani nadomestni deli na 

voljo X let [najmanj dve leti, se določi] za vsak zagotovljeni model.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave.    

To merilo ni pomembno, če je razpoložljivost nadomestnih delov že 

zagotovljena v skladu s TS1. 

 Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost nadomestnih delov (kritičnih 

sestavnih delov), vključno z vsaj1 tistimi, opredeljenimi v merilu TS4, za 

X let [najmanj tri leta, se določi] od datuma nakupa.  

Nadomestni deli/nadomestni sestavni deli so lahko: 

 enak rabljeni del; 

 nov ali rabljen del proizvajalca originalne opreme, ki je skladen s 

specifikacijami; 

 poprodajni del (tretje osebe), ki je skladen s specifikacijami. 

Vsi opredeljeni kritični sestavni deli morajo biti: 

 na voljo za nakup; 

 ali zamenjani s strani servisne mreže za popravilo in vzdrževanje. 

Ponudnik mora predložiti cenik za originalne ali združljive nadomestne 

dele in okvirne stroške dela za njihovo zamenjavo, med drugim tudi za 

polnilne baterije (kjer je to ustrezno). 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti izjavo, da bodo zahtevani nadomestni deli na 

voljo X let [najmanj tri leta, se določi] za vsak zagotovljeni model.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

                                                           

1 Javni naročnik bi lahko v razpisni fazi opredelil dodatne kritične sestavne dele. 
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zahteve, se šteje za skladno. zahteve, se šteje za skladno. 

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

CPC1. Sporazum o opravljanju storitev 

Uporablja se v povezavi z merilom TS1 o zagotovitvi razširjenega sporazuma o opravljanju storitev. 

Ponudnik mora predložiti redna [mesečna/letna] poročila o skladnosti z vsemi meritvami, ključnimi kazalniki uspešnosti in drugimi kazalniki, 

opredeljenimi v sporazumu o ravni storitev. 

Pojasnilo: Primeri ključnih kazalnikov uspešnosti 

 Skupni ključni kazalnik uspešnosti 1 – zaplet rešen: število zapletov, rešenih v času reševanja zapletov v mesecu/skupno število zapletov, odprtih v 

danem mesecu ali odprtih v prejšnjem mesecu in še nerešenih. Mesečni cilj: ≥ 90 %. 

 Skupni ključni kazalnik uspešnosti 2 – zaveza za popravilo kot prvo sredstvo: število zapletov, rešenih v okviru popravila ali nadgradnje 

izdelka/število zapletov, rešenih v okviru zamenjave izdelka.  

 

4.1.2 Dobava opreme IKT 
 

Vsebina 

Dobava opreme IKT 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS3. Garancija proizvajalca 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave.   

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo TS24. 

Ponudnik mora zagotoviti izdelke, krite z X leti [najmanj dve leti, se 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave. 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo TS24.    

Ponudnik mora zagotoviti izdelke, krite z X leti [najmanj tri leta, se 
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določi] garancije proizvajalca.  

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisna dokazila o garanciji proizvajalca. Oprema 

z znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za 

skladno. 

določi] garancije proizvajalca.  

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisna dokazila o garanciji proizvajalca. Oprema 

z znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za 

skladno. 

TS4. Zasnova za popravljivost 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave.   

Ponudnik mora zagotoviti, da tehnike spajanja ali tesnjenja dobavljenih 

izdelkov ne preprečujejo popravila in zamenjave spodaj naštetih delov 

(kritičnih sestavnih delov):  

 Notesniki: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, 

pomnilnik (SSD, HDD, RAM), zunanji/notranji napajalnik, tipkovnica, 

sistem/matična plošča  

 Namizni računalniki: centralna procesna enota, grafična procesna enota 

(PCIe), zunanji/notranji napajalnik, pomnilnik (SSD, HDD, ODD, 

RAM), sistem/matična plošča 

 Računalniki „vse v enem“: zunanji/notranji napajalnik, pomnilnik 

(SSD, HDD, ODD, RAM), sistem/matična plošča 

 Tablični računalniki: baterija, plošča prikazovalnika/sestav 

prikazovalnika, zunanji/notranji napajalnik 

 Pametni telefoni: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, 

polnilnik 

 Računalniški prikazovalniki: povezovalni kabli, napajalni kabli, 

zunanji napajalnik 

Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih 

sestavnih delov. 

Velja za vse kategorije naprav, razen za obnovljene/predelane naprave.  

Ponudnik mora zagotoviti, da so naslednji deli (kritični sestavni deli) lahko 

dostopni, popravljivi in zamenljivi z uporabo orodja, ki je na voljo na trgu 

(razred A, B ali C, kot je opredeljeno v skladu z EN 45554:2020 – glej 

pojasnilo spodaj): 

 Notesniki: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, 

pomnilnik (SSD, HDD, RAM), zunanji/notranji napajalnik, tipkovnica, 

sistem/matična plošča  

 Namizni računalniki: centralna procesna enota, grafična procesna enota 

(PCIe), zunanji/notranji napajalnik, pomnilnik (SSD, HDD, ODD, 

RAM), sistem/matična plošča 

 Računalniki „vse v enem“: zunanji/notranji napajalnik, pomnilnik 

(SSD, HDD, ODD, RAM), sistem/matična plošča 

 Tablični računalniki: baterija, plošča prikazovalnika/sestav 

prikazovalnika, zunanji/notranji napajalnik 

 Pametni telefoni: baterija, plošča prikazovalnika/sestav prikazovalnika, 

polnilnik 

 Računalniški prikazovalniki: zaslonski sestav in enote za osvetlitev 

ozadja s svetlečimi diodami (LED), napajalno in krmilno tiskano vezje 

Opomba 1: Vgrajeni spajkani procesorji so izključeni s seznama kritičnih 
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Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške 

prikazovalnike je določen v Prilogi II (D. Zahteve glede učinkovitosti rabe 

materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. 

Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za 

servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za 

zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so 

prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko 

zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. 

Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti: 

 izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; 

 priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z 

neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca;  

 informacije o popravilu v skladu z EN 45559:2019 – Metode za 

zagotavljanje informacij o učinkovitosti izdelkov, povezanih z 

energijo2. 

Oprema z znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se 

šteje za skladno.  

sestavnih delov. 

Opomba 2: Seznam obveznih zamenljivih sestavnih delov za računalniške 

prikazovalnike je določen v Prilogi II (D. Zahteve glede učinkovitosti rabe 

materialov, točka 5 (a) Uredbe (EU) 2019/2021. 

Navodila za zamenjavo delov morajo biti priložena priročniku za 

servisiranje/popravila. Priročnik mora vključevati varnostne ukrepe za 

zagotovitev varnega popravila, eksplozijsko risbo naprave, na kateri so 

prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in jih zamenjati (ki se lahko 

zagotovi tudi v obliki videoposnetka z navodili), ter potrebna orodja. 

Priročnik za servisiranje/popravila mora biti brezplačno na voljo na spletu. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti: 

 izjavo, da lahko ustrezne dele zamenja končni uporabnik in/ali tehnik; 

 priročnik za servisiranje/popravila z navodili za zamenjavo delov z 

neposredno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca;   

 Informacije o popravilu morajo biti zagotovljene v skladu z 

EN 45559:2019 – Metode za zagotavljanje informacij učinkovitosti 

izdelkov, povezanih z energijo2.  

Oprema z znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se 

šteje za skladno. 

 

Pojasnilo: Razvrstitev orodja v skladu z EN 45554:2020 

V skladu z EN 45554:2020 je del mogoče zamenjati z orodjem razreda A, če je razstavljanje izvedljivo: 

                                                           
2 V skladu z EN 45559:2019 morajo biti informacije za končne uporabnike preproste, jasne in intuitivne, lahko dostopne, vidne in berljive ter zagotovljene v uradnih jezikih držav, v katerih se izdelek prodaja. Kjer je mogoče, se 
lahko dolga ali zapletena besedila nadomesti ali podpre s simboli. Komunikacijsko metodo je treba oceniti (če je mogoče), preden se uporabi za končne uporabnike, pri čemer je treba upoštevati ugotovitve vseh obstoječih študij 

na tem področju. 
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o brez uporabe orodja; 

o z orodjem ali kompletom orodja ali kompletom orodja, dobavljenega skupaj z izdelkom ali nadomestnim delom; 

o z osnovnim orodjem, kot je navedeno v preglednici A.3 standarda: izvijač za vijake z ravnim ali križnim utorom ali notranjo šestoblo 

luknjo (ISO2380, ISO8764, ISO10664); šestkotni nasadni ključ (ISO2936); kombinirani ključ (ISO7738); kombinirane klešče (ISO5746); 

polokrogle klešče (ISO5745); stranske ščipalne klešče (ISO5749); cevne klešče (večpozicijske) (ISO8976); klešče na zaklepanje; 

kombinirane klešče za odstranjevanje izolacije in spajanje priključkov; vzvod za odpiranje; pinceta; kladivo, jeklena glava (ISO15601); 

nož z lomljivim rezilom (olfa); multimeter; naprava za merjenje napetosti; spajkalnik; pištola za vroče lepljenje; povečevalno steklo. 

Del je mogoče zamenjati z orodjem razreda B, če je razstavljanje mogoče izvesti z uporabo osnovnega orodja ali z orodjem, specifičnim za izdelek, ki je 

navedeno kot del metode za oceno, ali je izdelek mogoče popraviti, nadgraditi in ponovno uporabiti (če ni metode, ki bi opredeljevala orodja, specifična 

za izdelek, je ta kategorija neveljavna). 

Del je mogoče zamenjati z orodjem razreda C, če razstavljanja ni mogoče izvesti z uporabo osnovnega orodja ali orodja, specifičnega za izdelek, kot je 

opredeljeno zgoraj, vendar ga je mogoče izvesti brez uporabe kakršnih koli lastniških orodij.   

TS5. Funkcija za varno brisanje podatkov 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za vse kategorije naprav, razen za računalniške prikazovalnike in obnovljene/predelane naprave.   

Funkcija za varno brisanje podatkov mora biti na voljo za brisanje uporabniških podatkov, ki jih vsebujejo vse naprave za shranjevanje podatkov izdelka 

(glej pojasnilo spodaj). Navodila za uporabo te funkcije, uporabljene tehnike in standardi za varno brisanje podatkov, ki jih podpira, morajo biti 

navedeni v uporabniškem priročniku in/ali na spletni povezavi do spletne strani proizvajalca. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti specifikacije za funkcijo brisanja podatkov, ki je na voljo z izdelkom. Ustrezna referenca za skladnost so lahko smernice 

NIST 800-88 rev. 1 za raven „Clear“ (Čiščenje) ali enakovredne smernice. 

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno. 

Pojasnilo: Tehnične rešitve za varno brisanje podatkov 

Funkcija za varno brisanje podatkov bi se lahko izvajala z več tehničnimi rešitvami, kot so: 

o funkcija v strojni programski opremi, običajno v temeljnem vhodno-izhodnem sistemu (BIOS); 

o funkcija v programski opremi, vključeni v samostojno zagonsko okolje, ki je na voljo na zagonski zgoščenki; 
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o digitalni večstranski disk (DVD) ali univerzalna pomnilniška naprava s serijskim vodilom, ki je priložena izdelku, ali v programski 

opremi, ki se lahko namesti v podprte operacijske sisteme, zagotovljene z izdelkom. 

 

4.2 Življenjska doba in vzdržljivost polnilne baterije 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS6. Vzdržljivost polnilne baterije  

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in 

pametne telefone). 

Za obnovljene/predelane naprave glej merili TS24 in TS25.  

Preskušeno zdravstveno stanje baterije po 300 ciklih mora biti ≥ 80 %.  

Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017. Za 

opredelitve pojmov glej pojasnilo spodaj. 

Preverjanje: 

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni 

organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom 

IEC EN 61960-3:2017 ali enakovrednim standardom. 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne.  

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in 

pametne telefone). 

Za obnovljene/predelane naprave glej merili TS25 in TS26.  

Preskušeno zdravstveno stanje baterije mora biti: 

  ≥ 90 % po 300 ciklih3 ali  

  ≥ 80 % po 500 ciklih. 

Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 ali 

enakovrednim standardom. Za opredelitve pojmov glej pojasnilo spodaj. 

Preverjanje: 

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni 

organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom 

IEC EN 61960-3:2017.  

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne.  

Pojasnilo: Opredelitev zdravstvenega stanja 

                                                           
3 Upoštevajte, da prag preskušanja 300 ciklov ne predstavlja pričakovane vzdržljivosti, ampak je približek za veliko daljšo vzdržljivost (npr. > 500 ciklov).  
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Zdravstveno stanje: trenutna zmogljivost popolne napolnjenosti (v mAh), izražena kot odstotek zasnovane zmogljivosti (nazivne zmogljivosti). 

TS7. Minimalne zahteve za električno zmogljivost 

 

 

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in 

pametne telefone). 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo TS27. 

Baterija mora izpolnjevati merila sprejemljivosti električnega preskusa v 

skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 (glej podrobnosti v Prilogi I k 

temu dokumentu).  

Preverjanje:   

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni 

organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom 

EC EN 61960-3:2017.  

TS8. Informacije o zdravstvenem stanju baterije 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone). 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo TS26. 

Ponudnik mora opremo zagotoviti z vnaprej nameščeno programsko opremo za ugotavljanje in spremljanje stanja baterije/akumulatorja ter omogočanje 

odčitavanja „zdravstvenega stanja“ in „stanja napolnjenosti“ baterije ali akumulatorja ter števila „ciklov popolne napolnitve“, ki so že bili izvedeni za 

baterijo/akumulator, in prikazovanje teh podatkov za uporabnika. Za opredelitve pojmov glej pojasnilo spodaj. 

Programska oprema mora uporabnikom zagotavljati tudi nasvete za čim daljšo življenjsko dobo baterije. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti specifikacije in podatke o različici programske opreme. 

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno.  

Pojasnilo: Opredelitev cikla polnjenja, stanja napolnjenosti in zdravstvenega stanja 

 Cikel polnjenja: en cikel polnjenja je končan, ko je baterija v celoti napolnjena od 0 % do 100 % in nato izpraznjena do 0 %. To se lahko izvede z 
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večkratnim delnim polnjenjem in praznjenjem baterije na različnih ravneh stanja napolnjenosti, če je skupni odstotek polnjenja in praznjenja baterije 

približno enak nazivni zmogljivosti. 

 Stanje napolnjenosti: preostala zmogljivost baterije, izražena kot odstotek zmogljivosti popolne napolnjenosti (SBS-IF, 1998). 

 Zdravstveno stanje: trenutna zmogljivost popolne napolnjenosti (v mAh), izražena kot odstotek zasnovane zmogljivosti (nazivne zmogljivosti). 

TS9. Programska oprema za zaščito baterije 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za prenosne računalnike. 

Ponudnik mora opremo zagotoviti z vnaprej nameščeno programsko opremo, ki omogoča omejitev stanja napolnjenosti baterije, kadar se računalnik 

sistematično uporablja v omrežnem delovanju (npr. do vrednosti ≤ 80 % stanja napolnjenosti). 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da imajo dobavljeni izdelki vnaprej nameščeno programsko opremo z zahtevanimi funkcijami. Predložiti je treba 

tudi specifikacije in podatke o različici programske opreme. 

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno.  

TS10. Inteligentno polnjenje 

 Velja za tablične računalnike in pametne telefone.  

Ponudnik mora opremo zagotoviti z vnaprej nameščenim sistemom 

upravljanja baterij, ki vključuje programsko opremo za inteligentno 

polnjenje, ki lahko prepozna uporabnikove redne navade/vzorec polnjenja, 

ustavi postopek polnjenja, preden doseže 100 % (npr. pri 80 %), in 

napravo v celoti napolni samo, če uporabnik to potrebuje. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da imajo dobavljeni izdelki vnaprej 

nameščeno programsko opremo z zahtevanimi funkcijami. Predložiti je 

treba tudi specifikacije in podatke o različici programske opreme. 

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

zahteve, se šteje za skladno.  
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MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

AC1. Dodatna vzdržljivost polnilne baterije 

 Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in 

pametne telefone). 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo AC11. 

Če je vzdržljivost baterije večja od 500 ciklov (z ≥ 80-odstotno ohranitvijo 

začetne nazivne zmogljivosti), bodo dodeljene dodatne točke, sorazmerno 

z dodatnim številom zagotovljenih ciklov. 

Preverjanje: 

Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017. 

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo preskusni 

organi, akreditirani po standardu ISO 17025. 

 

4.3 Preskušanje trajnosti mobilne opreme 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  

Osnovna merila Celovita merila 

TS11. Preskus s padcem  

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone). 

Oprema mora biti preskušena v skladu z naslednjimi standardi: 

 IEC 60068, Del 2-31: Ec (Prosti padec, postopek 1) ali 

 MIL-STD-810H – Metoda 516.8 – Udarec (postopek IV) z višino padca 45 cm.  

Opomba: Preskuse, opravljene v skladu z ustrezno metodo iz prejšnje različice vojaškega standarda „MIL-STD-810G“, je mogoče sprejeti do konca 
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leta 2021 (za podrobnosti glej Prilogo II). 

Oprema mora po izpostavitvi preskusu s padcem izpolnjevati funkcijske zmogljivostne zahteve iz Priloge II k temu dokumentu. 

Druga možnost je, da se naprava zagotovi s pokrovom in zaščitnimi ohišji, ki so preskušeni ali zasnovani v skladu s standardom robustnosti, kot je 

ameriški MIL-STD-810, ali enakovrednimi preskusnimi postopki. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, ki dokazujejo, da je bil model preskušen in izpolnjuje funkcijske zmogljivostne zahteve glede trajnosti.  

Preskušanje mora izvajati preskusni laboratorij, akreditiran v skladu s standardom ISO 17025. 

Obstoječi preskusi za izdelek, ki so bili opravljeni po isti ali strožji specifikaciji, bodo sprejeti brez potrebe po ponovnem preskušanju.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno.  

TS12. Toplotni stres 

 Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in 

pametne telefone). 

Oprema mora biti preskušena v skladu z naslednjimi standardi: 

 IEC 60068, Del 2-1: A – Mraz Del 2-2: B – Suha vročina ali 

 MIL-STD-810H – Metoda 501.7 – Visoka temperatura – Osnovna 

vročina (A2) in Metoda 502.7 – Nizka temperatura – Osnovni mraz 

(C1), 

s spremenjenimi temperaturami skladiščenja/delovanja, opisanimi v 

Prilogi II. 

Oprema mora po izpostavljenosti preskusom toplotnega stresa izpolnjevati 

funkcijske zmogljivostne zahteve iz Priloge II k temu dokumentu. 

Opomba: Preskuse, opravljene v skladu z ustrezno metodo iz prejšnje 

različice vojaškega standarda „MIL-STD-810G“, je mogoče sprejeti do 

konca leta 2021 (za podrobnosti glej Prilogo II).  

Preverjanje:  
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Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, ki dokazujejo, da je bil 

model preskušen in izpolnjuje funkcijske zmogljivostne zahteve glede 

toplotnega stresa. Preskušanje mora izvajati preskusni laboratorij, 

akreditiran v skladu s standardom ISO 17025. Obstoječi preskusi za 

izdelek, ki so bili opravljeni po isti ali strožji specifikaciji, bodo sprejeti 

brez potrebe po ponovnem preskušanju.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

zahteve, se šteje za skladno.  

TS13. Raven zaščite pred vdorom – polrobustne in robustne naprave 

 

 

 

 

 

 

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in 

pametne telefone). 

Vključi se, kadar je uporaba predvidena za delovne dejavnosti na prostem 

ali v drugih zahtevnih okoljih in pogojih uporabe.  

Oprema, dobavljena v okviru naročila, mora prestati preskuse trajnosti, 

opravljene v skladu s standardom: 

 IEC/EN 60529:2013, Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda 

IP), ali 

 MIL-STD-810H 510.7 – Postopek I – Pesek in prah – Prah v vetru 

in MIL-STD-810H 506.6 – Postopek I, Dež. 

Oprema mora po izpostavljenosti preskusom toplotnega stresa izpolnjevati 

funkcijske zmogljivostne zahteve iz Priloge II k temu dokumentu. 

Stopnja zaščite, ki jo zagotavljajo ohišja, mora biti razvrščena kot 

stopnja IP54 ali višja.  

Opomba: Preskuse, opravljene v skladu z ustrezno metodo iz prejšnje 

različice vojaškega standarda „MIL-STD-810G“, je mogoče sprejeti do 

konca leta 2021 (za podrobnosti glej Prilogo II). 

Preverjanje:  
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Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, ki dokazujejo, da je bil 

model preskušen in izpolnjuje funkcijske zmogljivostne zahteve glede 

stopnje zaščite pred vdorom. Preskušanje mora izvajati preskusni 

laboratorij, akreditiran v skladu s standardom ISO 17025. 

Obstoječi preskusi za izdelek, ki so bili opravljeni po isti ali strožji 

specifikaciji, bodo sprejeti brez potrebe po ponovnem preskušanju.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

zahteve, se šteje za skladno. 

Pojasnilo: Stopnja zaščite za IEC/EN 60529:2013 

 Stopnja zaščite pred trdnimi tujimi predmeti, označena s prvo številko značilnosti:  

 IP5x – vdor prahu ni v celoti preprečen, vendar prah ne sme prodreti v tolikšni količini, da bi oviral zadovoljivo delovanje naprave ali zmanjšal 

varnost; 

 IP6x – brez vdora prahu; popolna zaščita pred stikom. 

 Stopnja zaščite pred vodo, označena z drugo številko značilnosti:  

 IPx4 – voda, ki pljuskne po ohišju iz katere koli smeri, ne sme imeti škodljivih posledic; 

 IPx5 – voda brizga v curkih po ohišju iz katere koli smeri brez škodljivih posledic; 

 IPx6 – voda brizga v močnih curkih po ohišju iz katere koli smeri brez škodljivih posledic; 

 IPx7 – vdor vode v količinah, ki povzročajo škodljive posledice, ne sme biti mogoč, kadar je ohišje začasno potopljeno v vodo v standardiziranih 

pogojih tlaka in časa; 

 IPx8 – vdor vode v količinah, ki povzročajo škodljive posledice, ne sme biti mogoč, kadar je ohišje neprekinjeno potopljeno v vodo v pogojih, o 

katerih se morata dogovoriti proizvajalec in uporabnik, vendar so hujši kot pri številki 7. 

 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 
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AC2. Preskušanje trajnosti mobilne opreme 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za prenosne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone). 

Veljavni preskusi morajo biti opredeljeni v razpisu, da se upoštevajo pogoji uporabe, določeni za izdelek.  

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki vključujejo izdelke, ki so prestali preskuse trajnosti, izvedene v skladu s standardom IEC 60068, ameriškim 

standardom MIL-810 ali enakovrednim standardom.  

Največ x točk [se določi] se lahko dodeli za: 

 naključni padec (x točk); 

 odpornost proti udarcem (x točk);  

 odpornost proti tresljajem (x točk); 

 odpornost zaslona (x točk);  

 toplotni stres (x točk). 

Funkcijske zmogljivostne zahteve in preskusne specifikacije so določene v Prilogi II k dokumentu z merili.  

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, ki dokazujejo, da je bil model preskušen in izpolnjuje funkcijske zmogljivostne zahteve glede trajnosti. 

Preskušanje mora izvajati preskusni laboratorij, akreditiran v skladu s standardom ISO 17025. 

Obstoječi preskusi za izdelek, ki so bili opravljeni po isti ali strožji specifikaciji, bodo sprejeti brez potrebe po ponovnem preskušanju.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno. 

AC3. Raven zaščite pred vdorom – polrobustne in robustne naprave 

Velja za mobilne naprave (prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone). 

Vključi se, kadar je uporaba predvidena za delovne dejavnosti na prostem ali v drugih zahtevnih okoljih in pogojih uporabe.  

Točke bodo dodeljene, če izdelki dokazujejo, da so dosegli naslednjo stopnjo zaščite IP v skladu s standardom IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 – 0,25 X točk 
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 IP66 – 0,5 X točk 

 IP67 – 0,75 X točk  

 IP68 – X točk  

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti poročila o preskusih, ki dokazujejo, da je bil model preskušen in izpolnjuje funkcijske zmogljivostne zahteve glede stopnje 

zaščite pred vdorom.  

Preskušanje mora izvajati preskusni laboratorij, akreditiran v skladu s standardom ISO 17025. 

Obstoječi preskusi za izdelek, ki so bili opravljeni po isti ali strožji specifikaciji, bodo sprejeti brez potrebe po ponovnem preskušanju.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno. 

 

4.4 Interoperabilnost in ponovna uporabnost sestavnih delov 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS14. Standardizirana vrata 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za vse naprave, razen za računalniške prikazovalnike in obnovljene/predelane naprave. 

Oprema, dobavljena v okviru naročila, mora imeti vsaj eno standardizirano vtičnico (vrata) USB tipa C™ za izmenjavo podatkov, ki je povratno 

združljiva z USB 2.0 v skladu s standardom IEC 62680-1-3:2018. 

Če izdelek nima vgrajene vtičnice USB tipa C, mora biti mogoče brez dodatnih stroškov naročiti adapter. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora za vsak zagotovljeni model predložiti priročnik o izdelku, ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazane vrste 

uporabljenih konektorjev.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene zahteve, se šteje za skladno. 
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Pojasnilo: standardizirani USB tipa C™ 

Vtičnica USB tipa C™ je opredeljena v skladu s standardom IEC 62680-1-3:2018 – Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za podatke in napajanje – 

1.–3.del: Skupne komponente – Specifikacija za kable in konektorje univerzalnega serijskega vodila tipa C™. 

TS15. Standardizirani zunanji napajalnik 

 Velja za vse prenosne naprave z napajalnikom do 100 W. 

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo AC12. 

To ne velja za izdelke z zmožnostjo (brezžičnega) polnjenja Qi (npr. za 

veliko odpornost pri potopitvi v vodo ali na prah, kot so industrijski 

računalniki). 

Oprema, dobavljena v okviru naročila, mora imeti standardizirano vtičnico 

(vrata) USB tipa C™ za napajanje prek USB v skladu s standardom 

EN/IEC 63002:2017.  

Če izdelek nima vgrajene vtičnice za napajanje prek USB, mora biti 

mogoče brez dodatnih stroškov naročiti adapter. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora za vsak zagotovljeni model predložiti priročnik o izdelku, 

ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazane vrste 

vtičnic, uporabljenih za napajanje. 

Pojasnilo: Standardizirani zunanji napajalnik 

Smernice za interoperabilnost zunanjih napajalnikov so opredeljene v skladu z IEC 63002:2016 – Postopek identifikacije in interoperabilnosti 

komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah. 

TS16. Zunanji napajalnik: odstranljivi kabli 

 Velja za vse prenosne naprave z napajalnikom do 100 W, razen za 

obnovljene/predelane naprave.   

Za obnovljene/predelane naprave glej merilo AC13. 

Konfiguracija zunanjega napajalnika mora biti sestavljena iz zunanjega 
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napajalnika USB z odstranljivim vhodnim kablom (ali kablom, ki je 

integriran v ohišje zunanjega napajalnika) in odstranljivim izhodnim 

kablom v napravo IKT. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora za vsak zagotovljeni model predložiti dokumentacijo, ki 

mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so prikazane glavne 

značilnosti zunanjega napajalnika USB. 

TS17. Povratna združljivost: adapterji 

 Velja za stacionarne in prenosne računalnike. 

Naslednji adapterji [izbrati s spodnjega seznama] morajo biti na voljo za 

ločeno nabavo: 

 USB-C na USB tipa A  

 USB-C na VGA  

 USB-C na HDMI 

 USB-C na RJ45 (eternetna vrata) 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti specifikacijo izdelka in cenik za potrebne 

adapterje. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

AC4. Oprema IKT brez dodatkov 

 Velja za prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone. 

Če je mogoče naslednje dodatke dobaviti ločeno, bodo dodeljene dodatne 

točke:  

 Zunanji napajalnik 
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 Naglavne slušalke  

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti ponudbo za model s temi dodatki in brez njih ter 

ločeno ponudbo za vsak dodatek. V ponudbi mora biti opisan tudi 

postopek naročanja dodatkov. 

 

5 PODROČJE MERIL EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA 2: PORABA ENERGIJE 
 

Vsebina 

Dobava opreme IKT 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS18. Minimalna energijska učinkovitost računalnikov  

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za stacionarne in mobilne računalnike. 

Izračunana običajna  poraba energije (ETEC) za vsak kos opreme, dobavljen v okviru naročila, mora biti manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, 

kot je opisano v Prilogi III k temu dokumentu. 

Preverjanje: 

Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012. 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. Kot 

dokaz skladnosti se sprejmejo alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s 

standardom IEC 62623:2012. 
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TS19. Minimalna energijska učinkovitost monitorjev 

Velja za računalniške prikazovalnike. 

Indeks energijske učinkovitosti za vsak model, dobavljen v okviru 

naročila, mora biti v razponu energijskih razredov A–D, kot je določeno v 

Prilogi I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/20134.  

Preverjanje: 

Ponudnik mora za vsak dobavljeni model zagotoviti veljavno energijsko 

nalepko, izdano v skladu z uredbo EU o okviru za označevanje z 

energijskimi nalepkami (2017/1369).  

Izdelki, označeni kot izdelki razreda A, B, C ali D, se štejejo za skladne.  

Velja za računalniške prikazovalnike od 31. marca 2021. 

Indeks energijske učinkovitosti za vsak model, dobavljen v okviru 

naročila, mora biti v razponu naslednjih razredov [A; D] (določi javni 

naročnik v skladu z metodologijo, opisano v pojasnilu spodaj).  

Preverjanje: 

Ponudniki morajo za vsak dobavljeni model zagotoviti veljavno energijsko 

nalepko, izdano v skladu z uredbo EU o okviru za označevanje z 

energijskimi nalepkami (2017/1369). 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne. 

Pojasnilo: Opredelitev zahtevanih energijskih razredov 

Javni naročnik bi se moral sklicevati na dva najboljša energijska razreda EU, ki sta na voljo v času razpisa in ki vključujeta najmanj 25 registriranih 

modelov monitorjev v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). 

Od 31. marca 2021 bodo dobavitelji računalniških monitorjev registrirali svoje naprave v podatkovni zbirki EPREL, preden jih bodo prodali na 

evropskem trgu. Javni naročniki (in potrošniki) bodo lahko v podatkovni zbirki o izdelkih iskali energijske nalepke in informacijske liste izdelkov, 

vključno z energijskim razredom. 

Razpoložljivost naprav z zahtevanimi zmogljivostmi in značilnostmi je mogoče preveriti neposredno prek podatkovne zbirke EPREL. Diagonala 

zaslona v centimetrih in ločljivost zaslona v slikovnih pikah sta primera informacij, vključenih v informacijski list izdelka. 

TS20. Tanki odjemalniki v strežniškem okolju  

 Velja za tanke odjemalne računalnike. 

Ta tehnična specifikacija se lahko na splošno upošteva v strežniškem 

delovnem okolju. 

Oprema, dobavljena v okviru naročila, mora biti opredeljena kot „tanki 

                                                           
4Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 z dne 11. marca 2019 dopolnjuje Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami in razveljavlja Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1062/2010 

(Besedilo velja za EGP). 
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odjemalnik“. Običajna poraba energije (ETEC) za vsak dobavljen kos 

opreme mora biti manjša od ETEC_MAX za tanke odjemalnike, kot je 

izračunana v Prilogi II.  

Preverjanje: 

Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) v kWh 

na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012 

ter dokazati skladnost s pragom ETEC_MAX, izračunanim v Prilogi II za 

tanke odjemalnike. 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne.  

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

AC5. Izboljšanje porabe energije nad opredeljenim pragom za računalnike  

(enako za osnovna in celovita merila) 

Priporoča se, da se to merilo uporabi skupaj z merilom TS 18 za namizne računalnike, če so izdelki namenjeni grafično intenzivni uporabi. 

Točke bodo dodeljene, če je izdelek energijsko učinkovitejši od vrednosti ETEC_MAX, ki se zahteva pri merilu TS18. 

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]. Točke je treba dodeliti sorazmerno z izboljšanjem energijske učinkovitosti, kot sledi: 

 več kot 60 % manjša: x točk; 

 40–59 % manjša: 0,75-kratnik x točk; 

 25–39 % manjša: 0,50-kratnik x točk; 

 15–24 % manjša: 0,25-kratnik x točk. 

Preverjanje: 

Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012. Kot 

dokaz skladnosti se lahko uporabi običajna poraba energije, navedena na veljavnem certifikatu Energy Star. 
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AC6. Izboljšanje porabe energije nad opredeljenim pragom za monitorje 

Velja za računalniške prikazovalnike. 

Uporablja se v povezavi z merilom TS19. 

Točke bodo dodeljene, če je izdelek v energijskem razredu, višjem od D. 

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]. Točke je treba dodeliti 

sorazmerno z izboljšanjem razreda energijske učinkovitosti, kot sledi: 

Razred energijske 

učinkovitosti 

Indeks energijske 

učinkovitosti  

(EEI) 

Točke  

A EEI < 0,30  x točk 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66-kratnik 

x točk 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33-kratnik 

x točk 

Preverjanje: 

Ponudnik mora za vsak dobavljeni model zagotoviti veljavno energijsko 

nalepko, izdano v skladu z uredbo EU o okviru za označevanje z 

energijskimi nalepkami (2017/1369).  

Velja za računalniške prikazovalnike. 

Uporablja se v povezavi z merilom TS19. 

Točke bodo dodeljene, če je oprema, dobavljena v okviru naročila, v času 

razpisa v najvišjem razredu energijske nalepke za registrirane modele 

monitorjev v podatkovni zbirki o izdelkih (podatkovna zbirka EPREL) 

[razred X, določi ga javni naročnik].   

Preverjanje: 

Ponudniki morajo za vsak dobavljeni model zagotoviti veljavno energijsko 

nalepko, izdano v skladu z uredbo EU o okviru za označevanje z 

energijskimi nalepkami (2017/1369). 
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6 PODROČJE MERIL EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA 3: NEVARNE SNOVI 
 

Vsebina 

Dobava opreme IKT 

 

MERILA ZA IZBOR 

Osnovna merila Celovita merila 

SC1. Nadzor omejenih snovi 

 Velja za vse ustrezne kategorije izdelkov, razen za 

obnovljene/predelane naprave.   

Ponudnik mora za izdelke, ki bodo dobavljeni, dokazati uporabo 

okvira za nadzor omejenih snovi v dobavni verigi. 

Ocenjevanje izdelkov v skladu z nadzorom omejenih snovi bi moralo 

zajemati vsaj naslednja področja: 

 načrtovanje/oblikovanje izdelka, 

 skladnost dobavitelja, 

 analitsko preskušanje. 

Nadzor omejenih snovi mora vsaj opisati snovi, ki so omejene na 

podlagi direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 

(RoHS) in, kjer je to ustrezno, na podlagi uredbe REACH 

(Priloga XVII), ter snovi, ki so na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe 

REACH (glej pojasnilo spodaj). Pri izvajanju bi bilo treba upoštevati 

smernice iz standarda IEC 62476 ali enakovrednega standarda in 

uporabiti zbirko podatkov za deklaracije materialov v skladu s 

standardom IEC 62474 kot podlago za identifikacijo, sledenje in 

deklariranje posebnih informacij o sestavi izdelkov, ki bodo 

dobavljeni. Druga možnost je, da se za zbiranje deklaracij iz dobavne 
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verige uporabi standard IPC1752. 

Izjave o skladnosti dobavitelja z nadzorom omejenih snovi je treba 

zbrati in posodabljati za zadevne materiale, dele in podsklope izdelkov, 

ki se dobavijo. Po potrebi jih lahko podpirajo revizije ali analitska 

preskušanja dobavitelja.  

S postopki nadzora omejenih snovi je treba zagotoviti, da se skladnost 

izdelka in dobavitelja znova oceni ob spremembi: 

 zahtev glede omejenih snovi; 

 materialov, delov in podsklopov; 

 proizvodnje in postopkov sestavljanja. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, v kateri so opisani sistem in 

njegovi postopki ter ki vsebuje dokaz o njegovem izvajanju. 

Pojasnilo: Seznam snovi, ki jih urejata direktiva RoHS in uredba REACH 

Sedanji seznam omejenih snovi v skladu z direktivo RoHS je opredeljen v Prilogi II k Delegirani direktivi Komisije (EU) 2015/863 z dne 

31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi. 

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (uredba REACH) vsebuje seznam snovi, 

ki se ne smejo proizvajati, dajati v promet ali uporabljati, če ne izpolnjujejo pogoje te omejitve. Seznam omejenih snovi je objavljen in se redno 

posodablja na spletišču agencije ECHA: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.  

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, je objavljen v skladu s členom 59(10) 

uredbe REACH in se redno posodablja na spletišču agencije ECHA (https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table). 

Za snovi, opredeljene kot SVHC, vključene na seznam kandidatnih snovi, se v skladu s členom 33 uredbe REACH uporablja posebna obveznost 

sporočanja informacij o snoveh v izdelkih. To informacije bi se morale sporočati vzdolž dobavne verige brez zahtevkov. Enake informacije 

morajo agenciji ECHA predložiti tudi vsi dobavitelji v dobavni verigi v skladu s členom 9(1)(i) okvirne direktive o odpadkih 

(https://echa.europa.eu/scip). Te informacije bodo javno dostopne v podatkovni zbirki snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, v izdelkih. 

 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/scip
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS21. Omejitev klora in broma v plastičnih delih 

Velja za vse ustrezne kategorije izdelkov, razen za obnovljene/predelane naprave.   

Oprema, dobavljena v okviru naročila, mora vsebovati nizko halogenirane snovi v plastičnih delih, ki tehtajo več kot 25 gramov (5 gramov za 

pametne telefone). Vsak plastični del naprave mora vsebovati manj kot 1 000 ppm (0,1 % masnega deleža) broma in manj kot 1 000 ppm 

(0,1 % masnega deleža) klora. 

Uporabljajo se naslednje izjeme: plošče tiskanega vezja, elektronske komponente, kabli in izolacija žic, ventilatorji. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da je zahteva izpolnjena:  

 ali s podatki o preskusu, ki kažejo, da del vsebuje manj kot 1 000 ppm klora in manj kot 1 000 ppm broma (uporabljene preskusne 

metode so lahko IEC 62321-3-1 ali IEC 62321-3-2), ali 

 z dokumentacijo, ki temelji na standardu IEC 62474 ali podobnem (npr. dokumenti, pripravljeni v skladu s sistemom za nadzor snovi, kot 

so analitsko preskušanje in ocene skladnosti dobaviteljev). 

Kadar se uporabljajo izjeme, je treba predložiti izjavo proizvajalca. 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne. 

AC7. Omejitve za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost 

 Velja za vse ustrezne kategorije izdelkov, razen za 

obnovljene/predelane naprave.   

Točke je treba dodeliti, če nobena snov s seznama kandidatnih snovi iz 

uredbe REACH ni namerno dodana nad 0,1 % (masnega deleža) v 

vsakem od naslednjih podsklopov:  

 zasedena matična plošča (vključno s centralno procesno enoto, 

bralno-pisalnim pomnilnikom (RAM) in grafičnimi enotami), 

 prikazovalnik (vključno z osvetlitvijo v ozadju), 
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 ohišja in okvirji, 

 zunanja tipkovnica, miška in/ali sledilna ploščica, 

 zunanji napajalni kabli za izmenični in enosmerni tok 

(vključno z adapterji in napajalniki). 

Zagotoviti je treba skladnost z najnovejšo različico seznama 

kandidatnih snovi iz uredbe REACH, ki je na voljo v času razpisa (glej 

pojasnilo spodaj). 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti izjavo o izpolnjevanju tega merila. Uporabi 

se lahko dokumentacija, ki temelji na standardu IEC 62474 ali 

podobnem (npr. dokumenti, pripravljeni v skladu s sistemom za nadzor 

snovi, kot so analitsko preskušanje in ocene skladnosti dobaviteljev). 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne. 

Pojasnilo: Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo 

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, je objavljen v skladu s členom 59(10) 

uredbe REACH in se redno posodablja na spletišču agencije ECHA (https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table). 

Za snovi, opredeljene kot SVHC, vključene na seznam kandidatnih snovi, se v skladu s členom 33 uredbe REACH uporablja posebna obveznost 

sporočanja informacij o snoveh v izdelkih. To informacije bi se morale sporočati vzdolž dobavne verige brez zahtevkov. 

AC8. Izogibanje neželenim nadomestitvam 

 To merilo se uporablja za ustrezne izdelke, ki vsebujejo mehčala in 

zaviralce gorenja, razen za obnovljene/predelane naprave.  

Točke se dodelijo, če nadomestitev mehčal, omejenih na podlagi 

direktive RoHS (omejitve nevarnih snovi), in halogeniranih zaviralcev 

gorenja, temelji na metodah in orodjih za primerjalno oceno 

nevarnosti, ki jih navede Evropska agencija za kemikalije ali so 

navedeni v zbirki orodij OECD za ocenjevanje nadomestkov in 

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

Ta ocena nevarnosti mora veljati (najmanj) za zaviralce gorenja in 

mehčala, uporabljene v plastičnih delih, ki tehtajo več kot 25 gramov. 

Preverjanje: 

Alternativna mehčala in zaviralci gorenja morajo biti označeni z 

imenom in številko CAS.  

Ponudnik mora predložiti dokazila, da so bile izbrane alternative 

ocenjene z metodami ali orodji za primerjalno oceno nevarnosti, ki jih 

navede Evropska agencija za kemikalije.  

 

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

navedeni v zbirki orodij OECD za ocenjevanje nadomestkov in 

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

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 PODROČJE MERIL EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA 4: RAVNANJE Z IZDELKI PO KONCU NJIHOVE 

ŽIVLJENJSKE DOBE 
 

7.1 Zasnova za recikliranje 
 

Vsebina 

Dobava opreme IKT 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS22. Označevanje plastičnih ohišij, omaric in okvirjev 

 Velja za stacionarne računalnike in računalniške prikazovalnike. 

Zunanja plastična ohišja, omarice in okvirji s težo nad 25 gramov je 

treba označiti v skladu s standardoma ISO 11469 in ISO 1043, 

oddelka 1 in 4. Plastični deli so izvzeti iz označevanja v okoliščinah, 

opisanih v pojasnilu spodaj. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora plastične dele navesti po teži, polimerski sestavi in 

oznakah v skladu s standardoma ISO 11469 in ISO 1043. Velikost in 

položaj oznak morata biti slikovno prikazana.  

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

zahteve, se šteje za skladno.  

Pojasnilo: Izjeme pri označevanju plastike 

Plastičnih sestavnih delov ni treba označiti v naslednjih primerih: 

(i) če označevanje ni mogoče zaradi oblike ali velikosti; 



 

42 

(ii) če bi označevanje vplivalo na zmogljivost ali delovanje plastičnega sestavnega dela in 

(iii) če označevanje tehnično ni mogoče zaradi metode ulivanja. 

Označevanje se ne zahteva za naslednje plastične sestavne dele: 

(i) embalažo, lepilni trak, nalepke in raztegljive ovoje; 

(ii) vezje, kable in konektorje, gumijaste dele in povsod, kjer ni na voljo dovolj primerne površine za berljivo velikost oznake; 

(iii) sestave PCB, plošče iz polimetilmetakrilata (PMMA), optične sestavne dele, sestavne dele za elektrostatično razelektritev, sestavne dele za 

zmanjšanje elektromagnetnih motenj, zvočnike; 

(iv) prozorne sestavne dele, pri katerih bi označevanje oviralo delovanje zadevnega sestavnega dela. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

AC9. Možnost recikliranja plastičnih ohišij, omaric in okvirjev – odstranljivi vložki in pritrdilni elementi 

 Velja za stacionarne računalnike in računalniške prikazovalnike. 

Dodatne točke bodo dodeljene, če vsi diskretni plastični deli, težji od 

25 gramov, ne vsebujejo kovinskega vložka ali pritrdilnega elementa, 

ki je ulit, toplotno ali ultrazvočno vstavljen ali prilepljen, razen če je 

kovinski sestavni del mogoče ločiti tako, da se odlomi od plastičnega 

dela, ali z uporabo splošno dostopnega orodja. Lopatice ventilatorja so 

izključene iz te zahteve. 

Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti: 

(1) dokumentacijo, ki dokazuje, da izdelek ne vsebuje kovinskega 

vložka ali pritrdilnega elementa, ki je ulit, toplotno ali ultrazvočno 

vstavljen ali prilepljen, ali  

(2) kadar so kovinski vložki ali pritrdilni elementi uliti, toplotno ali 

ultrazvočno vstavljeni ali prilepljeni na plastične dele, dokumentacijo, 

ki dokazuje, da jih je mogoče ločiti tako, da se odlomijo od plastičnega 
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dela, ali z uporabo splošno dostopnega orodja, 

ali 

(3) podlago za izvzetje iz varnostnih, pravnih ali tehničnih zahtev za 

kovinski vložek/pritrdilni element, če se to zahteva. 

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

zahteve, se šteje za skladno. 

AC10. Možnost recikliranja plastičnih ohišij, omaric in okvirjev – barve in premazi 

 Velja za stacionarne računalnike in računalniške prikazovalnike. 

Dodatne točke bodo dodeljene, če prisotnost barv in premazov v 

plastičnih sestavnih delih naprav ne vpliva bistveno na odpornost 

plastičnega reciklata, ki se proizvede iz teh sestavnih delov po 

recikliranju in pri preskušanju v skladu s standardom ISO 180 ali 

enakovrednim standardom (glej pojasnilo spodaj). 

Diskretni plastični deli, težji od 25 gramov, ne smejo imeti lepila, 

premaza, barve ali zaključnega premaza, ki ni primeren za recikliranje.  

Iz te zahteve so izključeni naslednji izdelki: 

 plošče tiskanega vezja in lopatice ventilatorjev; 

 žice in kabli, konektorji, elektronski sestavni deli, optični 

sestavni deli, akustični sestavni deli, sestavni deli za 

elektrostatično razelektritev in sestavni deli za zmanjšanje 

elektromagnetnih motenj; 

 kovinski vložki/pritrdilni elementi, potrebni za varnostne, 

pravne ali tehnične zahteve. 

 

Preverjanje:  

Skladnost površinskih premazov (lepil, premazov, barv ali zaključnih 

premazov) z recikliranjem je treba dokazati: 

(1) z rezultati preskusa, ki kažejo, da površinski premazi ne privedejo 
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do več kot 25-odstotnega zmanjšanja učinka pri udarnem preskusu z 

zarezo po Izodu ali Charpyju pri sobni temperaturi, kot se meri  z 

uporabo standarda ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 ali ISO 179-1; 

en rezultat preskusa je lahko reprezentativen za več delov, če se v delih 

uporablja isti material in se preskusi najslabši možni primer uporabe;  

ali 

(2) z izjavo najmanj treh posameznih izvajalcev reciklaže plastike ali 

vsaj enega izvajalca reciklaže plastike, ki predeluje plastiko iz 

elektronike in dela v neodvisnem subjektu (npr. ni pogodbeno 

vezan/povezan s proizvajalcem ali trgovsko organizacijo), ki potrjuje, 

da ti površinski premazi ne vplivajo negativno na možnost recikliranja 

plastike;  

ali 

(3) z rezultati preskusov iz neodvisnega laboratorija. 

Oprema z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje opredeljene 

zahteve, se šteje za skladno. 

Pojasnilo: Vpliv na odpornost plastičnega reciklata 

Za namene tega merila je bistveni učinek opredeljen kot več kot 25-odstotno zmanjšanje učinka reciklirane smole pri Izodovem udarnem 

preskusu, kot se meri z uporabo standarda ISO 180:2019, Plastika – Določanje Izodove udarne trdnosti. 
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7.2 Ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe 
 

Vsebina 

Javno naročanje storitev ravnanja z vsemi napravami IKT po koncu njihove življenjske dobe 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS23. Varno zbiranje, higienizacija, ponovna uporaba in recikliranje računalnikov 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Javno naročanje storitev ravnanja z vsemi napravami IKT po koncu njihove življenjske dobe. 

Ponudniki morajo zagotoviti storitev za ponovno uporabo in recikliranje celotnega izdelka ali sestavnih delov, ki zahtevajo selektivno obdelavo v 

skladu s Prilogo VII k direktivi o OEEO za opremo, ki je dosegla konec svoje življenjske dobe. Storitev mora zajemati naslednje dejavnosti: 

• zbiranje (sistem vračila); 

• zaupno ravnanje s podatki in varen izbris podatkov (razen če se izvaja interno);  

• funkcionalno preskušanje, servisiranje, popravilo in nadgradnjo za pripravo izdelkov za ponovno uporabo;  

• ponovno trženje izdelkov za ponovno uporabo; 

• razstavljanje za ponovno uporabo, recikliranje in/ali odstranjevanje sestavnih delov. 

Pri opravljanju storitve morajo poročati o deležu opreme, pripravljene ali ponovno tržene za ponovno uporabo, in deležu opreme, pripravljene za 

recikliranje.  

Pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in odstranjevanje je treba izvajati v celoti v skladu z zahtevami iz člena 8 ter prilog VII in VIII k 

(prenovljeni) Direktivi 2012/19/EU o OEEO in s sklicevanjem na seznam sestavnih delov za selektivno obdelavo (glej pojasnilo spodaj).  

Preverjanje:  
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Ponudnik mora podrobno opisati ureditve za zbiranje, varnost podatkov, pripravo za ponovno uporabo, ponovno trženje za ponovno uporabo in 

recikliranje/odstranjevanje. To mora v obdobju veljavnosti pogodbe vključevati veljavne dokaze o skladnosti obratov za obdelavo odpadne električne 

in elektronske opreme, ki bodo uporabljeni. 

Pojasnilo: Sestavni del, ki zahteva selektivno obdelavo OEEO 

Naslednji sestavni deli zahtevajo selektivno obdelavo v skladu s Prilogo VII k direktivi o OEEO: 

1) sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro;  

2) baterije;  

3) plošče tiskanega vezja, večje od 10 cm2;  

4) plastika, ki vsebuje bromirane zaviralce gorenja;  

5) klorofluoroogljiki (CFC), klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC), ogljikovodiki (HC);  

6) zunanji električni kabli;  

7) kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB);  

8) sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna;  

9) elektrolitski kondenzatorji s snovmi, ki vzbujajo zaskrbljenost;  

10) oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo potencial globalnega segrevanja (GWP) nad 15; 

11) plini, ki tanjšajo ozonski plašč, ki jih je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009. 
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KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

CPC2. Poročanje o končnem namembnem kraju opreme IKT 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporablja se v povezavi z merilom TS23. 

Izvajalec mora predložiti poročilo o stanju opreme v inventarju, ko so vsi izdelki obdelani za ponovno uporabo, recikliranje ali odstranjevanje. V 

poročilu mora biti opredeljen delež izdelkov, ki so bili ponovno uporabljeni ali reciklirani, ne glede na to, ali so ostali v EU ali so bili izvoženi. 

Za opremo in sestavne dele, reciklirane v EU, je treba sprejeti naslednja dokazila za obrate za obdelavo: 

 dovoljenje, ki ga izda pristojni nacionalni organ v skladu s členom 23 Direktive 2008/98/ES, ali  

 potrdilo tretje osebe o skladnosti s tehničnimi zahtevami iz standarda EN 50625-1 ali enakovredne sheme skladnosti. 

Kadar se oprema in sestavni deli izvozijo za ponovno uporabo ali recikliranje, morajo izvajalci predložiti naslednje informacije o pošiljki in obdelavi:  

 informacije o pošiljanju opreme za ponovno uporabo v skladu s Prilogo VI k Direktivi 2012/19/EU o OEEO.  

Za OEEO, ki se izvozi za obdelavo zunaj EU, je potrebno potrdilo tretje osebe o skladnosti z minimalnimi zahtevami OEEO, določenimi v merilu, ali s 

tehničnimi zahtevami iz standarda EN 50625-1 ali enakovredne sheme skladnosti. 
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8 PODROČJE MERIL EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA 5: OBNOVLJENA/PREDELANA OPREMA 
 

8.1 Dobava obnovljene/predelane opreme IKT 
 

Vsebina 

Dobava obnovljene/predelane opreme IKT 

 

MERILA ZA IZBOR 

Osnovna merila Celovita merila 

SC2. Kakovost procesa obnove/predelave 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove izdelke. 

Ponudnik mora izvajati postopke zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti, da zagotovi minimalno kakovost opreme, dobavljene v okviru 

naročila (glej pojasnilo spodaj). Postopki zagotavljanja in nadzora kakovosti morajo zajemati vsaj naslednje korake: 

 inšpekcijski pregled, 

 obdelavo (npr. popravilo, zamenjavo ali nadgradnjo), če je potrebno, 

 čiščenje,  

 preskušanje, 

 skladiščenje, 

 pakiranje in prevoz. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti podrobnosti o postopkih zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti, vzpostavljenih za zagotavljanje kakovosti 

opreme, dobavljene v okviru naročila. 

Kot dokaz skladnosti se lahko sprejmejo sistemi upravljanja obnove/predelave, ki jih je potrdila tretja oseba, v skladu z naslednjimi standardi (ali 
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enakovrednimi standardi): 

 sistemi upravljanja kakovosti in okolja v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 14001/EMAS, vključno s postopki zagotavljanja 

kakovosti/nadzora kakovosti za zgoraj navedene korake;  

 BS 8887-220:2010 – Zasnova za proizvodnjo, sestavljanje, razstavljanje in predelavo ob koncu življenjske dobe. Postopek ponovne 

proizvodnje; Specifikacija (uporablja se za postopke ponovne proizvodnje); 

 BS8887 240:2011 – Zasnova za proizvodnjo, sestavljanje, razstavljanje in ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe. 

Obnavljanje (uporablja se za obnovljeno/predelano opremo); 

 EN50614:2020, če je bila oprema predhodno zavržena kot OEEO, ki je bila pripravljena za ponovno uporabo za isti namen, za katerega 

je bila zasnovana. 

Pojasnilo: Ravni zagotavljanja kakovosti 

Naročnik mora določiti minimalne zahteve glede kakovosti v skladu s spodaj navedenimi primeri: 

 estetska raven: znaki estetskih poškodb ne smejo biti vidni na razdalji, večji od 20 cm; 

 izvirne tovarniške nastavitve: izdelke je treba povrniti na izvirne tovarniške nastavitve in jih v celoti odkleniti za uporabo; 

 izdelki morajo biti nadgradljivi na najnovejšo strojno programsko opremo, ki jo podpira proizvajalec originalne opreme (kjer je to 

primerno in tehnično izvedljivo). 

Predložiti je treba priročnik z navodili. Če priročnikov z navodili ni v fizični obliki, je treba vključiti povezavo ali sklic na priročnik z navodili 

proizvajalca, kadar je to mogoče.  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS24. Garancija za obnovljeni/predelani izdelek 

Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno 

pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove 

izdelke. 

Ponudnik mora zagotoviti izdelke, krite z X leti [najmanj eno leto] 

garancije.  

Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno 

pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove 

izdelke. 

Ponudnik mora zagotoviti izdelke, krite z X let [najmanj dve leti] 

garancije.  



 

50 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisna dokazila o garanciji. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisna dokazila o garanciji. 

TS25. Vzdržljivost polnilne baterije  

Velja za obnovljeno mobilno opremo (prenosne računalnike, tablične 

računalnike in pametne telefone), opremljeno z novo baterijo.  

Vzdržljivost baterije mora biti večja od 300 ciklov baterije (z 

zdravstvenim stanjem ≥ 80 %).  

Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 

ali enakovrednim standardom.  

Preverjanje: 

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo 

preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s 

standardom IEC EN 61960-3:2017. 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne.  

Velja za obnovljeno mobilno opremo (prenosne računalnike, tablične 

računalnike in pametne telefone), opremljeno z novo baterijo. 

 Vzdržljivost baterije mora biti: več kot 500 ciklov (z 

zdravstvenim stanjem ≥ 80 %) ali 

 vzdržljivost baterije mora biti: več kot 300 ciklov (z 

zdravstvenim stanjem ≥ 90 %). 

Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-3:2017 

ali enakovrednim standardom.  

Preverjanje: 

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo 

preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s 

standardom IEC EN 61960-3:2017.  

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne.  

TS26. Informacije o vzdržljivosti polnilne baterije 

Velja za obnovljeno mobilno opremo (prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone), opremljeno z rabljeno baterijo.  

Ponudnik mora v ponudbi navesti minimalne ravni zdravstvenega stanja rabljene baterije (npr. zdravstveno stanje > 80 %).  

Preverjanje: 

Ponudniki morajo predložiti informacije o zdravstvenem stanju baterije za mobilno opremo, dobavljeno v okviru naročila. 

TS27. Minimalne zahteve za električno zmogljivost 

 Velja za obnovljeno mobilno opremo (prenosne računalnike, tablične 

računalnike in pametne telefone), opremljeno z novo baterijo. 

Baterija mora izpolnjevati merila električnega preskusa v skladu s 
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standardom IEC EN 61960-3:2017. 

Preverjanje:   

Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih pridobijo 

preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025. 

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo opredeljene 

zahteve, se štejejo za skladne. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Osnovna merila Celovita merila 

AC11. Dodatna vzdržljivost polnilne baterije 

 Velja za obnovljeno mobilno opremo (prenosne računalnike, tablične 

računalnike in pametne telefone), opremljeno z novo baterijo. 

Če je vzdržljivost baterije večja od 500 ciklov (z ≥ 80-odstotno 

ohranitvijo začetne nazivne zmogljivosti), bodo dodeljene dodatne 

točke, sorazmerno z dodatnim številom zagotovljenih ciklov. 

Preverjanje: 

Preskuse je treba izvajati v skladu s standardom IEC EN 61960-

3:2017. Ponudniki morajo predložiti rezultate preskusov, ki jih 

pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025. 

AC12. Standardizirani zunanji napajalnik 

 Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno 

pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove 

izdelke. 

Velja za prenosne računalniške naprave z napajalnikom do 100 W. 

To ne velja za izdelke le z zmožnostjo brezžičnega polnjenja Qi 

(npr. za veliko odpornost pri potopitvi v vodo ali na prah, kot so 

industrijski računalniki). 
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Dodatne točke se dodelijo, če ima oprema, dobavljena v okviru 

naročila, standardizirano vtičnico USB tipa C za napajanje v skladu s 

standardom EN/IEC 63002:2017.  

Če izdelek nima vgrajene vtičnice za napajanje prek USB, mora biti 

mogoče brez dodatnih stroškov naročiti adapter. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora za vsak zagotovljeni model predložiti priročnik o 

izdelku, ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so 

prikazane vrste vtičnic, uporabljenih za napajanje. 

Pojasnilo: Standardizirani zunanji napajalnik 

Smernice za interoperabilnost zunanjih napajalnikov so opredeljene v skladu z IEC 63002:2016 – Postopek identifikacije in interoperabilnosti 

komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah. 

AC13. Zunanji napajalnik: odstranljivi kabli 

 Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno 

pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove 

izdelke. 

Dodatne točke bodo dodeljene, če je konfiguracija zunanjega 

napajalnika sestavljena iz zunanjega napajalnika z odstranljivim 

vhodnim kablom (ali kablom, ki je integriran v ohišje zunanjega 

napajalnika) in odstranljivim izhodnim kablom v napravo IKT. 

Preverjanje:  

Ponudnik mora za vsak zagotovljeni model predložiti priročnik o 

izdelku, ki mora vključevati eksplozijsko risbo naprave, na kateri so 

prikazane vrste uporabljenih zunanjih napajalnikov. 

 

8.2 Sporazum o opravljanju storitev, povezanih z dobavo obnovljene/predelane opreme IKT 
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Vsebina 

Sporazum o opravljanju storitev, povezanih z dobavo obnovljene/predelane opreme IKT 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Osnovna merila Celovita merila 

TS28. Zagotovitev razširjenega sporazuma o opravljanju storitev 

 Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno 

pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove 

izdelke. 

Ponudnik mora zagotoviti vsaj X let [se določi] storitev, kot je 

podrobno opisano v dokumentu o zahtevah za raven storitve (glej 

pojasnilo spodaj).  

Preverjanje:  

Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da dobavljene izdelke krije 

garancija v skladu s specifikacijami iz naročila in s tem povezanim 

sporazumom o ravni storitev. 

Pojasnilo: Primeri zahtev za raven storitve  

Dokument o zahtevah za raven storitve opisuje, kako je treba storitev zagotoviti stranki. Primeri možnih zahtev za raven storitve so navedeni 

spodaj:  

 dostop do garancije ponudnika obnovljene/predelane opreme: registracija garancije; upravljanje kakršne koli dokumentacije ali dokazila, 

potrebnega za uveljavljanje garancije; uveljavljanje garancije v imenu javne uprave (v trajanju garancije); preverjanje pri ponudniku 

obnovljene opreme za zagotovitev, da so pogoji garancije ponudnika obnovljene opreme izpolnjeni;  

 prevzem in vrnitev: prevzem izdelkov z opredeljenega mesta v prostorih javne uprave in njihova vrnitev na opredeljeno mesto v prostorih 

javne uprave. Lahko se zahtevajo tudi nadomestne možnosti za priročno vrnitev izdelkov; 

 upravljanje okvar: zagotovitev učinkovite enotne kontaktne točke za tehnična vprašanja in prijavo težav, osebe, odgovorne za spremljanje 

napredka zadeve, poročila o napredku, pregleden dostop do podatkovne zbirke o garancijah (kdor upravlja te podatke o garancijah) za 
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preverjanje statusa garancije in stanja zapleta za odprte zaplete;  

 dostop do orodij za diagnostiko in popravilo: dostop do vseh tehničnih orodij, potrebnih za izvajanje strojne diagnostike in popravkov; 

dostop do kakršnega koli tehničnega usposabljanja, potrebnega za pridobitev statusa pooblaščenega serviserja; možnost, da postanete 

neizključni pooblaščeni tehnični partner (izvajanje garancijskih popravil); 

 kritje baterije: storitev izrecno krije okvare baterije za ustrezne izdelke s polnilnimi baterijami, kot je neuspešno polnjenje ali napaka v 

vezavi baterije. Postopno upadanje zmogljivosti baterije zaradi uporabe se ne sme šteti za okvaro, razen če je zajeto s politiko zamenjave 

baterije v spodnji alineji; 

 politika zamenjave baterije: storitev krije zamenjavo baterij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev delovanja v zvezi z vzdržljivostjo v 

smislu števila ciklov (glej merili TS25 in TS26 o vzdržljivosti polnilnih baterij);  

 zagotavljanje statistike o okvarah: zagotavljanje zbirnih, anonimnih in neizsledljivih statističnih podatkov na visoki ravni o vrstah 

zapletov (narava in količina), težavah in diagnostiki v zvezi z izdelki, ki spadajo v okvir naročila; 

 obvladovanje zapletov/obvladovanje težav/preventivno vzdrževanje: ta storitev vključuje vse postopke, potrebne za vzdrževanje 

izdelkov IKT v popolnem delovnem stanju ali za povrnitev okvarjenega izdelka ali enega od njegovih sestavnih delov v popolno delovno 

stanje, vključno z obvladovanjem zapletov, obvladovanjem težav in preventivnim vzdrževanjem. Preventivno vzdrževanje v 

garancijskem obdobju vključuje zagotavljanje operacijskega sistema in varnostne posodobitve v času trajanja pogodbe; 

 nadgradnja: možnosti za nadgradnjo se lahko preučijo po določenem obdobju (npr. treh letih), zajeti pa so vidiki zmogljivosti, kot so 

centralna procesna enota/pomnilnik/disk;  

 dejavnosti popravila/zamenjave: popravilo ali zamenjava vseh izdelkov, ki se poškodujejo ali okvarijo med običajno uporabo v obdobju 

podaljšane garancije, z izdelki, ki imajo enake ali boljše lastnosti delovanja. Zajete so tudi okvare, povezane s strojno programsko 

opremo. Če je zamenjan del izdelka, mora biti nadomestni del krit z enako ravnjo in trajanjem podaljšane garancije kot del, ki je bil 

zamenjan. Podaljšana garancija velja za strojno in programsko opremo, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače; 

 zaveza za popravilo/nadgradnjo kot prvo sredstvo: v primeru okvar in kadar je to tehnično izvedljivo, se ponudnik storitev zaveže, da bo 

namesto zamenjave opreme zagotovil možnost njenega popravila/nadgradnje. 

 

 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 
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Osnovna merila Celovita merila 

CPC3. Sporazum o opravljanju storitev 

 Velja za nabavo obnovljenih/predelanih izdelkov. Vključi se v ločeno 

pot javnega naročanja od tiste, ki se uporablja za popolnoma nove 

izdelke. 

Uporablja se v povezavi z merilom TS28 o zagotovitvi razširjenega 

sporazuma o opravljanju storitev.  

Ponudnik mora predložiti redna [o pogostosti se dogovorita naročnik in 

dobavitelj] poročila o skladnosti z vsemi meritvami, ključnimi 

kazalniki uspešnosti in drugimi kazalniki, opredeljenimi v sporazumu 

o ravni storitev. 

Pojasnilo: Primeri ključnih kazalnikov uspešnosti  

Skupni ključni kazalnik uspešnosti 1 – zaplet rešen: število zapletov, rešenih v času reševanja zapletov v mesecu/skupno število zapletov, 

odprtih v danem mesecu ali odprtih v prejšnjem mesecu in še nerešenih. Mesečni cilj: ≥ 90 %. 

Skupni ključni kazalnik uspešnosti 2 – zaveza za popravilo kot prvo sredstvo: število zapletov, rešenih v okviru popravila ali nadgradnje 

izdelka/število zapletov, rešenih v okviru zamenjave izdelka. 
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9 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 

 

Izračun stroškov v življenjski dobi je tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov 

lastništva opreme IT (in morda nekaterih okoljskih stroškov). Je metoda za sprejemanje 

učinkovitih, dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki morda niso 

takoj očitni nosilcu odločanja, morda bo na primer potrebna višja začetna naložba, da se 

zagotovijo nižji stroški v življenjski dobi, trpežnejša prenosna oprema ter nižji stroški 

popravila in nadgradnje. Ob upoštevanju zunanjih vplivov je izračun stroškov v življenjski 

dobi pomemben zlasti za doseganje večje okoljske učinkovitosti. 

 

Stroški, ki se običajno upoštevajo pri izračunu stroškov v življenjski dobi, so: 

 stroški pridobitve; 

 stroški dostave in namestitve; 

 stroški vzdrževanja/servisiranja; 

 stroški delovanja (poraba energije); 

 pristojbine, davki in drugi stroški; 

 zunanji vplivi (emisije CO2, povezane s porabo energije). 

 

Kadar koli je poraba energije, ki izhaja iz uporabe, vključena v izračun stroškov v življenjski 

dobi in se zato obravnava kot del merila za oddajo na podlagi stroškov, to ne bi smelo biti 

podvojeno drugje v merilih za oddajo naročila. Vendar pa je povsem mogoče kombinirati 

izračun stroškov v življenjski dobi s tehničnimi specifikacijami, ki določajo minimalne 

zahteve za energijsko učinkovitost, na primer s tistimi, ki so vključene v ta merila EU za 

zelena javna naročila (TS18, TS19 in TS20). 

 

Poleg tega je mogoče izračun stroškov v življenjski dobi kombinirati tudi z merili za oddajo 

naročila, ki temeljijo na drugih vidikih okoljske učinkovitosti, kot so trajnost, možnost 

recikliranja in ravnanje z izdelki po koncu njihove življenjske dobe. 

 

Strategije za podaljšanje življenjske dobe izdelka, kot so popravljivost in nadgradljivost 

(vključno z razpoložljivostjo in stroškovno učinkovitostjo nadomestnih delov), zanesljive 

rešitve v zvezi z zasnovo, vzdržljivost in zamenjava (na primer baterij), so vse značilnosti, ki 

so pomembne z vidika izračuna stroškov v življenjski dobi. Vendar pa je te vidike verjetno 

težko obravnavati z izračunom stroškov v življenjski dobi v fazi oddaje, saj teh 

stroškov/koristi ni mogoče upoštevati kot danih in jih finančno količinsko opredeliti. V 

merilih EU za zelena javna naročila se namesto tega predlaga, da se ti vidiki obravnavajo na 

podlagi tehničnih specifikacij in meril za oddajo naročila, vključenih v ta dokument. 

 

Več informacij o izračunu stroškov v življenjski dobi in orodjih za podporo izračunu je na 

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

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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PRILOGA I: Preskus baterije v skladu s standardom EC EN 61960-3:2017 

Parameter Opis Merila sprejemljivosti za baterijo 

Zmogljivost praznjenja pri 

20 °C (nazivna 

zmogljivost) 

S tem preskusom se preveri nazivna 

zmogljivost baterije. 

100 % nazivne zmogljivosti 

(C5 Ah)5 

Zmogljivost praznjenja pri 

–20 °C (nazivna 

zmogljivost) 

S tem preskusom se določi zmogljivost 

baterije pri nizkih temperaturah. 

30 % nazivne zmogljivosti (C5 Ah) 

Zmogljivost hitrega 

praznjenja pri 20 °C 

S tem preskusom se določi zmogljivost 

baterije pri visoki hitrosti praznjenja. Ta 

preskus ni potreben, če baterija ni 

zasnovana za uporabo pri tej hitrosti 

(1 ItA). 

60 % nazivne zmogljivosti (C5 Ah) 

ohranitve in obnovitve 

napolnjenosti 

(zmogljivosti) 

S tem preskusom se določi, prvič, 

zmogljivost, ki jo baterija ohrani po 

daljšem shranjevanju (28 dni), in, drugič, 

zmogljivost, ki jo je mogoče obnoviti pri 

naslednjem polnjenju. 

60 % nazivne zmogljivosti (C5 Ah) 

Ohranitev napolnjenosti 

(zmogljivosti) po 

dolgoročnem shranjevanju 

S tem preskusom se določi zmogljivost 

baterije po dolgoročnem shranjevanju 

(90 dni) pri 50 % napolnjenosti, čemur 

sledi naslednje polnjenje. 

85 % nazivne zmogljivosti (C5 Ah) 

Vzdržljivost v ciklih S tem preskusom se določi število ciklov 

polnjenja/praznjenja, ki jih baterija lahko 

prenese, preden se njena zmogljivost 

znatno zmanjša. 

 

60 % nazivne zmogljivosti (C5 Ah) 

po 300 ciklih 

 

Elektrostatična 

razelektritev 

 

S tem preskusom se oceni sposobnost 

baterije, da prenese elektrostatično 

razelektritev. 

Deluje 

 

 

 

                                                           
5 Količina električne energije, ki jo navede proizvajalec in jo celica lahko dobavi v peturnem obdobju. 
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PRILOGA II: Preskusi trajnosti mobilne opreme 

Preskus  Preskusna metoda Spodnje mejne vrednosti Funkcijske zmogljivostne 

zahteve 

Naključni 

padec 

 

IEC 60068, Del 2-31: Ec 

(Prosti padec, postopek 1) 

ali  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Preskus s padcem: Metoda 

516.7 – Udarec 

(postopek IV) 

ali 

MIL-STD-810H 

Metoda 516.8 – Udarec 

(postopek IV) 

OSNOVNA MERILA  

Notesnik ali tablični računalnik 

mora pasti: z višine najmanj 45 cm 

(prilagojena višina preskusa s 

padcem) na togo površino. Na vsako 

spodnjo stran in vsak spodnji kot 

mora pasti najmanj enkrat.  

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA  

Notesnik ali tablični računalnik mora 

pasti: z višine najmanj 76 cm 

(30 palcev6) na togo površino. Na 

vsako spodnjo stran in vsak spodnji kot 

mora pasti najmanj enkrat.  

Po izpostavljenosti kateremu koli 

od navedenih obremenitvenih 

testov: 

1. Izdelek mora biti sposoben 

normalnega zagona in delovanja 

 Trajanje zagona ali 

nadaljevanja delovanja ne 

sme presegati 50 % več časa 

zaradi preskusa. 

 Pri uporabi standardnih 

aplikacij programske opreme 

ni opaznih napak v 

delovanju.  

 Ni večjih poškodb na 

izdelku, ki onemogočajo 

standardno uporabo. 

2. Izdelek ne sme predstavljati 

nevarnosti za končnega 

uporabnika 

 Na ohišju ali zaslonu ne sme 

biti razpok ali drugih ostrih 

mest, nastalih zaradi okvare, 

ki bi lahko poškodovale 

Toplotni stres IEC 60068  

Del 2-1: A Mraz  

Del 2-2: B Suha vročina 

ali  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Visoka temperatura: 

Metoda 501.6 – Osnovna 

vročina (A2) 

Mobilna oprema mora biti izpostavljena preskusnim ciklom z najmanj 48-urno 

izpostavljenostjo za temperaturo skladiščenja pri:  

 skladiščenju pri visoki temperaturi ≥ 60 °C, 

 skladiščenju pri nizki temperaturi≤ –30 °C. 

Mobilna oprema mora biti izpostavljena preskusnim ciklom z najmanj 4-urno 

delovno temperaturo pri: 

 delovni temperaturi ≥ 40 °C, 

 delovni temperaturi≤ –20 °C. 

                                                           
6 Standard ministrstva za obrambo ZDA MIL-STD-810G, metoda 516.6, specifikacija VI „Preskus s padcem pri prevozu“ („Transit drop test“).  
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Preskus  Preskusna metoda Spodnje mejne vrednosti Funkcijske zmogljivostne 

zahteve 

Nizka temperatura: 

Metoda 502.6 – Osnovni 

mraz (C1) 

ali 

MIL-STD-810H 

Metoda 501.7 – Visoka 

temperatura – Osnovna 

vročina (A2) 

Metoda 502.7 – Nizka 

temperatura – Osnovni 

mraz (C1) 

 uporabnika. 

 Ne sme biti okvar električnih 

komponent ali dostopa do 

njih, ki bi lahko povzročili 

varnostne težave za 

uporabnika. 

 

 

Odpornost 

zaslona 

 

Uporabljeno preskusno 

opremo in nastavitev mora 

potrditi ponudnik. 

Veljavni standardi 

preskušanja vključujejo:   

ISO 1518-1:2019 Barve in 

laki – Določanje 

odpornosti proti praskam – 

Del 1: Metoda s stalno 

obremenitvijo 

ISO 1518-2:2019 Barve in 

laki – Določanje 

odpornosti proti praskam – 

Del 2: Metoda s 

spremenljivo 

obremenitvijo 

ASTM C1895 – 19 z 

uporabo svinčnika za 

preskušanje trdote, 

opremljenega s spiralno 

 Izdelek je na ravni površini in izvesti je 

treba dva obremenitvena preskusa.  

 Na pokrov zaslona (pri 

notesnikih) ali zaslon (pri 

tabličnih računalnikih) se 

enakomerno položi najmanj 50-

kilogramsko breme.  

 Na točko na sredini zaslona se 

položi najmanj 25-kilogramsko 

breme s premerom približno 3 cm.  
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Preskus  Preskusna metoda Spodnje mejne vrednosti Funkcijske zmogljivostne 

zahteve 

vzmetjo in karbidno 

kroglično konico premera 

1 mm (v skladu s 

standardom ISO 1518) 

Odpornost 

proti udarcem 

IEC 60068  

Del 2-27: Preskus Ea in 

smernice: Udarec 

Del 2-47: Preskus – 

montaža vzorcev za 

vibracijske, udarne in 

podobne dinamične 

preskuse 

 Zgornjo, spodnjo, desno, levo, sprednjo 

in zadnjo stran izdelka je treba najmanj 

po 6 ms trikrat izpostaviti 

polsinusnemu udarnemu valu s konico 

najmanj 40 G.  

Odpornost 

proti 

tresljajem 

IEC 60068  

Del 2-6: Preskus Fc: 

Tresljaji (sinusni)  

Del 2-47: Preskus – 

montaža vzorcev za 

vibracijske, udarne in 

podobne dinamične 

preskuse 

 Minimalne specifikacije:  

Zgornjo, spodnjo, desno, levo, sprednjo 

in zadnjo stran izdelka je treba do 

konca osi izpostaviti naključnim 

sinusoidnim tresljajem v frekvenčnem 

razponu od 5 Hz do najmanj 250 Hz za 

najmanj 1 ciklus izvajanja na os.  

Zaščita pred 

vdorom prahu  

IEC 60529, Stopnja 

zaščite, ki jo zagotavlja 

ohišje  

ali 

MIL-STD-810G – Metoda 

510.5, Postopek I, Pesek 

in prah – Prah v vetru 

ali  

MIL-STD-810H 510.7 – 

 IP-6x – brez vdora prahu; popolna 

zaščita pred stikom. 
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Preskus  Preskusna metoda Spodnje mejne vrednosti Funkcijske zmogljivostne 

zahteve 

Postopek I – Pesek in prah 

– Prah v vetru 

 

Zaščita pred 

vdorom vode  

IEC 60529, Stopnja 

zaščite, ki jo zagotavlja 

ohišje  

ali 

MIL-STD-810G – 

Metoda 506.5, Postopek I, 

Dež in dež v vetru  

ali 

MIL-STD-810H 506.6 – 

Postopek I, Dež 

 

 

 IPx5 – voda brizga v curkih po ohišju 

iz katere koli smeri brez škodljivih 

posledic. 
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PRILOGA III: Minimalna energijska učinkovitost za računalnike (na podlagi oznake Energy Star za računalnike, specifikacije 7.1)  

Izračunana običajna poraba energije (ETEC) za namizne, integrirane namizne računalnike in notesnike mora biti manjša ali enaka največji 

običajni porabi energije (ETEC_MAX), kot je izračunano spodaj: 

(ETEC_MAX) po spodnji enačbi: 

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

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

pri čemer je: 

 ALLOWANCEPSU dodelitev porabe energije za napajalnike, ki izpolnjujejo neobvezne strožje zahteve za učinkovitost, opredeljene v 

Preglednica 1; za napajalnike, ki ne izpolnjujejo zahtev, je dodelitev porabe energije enaka 0; 

 TECBASE osnovna dodelitev, opredeljena v Preglednica 2; in 

 TECGRAPHICS dodelitev porabe energije za grafiko, opredeljena v Preglednica 2, z izjemo sistemov z integrirano grafiko, ki se jim ne 

dodeli poraba energije, ali namiznih računalnikov ali integriranih namiznih računalnikov s preklopno grafiko, ki je privzeto omogočena, 

ki se jim dodeli poraba energije prek TECSWITCHABLE; ter 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE in TECMOBILEWORKSTATIONS so dodelitve seštevalnika, opredeljene v 

Preglednica 3. 

Preglednica 1:  Dodelitev porabe energije na podlagi učinkovitosti napajalnikov  

Vrsta 

napajalnika 

Vrsta 

računalnika 

Najmanjša učinkovitost pri opredeljenem 

deležu nazivnega izhodnega toka 
Najmanjša 

povprečna 

učinkovitost 

AllowancePSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 
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Notranji 

napajalnik 

Namizni 

računalnik 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Integrirani 

namizni 

računalnik 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

Preglednica 2: Osnovne dodelitve za običajno porabo energije (TECBASE) za namizne računalnike ali integrirane namizne računalnike in 

notesnike 

Ime kategorije 
Grafična 

zmogljivost 

Namizni ali integrirani namizni 

računalnik 

Ocena zmogljivosti, P 
Osnovna 

dodelitev 

0 
Vse grafike 

dGfx ≤ G7 
P ≤ 3 69,0 

I1 

Integrirana ali 

preklopna 

grafika 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Diskretna 

grafika 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Ime kategorije Notesniki 

 

Ocena 

zmogljivosti, 

PV 

Osnovna dodelitev 
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0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Preglednica 3:  Dodelitve za funkcijske seštevalnike za namizne računalnike, integrirane namizne računalnike, tanke odjemalnike 

in notesnike 

Funkcija 
Namizni 

računalnik 

Integrirani 

namizni 

računalnik 

Notesnik 

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

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
čn

a 
k

at
eg

o
ri

ja
 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 115 
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(FB_BW > 128; 

širina slikovnega 

medpomnilnika < 

192 bit) 

G7 

(FB_BW > 128; 

širina slikovnega 

medpomnilnika ≥ 

192 bit) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 N. r. 

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

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii N. r. 

8,76 x 0,35 x (1 + 

EP) x (4xr + 0,05 

x A) 

8,76 x 0,30 x (1 + 

EP) x (2 x r + 0,02 

x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii N. r. 4,0 

 

Enačba 1: Izračun dodelitve porabe energije za integrirane prikazovalnike z izboljšano zmogljivostjo 

0 Brez prikazovalnikov z izboljšano zmogljivostjo 

EP = 0,3 Prikazovalnik z izboljšano zmogljivostjo d < 27 

0,75 Prikazovalnik z izboljšano zmogljivostjo d ≥ 27 

 

pri čemer je  
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vi  seštevalnik za TECMEMORY: se uporablja na GB, nameščen v sistemu;  

vii  seštevalnik za TECGRAPHICS: se uporablja samo za prvo dGfX, nameščeno v sistem, vendar ne za preklopno grafiko;  

viii  FB_BW: pasovna širina slikovnega medpomnilnika v gigabajtih na sekundo (GB/s). Ta parameter navede proizvajalec in bi moral biti 

izračunan na naslednji način: (podatkovna hitrost [Mhz] × širina slikovnega medpomnilnika [bit])/(8 × 1 000);  

ix  spodbuda za TECSWITCHABLE: uporablja se za samodejno preklapljanje, ki je privzeto omogočeno v namiznih računalnikih in integriranih 

namiznih računalnikih;  

x  TECEEE: uporablja se za vrata za gigabitni eternet, skladna z IEEE 802.3az (energijsko učinkoviti eternet);  

xi  seštevalnik za TECSTORAGE: se uporabi enkrat, če ima sistem več kot en dodaten notranji pomnilnik;  

xii  seštevalnik za TECINT_DISPLAY: EP je dodelitev za prikazovalnike z izboljšano zmogljivostjo, izračunana s Preglednica 3; r je ločljivost 

zaslona v milijonih slikovnih pik; A pa je vidna površina v kvadratnih palcih.  

 

Izračun ETEC_MAX za tanke odjemalnike 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 pri čemer je: 

 TECBASE osnovna dodelitev, opredeljena v Preglednica 4; 

 TECGRAPHICS dodelitev za diskretno grafiko, opredeljena v Preglednica 4, če je ustrezno; 

 TECWOL dodelitev porabe energije za bujenje prek LAN, opredeljena v Preglednica 4, če je ustrezno; 
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 TECINT_DISPLAY dodelitev porabe energije za integrirani prikazovalnik za integrirane namizne računalnike, opredeljena v Preglednica 3, če 

je ustrezno; ter 

 TECEEE spodbuda za namizne računalnike, opredeljena v Preglednica 3, če je ustrezno, za vrata za gigabitni eternet, skladna z IEEE 

802.3az (energijsko učinkoviti eternet). 

 

 

Preglednica 4: Dodelitve za seštevalnike za tanke odjemalnike 

Seštevalnik Dodelitev (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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SEZNAM KRATIC 

AC Merilo za oddajo naročila PC Osebni računalnik 

CPC Klavzula o izvedbi naročila PCB Plošča tiskanega vezja 

CPU Centralna procesna enota  PD Napajanje 

EMI Elektromagnetne motnje  PPM Delcev na milijon 

EoL Konec življenjske dobe PMMA Poli(metil metakrilat) 

EPS Zunanji napajalnik PSU Napajalnik  

ESD Pripomoček, občutljiv na statično elektriko  RAM Bralno-pisalni pomnilnik  

GHG 
Toplogredni plin  

REACH 
Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje 

kemikalij 

GPP Zelena javna naročila RoHS Omejitev nevarnih snovi  

GWP Potencial globalnega segrevanja SC Merilo za izbor 

HDD Trdi disk  SCIP Snovi v izdelkih, ki vzbujajo zaskrbljenost  

HDMI Visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik SoC Stanje napolnjenosti 

IKT Informacijska in komunikacijska tehnologija SoH Zdravstveno stanje 

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo SSD Trdni pomnilnik  

LCA Ocena življenjskega kroga SVHC Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost 

LCC Izračun stroškov v življenjski dobi TS Tehnične specifikacije 

ODD Optični diskovni pogon  USB Univerzalno serijsko vodilo  

OEM Proizvajalec originalne opreme VGA Video grafično polje 

 


