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Kritériá GPP EÚ pre počítače a monitory 
 

 

Cieľom kritérií zeleného verejného obstarávania (ďalej len „GPP“) EÚ je uľahčiť verejným orgánom nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým 

environmentálnym vplyvom. Používanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované spôsobom, ktorý umožní v prípade, že to určitý 

orgán považuje za vhodné, ich zaradenie do jeho súťažných podkladov. Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) je 

dobrovoľný nástroj. V tomto dokumente sú uvedené kritériá GPP EÚ pre skupinu výrobkov počítače a monitory. Sprievodná technická 

podkladová správa obsahuje podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie.  

 

Kritériá sú rozdelené na kritériá výberu, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky týkajúce sa plnenia zákazky. Pre každú 

oblasť kritérií sú uvedené dva súbory kritérií:  

 

 Základné kritéria sú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduché uplatňovanie GPP s dôrazom na kľúčovú(-é) oblasť(-ti) environmentálnych 

vlastností výrobku a ich cieľom je udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni.  

 Komplexné kritériá zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a slúžia pre orgány, ktoré v rámci 

podporovania environmentálnych a inovačných cieľov chcú zájsť ešte ďalej. 

 

1. ÚVOD 

1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 

Kritériá pre počítače a monitory zahŕňajú počítače a zobrazovacie zariadenia. Na účely týchto kritérií GPP sa uplatňuje nasledujúci rozsah 

pôsobnosti vychádzajúci z dohody medzi USA a EÚ
1
 v zmysle zmien špecifikácií Energy Star vo verzii 6.1 pre počítače a verzii 6.0 pre displeje:  

 

Stacionárne počítače: 

                                            
1
 Nariadenie (ES) č. 106/2008 z 15. januára 2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení. 
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 stolové počítače (vrátane integrovaných stolových počítačov a tenkých klientov), 

 servery malého rozsahu, 

 pracovné stanice. 

 

Zobrazovacie zariadenia: 

 počítačové monitory. 

 

Prenosné počítače: 

 notebooky (vrátane subnotebookov), 

 notebook typu dva v jednom, 

 tablety,  

 prenosný počítač typu všetko v jednom, 

 prenosný tenký klient. 

 

Poznámka k požiadavkám na obstarávanie ústredných orgánov štátnej správy 

 

V článku 6 smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) a v prílohe III k uvedenej smernici, ktoré sa mali transponovať do vnútroštátneho 

práva do júna 2014, sa stanovujú osobitné povinnosti orgánov verejnej moci, a to aby pri verejnom obstarávaní uprednostňovali určité 

energeticky účinné zariadenia. Zahŕňa to povinnosť zakúpiť len výrobky, ktoré:  

„spĺňajú aspoň také náročné požiadavky na energetickú účinnosť ako požiadavky uvedené v prílohe C k dohode medzi vládou Spojených 

štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení 

(Energy Star).“
2
 

Uvedená povinnosť sa obmedzuje na ústredné orgány štátnej správy a na nákupy nad prahovými hodnotami stanovenými v smerniciach o 

verejnom obstarávaní. Okrem toho musia byť požiadavky v súlade s nákladovou účinnosťou, ekonomickou uskutočniteľnosťou, udržateľnosťou 

zo širšieho hľadiska, technickou vhodnosťou a dostatočnou konkurencieschopnosťou. Uvedené faktory môžu byť v prípade rôznych orgánov 

verejnej moci aj na rôznych trhoch rôzne. Ďalšie usmernenia k výkladu tohto aspektu článku 6 SEE a prílohy III k uvedenej smernici týkajúceho 

sa verejného obstarávania energeticky účinných výrobkov, služieb a budov ústrednými orgánmi štátnej správy nájdete v bodoch 33 až 42 

usmernenia Komisie
3
. 

 

                                            
2
 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2013, s. 5. 

3
 COM/2013/0762 final, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Vykonávanie smernice o energetickej efektívnosti – usmernenie Komisie. 
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1.2 Možnosti obstarávania a typy zákaziek  

Proces obstarávania môže prebiehať vo viacerých rôznych formách v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Na trhu sa vyskytujú tieto tri 

typické formy zákaziek: 

 

1. Jednorazová zákazka na dodanie tovaru: Víťazný uchádzač musí dodať stanovený počet položiek IT zariadení podľa požadovaných 

výkonnostných špecifikácií.  

2. Dlhodobejšia rámcová zmluva: V rámci zákazky sú stanovené výkonnostné špecifikácie, pre ktoré sa vyberú jeden alebo niekoľkí 

uchádzači, ktorí budú počas stanoveného obdobia dodávať položky IT zariadení na požiadanie. Uchádzačov je možné vybrať na základe: 

a) ich schopnosti dodať konkrétne modely IT zariadení, ktoré spĺňajú stanovené výkonnostné špecifikácie, 

b) ich schopnosti dodať IT zariadenia, ktoré spĺňajú minimálne výkonnostné špecifikácie. IT zariadenia sa špecifikujú v rámci 

nadchádzajúcich súťaží počas trvania rámcovej zmluvy. 

3. Zákazka na služby: V rámci zákazky sa stanovia požiadavky na funkčnú výkonnosť IT zariadení, ktoré budú zabezpečovať vybratí 

poskytovatelia služieb. Zmluvní poskytovatelia služieb sú potom zodpovední za určenie najlepšieho spôsobu zabezpečovania stanovenej 

funkčnej výkonnosti. IT zariadenia sa prenajímajú verejnému obstarávateľovi.  

 

V 1. a 2. prípade budú úspešní uchádzači zodpovední aj za poskytnutie záruky, že dodané IT zariadenia sú v súlade so špecifikáciami verejného 

obstarávateľa. V 3. prípade bude úspešný uchádzač zodpovedný za poskytnutie záruky, že zariadenia použité na poskytnutie služby, ako aj všetka 

súvisiaca IT podpora, zodpovedajú výkonnostným požiadavkám verejného obstarávateľa. Zákazka na služby zvyčajne zahŕňa celý životný cyklus 

služieb IT zariadení poskytnutých verejnému obstarávateľovi na použitie vrátane opráv a modernizácií, ako aj vyradenie a prípravu na opätovné 

použitie alebo recykláciu. Kritériá v oddiele 4.1 tohto dokumentu je možné prispôsobiť na použitie vo všetkých troch prípadoch, aj keď môže byť 

potrebný rozdielny čas na overenie (ďalšie informácie nájdete v oddiele 3). 

 

Ďalší typ zákazky, v ktorej sa osobitne rieši nakladanie s IT zariadeniami po skončení životnosti, je uvedený v oddiele 4.2 tohto dokumentu o 

kritériách. Toto nakladanie môže mať prípadne dve formy: 

 

o Obnovenie starých IT zariadení: Zákazka na odstránenie starých IT zariadení sa môže ponechať paralelne alebo v kombinácii so 

zákazkou na dodanie nových IT zariadení. Niektorí dodávatelia napríklad repasujú výrobky vlastných značiek a/alebo môžu vydávať 

osvedčenie o vymazaní údajov a správnom nakladaní so zozbieranými zariadeniami ktorejkoľvek značky, alebo  

o Služby nakladania s výrobkami po skončení životnosti: Môže sa ponechať zákazka s osobitným cieľom prilákať uchádzačov, ktorí sa 

špecializujú na opätovné použitie a recyklovanie použitých IT zariadení. V mnohých krajinách EÚ sa na výberových konaniach na 

nakladanie s IT zariadeniami po skončení životnosti zúčastňujú sociálne podniky.  
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2. HLAVNÉ VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Kritériá pre počítače a monitory sa zameriavajú na najvýznamnejšie vplyvy na životné prostredie počas životného cyklu výrobkov, ktoré sa delia 

do štyroch rôznych kategórií: 

 spotreba energie, 

 nebezpečné látky, 

 predĺženie životnosti výrobkov, 

 nakladanie s výrobkami po skončení životnosti. 

 

Z dôkazov posúdení životného cyklu vyplýva, že v environmentálnych kritériách pre počítače a monitory by sa malo rozlišovať podľa faktora 

vyhotovenia počítača (napr. stolový počítač, notebook, tablet) a spôsobu používania počítačov a displejov medzi: 

o tými, ktorých prevádzka je energeticky náročnejšia: V prípade stolových počítačov a displejov súvisia najvýznamnejšie vplyvy na 

životné prostredie s elektrickou energiou spotrebovanou počas používania.  

o tými, ktorých prevádzka je energeticky menej náročná: V prípade notebookov a tabletov, ktoré využívajú úmerne menej elektrickej 

energie a obsahujú pokročilejšie miniaturizované súčasti, súvisia najvýznamnejšie vplyvy na životné prostredie s výrobou ich 

konštrukčných častí, ako sú základné dosky, pevné disky, batérie a zobrazovacie jednotky. 

o tými, ktoré sú prenosné: Na životnosť prenosných výrobkov budú mať vplyv podmienky a namáhanie, ktorým sú vystavené prenosné 

výrobky na pracovisku alebo vo vonkajšom prostredí. 

 

Kým kritériá zamerané na využitie energie sú obstarávateľom známe a majú priamy vplyv na výkonnosť, možnosti kritérií GPP EÚ priamo 

ovplyvniť výrobu jednotlivých súčastí počítačov sa považujú za obmedzené. Je to čiastočne preto, že v prípade výroby centrálnych 

procesorových jednotiek a základných dosiek je problematické určiť možnosti zlepšenia z dôvodov, ako je napríklad zachovanie dôvernosti 

údajov. Preto je potrebný iný prístup. Zlepšením životnosti konštrukcie výrobkov (napr. konštrukcia umožňujúca dlhšiu životnosť a 

modernizáciu), a tým nepriamo predĺžením životnosti výrobkov podporou opätovného použitia a umožnením jednoduchej extrakcie a 

zhodnocovania kovov a kritických surovín
4
 z výrobkov na konci životnosti, ktoré súvisia s výrazným vplyvom na životné prostredie počas 

životného cyklu výrobkov, sa môžu obmedziť vplyvy výrobnej fázy tým, že sa môžu vylúčiť vplyvy súvisiace s primárnymi stupňami výroby a 

extrakciou zdrojov.  

 

                                            
4
 Existuje zoznam surovín, ktoré sú pre EÚ kritické. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical/index_en.htm. 
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V kritériách sa s ohľadom na dôkazy získané z posudzovania životného cyklu (LCA) a analýzu trhu osobitne zohľadnilo predĺženie životnosti 

výrobku prostredníctvom zvýšenia odolnosti, modernizovateľnosti a opraviteľnosti. Podkladom pre kritériá sú dôkazy týkajúce sa dôvodov 

predčasnej poruchy alebo výmeny výrobkov spolu so spoločnými špecifikáciami na zdokonalenie výrobkov, ktoré predložili výrobcovia. 

Možnosti predĺženia životnosti výrobku počas jeho životnosti, ako aj po skončení životnosti, počas ktorej výrobok používa orgán verejnej moci, 

sa riešili aj prostredníctvom možností modernizácie a opravy výrobkov a taktiež prostredníctvom možnosti opätovného použitia zariadenia, pri 

ktorom výrobok získa druhý cyklus životnosti.  

 

Extrakcia a zhodnocovanie kovov a kritických surovín z počítačov a zobrazovacích výrobkov na konci životnosti môžu prispieť k zvýšeniu 

efektívnosti využívania zdrojov v EÚ a obmedzeniu vplyvu výroby nových IT výrobkov. V kritériách sa preto zohľadňuje aktuálny stav s cieľom 

podporiť selektívne rozoberanie a demontáž zariadení. 

 

Hlavné environmentálne aspekty  Prístup v rámci GPP 

 Spotreba energie a výsledné emisie skleníkových 

plynov v dôsledku výroby a používania. 

 Znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, bioakumulácia 

a účinky na vodné organizmy v dôsledku 

získavania a spracovania surovín a nebezpečné 

látky používané vo výrobkoch. 

 Spotreba obmedzených zdrojov a kritických 

surovín na výrobu IT výrobkov.  

 Tvorba potenciálne nebezpečných odpadových 

elektronických zariadení pri konečnej likvidácii. 

  Nákup energeticky účinných modelov. 

 Nákup výrobkov s obmedzeným množstvom 

nebezpečných súčastí a s nižším rozsahom emisií 

nebezpečných látok pri likvidácii. 

 Konštrukcia umožňujúca dlhšiu životnosť, 

modernizovateľnosť a opraviteľnosť. 

 Predĺženie životnosti výrobku na konci životnosti.  

 Konštrukcia umožňujúca demontáž a nakladanie s 

výrobkami po skončení životnosti s cieľom 

maximalizovať zhodnocovanie zdrojov.  

Poradie environmentálnych aspektov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti.  

3. VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K OVEROVANIU 

V prípade viacerých kritérií sa ako prostriedok na overenie navrhuje poskytnutie skúšobných protokolov. Pre každé kritérium sú určené príslušné 

metódy skúšania. Orgán verejnej moci má rozhodnúť, na ktorom stupni sa majú poskytnúť výsledky týchto skúšok. Vo všeobecnosti podľa 

všetkého nie je nevyhnutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby poskytli výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia zaťaženia 

uchádzačov a orgánov verejnej moci by sa pri predložení ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné vyhlásenie. Následne sú rôzne možnosti 

toho, či a kedy by sa mohli vyžadovať tieto skúšky: 

 

a) Vo fáze predkladania ponúk:  
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V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu požadovať od uchádzača s ekonomicky 

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

nezodpovedajúci požiadavkám, potom:  

i) v prípade technickej špecifikácie by sa dôkaz požadoval od uchádzača s druhým najvyšším počtom bodov, v prípade ktorého by 

sa potom zvažovalo pridelenie zákazky,  

ii) v prípade kritéria na vyhodnotenie ponúk by sa od tejto ponuky odpočítali pridelené doplňujúce body a hodnotenie ponuky by sa 

prepočítalo so všetkými následnými dôsledkami.  

Týmto sa však zabezpečí len to, že sa na základe požiadaviek preskúša vzorový model, nie zariadenie, ktoré sa v skutočnosti dodá v 

rámci zákazky. V prípade rámcových zmlúv môže byť situácia iná a táto otázka je podrobnejšie objasnená v ďalšom bode, ktorý sa týka 

vykonania zákazky, a v doplňujúcich vysvetleniach uvedených ďalej v texte.  

 

b) Počas vykonávania zákazky: Výsledky skúšok by sa mohli vyžadovať vo vzťahu k jednej alebo viacerým položkám dodaným podľa 

zmluvy, či už vo všeobecnosti, alebo v prípade podozrenia, že vyhlásenia sú nepravdivé. Je to osobitne dôležité v prípade rámcových 

zmlúv, v ktorých nie je stanovená počiatočná objednávka zariadenia.  

 

Odporúča sa výslovne zahrnúť do zákazky doložky týkajúce sa jej plnenia. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný obstarávateľ má kedykoľvek 

počas trvania zákazky právo vykonať náhodné overovacie skúšky (samostatne alebo prostredníctvom špecializovaného orgánu). V prípade, že 

výsledky takýchto skúšok ukážu, že dodané výrobky nespĺňajú kritériá, verejný obstarávateľ má potom právo uplatniť sankcie úmerné nedostatku 

a má možnosť ukončiť zmluvu. Niektoré orgány verejnej moci zahŕňajú podmienky, že ak výrobok na základe skúšok spĺňa ich požiadavky, musí 

výdavky na skúšanie uhradiť orgán verejnej moci, ale ak výrobok požiadavky nespĺňa, musí náklady uhradiť dodávateľ.  

 

V prípade rámcových dohôd bude rozhodnutie o tom, kedy sa má vyžadovať poskytnutie dôkazu, závisieť od konkrétneho nastavenia zákazky: 

 V prípade rámcových dohôd s jedným prevádzkovateľom, keď sa jednotlivé modely, ktoré sa majú dodať, určujú pri uzavretí rámcovej 

dohody a otázkou je len to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri jednorazových zákazkách na dodanie 

tovaru uvedených vyššie.  

 V prípade rámcových dohôd, pri ktorých sa vopred vyberú viacerí možní dodávatelia pri nadchádzajúcich súťažiach medzi vopred 

vybratými dodávateľmi, sa môže v tejto počiatočnej fáze predbežného výberu od uchádzačov vyžadovať len to, aby preukázali svoju 

schopnosť dodať výrobky zodpovedajúce minimálnym výkonnostným požiadavkám rámcovej dohody. V prípade nadchádzajúcich 

zákaziek (alebo objednávok) na požiadanie, ktoré sa prideľujú na základe súťaže medzi vopred vybratými dodávateľmi, sa v podstate 

uplatňujú tie isté hľadiská ako v bodoch a) a b) uvedených vyššie, ak je v rámci súťaže potrebné preukázať ďalšie požiadavky,. Ak sa 

súťaž týka len ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze vykonávania zákazky.  

 

Je taktiež dôležité zdôrazniť uchádzačom možnosť poskytnúť overenie na základe zariadenia označeného ekologickou značkou EÚ alebo inou 

príslušnou environmentálnou značkou typu I (podľa normy ISO 14024), ktorá spĺňa rovnaké stanovené požiadavky. Toto zariadenie sa rovnako 
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považuje za zariadenie, ktoré je v súlade s príslušnými kritériami, a overenie by sa vyžadovalo s uplatnením rovnakého prístupu, ako je uvedené v 

prípade výsledkov skúšok.  

Podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ verejní obstarávatelia uznajú aj iné vhodné dôkazové prostriedky. Mohla by medzi ne patriť aj 

technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup k skúšobným protokolom alebo ak nemal možnosť získať ich v 

príslušných lehotách. Podmienkou je, že za tento chýbajúci prístup nenesie zodpovednosť dotknutý hospodársky subjekt a že dotknutý 

hospodársky subjekt týmto dokáže, že práce, tovar alebo služby, ktoré poskytuje, spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené v technických 

špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zákazky. Ak sa uvádza odkaz na osvedčenie alebo skúšobný 

protokol, ktoré vydal osobitný orgán posudzovania zhody, verejní obstarávatelia pri vykonaní skúšok uznajú aj osvedčenia alebo skúšobné 

protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania zhody.  
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4. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE POČÍTAČE A MONITORY 

4.1 Obstarávanie počítačov a monitorov  

Predmet 

Nákup počítačov a/alebo displejov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas ich životnosti. 

 Základné kritériá 4.1.1

4.1.1.1 Technické špecifikácie 

Energetické kritériá 

TS1. Minimálna energetická náročnosť 

v prípade počítačov  

Zdôvodnenie:  

V prípade počítačov, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami Energy Star, sa očakáva 

výrazne nižšia spotreba energie v 

pohotovostnom režime a v režime 

nečinnosti, ktorá predstavuje výrazný 

podiel na využívaní energie počítačmi a 

prenosnými počítačmi.  

Energetická účinnosť počítačov spĺňa požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v aktuálnej verzii normy Energy Star. 

V čase zverejnenia bola platná verzia 6.1 a aktualizácie je možné sledovať na webovom sídle: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

V prílohe III k smernici 2012/27/EÚ o energetickej účinnosti sa vyžaduje, aby počítače zakúpené ústrednými orgánmi štátnej 

správy spĺňali požiadavky aktuálnej verzie označenia Energy Star pre EÚ.  

Overovanie: Uchádzač poskytne skúšobné protokoly vyhotovené podľa metód skúšania stanovených v aktuálnej verzii Energy 

Star. Tieto sa poskytnú na požiadanie pri zadaní zákazky alebo pred ním.  

Modely, ktorým bolo pridelené označenie Energy Star pre EÚ a sú registrované v databáze programu, sa považujú za vyhovujúce 

požiadavkám. Uznajú sa aj registrácie označenia Energy Star podľa aktuálnej verzie v USA za predpokladu, že sa vykonali skúšky 

v súlade s európskymi požiadavkami na napájanie. 

Výrobky označené environmentálnou značkou EÚ pre osobné počítače, notebooky a tablety alebo inou príslušnou 

environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce požiadavkám. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Minimálna energetická náročnosť 

monitorov 

Zdôvodnenie:  

Očakáva sa, že monitory počítačov, ktoré 

sú v súlade s požiadavkami Energy Star, 

budú mať v aktívnom režime výrazne 

nižšiu spotrebu energie. 

Energetická účinnosť monitorov spĺňa požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v aktuálnej verzii normy Energy Star. 

V čase zverejnenia bola platná verzia 6.0 a aktualizácie je možné sledovať na webovom sídle: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

V prílohe III k smernici 2012/27/EÚ o energetickej účinnosti sa vyžaduje, aby kancelárske zariadenia zakúpené ústrednými 

orgánmi štátnej správy spĺňali požiadavky aktuálnej verzie označenia Energy Star.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne skúšobné protokoly vyhotovené podľa metód skúšania stanovených v aktuálnej verzii označenia Energy Star. 

Poskytne ich na požiadanie pred pridelením alebo po pridelení [stanoví sa] zákazky.  

Modely, ktorým bolo pridelené označenie Energy Star pre EÚ a sú registrované v databáze programu, sa považujú za vyhovujúce 

požiadavkám. Uznajú sa aj registrácie označenia Energy Star vykonané v USA za predpokladu, že sa vykonali skúšky v súlade s 

európskymi požiadavkami na napájanie. 

Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu I a ktoré spĺňajú stanovené požiadavky, sa považujú za 

zodpovedajúce požiadavkám. 

Kritériá týkajúce sa nebezpečných látok 

TS3. Vyhlásenie o kandidátskych 

látkach v zozname podľa nariadenia 

REACH (registrácia, hodnotenie, 

autorizácia a obmedzovanie chemikálií) 

Zdôvodnenie:  

Európska chemická agentúra (ECHA) 

zverejňuje zoznam látok klasifikovaných 

ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy 

(SHVC). Môžu to byť látky karcinogénne, 

mutagénne alebo poškodzujúce 

reprodukciu (CMR) a/alebo látky 

perzistentné, bioakumulatívne a toxické 

(PBT) v životnom prostredí. Tieto látky sa 

uvádzajú v zozname kandidátskych látok s 

cieľom ich obmedzenia v EÚ. Uvedenie 

ich prítomnosti v IT zariadení zvyšuje 

transparentnosť, a tým aj možnosť 

kontrolovať ich používanie. 

Uchádzač uvedie prítomnosť každej látky v zozname kandidátskych látok podľa nariadenia REACH, ktorej koncentrácia je vyššia 

ako 0,1 % (hm. %) v celom výrobku a v každej z týchto konštrukčných častí:  

- osadené základné dosky (vrátane centrálnych procesorových jednotiek, RAM, grafických kariet), 

- zobrazovacia jednotka (vrátane podsvietenia), 

- plášte a kryty, 

- externá klávesnica, myš a/alebo trackpad, 

- externé káble na napájanie striedavým a jednosmerným prúdom (vrátane adaptérov a batérií). 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie s uvedením konkrétnych látok obsiahnutých vo výrobku.  

 

Predĺženie životnosti výrobku 

http://www.eu-energystar.org/
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TS4. Záruka a dohody o poskytovaní 

služieb  

Zdôvodnenie:  

Chybné zariadenie alebo súčasti môžu byť 

dôvodom na predčasnú výmenu. Existencia 

záruky a dohody o poskytovaní služieb 

môže motivovať dodávateľov, aby zaručili 

dlhšiu životnosť svojich výrobkov, a 

súčasne zabezpečiť, že prevezmú 
zodpovednosť za opravu všetkých chýb. 

 

Uchádzač poskytne minimálne dvojročnú záruku účinnú od dodania výrobku. Táto záruka zahŕňa opravu alebo výmenu a jej 

súčasťou je dohoda o poskytovaní služieb s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia výrobku alebo opráv na mieste.  

Záruka zabezpečuje, aby boli výrobky v súlade so špecifikáciami zákazky bez ďalších nákladov. Vzťahuje sa to na poruchy batérie 
5.  

 

Overovanie:  

Uchádzač poskytne písomné vyhlásenie, že záruka na dodané výrobky bude v súlade so špecifikáciami zákazky a požiadavkami na 
služby.  

 

TS5. Opraviteľnosť a výmena súčastí a 

častí 

Zdôvodnenie:  

Cieľom týchto kritérií je zabezpečiť, aby sa 

zariadenia predčasne nevyradzovali z 

dôvodu opraviteľných porúch spôsobených 

najmä poruchou vymeniteľných súčastí. 

 

TS5(a) Nepretržitá dostupnosť náhradných dielov  

Uchádzač zaručuje dostupnosť náhradných dielov minimálne vrátane častí uvedených v kritériu TS5(b), a to najmenej tri roky od 

dátumu zakúpenia.  

 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie, že kompatibilné náhradné diely vrátane dobíjateľných batérií (ak sú súčasťou produktu), budú 

poskytnuté verejnému obstarávateľovi priamo alebo ich zabezpečí poskytovateľ služieb. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 
stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS5(b) Konštrukcia umožňujúca opraviteľnosť 

Tieto časti (ak sú súčasťou produktu) musia byť ľahko dostupné a vymeniteľné  

pomocou bežne dostupných nástrojov (t. j. skrutkovača, špachtle, klieští alebo pinzety):  

Počítače: 

i) jednotka HDD/SDD,  

ii) pamäť,  

iii) dobíjateľná batéria.  

Displeje: 

i) montážne prvky obrazovky a podsvietenie LCD, 

ii) dosky napájacích a regulačných obvodov, 

iii) stojany (s výnimkou tých, ktoré sú integrované do krytu). 

Tablety a notebooky typu dva v jednom sú vyňaté z častí počítača uvedených v bodoch i) a ii). V prípade týchto výrobkov sa 
použije kritérium na pridelenie zákazky C7, aby sa podporilo zlepšenie konštrukcie.  

                                            
5
 Zváži sa, či sa medzi chyby zahrnie porucha pri nabíjaní, ako aj zisťovanie pripojenia batérie. Postupné znižovanie kapacity batérie v dôsledku používania sa nepovažuje za chybu, 

ak nie je predmetom osobitného záručného ustanovenia (pozrite kritérium C6).  
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Uchádzač poskytne jasný návod na demontáž a opravy (napríklad v tlačenej alebo elektronickej podobe, prostredníctvom videa) s 

cieľom uľahčiť nedeštruktívnu demontáž výrobkov na účely výmeny kľúčových súčastí alebo častí v rámci modernizácií alebo 
opráv. Návod je k dispozícii v tlačenej podobe alebo prostredníctvom webového sídla výrobcu. 

 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne príručku, v ktorej je uvedené schematické zobrazenie zariadenia s vyznačením častí, ktoré sú prístupné a je 

možné ich vymeniť, a potrebné nástroje. Rovnako sa uvedie, na ktoré časti sa vzťahujú dohody o poskytovaní služieb v rámci 

záruky.  

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS5(c) Jednoduchá výmena dobíjateľných batérií  

Dobíjateľné batérie nesmú byť vlepené ani prispájkované v prenosných výrobkoch. Musí byť možné, aby dobíjateľnú batériu 

vymenil odborný používateľ alebo poskytovateľ opráv. 

Pokyny na vybranie dobíjateľných batérií sú uvedené v návode pre používateľa alebo na webovom sídle výrobcu. 

Overovanie: 

Uchádzač názorne ukáže, ako sa vkladá batéria do výrobku, a uvedie kroky potrebné na jej vybratie a označenia na kryte. Taktiež 

poskytne kópiu príslušného návodu pre používateľa.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať vizuálnu kontrolu náhodného výberu dodávaných výrobkov. Zariadenia 

označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú stanovené 

požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

Nakladanie s výrobkami po skončení životnosti 

TS6. Označenie plastových plášťov, 

uzáverov a krytov 

Zdôvodnenie:  

Označenie plastových častí podporuje ich 

recyklovanie, pretože umožňuje 

prevádzkovateľovi recyklačného podniku 

efektívnejšie triediť jednotlivé plastové 

časti podľa typu materiálu. 

Vonkajšie plastové plášte, uzávery a kryty s hmotnosťou vyššou ako 100 gramov a plochou povrchu väčšou ako 50 cm2 sú 

označené v súlade s normami ISO 11469 a ISO 1043-1. 

Overovanie:  

Uchádzač identifikuje plastové časti podľa hmotnosti, obsahu polymérov a označenia na základe noriem ISO 11469 a ISO 1043. 

Rozmery a umiestnenie označení sú znázornené vizuálne. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

 

4.1.1.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Energetické kritériá 
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AC1. Zlepšenie spotreby energie nad 

rámec stanovenej normy Energy Star 

Zdôvodnenie:  

Pri všetkých typoch výrobkov sa má 

podporovať a oceniť vyššia energetická 

účinnosť presahujúca minimálne 

požiadavky stanovené pre označenie 

Energy Star – najmä v prípade energeticky 

náročnejších stolových počítačov v 

kombinácii s displejmi.  

Odporúča sa použiť toto kritérium v spojení s kritériom TS1 pre stolové počítače, ak sú stanovené výrobky určené na graficky 

náročné využitie.  

Body sa pridelia, ak má výrobok vyššiu energetickú účinnosť, ako je hodnota ETEC_MAX
6 v prípade počítačov a hodnota PON_MAX v 

prípade monitorov7. Tieto hodnoty sa vypočítajú na porovnanie s minimálnou výkonnosťou požadovanou pre označenie Energy 

Star (pozri kritériá TS1 a TS2).  

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa]. Body sa pridelia úmerne k zvýšeniu energetickej účinnosti v porovnaní s hodnotami 

ETEC_MAX alebo PON_MAX: 

 nižšia o viac ako 80 % – počet bodov: x, 

 o 60 – 79 % nižšia – počet bodov: 0,8 x, 

 o 40 – 59 % nižšia – počet bodov: 0,6 x, 

 o 20 – 39 % nižšia – počet bodov: 0,4 x, 

 o 10 – 19 % nižšia – počet bodov: 0,2 x. 

Alternatívne by sa mohla namiesto použitia hodnoty ETEC_MAX pre počítače alebo hodnoty PON_MAX pre monitory vyžiadať 

kalkulácia nákladov na životný cyklus, pričom by ponúkané možnosti zlepšenia viedli k relatívnemu zníženiu celkových 

prevádzkových nákladov na výrobok v porovnaní s modelom s nižšou energetickou účinnosťou.  

Overovanie: 

Uchádzač poskytne skúšobné protokoly vyhotovené podľa metód skúšania stanovených v aktuálnej verzii Energy Star. Uznajú sa 

hodnoty ETEC alebo PON zo skúšobného protokolu alebo, v prípade modelov, ktoré splnili podmienky, hodnoty uvedené v databáze 

Energy Star pre EÚ. Tieto sa poskytnú na požiadanie pri zadaní zákazky alebo pred ním. 

Predĺženie životnosti výrobku 
8
 

AC2. Nákladová konkurencieschopnosť 

náhradných dielov  

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je zabezpečiť, aby 

boli opravy ekonomicky príťažlivé v 

porovnaní s výmenou zariadení, čím sa 

Uchádzač poskytne cenník minimálne pre tieto súčasti:  

[Tu sa uvedie zoznam súčastí, pričom sa uvedú minimálne súčasti zo zoznamu pre kritérium TS5(b).]  

V prípade uvedených súčastí sa informačne uvedú náklady práce na výmenu vykonanú autorizovaným poskytovateľom služieb 

uchádzača. Body sa pridelia podľa nákladovo najviac konkurencieschopných ponúk.  

                                            
6
 Hodnota ETEC_MAX vyjadruje maximálnu spotrebu energie, ktorú počítač spotrebuje pri skúšaní na účely pridelenia označenia Energy Star. Táto maximálna prahová hodnota pre 

počítač sa vypočíta podľa rovnice 2 v rozhodnutí (EÚ) 2015/1402, ktorým sa vykonáva Energy Star vo verzii 6.1 v EÚ. 
7
 Hodnota EON_MAX je maximálna spotreba energie, ktorú monitor počítača spotrebuje v zapnutom stave pri skúšaní na účely pridelenia označenia Energy Star. Táto maximálna 

prahová hodnota pre monitor počítača sa vypočíta podľa tabuľky 1 v rozhodnutí (EÚ) 2014/202/EÚ, ktorým sa vykonáva Energy Star vo verzii 6.0 v EÚ. 
8 Namiesto stanovenia dvoch samostatných kritérií na vyhodnotenie ponúk z hľadiska náhradných dielov a záruk by sa mohli tieto aspekty zlúčiť do jedného kritéria na vyhodnotenie 

celkovej ponuky vrátane dĺžky záruky, jej komplexnosti a ponuky náhradných dielov. 
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zabráni predčasnému vyradeniu z 

ekonomických dôvodov. 

 

Do uvedeného zoznamu by sa mali pridať ďalšie súčasti, ak sa považujú za dôležité na porovnanie cien. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne cenník originálnych a kompatibilných náhradných dielov a informatívne náklady práce za ich výmenu vrátane 

dobíjateľných batérií (ak sú súčasťou zariadení). 

AC3. Dlhšie záruky a dohody 

poskytovaní služieb 

Zdôvodnenie:  

Je potrebné podporiť a oceniť dlhšie 

záruky a dohody o poskytovaní služieb, 

pretože motivujú dodávateľov, aby 

zabezpečili dlhšiu životnosť svojich 

výrobkov, a zabezpečujú, že opraviteľné 

chyby nepovedú k predčasnému vyradeniu 

zariadení. 

 

Za každý ďalší ponúknutý rok záruky a dohody o poskytovaní služieb, ktorý je nad rámec minimálnych technických špecifikácií, sa 

pridelia ďalšie body. Pridelia sa takto:  

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa].  

 +4 roky alebo viac – počet bodov: x,  

 +3 roky – počet bodov: 0,75 x, 

 +2 roky – počet bodov: 0,5 x, 

 +1 rok – počet bodov: 0,25 x.  

 

Overovanie:  

Uchádzač poskytne kópiu záruky a dohody o poskytovaní služieb. Poskytne vyhlásenie, že zahŕňajú zhodu tovarov so 

špecifikáciami zákazky. 

AC4. Pamäť a pamäťová jednotka 

tabletov a notebookov typu všetko v 

jednom 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je zabezpečiť, aby sa 

zariadenia predčasne nevyradzovali z 

dôvodu nedostatočnej kapacity pamäte a 

nedostatočných možností modernizácie, 

ktoré môžu obmedziť budúcu schopnosť 

pracovať s novým softvérom a 

zdokonalenými operačnými systémami. 

Body sa pridelia za výrobky s týmito vlastnosťami:  

i) Pamäť RAM: 

- prispájkovaná jednotka RAM s minimálnou kapacitou 4 GB, alebo 

- možnosť výmeny a modernizácie jednotky RAM (prevedenie so zásuvkami). 

ii) Veľkokapacitné zariadenia: 

- možnosť rozšíriť úložné zariadenie pomocou zásuviek podporujúcich veľkokapacitné pamäťové médiá, alebo 

- ďalšie veľkokapacitné zariadenie zabudované v klávesnici (v prípade notebookov typu všetko v jednom).  

Čiastkové kritériá pre pamäť RAM nie sú vhodné pre zariadenia určené na spúšťanie hlavných aplikácií z cloudu. Toto kritérium 

by sa nemalo použiť na porovnanie ponúk predkladajúcich rôzne riešenia, t. j. integrované alebo cloudové úložisko. 

Overovanie:  

Uchádzač poskytne podrobné údaje o fyzických vlastnostiach pamäte a/alebo úložnej kapacite modelu(-ov), ktoré dodá. 

AC5. Životnosť a odolnosť dobíjateľnej Body sa pridelia za väčšiu odolnosť presahujúcu 300 cyklov (so zachovaním 80 % kapacity). Môže sa prideliť najviac x bodov 
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batérie  

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je oceniť dlhšiu 

životnosť batérií, čím sa znižuje vplyv na 

životné prostredie súvisiaci s výrobou 

novej batérie a môže sa predĺžiť životnosť 
výrobkov napájaných z batérie. 

[stanoví sa].  

 1 000 cyklov alebo viac – počet bodov: x,  

 800 cyklov alebo viac – počet bodov: 0,75 x,  

 500 cyklov alebo viac – počet bodov: 0,5 x,  

 menej ako 499 cyklov – počet bodov: 0,25 x. 

Minimálna životnosť batérie v hodinách sa stanoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne skúšobný protokol pre batériové články alebo batérie, v ktorom sa preukáže súlad so skúškou odolnosti v 

cykloch podľa normy IEC EN 61960 vykonanou pri teplote 25 °C a pri hodnote buď 0,2 ItA, alebo 0,5 ItA (zrýchlený skúšobný 

postup). 

Na posúdenie súladu sa môže použiť čiastočné nabitie, pretože softvér je nainštalovaný z výroby v predvolenom nastavení a 

požiadavky súťaže na životnosť batérie sú splnené, ak je úroveň čiastočného nabitia v súlade s požiadavkou na cykly. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 
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 Komplexné kritériá 4.1.2

4.1.2.1 Výberové kritériá 

Kritériá týkajúce sa nebezpečných látok 

SC1. Kontroly obmedzovaných látok 

Zdôvodnenie:  

Niektoré látky používané pri výrobe 

počítačov a monitorov sú známe ako zvlášť 

škodlivé pre životné prostredie alebo 

ľudské zdravie. Tieto látky sa môžu 

uvoľniť do prostredia počas: 

- výrobného procesu (s prípadným 

pôsobením na pracovníkov a 

životné prostredie),  

- používania zariadenia (s 

prípadným pôsobením na 

používateľa), 

- alebo pri recyklovaní alebo 

likvidácii zariadenia (s 

prípadným pôsobením na celé 

miestne komunity a potravinový 

reťazec).  

Kontrolou prítomnosti týchto látok vo fáze 

projektovania a výroby je možné 

minimalizovať tieto vplyvy v rôznych 

obdobiach životného cyklu. 

 

Uchádzač preukáže uplatňovanie rámca na vykonávanie kontroly obmedzovaných látok v rámci dodávateľského reťazca pre 

výrobky, ktoré má dodať. Hodnotenie výrobkov podľa kontroly obmedzovaných látok by malo zahŕňať minimálne tieto oblasti: 

- plánovanie výrobkov/konštrukcia, 

- súlad dodávateľa s predpismi, 

- analytické testovanie.  

Kontrola obmedzovaných látok sa uplatňuje minimálne na látky v zozname kandidátskych látok podľa nariadenia REACH a látky 

obmedzované podľa smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 

(RoHS). Ako základ na určenie sledovania a poskytovania konkrétnych informácií o zložení výrobkov, ktoré sa majú dodať, sa 

použije databáza vyhlásení o materiáloch podľa normy IEC 624749. Kontrola obmedzovaných látok sa použije, aby sa zabezpečilo, 

že uchádzač si je vedomý prítomnosti alebo neprítomnosti látok, ktoré sú uvedené v databáze podľa normy IEC 62474.  

Vyhlásenia dodávateľa o súlade s kontrolou obmedzovaných látok pre príslušné materiály, súčasti a konštrukčné časti výrobkov, 

ktoré sa majú dodať, sa zbierajú a udržiavajú v aktuálnom stave. Tieto vyhlásenia môžu byť, ak je to vhodné, podložené auditmi a 

analytickým testovaním dodávateľa. Postupy v rámci kontroly obmedzovaných látok zabezpečujú prehodnotenie výrobku a súladu 

dodávateľa s predpismi pri: 

- zmene požiadaviek na obmedzovanú látku, 

- zmene dodaných materiálov, súčastí a konštrukčných častí, 

- zmene operácií pri výrobe a montáži. 

Kontroly obmedzovaných látok sa vykonávajú s odkazom na usmernenie v norme IEC 62476 alebo ekvivalentné usmernenie a 

databázu vyhlásení o materiáloch podľa normy IEC 62474. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne dokumentáciu, v ktorej je opísaný systém, jeho postupy a dôkaz o jeho zavedení.  

 

 

 

                                            
9
 Norma Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), IEC 62474: Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický priemysel 

elektrotechnický priemysel, http://std.iec.ch/iec62474. 
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4.1.2.2 Technické špecifikácie 

Energetické kritériá 
TS1. Minimálna energetická náročnosť 

v prípade počítačov 

Zdôvodnenie:  

V prípade počítačov, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami Energy Star, sa očakáva 

výrazne nižšia spotreba energie v 

pohotovostnom režime a v režime 

nečinnosti, ktorá predstavuje výrazný 

podiel na využívaní energie počítačmi a 

monitormi. 

Energetická účinnosť počítačov spĺňa požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v aktuálnej verzii normy Energy Star. 

V čase zverejnenia bola platná verzia 6.1 a aktualizácie je možné sledovať na webovom sídle: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

V prílohe III k smernici 2012/27/EÚ o energetickej účinnosti sa vyžaduje, aby počítače zakúpené ústrednými orgánmi štátnej 

správy spĺňali požiadavky aktuálnej verzie označenia Energy Star pre EÚ.  

Overovanie: Uchádzač poskytne skúšobné protokoly vyhotovené podľa metód skúšania stanovených v aktuálnej verzii Energy 

Star. Tieto sa poskytnú na požiadanie pri zadaní zákazky alebo pred ním. 

Modely, ktorým bolo pridelené označenie Energy Star pre EÚ a sú registrované v databáze programu, sa považujú za vyhovujúce 

požiadavkám. Uznajú sa aj registrácie označenia Energy Star podľa aktuálnej verzie v USA za predpokladu, že sa vykonali skúšky 

v súlade s európskymi požiadavkami na napájanie. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS2. Minimálna energetická náročnosť 

monitorov 

Zdôvodnenie:  

Očakáva sa, že monitory počítačov, ktoré 

sú v súlade s požiadavkami Energy Star, 

budú mať v aktívnom režime výrazne 

nižšiu spotrebu energie. 

Energetická účinnosť monitorov spĺňa požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v aktuálnej verzii normy Energy Star. 

V čase zverejnenia bola platná verzia 6.0 a aktualizácie je možné sledovať na webovom sídle: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

V prílohe III k smernici 2012/27/EÚ o energetickej účinnosti sa vyžaduje, aby počítače zakúpené ústrednými orgánmi štátnej 

správy spĺňali požiadavky aktuálnej verzie špecifikácií Energy Star.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne skúšobné protokoly vyhotovené podľa metód skúšania stanovených v aktuálnej verzii označenia Energy Star. 

Poskytne ich na požiadanie pred pridelením alebo po pridelení [stanoví sa] zákazky.  

Modely, ktorým bolo pridelené označenie Energy Star pre EÚ a sú registrované v databáze programu, sa považujú za vyhovujúce 

požiadavkám. Uznajú sa aj registrácie označenia Energy Star vykonané v USA za predpokladu, že sa vykonali skúšky v súlade s 

európskymi požiadavkami na napájanie. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

Kritériá týkajúce sa nebezpečných látok 

TS3. Vyhlásenie o kandidátskych Uchádzač uvedie prítomnosť všetkých látok zo zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH, ktorých koncentrácia je 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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látkach v zozname podľa nariadenia 

REACH (registrácia, hodnotenie, 

autorizácia a obmedzovanie chemikálií) 

Zdôvodnenie:  

Európska chemická agentúra (ECHA) 

zverejňuje zoznam látok klasifikovaných 

ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy 

(SHVC). Môžu to byť látky karcinogénne, 

mutagénne alebo poškodzujúce 

reprodukciu (CMR) a/alebo látky 

perzistentné, bioakumulatívne a toxické 

(PBT) v životnom prostredí. Tieto látky sa 

uvádzajú v zozname kandidátskych látok s 

cieľom ich obmedzenia v EÚ. Uvedenie 

ich prítomnosti v IT zariadení zvyšuje 

transparentnosť, a tým aj možnosť 

kontrolovať ich používanie. 

vyššia ako 0,1 % (hm. %) v celom výrobku a v každej z týchto konštrukčných častí:  

- osadené základné dosky (vrátane centrálnych procesorových jednotiek, RAM, grafických kariet), 

- zobrazovacia jednotka (vrátane podsvietenia), 

- plášte a kryty, 

- externá klávesnica, myš a/alebo trackpad, 

- externé káble na napájanie striedavým a jednosmerným prúdom (vrátane adaptérov a batérií). 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie s uvedením konkrétnych látok obsiahnutých vo výrobku. Zariadenia označené environmentálnou 

značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky, sa považujú za 

zodpovedajúce požiadavkám. 

TS4. Zmäkčovadlá v externých kábloch 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je testovať, či 

napájacie káble neobsahujú nebezpečné 

ftaláty, ktoré budú od roku 2019 

obmedzené podľa zmeny smernice o 

obmedzení používania určitých 

nebezpečných látok v elektrických a 

elektronických zariadeniach (RoHS), 

pričom niektoré z nich sú už v zozname 

kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi 

veľké obavy (SVHC), a chlórované 

parafíny so stredne dlhým reťazcom 

(MCCP), ktoré hlavní výrobcovia 

obmedzujú, pretože sú toxické pre 

reprodukciu a škodlivé pre vodné 

Externé káble na napájanie striedavým a jednosmerným prúdom nesmú obsahovať tieto zmäkčovadlá: 

i) Ftalátové zmäkčovadlá: DEHP, BBP, DBP, DIBP.  

Maximálny prípustný limit koncentrácie: 0,1 hm. % polymérového plášťa kábla na každý ftalát.  

ii) Chlórované parafíny so stredne dlhým reťazcom (MCCP), alkány C14 – 17. 

Maximálny prípustný limit koncentrácie: 0,1 hm. % v polymérovom plášti kábla. 

Overovanie: 

Overenie sa vykoná podľa stanovenej metódy skúšania a kontrolných limitov koncentrácie: 

a) Ftalátové zmäkčovadlá: DEHP, BBP, DBP, DIBP.  

Metóda skúšania: EN 14372, EPA 8270D alebo ekvivalentná10.  

 b) Chlórované parafíny so stredne dlhým reťazcom (MCCP), alkány C14 – 17. 

Metóda skúšania: EPA 8270D, EPA 3550C alebo ekvivalentná. 

                                            
10

 Pripravuje sa nová norma, ktorou sa podporí vykonávanie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015. V norme IEC 62321-8 Stanovenie špecifických ftalátov 

v polymérových materiáloch pomocou hmotnostnej spektrometrie sa stanoví harmonizovaná metóda skúšania a po jej zverejnení (očakáva sa v júni 2017) by sa na ňu malo 

odkazovať namiesto uvedených noriem.  
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prostredie.  Uchádzač pri zadaní zákazky poskytne skúšobný protokol pre napájacie káble každej jednotlivej dodanej skupiny výrobkov. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

Predĺženie životnosti výrobku 

TS5. Záruka a dohody o poskytovaní 

služieb  

Zdôvodnenie:  

Chybné zariadenie alebo súčasti môžu byť 

dôvodom na predčasnú výmenu. Existencia 

záruky a dohody o poskytovaní služieb 

môže motivovať dodávateľov, aby zaručili 

dlhšiu životnosť svojich výrobkov, a 

súčasne zabezpečiť, že prevezmú 
zodpovednosť za opravu všetkých chýb. 

 

Uchádzač poskytne minimálne trojročnú záruku účinnú od dodania výrobku. Táto záruka zahŕňa opravu alebo výmenu a jej 

súčasťou je dohoda o poskytovaní služieb s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia výrobku alebo opráv na mieste.  

Záruka zabezpečuje, aby boli výrobky v súlade so špecifikáciami zákazky bez ďalších nákladov. Vzťahuje sa to na poruchy 

batérie5.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne písomné vyhlásenie, že záruka na dodané výrobky bude v súlade so špecifikáciami zákazky a požiadavkami na 

služby.  

TS6. Opraviteľnosť a výmena súčastí 

Zdôvodnenie:  

Cieľom týchto kritérií je zabezpečiť, aby sa 

zariadenia predčasne nevyradzovali z 

dôvodu opraviteľných porúch spôsobených 

najmä poruchou vymeniteľných súčastí. 

 

TS6(a) Nepretržitá dostupnosť náhradných dielov 

Uchádzač zaručí dostupnosť náhradných dielov minimálne vrátane častí uvedených v kritériu TS6(b), a to najmenej päť rokov od 

dátumu zakúpenia. Ak je to relevantné, môžu byť k dispozícii kompatibilné časti s vyššou kapacitou alebo výkonom. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie, že kompatibilné náhradné diely vrátane dobíjateľných batérií (ak sú súčasťou produktu), budú 

poskytnuté verejnému obstarávateľovi priamo alebo ich zabezpečí poskytovateľ služieb. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS6(b) Konštrukcia a podpora zabezpečujúce opraviteľnosť 

Tieto časti, ak sa použijú, sú jednoducho dostupné a možno ich vymeniť pomocou všeobecne dostupných nástrojov (t. j. 

skrutkovača, špachtle, klieští alebo pinzety):  

Počítače: 

i) jednotka HDD/SDD,  

ii) pamäť,  

iii) dobíjateľná batéria,  

iv) montážne prvky obrazovky a podsvietenie LCD,  

v) klávesnica a podložka pod myš.  
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Displeje: 

i) montážne prvky obrazovky a podsvietenie LCD, 

ii) dosky napájacích a regulačných obvodov, 

iii) stojany (s výnimkou tých, ktoré sú integrované do krytu). 

Tablety a notebooky typu dva v jednom sú vyňaté z častí počítača uvedených v bodoch i) a ii). Kritérium na pridelenie zákazky C7 

sa použije, aby sa podporilo zlepšenie konštrukcie.  

Uchádzač poskytne jasný návod na demontáž a opravy (napríklad v tlačenej alebo elektronickej podobe, prostredníctvom videa) s 

cieľom uľahčiť nedeštruktívnu demontáž výrobkov na účely výmeny kľúčových súčastí alebo častí v rámci modernizácií alebo 

opráv. Návod je k dispozícii v tlačenej podobe alebo prostredníctvom webového sídla výrobcu. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne príručku, v ktorej sú uvedené schematické zobrazenie zariadenia s vyznačením častí, ktoré sú prístupné a je 

možné ich vymeniť, a potrebné nástroje. Rovnako sa uvedie, na ktoré časti sa vzťahujú dohody o poskytovaní služieb v rámci 

záruky. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS6(c) Jednoduchá výmena dobíjateľných batérií  

Dobíjateľné batérie nesmú byť vlepené ani prispájkované v prenosných výrobkoch. Musí byť možné, aby dobíjateľnú batériu 

vymenil odborný používateľ alebo poskytovateľ opráv. 

Ak je výkonnosť dobíjateľnej batérie pri skúšaní podľa normy IEC EN 61960 nižšia ako 800 záťažových cyklov, musí byť možné 

vybrať ju z výrobku podľa týchto požiadaviek: 

 v prípade notebookov a prenosných počítačov typu všetko v jednom ručne bez nástrojov, 

 v prípade subnotebookov najviac tromi krokmi11 pomocou skrutkovača, 

 v prípade tabletov a notebookov typu dva v jednom najviac štyrmi krokmi pomocou skrutkovača a spudgera. 

Pokyny na vybranie dobíjateľných batérií sú uvedené v návode pre používateľa alebo na webovom sídle výrobcu. 

Overovanie: 

Uchádzač názorne ukáže, ako sa vkladá batéria do výrobku, a uvedie kroky potrebné na jej vybratie a označenia na kryte. Taktiež 

poskytne kópiu príslušného návodu pre používateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať vizuálnu kontrolu 

náhodného výberu dodávaných výrobkov.  

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

                                            
11

 Krok predstavuje operáciu, ktorá sa končí odstránením súčasti alebo časti a/alebo zmenou používaného nástroja. 
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stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

Nakladanie s výrobkami po skončení životnosti 

TS7. Recyklovateľnosť častí 

Zdôvodnenie:  

Cieľom týchto kritérií je riešiť to, že 

recyklácia určitých kombinácií polymérov, 

povlakov, kovových výplní a zliatin môže 

byť problematická. Tieto kritériá sa 

zameriavajú na požiadavky týkajúce sa 

recyklovateľnosti kovových vložiek, 

povlakov a spomaľovačov horenia, pretože 

sa zistilo, že sú osobitnou prekážkou pri 
recyklácii.  

 

TS7(a) Recyklovateľnosť plastových plášťov, uzáverov a krytov 

Časti nesmú obsahovať odliate ani vlepené kovové vložky, pokiaľ nie je možné ich odstrániť pomocou bežne dostupných 
nástrojov. V návode na demontáž sa uvádza spôsob, ako ich možno odstrániť. 

Overovanie:  

Uchádzač spresní nástroje potrebné na odstránenie všetkých plastových častí, ktoré obsahujú kovové vložky. V záujme 

zabezpečenia súladu s požiadavkami sa uvedie názorné zobrazenie. Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou 
príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS7(b) Recyklovateľnosť plastových plášťov, uzáverov a krytov  

Pri skúšaní podľa normy ISO 18012 alebo ekvivalentnej normy nesmie mať prítomnosť povlakov a krycích vrstiev výrazný vplyv 
na pružnosť recyklovaného plastu vytvoreného z týchto súčastí pri recyklácii. 

Overovanie:  

Uchádzač poskytne platné protokoly o mechanických a fyzických skúškach vykonaných podľa normy ISO 180 alebo ekvivalentnej 

normy. Uznajú sa skúšobné protokoly tretích strán získané od recyklátorov plastov, výrobcov živíc alebo z nezávislých skúšobných 

testovaní. Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré 

spĺňajú stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

TS8. Označenie plastových plášťov, 

uzáverov a krytov 

Zdôvodnenie:  

Označenie plastových častí uľahčuje ich 

recyklovanie, pretože umožňuje 

prevádzkovateľom recyklačných podnikov 

efektívnejšie triediť jednotlivé plastové 
časti podľa typu materiálu. 

Vonkajšie plastové plášte, uzávery a kryty s hmotnosťou vyššou ako 25 gramov v prípade tabletov a prenosných notebookov typu 

všetko v jednom a 100 gramov v prípade počítačov a monitorov a vo všetkých prípadoch s povrchovou plochou väčšou ako 50 cm2 

sa označujú v súlade s normou ISO 11469 a časťami 1 a 4 normy ISO 1043. 

Overovanie:  

Uchádzač identifikuje plastové časti podľa hmotnosti, obsahu polymérov a označenia na základe noriem ISO 11469 a ISO 1043. 

Rozmery a umiestnenie označení sú znázornené vizuálne. Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou 

príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

 

4.1.2.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Energetické kritériá 

AC1. Zlepšenie spotreby energie nad 

rámec stanovenej normy Energy Star 

Odporúča sa použiť toto kritérium v spojení s kritériom TS1 pre stolové počítače, ak sú stanovené výrobky určené na graficky 

náročné využitie. 

                                            

12
 Na účely tohto kritéria sa výrazný vplyv vymedzuje ako >25 % zníženie vrubovej húževnatosti recyklovanej živice pri Izodovej skúške meranej podľa normy ISO 180. 
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Zdôvodnenie:  

Pri všetkých typoch výrobkov sa má 

podporovať a oceniť vyššia energetická 

účinnosť presahujúca minimálne 

požiadavky stanovené pre označenie 

Energy Star – najmä v prípade energeticky 

náročnejších stolových počítačov v 
kombinácii s displejmi.  

Body sa pridelia, ak má výrobok vyššiu energetickú účinnosť, ako je hodnota ETEC_MAX
13 v prípade počítačov a hodnota PON_MAX

14 

v prípade monitorov. Tieto hodnoty sa vypočítajú na porovnanie s minimálnou výkonnosťou požadovanou pre označenie Energy 

Star (pozri kritériá TS1 a TS2).  

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa]. Body sa pridelia úmerne k zvýšeniu energetickej účinnosti v porovnaní s hodnotami 

ETEC_MAX alebo PON_MAX: 

 nižšia o viac ako 80 % – počet bodov: x, 

 o 60 – 79 % nižšia – počet bodov: 0,8 x, 

 o 40 – 59 % nižšia – počet bodov: 0,6 x, 

 o 20 – 39 % nižšia – počet bodov: 0,4 x, 

 o 10 – 19 % nižšia – počet bodov: 0,2 x. 

V prípade počítačov so samostatnými grafickými zobrazovacími jednotkami sa celkové body určené pre kritérium A3 pridelia v 

pomere 60:40. 

Alternatívne by sa mohla namiesto použitia hodnoty ETEC_MAX pre počítače alebo hodnoty PON_MAX pre monitory vyžiadať 

kalkulácia nákladov na životný cyklus, pričom by ponúkané možnosti zlepšenia viedli k relatívnemu zníženiu celkových 

prevádzkových nákladov na výrobok v porovnaní s modelom s nižšou energetickou účinnosťou.  

Overovanie: 

Uchádzač poskytne skúšobné protokoly vyhotovené podľa metód skúšania stanovených v aktuálnej verzii Energy Star. Uznajú sa 

hodnoty ETEC alebo PON zo skúšobného protokolu alebo, v prípade modelov, ktoré splnili podmienky, hodnoty uvedené v databáze 

Energy Star pre EÚ. Tieto sa poskytnú na požiadanie pri zadaní zákazky alebo pred ním. 

Kritériá týkajúce sa nebezpečných látok 

AC2. Nebezpečné emisie z počítačov na 

konci životnosti 

Zdôvodnenie:  

V týchto kritériách sa zohľadňuje možnosť 

vytvárania toxických emisií pri nesprávnej 

likvidácii dosiek plošných spojov a káblov 

AC2(a) Základná doska plošných spojov (základná doska) 

Toto kritérium sa neuplatňuje na monitory. 

Body sa pridelia, ak je základná doska plošných spojov „bezhalogénová“ v súlade s normou IEC 61249-2-21 a skúška horľavosti, 

ktorou sa simuluje nesprávne zneškodňovanie OEEZ, preukáže množstvo emisií karcinogénnych polycyklických aromatických 

uhľovodíkov (PAU) 0,1 mg TEQ/g.  

Overovanie:  

                                            
13

 Hodnota ETEC_MAX vyjadruje maximálnu spotrebu energie, ktorú počítač spotrebuje pri skúšaní na účely pridelenia označenia Energy Star. Táto maximálna prahová hodnota pre 

počítač sa vypočíta podľa rovnice 2 v rozhodnutí (EÚ) 215/1402, ktorým sa vykonáva Energy Star vo verzii 6.1 v EÚ. 
14

 Hodnota EON_MAX je maximálna spotreba energie, ktorú monitor počítača spotrebuje v zapnutom stave pri skúšaní na účely pridelenia označenia Energy Star. Táto maximálna 

prahová hodnota pre monitor počítača sa vypočíta podľa tabuľky 1 v rozhodnutí (EÚ) 2014/202/EÚ, ktorým sa vykonáva Energy Star vo verzii 6.0 v EÚ. 
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mimo EÚ, kde sa môžu spaľovať alebo 

spracovávať pyrolýzou s cieľom zhodnotiť 

kovy a kritické suroviny. Kritériá motivujú 

výrobcov, aby používali materiály a 

chemické zloženia, ktoré minimalizujú 

najväčšie riziko tvorby emisií na konci 
životnosti.  

  

Pri zadaní zákazky sa poskytnú skúšobné protokoly týkajúce sa zloženia a emisií základnej dosky pripravenej na inštaláciu.  

Skúška horľavosti sa vykoná podľa normy ISO 5660 v podmienkach oxidačnej pyrolýzy (typ ohňa 1b podľa normy IEC 60695-7-

1 s tepelným tokom 50 kW/m2). Kvantifikácia emisií PAU sa vykoná podľa normy ISO 11338 (PAU). 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

AC2(b) Externé napájacie káble 

Body sa pridelia, ak majú externé napájacie káble „bezhalogénovú nízku dymivosť“ v súlade s normou IEC 62821, pričom skúška 

horľavosti polyméru napájacieho kábla preukáže množstvo plynných emisií halogénových kyselín nižšie než 5,0 mg/g.  

Overovanie:  

Pri zadaní zákazky sa pre napájacie káble poskytne protokol o skúške horľavosti s výsledkami emisií. Skúška horľavosti sa vykoná 

podľa normy IEC 60754-1 v podmienkach nedostatočnej ventilácie (typ ohňa 3a podľa normy IEC 60695-7-1 s tepelným tokom 

50 kW/m2). 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

Predĺženie životnosti výrobku 
15

 
AC3. Nákladová konkurencieschopnosť 

náhradných dielov  

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je zabezpečiť, aby 

boli opravy ekonomicky príťažlivé v 

porovnaní s výmenou zariadení, čím sa 

zabráni predčasnému vyradeniu z 

ekonomických dôvodov. 

 

Uchádzač poskytne cenník minimálne pre tieto súčasti:  

[Tu sa uvedie zoznam súčastí, pričom sa uvedú minimálne súčasti zo zoznamu pre kritérium TS6(b).]  

V prípade uvedených súčastí sa informačne uvedú náklady práce na výmenu vykonanú autorizovaným poskytovateľom služieb 

uchádzača. Body sa pridelia podľa nákladovo najviac konkurencieschopných ponúk.  

Do uvedeného zoznamu by sa mali pridať ďalšie súčasti, ak sa považujú za dôležité na porovnanie cien. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne cenník originálnych a kompatibilných náhradných dielov a informatívne náklady práce za ich výmenu vrátane 

dobíjateľných batérií (ak sú súčasťou zariadení). 

AC4. Dlhšie záruky a dohody o 

poskytovaní služieb 

Zdôvodnenie:  

Je potrebné podporiť dlhšie záruky a 

dohody o poskytovaní služieb, pretože 

motivujú dodávateľov, aby zabezpečili 

Za každý ďalší ponúknutý rok záruky a dohody o poskytovaní služieb, ktorý je nad rámec minimálnych technických špecifikácií, sa 

pridelia ďalšie body. Pridelia sa takto:  

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa].  

 +3 roky alebo viac – počet bodov: x,  

                                            
15 Namiesto stanovenia dvoch samostatných kritérií na vyhodnotenie ponúk z hľadiska náhradných dielov a záruk by sa mohli tieto aspekty zlúčiť do jedného kritéria na vyhodnotenie 

celkovej ponuky vrátane dĺžky záruky, jej komplexnosti a ponuky náhradných dielov. 
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dlhšiu životnosť svojich výrobkov, a 

zabezpečujú, že opraviteľné chyby 

nepovedú k predčasnému vyradeniu 

zariadení. 

 

 +2 roky – počet bodov: 0,6 x,  

 +1 rok – počet bodov: 0,3 x.  

V prípade prenosných zariadení sa ďalšie body v počte 0,3 x pridelia aj vtedy, ak sa počas prvých troch rokov záruky poskytne 

bezplatná výmena dobíjateľných batérií v prípade straty kapacity vyššej ako 50 %.  

Verejný obstarávateľ môže špecifikovať softvér na referenčné porovnávanie životnosti batérie, ktorý sa použije na posúdenie straty 

životnosti batérie.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne kópiu záruky a dohody o poskytovaní služieb. Poskytne vyhlásenie, že zahŕňajú zhodu tovarov so 

špecifikáciami zákazky. Dodatočne sa poskytnú podrobné údaje o softvéri na zisťovanie straty kapacity batérie.  

AC5. Pamäť a pamäťová jednotka 

tabletov a notebookov typu všetko v 

jednom 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je zabezpečiť, aby sa 

zariadenia predčasne nevyradzovali z 

dôvodu nedostatočnej kapacity pamäte a 

nedostatočných možností modernizácie, 

ktoré môžu obmedziť budúcu schopnosť 

pracovať s novým softvérom a 
zdokonalenými operačnými systémami. 

Body sa pridelia za výrobky s týmito vlastnosťami:  

i) Pamäť RAM: 

- prispájkovaná jednotka RAM s minimálnou kapacitou 8GB, alebo 

- možnosť výmeny a modernizácie jednotky RAM (prevedenie so zásuvkami). 

ii) Veľkokapacitné zariadenia:  

- možnosť rozšíriť úložné zariadenie pomocou zásuviek podporujúcich veľkokapacitné pamäťové médiá, alebo 

- ďalšie veľkokapacitné zariadenie zabudované v klávesnici (v prípade notebookov typu všetko v jednom). . 

Čiastkové kritériá pre pamäť RAM nie sú vhodné pre zariadenia určené na spúšťanie hlavných aplikácií z cloudu. Toto kritérium 

by sa nemalo použiť na porovnanie ponúk predkladajúcich rôzne riešenia, t. j. integrované alebo cloudové úložisko. 

Overovanie:  

Uchádzač poskytne podrobné údaje o fyzických vlastnostiach pamäte a/alebo úložnej kapacite modelu(-ov), ktoré dodá. 

AC6. Životnosť a odolnosť dobíjateľnej 

batérie 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je oceniť dlhšiu 

životnosť batérií, čím sa zníži vplyv na 

životné prostredie súvisiaci s výrobou 

novej batérie. 

Body sa pridelia za väčšiu odolnosť presahujúcu 500 cyklov (so zachovaním 80 % kapacity)16. 

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa].  

 1 000 cyklov alebo viac – počet bodov: x,  

 800 cyklov alebo viac – počet bodov: 0,6 x,  

 do 799 cyklov – počet bodov: 0,3 x. 

                                            

16 Výkonnosť z hľadiska počtu cyklov sa môže dosiahnuť pomocou softvéru, ktorý čiastočne dobíja batériu. V takom prípade uchádzač predinštaluje softvér ako predvolený režim 

nabíjania.  
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Minimálna životnosť batérie v hodinách sa stanoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne skúšobný protokol pre batériové články alebo batérie, v ktorom sa preukáže súlad so skúškou odolnosti v 

cykloch podľa normy IEC EN 61960 vykonanou pri teplote 25 °C a pri hodnote buď 0,2 ItA, alebo 0,5 ItA (zrýchlený skúšobný 

postup).  

Na posúdenie súladu sa môže použiť čiastočné nabitie, pretože softvér je nainštalovaný z výroby v predvolenom nastavení a 

požiadavky súťaže na životnosť batérie sú splnené, ak je úroveň čiastočného nabitia v súlade s požiadavkou na cykly. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

AC7. Disky notebooku 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je oceniť disky na 

ukladanie údajov, ktoré sú odolnejšie a 

pevnejšie, vďaka čomu lepšie odolávajú 

každodenným nárazom a nehodám, čím 

chránia cenné údaje a prípadne predlžujú 

životnosť zariadenia. 

 

Body sa pridelia, ak sa primárny disk na ukladanie údajov skúšal a potvrdilo sa, že spĺňa najmenej jednu z týchto požiadaviek:  

 

i) Pevný disk odolá polsínusovému vlnovému pulzu s hodnotou 400 G (v zapnutom stave) a 900 G (vo vypnutom stave) 
v dĺžke trvania 2 milisekundy bez poškodenia údajov alebo funkcie disku. 

ii) Po zistení, že notebook začal padať z výšky pracovného stola (76 cm), a bez ohľadu na jeho orientáciu, by sa hlavička 
pevného disku mala najneskôr za 300 milisekúnd presunúť z povrchu disku do parkovacej polohy.  

iii) Využíva sa technológia mechaník s nepohyblivým médiom, ako sú SSD alebo eMMC. 

 

Overovanie:  

Uchádzač poskytne špecifikáciu disku alebo diskov integrovaných do výrobku. Tieto údaje získa od výrobcu disku a v prípade 

možnosti i) môžu byť podložené skúšobným protokolom podľa normy IEC 62131 alebo ekvivalentnej normy a v prípade možnosti 

ii) podľa časti 2-31 normy IEC 60068: Ec (voľný pád, postup 1) v kombinácii s normou IEEE 1293 alebo ekvivalentnou normou. 

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

AC8. Skúšanie životnosti notebooku 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je oceniť notebooky, 

ktoré sú odolnejšie a pevnejšie z hľadiska 

konštrukcie a výroby, vďaka čomu lepšie 

odolávajú každodenným nárazom a 

nehodám a môžu prispieť k zníženiu 

nákladov na opravu a predĺženiu životnosti 
zariadenia. 

 

Body sa pridelia za výrobky, ktoré splnili kritériá v rámci skúšok životnosti vykonaných v súlade s normami IEC 60068, 

US MIL810G alebo ekvivalentnou normou.  

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa]: 

 náhodný pád (počet bodov: x/4), 

 odolnosť proti nárazu (počet bodov: x/4),  

 odolnosť proti vibráciám (počet bodov: x/4), 

 odolnosť obrazovky (počet bodov: x/8),  

 tepelné namáhanie (počet bodov: x/8). 

Požiadavky na funkčnú výkonnosť a špecifikácie skúšok sú uvedené v prílohe I k dokumentu o kritériách. Vnútropodnikové skúšky 
s prísnejšími špecifikáciami sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Príslušné skúšky sa uvedú vo výzve na predkladanie ponúk, aby sa zohľadnili podmienky používania vymedzené pre daný výrobok. 
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Overovanie: 

Uchádzač poskytne skúšobné protokoly, ktoré preukazujú, že model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky na funkčnú výkonnosť. 

Výsledky overí tretia strana. Existujúce skúšky pre ten istý model vykonané pri rovnakých alebo prísnejších špecifikáciách sa 

uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

AC9. Skúšanie životnosti tabletu 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je oceniť tablety, 

ktoré sú odolnejšie a pevnejšie z hľadiska 

konštrukcie a výroby, vďaka čomu lepšie 

odolávajú každodenným nárazom a 

nehodám a môžu prispieť k zníženiu 

nákladov na opravu a predĺženiu životnosti 
zariadenia. 

 

Body sa pridelia za výrobky, ktoré splnili kritériá v rámci skúšok životnosti vykonaných v súlade s normami IEC 60068, 

US MIL 810G alebo ekvivalentnou normou. 

Môže sa prideliť najviac x bodov [stanoví sa]:  

 náhodný pád (počet bodov: x/2), 

 odolnosť obrazovky (počet bodov: x/2).  

Požiadavky na funkčnú výkonnosť a špecifikácie skúšok sú uvedené v prílohe I k dokumentu o kritériách. Vnútropodnikové skúšky 

s prísnejšími špecifikáciami sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Overovanie: 

Uchádzač poskytne skúšobné protokoly, ktoré preukazujú, že model bol odskúšaný a spĺňa požiadavky testovania funkčnej 

výkonnosti. Výsledky overí tretia strana. Existujúce skúšky pre ten istý model vykonané pri rovnakých alebo prísnejších 

špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.  

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 

Nakladanie s výrobkami po skončení životnosti 
AC10. Možnosť demontáže výrobku 

Zdôvodnenie:  

Cieľom tohto kritéria je podporiť takú 

konštrukciu zariadení, ktorá umožňuje 

jednoduchú demontáž len za niekoľko 

minút. Trvanie a zložitosť demontáže IT 

výrobku na konci životnosti je zástupným 

Body sa pridelia za časovo efektívnu ručnú demontáž a vybratie nasledujúcich súčastí z výrobkov17 s výnimkou tabletov, 

subnotebookov18 a notebookov typu dva v jednom:  

Všetky výrobky: 

i) dosky plošných spojov súvisiace s výpočtovými funkciami >10 cm².  

Stacionárne počítače, napr. stolové počítače: 

ii) vnútorný zdroj napájania,  

                                            
17

 Ak sa majú dodať viaceré modely s rovnakou architektúrou skupiny výrobkov, vyžaduje sa skúšanie len reprezentatívneho výrobku. 
18

 Subnotebook sa na účely týchto kritérií vymedzuje ako forma notebooku, ktorý má hrúbku menej ako 21 mm a váži menej ako 1,8 kg. Notebooky typu dva v jednom (pozri 

samostatné vymedzenie pojmu v článku 2 ods. 5) vo forme subnotebooku majú hrúbku menšiu než 23 mm. Subnotebooky sú vybavené procesormi s nízkou spotrebou energie 

a mechanikami s nepohyblivým médiom (SSD). Optické disky zvyčajne nie sú zahrnuté do konfigurácie. Dobíjateľné batérie subnotebookov majú dlhšiu výdrž než batérie 

notebookov, zvyčajne viac než 8 hodín. 
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ukazovateľom nákladovej efektívnosti 

vyberania súčastí, ktoré sú cenné z 

hľadiska nákladov aj životného prostredia.  

 

iii) pevné disky. 

Prenosné počítače, napr. notebooky: 

iv) dobíjateľná batéria,  

v)  pevné disky a optické disky (s výnimkou diskov SDD). 

Počítačové monitory: 

vi) zobrazovací panel >100 cm2 (tenkovrstvové tranzistorové jednotky a vodivé vrstvy),  

vii)  jednotky podsvietenia pomocou LED. 

Vyberanie príslušných súčastí je možné pomocou všeobecne dostupných nástrojov19. Maximálny čas potrebný na ich vybratie 

neprekročí tieto prahové hodnoty: 

Počítače: 

– 600 sekúnd 

Monitory: 

– 400 sekúnd pre obrazovky menšie ako 25 palcov,  

– 500 sekúnd pre obrazovky s veľkosťou 25 až 40 palcov,  

– 600 sekúnd pre obrazovky s veľkosťou 40 až 55 palcov. 

Body sa pridelia úmerne k skráteniu potrebného času v porovnaní s uvedenými prahovými hodnotami. Pridelí sa najviac x bodov 

[stanoví sa]:  

i) čas kratší o viac ako 60 % – počet bodov: x,  

ii) o 31 – 60 % kratší čas – počet bodov: 0,6 x,  

iii) o 10 – 30 % kratší čas – počet bodov: 0,3 x.  

Overovanie: 

Uchádzač poskytne pri pridelení zákazky „protokol o skúške demontáže“ podľa protokolu uvedeného v prílohe II. Skúšku 

demontáže vykoná špecializovaný podnik zaoberajúci sa recykláciou OEEZ, ktorý má povolenie na spracovanie odpadu z 

elektrických zariadení v súlade s článkom 23 rámcovej smernice o odpadoch alebo osvedčenie podľa ekvivalentných 

vnútroštátnych alebo medzinárodných nariadení alebo noriem o OEEZ. Ako alternatíva k poskytnutiu protokolu sa uzná overenie 

trvania demontáže treťou stranou.  

Zariadenia označené environmentálnou značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I, ktoré spĺňajú 

                                            

19
 Napríklad kombinované kliešte, štikacie kliešte, skrutkovače, rezačky a kladivá podľa vymedzenia v normách ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 alebo ekvivalentných normách. 
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stanovené požiadavky, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám. 
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4.2 Nakladanie s počítačmi a monitormi po skončení životnosti 

Predmet 

 Predmet 

Obstarávanie služieb v oblasti nakladania s počítačmi a monitormi po skončení životnosti 

 Základné kritériá 4.2.1

4.2.1.1 Technické špecifikácie 

TS1. Bezpečný zber, sanitácia, opätovné 

použitie a recyklácia počítačov 

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium vyžaduje poskytovanie 

služieb v oblasti zberu zariadení na konci 

životnosti, ktoré môžu maximalizovať ich 

opätovné použitie a recyklovanie. Môže sa 

to dosiahnuť kombináciou zberu a triedenia 

zariadení s následným účinným 

vymazaním údajov a sanitáciou a potom 

skúšaním, servisom a modernizáciou. 

Akákoľvek potrebná recyklácia alebo 

likvidácia sa vykoná s cieľom zhodnotiť 

zdroje a podľa najvyšších 

environmentálnych noriem.  

Uchádzači poskytnú služby v oblasti opätovného použitia a recyklácie pre stanovené zásoby zariadení, ktoré dosiahli koniec 

životnosti. Poskytnú správu o podiele opätovne použitých alebo recyklovaných zariadení. Uchádzač preukáže, ako bude vykonávať 

nasledujúce aspekty celkových služieb (podľa typu, stavu a množstva zariadení musí orgán verejnej moci spresniť nasledujúce 

body. Môže taktiež zvážiť doplnenie kritéria na pridelenie zákazky, v rámci ktorého sa pridelia body uchádzačom ponúkajúcim napr. 

vyššie úrovne opätovného použitia alebo recyklácie.):  

- zber, 

- zachovanie dôvernosti údajov a ich bezpečné vymazanie (pokiaľ sa tento krok nevykonáva vnútropodnikovo),  

- skúšanie, servis a modernizácia20,  

- opätovné umiestnenie na trh na účely opätovného použitia v EÚ, 

- demontáž na účely recyklácie a likvidácie. 

Príprava zariadení na opätovné použitie, ako aj na recykláciu a likvidáciu, sa vykonáva v úplnom súlade s požiadavkami v článku 8 

a prílohách VII a VIII k smernici 2012/19/EÚ o OEEZ (prepracované znenie)21.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne podrobnosti o opatreniach v oblasti zberu, zabezpečenia údajov, skúšania, opätovného uvedenia na trh na účely 

opätovného použitia a recyklácie a likvidácie. Tieto opatrenia počas trvania zákazky zahŕňajú platné osvedčenia o súlade s 

predpismi pre podniky na spracovanie OEEZ, ktoré sa majú využiť. Podľa miesta spracujúcich prevádzok sa uznajú tieto dôkazové 

prostriedky: 

                                            
20

 V niektorých členských štátoch boli vypracované normy a/alebo systémy, na ktoré môžu orgány verejnej moci odkázať s cieľom presnejšie stanoviť spôsob, akým sa majú 

zariadenia pripraviť na opätovné použitie alebo opätovný predaj. 
21 Ak si je orgán verejnej moci vedomý skutočnosti, že v primeranom dosahu nie sú žiadne recyklačné podniky, môže byť vhodnejšie vyžadovať, aby sa zariadenia dopravovali do 

oficiálneho zberného bodu OEEZ.  
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- Prevádzkovatelia v EÚ: platné povolenie vydané príslušným vnútroštátnym orgánom podľa článku 23 smernice 

2008/98/ES alebo osvedčenie o súlade s technickými požiadavkami normy EN 50625-1 vydané treťou stranou, 

- Prevádzkovatelia mimo EÚ: osvedčenie vydané treťou stranou o súlade s minimálnymi požiadavkami na OEEZ 

stanovenými v kritériu, technickými požiadavkami normy EN 50625-1 alebo iným osvedčeným systémom súladu s 

normami22. 

 

 

4.2.1.2 Doložky o plnení zákazky 

CPC1. Podávanie správ o stave 

zariadení  

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium má zabezpečiť, aby sa 

zozbierané zariadenia skutočne opätovne 

použili alebo zrecyklovali, ako bolo 

zamýšľané. 

Úspešný uchádzač poskytne po spracovaní všetkých položiek na účely opätovného použitia alebo recyklácie/likvidácie správu o 

stave zariadení v inventári. V správe sa uvedie podiel opätovne použitých alebo zrecyklovaných položiek bez ohľadu na to, či zostali 

v EÚ alebo sa vyviezli. 

CPC2. Prevádzka podnikov na opätovné 

použitie a recykláciu  

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium má zabezpečiť, že počas 

vykonávania zákazky sa využijú 

recyklačné podniky, ktoré spĺňajú náročné 

normy v oblasti životného prostredia. 

Úspešný uchádzač poskytne platné osvedčenia, ktoré potvrdia, že podniky zabezpečujúce opätovné použitie a recykláciu, ktoré sú 

využívané na plnenie zákazky, majú potrebné povolenia.  

 

                                            
22

 V čase vypracovania tohto dokumentu sa za systémy zodpovedajúce týmto požiadavkám považujú tieto systémy súladu s normami: norma WEEELABEX:2011 o „spracovaní 

OEEZ“, norma „Zodpovedná recyklácia“ (Responsible Recycling) (R2:2013) pre recyklovateľov elektronických zariadení, norma e-Stewards 2.0 pre zodpovednú recykláciu a 

opätovné použitie elektronických zariadení, norma AS/NZS 5377:2013 Austrálie a Nového Zélandu o zbere, skladovaní, preprave a spracovaní elektrických a elektronických 

zariadení na konci životnosti. 
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 Komplexné kritériá 4.2.2

4.2.2.1 Technické špecifikácie 

TS1. Bezpečný zber, sanitácia, opätovné 

použitie a recyklácia počítačov 

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium vyžaduje poskytovanie 

služieb v oblasti zberu zariadení na konci 

životnosti, ktoré môžu maximalizovať ich 

opätovné použitie a recyklovanie. Môže sa 

to dosiahnuť kombináciou zberu a triedenia 

zariadení s následným účinným 

vymazaním údajov a sanitáciou a potom 

skúšaním, servisom a modernizáciou. 

Akákoľvek potrebná recyklácia alebo 

likvidácia sa vykoná s cieľom zhodnotiť 

zdroje a podľa najvyšších 

environmentálnych noriem. 

Uchádzači poskytnú služby v oblasti opätovného použitia a recyklácie pre stanovené zásoby zariadení, ktoré dosiahli koniec 

životnosti. Poskytnú správu o podiele opätovne použitých alebo recyklovaných zariadení. Uchádzač preukáže, ako bude vykonávať 

nasledujúce aspekty celkových služieb (podľa typu, stavu a množstva zariadení musí orgán verejnej moci spresniť nasledujúce 

body. Môže taktiež zvážiť doplnenie kritéria na pridelenie zákazky, v rámci ktorého sa pridelia body uchádzačom ponúkajúcim 

napr. vyššie úrovne opätovného použitia alebo recyklácie.):  

- zber, 

- zachovanie dôvernosti údajov a ich bezpečné vymazanie (Pokiaľ sa tento krok nevykonáva vnútropodnikovo. Požiadavky 

vymedzí verejný obstarávateľ.),  

- skúšanie, servis a modernizácia23, 

- opätovné umiestnenie na trh na účely opätovného použitia v EÚ, 

- demontáž na účely recyklácie a/alebo likvidácie. 

Príprava zariadení na opätovné použitie, ako aj na recykláciu a likvidáciu, sa vykonáva v úplnom súlade s požiadavkami v článku 8 

a prílohách VII a VIII k smernici 2012/19/EÚ o OEEZ (prepracované znenie)21. Overovanie:  

Uchádzač poskytne podrobnosti o opatreniach na zber, zabezpečenie údajov, skúšanie, opätovné uvedenie na trh na účely 

opätovného použitia a recyklácie a likvidácie. Tieto opatrenia počas trvania zákazky zahŕňajú platné osvedčenia o súlade s 

predpismi pre podniky na spracovanie OEEZ, ktoré sa majú využiť. Podľa miesta spracujúcich prevádzok sa uznajú tieto dôkazové 

prostriedky: 

- Prevádzkovatelia v EÚ: platné povolenie vydané príslušným vnútroštátnym orgánom podľa článku 23 smernice 

2008/98/ES alebo osvedčenie o súlade s technickými požiadavkami normy EN 50625-1 vydané treťou stranou, 

- Prevádzkovatelia mimo EÚ: osvedčenie vydané treťou stranou o súlade s minimálnymi požiadavkami na OEEZ 

stanovenými v kritériu, technickými požiadavkami normy EN 50625-1 alebo iným osvedčeným systémom súladu s 

normami24. 

                                            
23

 V niektorých členských štátoch boli vypracované normy a/alebo systémy, na ktoré môžu orgány verejnej moci odkázať s cieľom presnejšie stanoviť spôsob, akým sa majú 

zariadenia pripraviť na opätovné použitie alebo opätovný predaj. 
24

 V čase vypracovania tohto dokumentu sa za osvedčené považujú tieto systémy: norma WEEELABEX:2011 o „spracovaní OEEZ“, norma „Zodpovedná recyklácia“ (Responsible 

Recycling) (R2:2013) pre recyklovateľov elektronických zariadení, norma e-Stewards 2.0 pre zodpovednú recykláciu a opätovné použitie elektronických zariadení, norma AS/NZS 

5377:2013 Austrálie a Nového Zélandu o zbere, skladovaní, preprave a spracovaní elektrických a elektronických zariadení na konci životnosti. 
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4.2.2.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 AC1. Systém na sledovanie inventára  

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium má podporiť 

prevádzkovanie sledovacích systémov, 

ktoré umožnia verejnému obstarávateľovi 

overiť, čo sa stalo s jeho zozbieranými 

zariadeniami. 

Body sa pridelia uchádzačom, ktorí prevádzkujú sledovací systém s jedinečným identifikátorom pre každú položku zariadení v 

rámci zásob zariadení verejného obstarávateľa. V systéme je uvedený podiel opätovne použitých alebo zrecyklovaných položiek 

bez ohľadu na to, či zostali v EÚ alebo sa vyviezli.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne podrobnosti o sledovacom systéme, ktorý prevádzkuje.  

AC2. Demontáž na účely zjednodušenia 

recyklácie 

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium má podporiť selektívnu 

demontáž zariadení s cieľom 

maximalizovať zhodnocovanie vzácnych 

zdrojov a minimalizovať vplyvy na životné 

prostredie súvisiace s likvidáciou.  

Body sa pridelia uchádzačom, ktorí demontujú zariadenia a vyberajú (pred akýmkoľvek spracovaním) príslušné komponenty na 

recyklovanie v súlade s prílohami A2 až A6 k norme EN 50625-1.  

Overovanie:  

Uchádzač poskytne overenie súladu s predpismi v prípade demontážnych podnikov, ktoré sa majú využiť na vykonanie zákazky.  

4.2.2.3 Doložky o plnení zákazky 

CPC1. Podávanie správ o stave 

zariadení  

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium má zabezpečiť, aby sa 

zozbierané zariadenia skutočne opätovne 

použili alebo zrecyklovali, ako bolo 

zamýšľané. 

Úspešný uchádzač poskytne po spracovaní všetkých položiek na účely opätovného použitia, recyklácie alebo likvidácie správu o 

stave zariadení v inventári. V správe sa uvedie podiel položiek, ktoré sa opätovne použili alebo zrecyklovali. 

CPC2. Prevádzka podnikov na opätovné 

použitie a recykláciu  

Zdôvodnenie:  

Toto kritérium má zabezpečiť, že počas 

plnenia zákazky sa využijú recyklačné 

podniky, ktoré spĺňajú náročné normy v 

oblasti životného prostredia. 

Úspešný uchádzač poskytne platné osvedčenia, ktoré potvrdia, že podniky zabezpečujúce opätovné použitie a recykláciu, ktoré sú 

využívané na plnenie zákazky, majú potrebné povolenia. 

Poskytne aj platné osvedčenie, že demontáž sa vykonala pred spracovaním a v súlade s prílohami A2 až A6 k norme EN 50625-1.  
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5. KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS  

Kalkulácia nákladov na životný cyklus (LCC) je technika, ktorá sa môže použiť na odhad celkových nákladov na vlastníctvo IT zariadení (a 

prípadne niektorých environmentálnych externalít). Je to spôsob, ako prijímať efektívne dlhodobé investičné rozhodnutia, pretože niektoré 

aspekty nákladov nemusia byť pre toho, kto prijíma rozhodnutie, hneď zrejmé, napr. sa môže vyžadovať vyššia počiatočná investícia s cieľom 

dosiahnuť nižšie náklady na životný cyklus, dlhšiu životnosť prenosných zariadení a nižšie náklady na opravu a modernizáciu. Ak sa zohľadňujú 

externality, technika LCC je zvlášť relevantná na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností. 

Rozhodnutia prijaté vo fáze obstarávania môžu mať výrazný vplyv na prevádzkové náklady. Odhaduje sa, že typické prevádzkové náklady na IT 

zariadenia, ktoré zahŕňajú účty za elektrickú energiu, opravy zariadení a modernizáciu hardvéru, sa môžu pohybovať v rozsahu 8 – 13 % 

(displeje) a 56 – 83 % (počítače) nákladov na životný cyklus. Náklady na životný cyklus sú preto dôležitým aspektom pri nákupe IT zariadení.  

Dôležitou súčasťou týchto prevádzkových nákladov je spotreba elektrickej energie v aktívnom režime (displeje a počítače) a v režimoch 

nečinnosti a spánku (počítače). Náklady na elektrickú energiu tvoria najväčšiu časť prevádzkových nákladov – typicky 2 – 15 % nákladov na 

životný cyklus. Najvýraznejšiu spotrebu energie majú stolové počítače v kombinácii s ich displejmi. V prípade stolových počítačov je zvlášť 

dôležitý aktívny režim, ktorý ale nie je plne zohľadnený v označení Energy Star, preto rovnako dôležité ako zdokonalenia hardvéru môžu byť v 

konečnom dôsledku stratégie, ktoré sa nezameriavajú len na zariadenia, napríklad vedenie zamestnancov k tomu, aby na konci pracovného dňa 

vypli počítače, a správa softvéru s cieľom optimalizovať činnosť operačných systémov počítačov.  

Kritériá GPP EÚ pre počítače a monitory budú mať kladný vplyv na niektoré z kľúčových zložiek nákladov, ktoré by sa mali zohľadniť počas 

životného cyklu používaných počítačov a monitorov. Tieto kritériá sú stručne uvedené v ďalšej časti, pričom možné prínosy budú vždy závisieť 

od osobitostí potrieb organizácie v oblasti IT (napr. stacionárne alebo prenosné zariadenia, koncoví používatelia, určené prevádzkové 

prostredie): 

o Hardvér (orientačne 17 – 44 % nákladov na životný cyklus v prípade stolových počítačov a notebookov
25

 a 87 – 92 % v prípade 

displejov) 

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk sa môžu použiť na podporu konkurenčného stanovenia cien v prípade robustnejších prenosných 

zariadení, ako aj súčastí s dlhšou životnosťou, napríklad batérií.  

o Prevádzka (orientačne 8 – 15 % nákladov na životný cyklus) 

- Je možné využiť technické špecifikácie na nákup zariadení, ktoré sú v súlade s označením Energy Star. Tým sa zabezpečí 

minimálna úroveň úspory elektrickej energie v rozsahu 47 % až 64 % v prípade stolových počítačov v závislosti od ich kapacity 

                                            
25

 V prípade počítačov sú vzhľadom na ich dlhšiu životnosť náklady na zariadenie menšou časťou nákladov na životný cyklus. Možnosti zníženia dlhodobých nákladov na hardvér sa 

však vzhľadom na dlhšiu životnosť do určitej miery vyrovnávajú v dôsledku zvýšených nákladov na podporu a modernizáciu.  
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a 32 až 75 % v prípade displejov v závislosti od veľkosti obrazovky (na základe výpočtov na výmenu zariadení s označením 

Energy Star vo verzii 5.0 za zariadenia, ktoré sú v súlade s verziou 6.0).  

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk sa môžu použiť na podporu ďalších úspor elektrickej energie do výšky 80 % základných 

prevádzkových nákladov na zariadenie.
26

 

o Podpora a modernizácia (orientačne 54 – 70 % nákladov na životný cyklus v prípade stolových a prenosných počítačov) 

- Kritériá týkajúce sa modernizovateľnosti, vymeniteľnosti a opraviteľnosti motivujú trh, aby ponúkol dlhšie obdobia záruky a 

dohody o poskytovaní služieb.  

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk týkajúce sa skúšania životnosti notebookov a tabletov majú podporiť robustnejšiu konštrukciu 

prenosných výrobkov. Môže to prispieť k predĺženiu životnosti výrobku, napríklad v prípade notebookov najmenej o jeden rok, a 

zníženiu nákladov súvisiacich s opravami náhodných poškodení a porúch výrobkov. 

- Kritériá týkajúce sa modernizovateľnosti, vymeniteľnosti a opraviteľnosti motivujú trh, aby ponúkol nákladovo 

konkurencieschopnú budúcu dostupnosť častí, ako aj konštrukciu výrobkov, ktorá umožňuje jednoduchšie opravy a 

modernizácie. Pokiaľ ide o konštrukciu výrobkov, podporujú sa také konštrukcie prenosných zariadení, ktoré umožňujú výmenu 

batérie a modernizácie pamäte. 

- Kritérium na pridelenie zákazky vo vzťahu k životnosti a odolnosti batérie motivuje trh, aby ponúkal batérie s viac ako 

trojnásobne dlhšou výdržou v porovnaní so štandardnými batériami.  

o Koniec životnosti  

- Kritériá nakladania s výrobkami po skončení životnosti sa môžu využiť na to, aby motivovali výrobcov a špecializovaných 

spracovateľov OEEZ predkladať ponuky týkajúce sa inventárov zariadení po skončení životnosti. Môže sa tým zhodnotiť určitá 

zvyšková hodnota zariadení, orientačne až 7 % pôvodných nákladov na opätovné použitie a až 2 % pôvodných nákladov na 

recykláciu v závislosti od typu zariadenia, jeho veku a stavu
27

.  

Bez ohľadu na to je potrebné posudzovať možnosti úspory nákladov v kontexte celkového riadenia IT zariadení. V záujme zachovania 

produktivity je potrebná optimalizácia hardvéru aj softvéru, pričom oba zohrávajú úlohu pri stanovení efektívnej životnosti výrobku. Napriek 

tomu, že je možné počítač modernizovať a rozšíriť jeho pamäť, sa ukazuje, že problémy so softvérom môžu postupne naďalej výrazne zvyšovať 

ročné náklady na podporu. 

                                            
26

 Je možné vypočítať aj hodnotu úspor z nevyužitého elektrického chladenia pri klimatizácii kancelárskych priestorov. V lete sú počítače a monitory hlavným faktorom prispievajúcim 

k prehrievaniu kancelárskych priestorov, čo môže viesť k nainštalovaniu chladenia. 
27

 Zvyšková hodnota zariadenia z ďalšieho predaja sa môže zhodnotiť len pri investovaní do prípravy zariadenia na ďalší predaj, čo obvykle zahŕňa vymazanie údajov, skúšanie, 

modernizáciu a inštalovanie softvéru.  
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Príloha I: Špecifikácie skúšky životnosti notebookov a tabletov 

Skúška Skúšobné podmienky a požiadavky na funkčnú výkonnosť Skúšobná metóda 

Náhodný pád 

(notebooky 

a tablety) 

Minimálna špecifikácia:  

Notebook alebo tablet sa nechá spadnúť z výšky najmenej 76 cm 

(30 palcov28) na nepoddajný povrch. Výrobok sa nechá najmenej jedenkrát 

spadnúť na každú spodnú stranu a každý roh spodnej strany.  

 

Požiadavky týkajúce sa funkčnosti:  

Notebook alebo tablet musí byť počas skúšky vypnutý a po každom páde 

sa musí úspešne spustiť (nabootovať). Po každej skúške musí plášť zostať 

celistvý a obrazovka nepoškodená. 

IEC 60068  

Časť 2-31: Ec (Voľný 

pád, postup 1) 

 

Odolnosť 

obrazovky 

(notebooky 

a tablety) 

Minimálna špecifikácia:  

Vykonajú sa dve záťažové skúšky s výrobkom umiestneným na rovnom 

povrchu:  

1. Na kryt obrazovky (v prípade notebookov) alebo na obrazovku (v 

prípade tabletov) sa rovnomerne aplikuje zaťaženie minimálne 

50 kg.  

2. Na bod v strede obrazovky s priemerom približne 3 cm sa 

aplikuje zaťaženie minimálne 25 kg.  

Požiadavky týkajúce sa funkčnosti:  

Po aplikovaní každého zaťaženia je potrebné skontrolovať, či sa na 

povrchu alebo zobrazovacích bodoch obrazovky neobjavili čiary, škvrny a 

praskliny. 

Uchádzač potvrdí použité 

vybavenie na skúšku 

a nastavenia. 

 

Odolnosť proti 

nárazu 

Minimálna špecifikácia:  

Na hornú, spodnú, pravú, ľavú, prednú a zadnú stranu výrobku sa trikrát 

aplikuje polsínusový vlnový pulz so špičkovou hodnotou minimálne 40 G 

v dĺžke trvania minimálne 6 ms.  

Požiadavky týkajúce sa funkčnosti:  

Počas skúšky musí byť notebook zapnutý a musí byť na ňom spustená 

softvérová aplikácia. Po skúške musí naďalej fungovať. 

IEC 60068  

Časť 2-27: Ea 

Časť 2-47  

 

Odolnosť proti 

vibrácii 

Minimálna špecifikácia:  

Na koniec každej osi hornej, spodnej, pravej, ľavej, prednej a zadnej strany 

výrobku sa aplikuje minimálne 1 kontrolný cyklus náhodných sínusových 

vibrácií vo frekvenčnom pásme od 5 do minimálne 250 Hz.  

Požiadavky týkajúce sa funkčnosti:  

Počas skúšky musí byť notebook zapnutý a musí byť na ňom spustená 

softvérová aplikácia. Po skúške musí naďalej fungovať. 

IEC 60068  

Časť 2-6: Fc  

Časť 2-47 

Teplotná záťaž Minimálna špecifikácia:  

Notebook sa podrobí minimálne štyrom cyklom 24-hodinovej expozície 

v skúšobnej komore. Notebook musí byť zapnutý počas studeného cyklu 

pri teplote –25 °C a cyklu suchého tepla pri teplote +40 °C. Notebook musí 

byť vypnutý počas studeného cyklu pri teplote –50 °C a cyklov suchého 

tepla pri teplotách od +35 °C do +60 °C. 

IEC 60068  

Časť 2-1: Ab/e  

Časť 2-2: B 

 

                                            
28

 Norma ministerstva obrany USA MIL-STD-810G, metóda 516.6, špecifikácia VI, skúška vplyvu pádu pri preprave. 
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Požiadavky týkajúce sa funkčnosti:  

Funkčnosť notebooku sa skontroluje po každom zo štyroch cyklov 

expozície. 
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Príloha II: Protokol pre skúšku demontáže 

 a) Vymedzenie pojmov 

i) Cieľové časti a súčasti: Časti a/alebo súčasti, ktoré sa majú zo zariadenia dať vybrať. 

ii) Krok demontáže: Úkon, ktorý sa končí odstránením časti alebo zmenou používaného nástroja. 

 

b) Prevádzkové podmienky pre vyberanie 

i) Personálne zabezpečenie: Skúšku vykoná jedna osoba. 

ii) Skúšobná vzorka: Výrobky, ktoré sa majú použiť na skúšanie, nie sú poškodené. 

iii) Nástroje používané pri vyberaní: Samotné vyberanie sa vykoná s použitím ručných alebo 

elektricky poháňaných štandardných komerčne dostupných nástrojov (t. j. klieští, 

skrutkovačov rezačiek a kladív podľa vymedzenia v normách ISO 5742, ISO 1174 a ISO 

15601).  

iv) Poradie krokov pri vyberaní: Poradie krokov pri vyberaní sa zdokumentuje a ak má skúšku 

vykonať tretia strana, informácie sa poskytnú osobám, ktoré budú vykonávať vyberanie. 

Poradie krokov sa vymedzí ako séria krokov, podľa ktorých má tretia strana postupovať. 

v) Meranie: Meranie času vyberania zahŕňa meranie času, ktorý uplynul od začatia prvého kroku 

uvedeného v dokumentácii o poradí krokov pri vyberaní po koniec posledného kroku, 

pomocou prístroja. 

 

c) Zaznamenanie podmienok skúšky a krokov 

i) Dokumentácia krokov: Jednotlivé kroky postupu vyberania sa zdokumentujú, pričom sa pri 

každom kroku špecifikujú nástroje, ktoré sú naň potrebné.  

ii) Záznamové médiá: Nasnímajú sa fotografie a nahrá sa video vyberania súčastí so zobrazením 

časového kódu, ktorý zaznamenáva čas uplynutý počas nahrávania. Video a fotografie 

umožňujú jasné určenie krokov v postupe vyberania.  


