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Merila EU za zeleno javno naročanje računalnikov in monitorjev 
 

 

Namen meril EU za zeleno javno naročanje je javnim organom olajšati nakup izdelkov, storitev in del z manjšim vplivom na okolje. Uporaba 

meril je prostovoljna. Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu zdi to primerno, vključi v razpisno dokumentacijo. Zeleno 

javno naročanje je prostovoljni instrument.  Ta dokument določa merila EU za zeleno javno naročanje, oblikovana za skupino izdelkov 

„računalniki in monitorji“. Priloženo referenčno tehnično poročilo vsebuje vse obrazložitve za izbiro teh meril in napotila na dodatne informacije.   

 

Merila so razdeljena na izbirna merila, tehnične specifikacije, merila za dodelitev in klavzule o izvedbi naročila. Za vsako področje meril sta 

predstavljena dva sklopa meril:  

 

 osnovna merila so zasnovana tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenega javnega naročanja z osredotočanjem na ključna področja 

okoljske učinkovitosti izdelka, in so namenjena ohranjanju upravnih stroškov podjetij na najnižji možni ravni;  

 pri celovitih merilih se upošteva več vidikov ali višje stopnje okoljske učinkovitosti, tako da jih lahko uporabijo organi, ki želijo narediti 

korak dlje pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

 

1. UVOD 

1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 

Merila za računalnike in monitorje zajemajo računalnike in prikazovalnike.  Za namene teh meril za zeleno javno naročanje se uporablja 

naslednje področje uporabe, ki izraža sporazum med ZDA in EU
1
, kot je bil spremenjen s specifikacijo Energy Star v6.1 za računalnike in v6.0 za 

prikazovalnike:  

 

Stacionarni računalniki: 

                                            
1
 Uredba (ES) št. 106/2008 z dne 15. januarja 2008 o programu Unije za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme. 
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 namizni računalniki (vključno z integriranimi namiznimi računalniki in lahkimi odjemalci), 

 mali strežniki, 

 delovne postaje. 

 

Prikazovalniki: 

 računalniški monitorji. 

 

Prenosni računalniki: 

 prenosni računalniki (vključno s podprenosniki), 

 hibridni prenosni računalniki, 

 tablični računalniki,  

 prenosljivi računalnik vse v enem, 

 prenosljivi lahki odjemalec. 

 

Obvestilo o zahtevah za javno naročanje na ravni osrednje vlade 

 

V členu 6 Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Prilogi III k navedeni direktivi, ki jo je bilo treba do junija 2014 prenesti v 

nacionalno pravo, so določene posebne obveznosti za javne organe pri javnem naročanju nekatere energetsko učinkovite opreme. Med njimi je 

obveznost, da kupijo le izdelke, ki:  

izpolnjujejo zahteve za energetsko učinkovitost, ki niso manj stroge od specifikacij, navedenih v Prilogi C Sporazuma med vlado 

Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme 

(„Energy Star“)
2
. 

Ta obveznost je omejena na osrednjo vlado in za nakupe, ki presegajo mejne vrednosti iz direktiv o javnih naročilih. Poleg tega morajo biti 

zahteve v skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, večjo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno ravnijo konkurence. 

Ti dejavniki se lahko razlikujejo med javnimi organi in trgi. Za več smernic o razlagi tega vidika člena 6 direktive o energetski učinkovitosti in 

Priloge III k navedeni direktivi v zvezi z javnim naročanjem energetsko učinkovitih izdelkov, storitev in stavb, ki ga izvajajo organi osrednje 

vlade, glej točke od 33 do 42 smernic Komisije
3
. 

 

 

                                            
2
 UL L 63, 6.3.2013, str. 5. 

3
 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti – smernice Komisije (COM(2013) 762 final).  
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1.2 Možnosti javnega naročanja in vrste pogodb  

Postopek javnega naročanja lahko poteka v različnih oblikah, kar je odvisno od okoliščin v posameznem primeru. Tri običajne oblike pogodb, ki 

so prisotne na trgu, so: 

 

1. Enkratno naročilo blaga: izbrani ponudnik mora dobaviti določeno število kosov opreme IT v skladu z zahtevanimi specifikacijami glede 

zmogljivosti.  

2. Dolgoročnejši okvirni sporazum: sporazum določa specifikacije glede zmogljivosti, za katere se izbere en ali več ponudnikov, da sproti 

dobavljajo kose opreme IT v določenem obdobju.  Ponudniki se lahko izberejo na podlagi: 

a. zmožnosti, da dobavijo posebne modele opreme IT, ki izpolnjujejo določene specifikacije glede zmogljivosti; 

b. zmožnosti, da dobavijo opremo IT, ki izpolnjuje specifikacije glede najmanjše zmogljivosti.  Oprema IT se določi v naslednjih 

razpisih v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma. 

3. Naročilo storitev: v naročilu so določene funkcionalne zmogljivostne zahteve IT, ki jih zagotovijo izbrani ponudniki storitev.  Nato je 

izbrani ponudnik storitev odgovoren, da opredeli najboljši način zagotavljanja določene funkcionalne zmogljivosti.  Oprema IT se da v 

zakup javnemu naročniku.   

 

V prvem in drugem primeru bodo morali izbrani ponudniki storitev tudi jamčiti, da je dobavljena oprema IT skladna s specifikacijami javnega 

naročnika.  V tretjem primeru bo moral izbrani ponudnik jamčiti, da oprema, uporabljena za zagotovitev storitve, in vsa z njo povezana 

podpora IT izpolnjujeta zmogljivostne zahteve javnega naročnika.  Naročilo storitev bi najverjetneje zajemalo celotno tehnično življenjsko dobo 

opreme IT, zagotovljene javnemu naročniku za uporabo, vključno s popravili in nadgradnjami ter prenehanjem uporabe in pripravo za ponovno 

uporabo ali recikliranje.  Merila v oddelku 4.1 tega dokumenta se lahko prilagodijo za uporabo v vseh treh primerih, čeprav se bo moral čas 

preverjanja morda razlikovati (za dodatne informacije glej oddelek 3). 

 

Dodatna vrsta pogodbe, ki posebej obravnava ravnanje z izrabljeno opremo IT, je opisana v oddelku 4.2 tega dokumenta z merili.  Ta vrsta 

pogodbe ima lahko dve obliki: 

 

o zamenjava stare opreme IT: naročilo za odvoz stare opreme IT se lahko dodeli vzporedno z naročilom za dobavo nove opreme IT ali v 

kombinaciji z njim.  Nekateri dobavitelji na primer ponovno izdelajo izdelke z lastno blagovno znamko in/ali lahko potrdijo izbris 

podatkov ter ustrezno obdelavo zbrane opreme katere koli blagovne znamke ali  

o storitve ravnanja z izrabljenimi izdelki: ločeno naročilo se lahko odda s posebnim namenom, da se privabijo ponudniki, ki so 

specializirani za ponovno uporabo in recikliranje rabljene opreme IT.  V mnogo državah EU ravnanje z izrabljeno opremo IT ponujajo 

socialna podjetja.   
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2. KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE 

Merila za računalnike in monitorje se osredotočajo na najpomembnejše vplive na okolje v življenjskem krogu izdelkov, ki so bili razdeljeni v štiri 

ločene kategorije: 

 poraba energije, 

 nevarne snovi, 

 podaljšanje življenjske dobe izdelka, 

 ravnanje z izrabljenimi izdelki. 

 

Dokazi iz ocen življenjskega kroga kažejo, da bi morala okoljska merila za računalnike in monitorje razlikovati med obliko računalnika 

(npr. namizni, prenosni ali tablični računalnik) ter vzorcem uporabe računalnikov in prikazovalnikov: 

o naprave, ki pri delovanju porabijo več energije: pri namiznih računalnikih in prikazovalnikih so najpomembnejši vplivi na okolje 

povezani z električno energijo, porabljeno med uporabo; 

o naprave, ki pri delovanju porabijo manj energije: pri prenosnih in tabličnih računalnikih, ki porabijo sorazmerno manj električne energije 

in so sestavljeni iz naprednejših miniaturnih komponent, so najpomembnejši vplivi na okolje povezani z izdelavo njihovih podsklopov, 

kot so matične plošče, trdi diski, baterije in prikazovalniki; 

o prenosne naprave: pogoji in obremenitve, ki so jim prenosni izdelki izpostavljeni na delovnem mestu ali v zunanjem okolju, bodo 

vplivali na njihovo življenjsko dobo. 

 

Čeprav so javni naročniki seznanjeni z merili, ki obravnavajo porabo energije, in imajo neposreden vpliv na zmogljivost, je potencial meril EU za 

zeleno javno naročanje, da neposredno vplivajo na proizvodnjo posameznih računalniških komponent, omejen.  To je delno posledica tega, da je 

zaradi vprašanj, kot je na primer zaupnost pri proizvodnji centralne procesne enote in matične plošče, težko opredeliti možnosti za izboljšave. 

Zato se je treba osredotočiti na druge zadeve. Z izboljšanjem življenjske dobe zasnove izdelka (npr. zasnova za trpežnost in možnost nadgradnje) 

bi se posredno podaljšala življenjska doba izdelkov, saj bi se omogočila ponovna uporaba, kovine in kritične surovine
4
, povezane s pomembnimi 

vplivi na okolje v življenjskem krogu izdelka, pa bi se lahko zlahka pridobile iz izdelkov ob koncu življenjske dobe in predelale. S tem se lahko 

zmanjšajo učinki v fazi proizvodnje, saj se lahko preprečijo učinki, povezani s fazo primarne proizvodnje in ekstrakcijo virov.  

 

V merilih je posebna pozornost namenjena podaljšanju življenjske dobe izdelka z boljšo trpežnostjo, nadgradljivostjo in možnostjo popravila na 

podlagi ocene življenjskega kroga, analize dokazov in tržne analize.  Merila temeljijo na dokazih, povezanih z razlogi za zgodnjo okvaro ali 

zamenjavo izdelkov, ter skupnih specifikacijah za izboljšave, ki jih pripravijo proizvajalci.  Možnost podaljšanja življenjske dobe izdelka pri 

                                            
4
 Obstaja seznam kritičnih surovin v EU. Za več informacij glej http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_sl. 
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javnem organu med tehnično življenjsko dobo ali po njej se obravnava tudi z možnostmi za nadgradnjo in popravilo izdelkov ter možnostjo za 

ponovno in drugo uporabo opreme.   

 

Ekstrakcija in predelava kovin in kritičnih surovin iz izrabljenih računalniških izdelkov in prikazovalnikov imata potencial, da povečata 

učinkovito rabo virov EU in zmanjšata učinek proizvodnje novih izdelkov IT.  Merila tako izražajo stanje tehnike za spodbujanje selektivne 

demontaže in razstavljanja opreme. 

 

Ključni okoljski vidiki  Pristop na podlagi zelenih javnih naročil 

 Poraba energije in posledične emisije toplogrednih 

plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in rabi. 

 Onesnaženost zraka, tal in vode, bioakumulacija in 

učinki na vodne organizme zaradi ekstrakcije in 

predelave materialov ter nevarne snovi, 

uporabljene v izdelkih. 

 Poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za 

proizvodnjo izdelkov IT.  

 Proizvodnja elektronske opreme, ki je lahko pri 

končnem odlaganju potencialno nevaren odpadek. 

  Nakup energetsko učinkovitih modelov. 

 Nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih 

komponent in z manjšim potencialom za nastanek 

nevarnih emisij pri odlaganju. 

 Zasnova za trpežnost, nadgradljivost in možnost 

popravila. 

 Podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu 

njegove tehnične življenjske dobe.  

 Zasnova za demontažo in ravnanje z izrabljenimi 

izdelki za čim večjo obnovo virov.  

Upoštevajte, da okoljski vidiki niso nujno razvrščeni po pomembnosti.  

3. SPLOŠNA OPOMBA O PREVERJANJU 

Pri številnih merilih je predlagano sredstvo za preverjanje predložitev poročil o preskusih. Za vsako merilo so navedene ustrezne preskusne 

metode. Javni organ se odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti te rezultate preskusov. Na splošno se ne zdi potrebno, da se od vseh 

ponudnikov zahteva, naj že na začetku predložijo rezultate preskusov. Za zmanjšanje bremena ponudnikov in javnih organov bi ob predložitvi 

ponudb lahko zadostovala lastna izjava. Poleg tega obstajajo različne možnosti za to, če in kdaj bi bili potrebni 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 

zadostnega, se naročilo lahko dodeli. Če se dokaz šteje za nezadostnega ali neskladnega, se:  

(i) lahko v primeru tehnične specifikacije dokaz zahteva od naslednjega ponudnika z najvišjim številom točk, ki bi se nato proučil za 

dodelitev naročila;  
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(ii) lahko v primeru merila za dodelitev dodeljene dodatne točke odštejejo od te ponudbe, njena razvrstitev pa se ponovno izračuna 

ob upoštevanju vseh nadaljnjih posledic.  

Vendar se s tem zagotovi le, da je bil za te zahteve preskušen vzorčni model in ne oprema, ki se dejansko dobavi v okviru naročila. Pri 

okvirnih sporazumih je lahko položaj drugačen. Dodatno je obravnavan v naslednji točki, povezani z izvajanjem naročil, in v dodatnih 

pojasnilih v nadaljevanju.    

 

b) Med izvajanjem pogodbe: rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za enega ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na 

splošno bodisi v primeru dvomov o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih ni določeno začetno 

naročilo opreme.  

 

Priporoča se, da se v pogodbo izrecno vključijo klavzule o izvedbi naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik (sam ali ob 

pomoči specializiranega organa) kadar koli v obdobju veljavnosti pogodbe izvede naključne preskuse za preverjanje. Če se na podlagi rezultatov 

takih preskusov ugotovi, da dobavljeni izdelki ne izpolnjujejo meril, lahko javni naročnik naloži kazni, sorazmerne s stopnjo neskladnosti, in 

prekine pogodbo. Nekateri javni organi so med pogoje vključili pogoj, da stroške preskušanja krije javni organ, če se po preskusih ugotovi, da 

izdelek izpolnjuje njihove zahteve, če pa zahteve niso izpolnjene, stroške krije dobavitelj.  

 

Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj je treba predložiti dokaz, odvisno od posebne sestave pogodbe: 

 pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni modeli, ki se dobavijo, opredelijo ob dodelitvi 

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

naročilih blaga;  

 pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, z nadaljnjimi razpisi za predhodno izbrane 

potencialne dobavitelje morajo ponudniki v tej začetni fazi predizbora morda dokazati le, da lahko dobavijo izdelke, ki izpolnjujejo 

najmanjše zmogljivostne zahteve iz okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se dodelijo po razpisu za 

predhodno izbrane dobavitelje, se načeloma uporabljajo enaki dejavniki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če mora dobavitelj v okviru 

razpisa dokazati, da izpolnjuje dodatne zahteve. Če je razpis povezan le s ceno, bi bilo treba proučiti možnost preverjanja v fazi izvajanja 

pogodbe.  

 

Izpostaviti je treba tudi potencial ponudnikov, da zagotovijo preverjanje na podlagi opreme z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim 

okoljskim znakom I tipa I (v skladu s standardom ISO 14024), ki izpolnjuje enake določene zahteve.  Tudi za to opremo se šteje, da izpolnjuje 

ustrezna merila, in preverjanje bi se zahtevalo v skladu z istim pristopom, kot je bil določen za rezultate preskusa.   

Upoštevati je treba, da v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU javni naročniki sprejmejo tudi druga ustrezna dokazila.  Med njimi je lahko 

tehnična dokumentacija proizvajalca, kadar zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more pridobiti v ustreznih 

rokih.  To velja, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če s tem dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki jih 

zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za dodelitev ali pogoje za izvedbo naročila. V primeru sklicevanja na 
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potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti, javni naročniki za izvedbo preskusov sprejmejo tudi 

potrdila/poročila o preskusih drugih enakovrednih organov za ugotavljanje skladnosti.  
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4. MERILA EU ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE RAČUNALNIKOV IN MONITORJEV 

4.1 Javno naročanje računalnikov in monitorjev  

Vsebina 

Nakup računalnikov in/ali prikazovalnikov z majhnimi vplivi na okolje v življenjski dobi. 

 Osnovna merila 4.1.1

4.1.1.1 Tehnične specifikacije 

Energetska merila 

TS 1. Minimalna energetska 

učinkovitost računalnikov  

Obrazložitev:  

Računalniki, skladni z zahtevami 

specifikacije Energy Star, naj bi v stanju 

pripravljenosti in stanju nedelovanja 

porabili precej manj energije, ki obsega 

precejšen delež energije, ki jo porabijo 

računalniki in prenosni računalniki.  

Energetska učinkovitost računalnikov izpolnjuje zahteve glede energetske učinkovitosti iz najnovejše različice standarda o oznaki 

Energy Star. 

Različica, veljavna ob objavi, je 6.1, posodobitve pa so na voljo na spletni povezavi: 

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

V skladu s Prilogo III k Direktivi 2012/27/EU o energetski učinkovitosti računalniki, ki jih kupi osrednja vlada, izpolnjujejo 

zahteve iz najnovejše različice specifikacij Energy Star za EU.   

Preverjanje: Ponudnik predloži poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v najnovejši 

različici specifikacij Energy Star. Predloži jih ob dodelitvi naročila ali na zahtevo pred dodelitvijo.  

Modeli z oznako EU Energy Star, registrirani v zbirki podatkov programa, se štejejo za skladne. Sprejmejo se tudi registracije po 

najnovejši različici specifikacij Energy Star iz ZDA, če je preskušanje potekalo v skladu z evropskimi zahtevami za vhodno 

napajanje. 

Izdelki z znakom EU za okolje za osebne, prenosne in tablične računalnike ali z drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki 

izpolnjujejo določene zahteve, se štejejo za skladne. 

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


 

 10 

TS 2. Minimalna energetska 

učinkovitost monitorjev 

Obrazložitev:  

Računalniški monitorji, skladni z 

zahtevami specifikacij Energy Star, naj bi 

pri delovanju porabili precej manj energije. 

Energetska učinkovitost monitorjev izpolnjuje zahteve glede energetske učinkovitosti iz najnovejše različice standarda o oznaki 

Energy Star. 

Različica, veljavna ob objavi, je 6.0, posodobitve pa so na voljo na spletni povezavi: 

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

V skladu s Prilogo III k Direktivi 2012/27 o energetski učinkovitosti pisarniška oprema, ki jo kupi osrednja vlada, izpolnjuje 

zahteve iz najnovejše različice specifikacij Energy Star.   

Preverjanje:  

Ponudnik predloži poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v najnovejši različici 

specifikacij Energy Star.  Predloži jih na zahtevo pred dodelitvijo naročila ali po njej [se določi].   

Modeli z oznako EU Energy Star, registrirani v zbirki podatkov programa, se štejejo za skladne. Sprejmejo se tudi registracije po 

specifikacijah Energy Star iz ZDA, če je preskušanje potekalo v skladu z evropskimi zahtevami za vhodno napajanje. 

Izdelki z okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjujejo določene zahteve, se štejejo za skladne. 

Merila za nevarne snovi 

TS 3. Izjava za snovi s seznama 

kandidatnih snovi iz uredbe REACH 

Obrazložitev:  

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

objavlja seznam snovi, razvrščenih kot 

snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost 

(SVHC). Lahko so rakotvorne, mutagene 

ali strupene za razmnoževanje (CMR) 

in/ali obstojne, bioakumulativne in 

strupene v okolju (PBT). Te snovi se 

vnesejo na seznam kandidatnih snovi za 

omejitev uporabe v EU. Z razkritjem 

njihove prisotnosti v opremi IT se poveča 

preglednost in s tem možnost nadzora 

njihove uporabe. 

Ponudnik izjavi, ali so katere koli snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH prisotne v koncentraciji, višji od 0,1 % 

(masni delež) v celotnem izdelku in v katerem koli od naslednjih podsklopov:  

- zasedena matična plošča (vključno s centralno procesno enoto, bralno-pisalnim pomnilnikom (RAM) in grafičnimi 

enotami), 

- prikazovalnik (vključno z osvetlitvijo v ozadju), 

- ohišja in okvirji, 

- zunanja tipkovnica, miška in/ali sledilna ploščica, 

- zunanji napajalni kabli za izmenični in enosmerni tok (vključno z adapterji in napajalniki). 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo, v kateri opredeli, katere posebne snovi so prisotne.   

 

Podaljšanje življenjske dobe izdelka 

TS 4. Garancija in sporazumi o Ponudnik zagotovi najmanj dvoletno garancijo, veljavno od dobave izdelka. Garancija zajema popravilo ali zamenjavo in vključuje 

http://www.eu-energystar.org/
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opravljanju storitev  

Obrazložitev:  

Oprema ali komponente z okvaro so lahko 

razlog za prehitro zamenjavo opreme. 

Garancija in sporazum o opravljanju 

storitev sta lahko spodbuda za dobavitelje, 

da zagotovijo daljšo življenjsko dobo 

svojih izdelkov in jamčijo, da bodo 

prevzeli odgovornost za popravilo 
morebitnih okvar. 

 

sporazum o opravljanju storitev z možnostjo prevzema in vračila opreme ter popravila na kraju samem.  

V garanciji bo zajamčeno, da so izdelki v skladu s specifikacijami iz naročila brez dodatnih stroškov. Zajema tudi okvare baterije5.  

 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo, da dobavljene izdelke krije garancija v skladu s specifikacijami iz naročila in zahtevami za storitve.  

 

TS 5. Možnost popravila in zamenjave 

komponent in delov 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je zagotoviti, da se 

oprema zaradi okvar, ki se lahko popravijo 

in so večinoma posledica nedelovanja 

zamenljivih komponent, ne bo prehitro 

prenehala uporabljati. 

 

TS 5(a). Stalna razpoložljivost nadomestnih delov  

Ponudnik zagotovi, da so nadomestni deli, vključno vsaj z deli, opredeljenimi v merilu TS 5(b), razpoložljivi vsaj tri leta od datuma 
nakupa.   

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo, da bodo javnemu naročniku ali prek ponudnika storitev na voljo združljivi nadomestni deli, vključno s 
polnljivimi baterijami (kjer je to ustrezno). 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 5(b). Zasnova za možnost popravila 

Kjer je to ustrezno, so naslednji deli zlahka dostopni in zamenljivi  

z uporabo univerzalno razpoložljivih orodij (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto):  

Računalniki: 

(i) trdi disk/SSD disk,  

(ii) pomnilnik,  

(iii) polnljiva baterija.  

Prikazovalniki: 

(i) zaslonski sestav in enote za osvetlitev v ozadju LCD, 

(ii) napajalno in krmilno tiskano vezje, 

(iii) stojala (razen stojal, integriranih z ohišjem). 

Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki so izvzeti iz zahtev za računalniške dele (i) in (ii).  Za te izdelke se uporabi 
merilo za dodelitev C 7, da se spodbudi boljša zasnova.  

 

                                            
5
 Med okvare spadata tudi neuspešno polnjenje in nezaznavanje povezanosti baterije.  Postopno upadanje zmogljivosti baterije zaradi uporabe se ne šteje za okvaro, razen če je 

predmet posebnega garancijskega določila (glej merilo C6).  
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Ponudnik predloži jasna navodila za razstavljanje in popravilo (npr. v tiskani ali elektronski obliki ali kot videoposnetek), ki 

omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode. 
Zagotovijo se v tiskani obliki ali na spletni strani proizvajalca. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik priloži priročnik, ki vsebuje sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, 
in potrebna orodja.  V njem je navedeno tudi, katere dele zajema sporazum o opravljanju storitev v okviru garancije.   

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 5(c). Preprosta zamenjava polnljivih baterij  

Polnljive baterije niso prilepljene ali spajkane na prenosne izdelke.  Zamenja jih lahko poklicni uporabnik ali serviser. 

V navodilih za uporabo ali na spletni strani proizvajalca je navedeno, kako se lahko odstrani sklop polnljive baterije. 

Preverjanje: 

Ponudnik opiše, kako je baterija vgrajena v izdelek, kateri koraki so potrebni za njeno odstranitev, in pojasni oznake na ohišju. 

Priloži tudi izvod ustreznih navodil za uporabo.  

Javni naročnik si pridržuje pravico, da zahteva vizualni pregled naključno izbranih dobavljenih izdelkov.  Oprema z znakom EU za 

okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Ravnanje z izrabljenimi izdelki 

TS 6. Označevanje plastičnih ohišij, 

omaric in okvirjev 

Obrazložitev:  

Z označevanjem plastičnih delov se olajša 

njihovo recikliranje, saj lahko izvajalec 

recikliranja učinkoviteje loči različne 

plastične dele glede na vrsto materiala. 

Zunanja plastična ohišja, omarice in okvirji, ki so težji od 100 gramov, njihova površina pa je večja od 50 cm2, se označijo v skladu 

s standardoma ISO 11469 in ISO 1043-1. 

Preverjanje:  

Ponudnik navede plastične dele po teži, polimerski sestavi in oznakah v skladu s standardoma ISO 11469 in ISO 1043. Velikost in 

položaj oznak sta slikovno prikazana. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

 

4.1.1.2 Merila za dodelitev 

Energetska merila 

AC 1. Izboljšanje porabe energije nad 

določenim standardom Energy Star 
Priporoča se, da se to merilo uporabi skupaj z TS 1 za namizne računalnike, če so določeni izdelki namenjeni grafično intenzivni 
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Obrazložitev:  

Spodbuja in nagradi se večja energetska 

učinkovitost, ki presega minimalne 

zahteve, določene v skladu s 

specifikacijami Energy Star, za vse vrste 

izdelka, zlasti za namizne računalnike, ki 

porabijo več električne energije, v 

kombinaciji s prikazovalniki.   

uporabi.   

Točke se dodelijo, če je izdelek energetsko učinkovitejši od vrednosti ETEC_MAX
6 za računalnike in vrednosti PON_MAX za monitorje7. 

Ti se izračunata v primerjavi z najmanjšo zmogljivostjo, zahtevano v skladu s specifikacijami Energy Star (glej merili TS 1 in 

TS 2).  

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]. Točke se dodelijo sorazmerno z izboljšanjem učinkovitosti v primerjavi z vrednostjo 

ETEC_MAX ali PON_MAX: 

 več kot 80 % nižje: x točk; 

 60–79 % nižje: 0,8x točke; 

 40–59 % nižje: 0,6x točke; 

 20–39 % nižje: 0,4x točke; 

 10–19 % nižje: 0,2x točke. 

Namesto vrednosti ETEC_MAX za računalnike ali vrednosti PON_MAX za monitorje bi se lahko zahteval izračun stroškov v življenjski 

dobi, pri katerem bi se na podlagi ponujenega potenciala izboljšanja sorazmerno znižali skupni tekoči stroški izdelka v primerjavi z 

energetsko manj učinkovitim modelom.   

Preverjanje: 

Ponudnik predloži poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v najnovejši različici 

specifikacij Energy Star.  Sprejme se vrednost ETEC ali vrednost PON iz poročila o preskusu ali za kvalificirane modele, kot je 

vnesena v zbirko podatkov EU za oznako Energy Star. Predložijo se ob dodelitvi naročila ali na zahtevo pred dodelitvijo. 

Podaljšanje življenjske dobe izdelka 
8
 

AC 2. Stroškovna učinkovitost 

nadomestnih delov  

Obrazložitev:  

Namen tega merila je zagotoviti, da so 

popravila ekonomsko privlačna v 

primerjavi z zamenjavo opreme, s čimer bi 

se preprečilo prehitro prenehanje uporabe 

Ponudnik predloži cenik vsaj za naslednje sestavne dele:  

[tukaj se zagotovi seznam delov, pri čemer se predloži vsaj seznam TS 5(b)].  

Za zgoraj navedene sestavne dele se zagotovijo okvirni stroški dela za zamenjavo, ki jo opravijo ponudnikovi pooblaščeni 

serviserji. Točke se dodelijo po stroškovno najkonkurenčnejših ponudbah.   

Na zagotovljenem seznamu bi morali biti navedeni tudi dodatni sestavni deli, če se štejejo za pomembne za primerjavo cen. 

                                            
6
 Vrednost ETEC_MAX je največja količina energije, ki jo računalnik porabi pri preskušanju, da se mu dodeli oznaka Energy Star. Največja mejna vrednost za računalnik se izračuna v 

skladu z enačbo 2 iz Sklepa Komisije (EU) 2015/1402, s katerim se v EU izvajajo specifikacije Energy Star 6.1. 
7
 Vrednost PON_MAX je največja količina energije, ki jo računalniški monitor porabi pri preskušanju, da se mu dodeli oznaka Energy Star. Največja mejna vrednost za računalniški 

monitor se izračuna v skladu s tabelo 1 iz Sklepa Komisije 2014/202/EU, s katerim se v EU izvajajo specifikacije Energy Star 6.0. 
8 Namesto, da se določita dve ločeni merili za dodelitev za nadomestne dele in garancije, bi se lahko združili v eno merilo, s katerim bi se ocenila skupna ponudba in ki bi vključevalo 

trajanje garancije, njen obseg in ponudbo nadomestnih delov. 
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izdelkov zaradi ekonomskih dejavnikov. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži cenik za originalne ali združljive nadomestne dele in okvirne stroške dela za njihovo zamenjavo, med drugim 

tudi za polnljive baterije (kjer je to ustrezno). 

AC 3. Daljše garancije in sporazumi o 

opravljanju storitev 

Obrazložitev:  

Spodbujajo in nagradijo se daljše garancije 

in sporazumi o opravljanju storitev, saj so 

spodbuda za dobavitelje, da zagotovijo 

daljšo življenjsko dobo svojih izdelkov ter 

da se zaradi okvar, ki se lahko popravijo, 

oprema ne bo prehitro prenehala 

uporabljati. 

 

Dodatne točke se dodelijo za vsako dodatno leto ponujene garancije in sporazuma o opravljanju storitev, ki je daljše od 

minimalnega obdobja iz tehničnih specifikacij.   Dodelijo se naslednje točke.  

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]:   

 dodatna 4 leta ali več: x točk;  

 dodatna 3 leta: 0,75x točke; 

 dodatni 2 leti: 0,5x točke; 

 dodatno leto: 0,25x točke.  

 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži izvod garancije in sporazuma o opravljanju storitev.  Poleg tega izjavi, da zajemata združljivost blaga s 

specifikacijami iz naročila. 

AC 4.  Pomnilnik in masovni pomnilnik 

tabličnega in prenosljivega računalnika 

vse v enem 

Obrazložitev:  

Namen cilja je zagotoviti, da se oprema ne 

bo prehitro prenehala uporabljati zaradi 

nezadostne velikosti pomnilnika in 

potenciala za nadgradnje, ki bi lahko 

omejila prihodnji potencial delovanja nove 

programske opreme in izboljšanih 

operacijskih sistemov. 

Točke se dodelijo izdelkom, ki imajo naslednje funkcije:  

(i) Bralno-pisalni pomnilnik (RAM): 

- spajkani bralno-pisalni pomnilnik z najmanjšo velikostjo 4 GB ali 

- potencial, da se bralno-pisalni pomnilnik zamenja ali nadgradi (zasnova v obliki vtiča). 

(ii) Masovni pomnilnik: 

- potencial, da se pomnilnik poveča z režami, ki podpirajo medije za masovno shranjevanje, ali 

- dodatni masovni pomnilnik, vgrajen v tipkovnico (za prenosljive računalnike vse v enem).    

Podmerila za bralno-pisalni pomnilnik niso primerna za naprave, katerih glavne aplikacije se izvajajo v oblaku. To merilo se ne bi 

smelo uporabljati za primerjavo ponudb, ki ponujajo različne rešitve, tj. vgrajeni pomnilnik ali pomnilnik v oblaku. 

Preverjanje:  

Ponudnik zagotovi podatke o fizični zasnovi pomnilnika in/ali velikosti pomnilnika modelov, ki jih dobavi. 

AC 5. Življenjska doba in vzdržljivost 

polnljive baterije  

Točke se dodelijo za boljšo vzdržljivost, večjo od 300 ciklusov (z 80-odstotnim ohranjanjem zmogljivosti). Dodeli se lahko največ 
x točk [se določi]:   

 1 000 ciklusov ali več: x točk;  
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Obrazložitev:  

Namen tega merila je nagraditi daljše 

življenjske dobe baterij, s čimer se zmanjša 

vpliv na okolje, povezan s proizvodnjo 

novih baterij, in morda podaljša življenjska 

doba izdelkov, ki jih napajajo baterije. 

 800 ciklusov ali več: 0,75x točke;  

 500 ciklusov ali več: 0,5x točke;  

 do 499 ciklusov 0,25x točke. 

Najkrajša življenjska doba baterije v urah se določi v skladu z zahtevami javnega naročnika. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži poročilo o preskusu za baterijske celice ali sklope, ki so skladni s preskusom standarda IEC EN 61960 

„vzdržljivost v ciklusih“, ki se opravi pri 25 °C in po stopnji 0,2 It A ali 0,5 It A (postopek pospešenega preskusa). 

Pri izpolnjevanju te zahteve se lahko uporabi delno polnjenje, če je programska oprema tovarniško nameščena kot privzeta 

nastavitev in so zahteve iz razpisa o življenjski dobi baterije izpolnjene na ravni delnega polnjenja, ki je skladna z zahtevo glede 

ciklusov. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 
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 Celovita merila 4.1.2

4.1.2.1 Izbirna merila 

Merila za nevarne snovi 

SC 1. Nadzor omejenih snovi 

Obrazložitev:  

Znano je, da so nekatere snovi, ki se 

uporabljajo v proizvodnji računalnikov in 

monitorjev, še posebno škodljive za okolje 

ali zdravje ljudi. Te snovi se lahko 

sproščajo v okolje med: 

- proizvodnim postopkom 

(potencialna izpostavljenost 

delovne sile in okolja),  

- uporabo opreme (potencialna 

izpostavljenost uporabnika) ali 

- recikliranjem ali odlaganjem 

opreme (potencialna 

izpostavljenost celotnih lokalnih 

skupnosti in verige preskrbe s 

hrano).  

Z nadzorom prisotnosti takih snovi v fazi 

oblikovanja in proizvodnje se lahko čim 

bolj zmanjšajo ti različni učinki med 

življenjsko dobo izdelka. 

 

Ponudnik za dobavljene izdelke dokaže izvajanje okvira za opravljanje nadzora omejenih snovi v verigi preskrbe s hrano.  

Ocenjevanje izdelkov v skladu z nadzorom omejenih snovi bi moralo zajemati vsaj naslednja področja: 

- načrtovanje/oblikovanje izdelka, 

- skladnost dobavitelja, 

- analitsko preskušanje.  

Nadzor omejenih snovi se uporablja vsaj za snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH in omejene snovi iz direktive o 

omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi.  Zbirka podatkov za deklaracije materialov v skladu s standardom IEC 624749 se 

uporabi kot podlaga za opredeljevanje sledenja in izjavo v zvezi s posebnimi informacijami o sestavi dobavljenih izdelkov. Nadzor 

omejenih snovi se uporabi za zagotavljanje, da je ponudnik seznanjen s prisotnostjo ali odsotnostjo snovi, ki so navedene v zbirki 

podatkov v skladu s standardom IEC 62474.   

Izjave o skladnosti dobavitelja z nadzorom omejenih snovi se zberejo in posodabljajo 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 se zagotovi, da se skladnost izdelka in dobavitelja znova oceni ob spremembi: 

- zahtev glede omejenih snovi; 

- materialov, delov in podsklopov; 

- proizvodnje in postopkov sestavljanja. 

Pri izvajanju nadzora omejenih snovi se upošteva standard IEC 62476 ali enakovredni standard in zbirka podatkov za deklaracijo 

materialov v skladu s standardom IEC 62474. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži dokumentacijo, v kateri so opisani sistem in njegovi postopki ter ki vsebuje dokaz o njegovem izvajanju.  

 

 

 

 

                                            
9
 Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC), IEC 62474: Deklaracija materialov za izdelke 

elektronske industrije, http://std.iec.ch/iec62474. 
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4.1.2.2 Tehnične specifikacije 

Energetska merila 
TS 1. Minimalna energetska 

učinkovitost računalnikov 

Obrazložitev:  

Računalniki, skladni z zahtevami iz 

specifikacije Energy Star, naj bi v stanju 

pripravljenosti in stanju nedelovanja 

porabili precej manj energije, ki obsega 

precejšen delež porabe energije 

računalnikov in monitorjev. 

Energetska učinkovitost računalnikov izpolnjuje zahteve glede energetske učinkovitosti iz najnovejše različice standarda o oznaki 

Energy Star. 

Različica, veljavna ob objavi, je 6.1, posodobitve pa so na voljo na spletni povezavi: 

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

V skladu s Prilogo III k Direktivi 2012/27/EU o energetski učinkovitosti računalniki, ki jih kupi osrednja vlada, izpolnjujejo 

zahteve iz najnovejše različice specifikacij Energy Star za EU.   

Preverjanje: Ponudnik predloži poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v najnovejši 

različici specifikacij Energy Star. Predložijo se ob dodelitvi naročila ali na zahtevo pred dodelitvijo. 

Modeli z oznako EU Energy Star, registrirani v zbirki podatkov programa, se štejejo za skladne. Sprejmejo se tudi registracije po 

najnovejši različici specifikacij Energy Star iz ZDA, če je preskušanje potekalo v skladu z evropskimi zahtevami za vhodno 

napajanje. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 2. Minimalna energetska 

učinkovitost monitorjev 

Obrazložitev:  

Računalniški monitorji, skladni z 

zahtevami specifikacij Energy Star, naj bi 

pri delovanju porabili precej manj energije. 

Energetska učinkovitost monitorjev izpolnjuje zahteve glede energetske učinkovitosti iz najnovejše različice standarda o oznaki 

Energy Star. 

Različica, veljavna ob objavi, je 6.0, posodobitve pa so na voljo na spletni povezavi: 

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

V skladu s Prilogo III k Direktivi 2012/27/EU o energetski učinkovitosti računalniki, ki jih kupi osrednja vlada, izpolnjujejo 

zahteve najnovejše različice specifikacij Energy Star.   

Preverjanje:  

Ponudnik predloži poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v najnovejši različici 

specifikacij Energy Star.  Predloži jih na zahtevo pred dodelitvijo naročila ali po njej [se določi].   

Modeli z oznako EU Energy Star, registrirani v zbirki podatkov programa, se štejejo za skladne. Sprejmejo se tudi registracije po 

specifikacijah Energy Star iz ZDA, če je preskušanje potekalo v skladu z evropskimi zahtevami za vhodno napajanje. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Merila za nevarne snovi 

TS 3. Izjava za snovi s seznama 

kandidatnih snovi iz uredbe REACH 

Ponudnik izjavi, ali so katere koli snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH prisotne v koncentraciji, višji od 0,1 % 

(masni delež) v celotnem izdelku in v katerem koli od naslednjih podsklopov:  

- zasedena matična plošča (vključno s centralno procesno enoto, bralno-pisalnim pomnilnikom (RAM) in grafičnimi 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Obrazložitev:  

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

objavlja seznam snovi, razvrščenih kot 

snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost 

(SVHC). Lahko so rakotvorne, mutagene 

ali strupene za razmnoževanje (CMR) 

in/ali obstojne, bioakumulativne in 

strupene v okolju (PBT). Te snovi se 

vnesejo na seznam kandidatnih snovi za 

omejitev uporabe v EU. Z razkritjem 

njihove prisotnosti v opremi IT se poveča 

preglednost in s tem možnost nadzora 

njihove uporabe. 

enotami), 

- prikazovalnik (vključno z osvetlitvijo v ozadju), 

- ohišja in okvirji, 

- zunanja tipkovnica, miška in/ali sledilna ploščica, 

- zunanji napajalni kabli za izmenični in enosmerni tok (vključno z adapterji in napajalniki). 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo, v kateri opredeli, katere posebne snovi so prisotne.  Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim 

okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 4. Mehčala v zunanjih kablih 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je preskusiti odsotnost 

nevarnih ftalatov v napajalnih kablih, ki 

bodo od leta 2019 omejeni v skladu s 

spremembo direktive o omejevanju 

uporabe nekaterih nevarnih snovi, ki so že 

na seznamu kandidatnih snovi, ki vzbujajo 

veliko zaskrbljenost, in srednjeverižnih 

kloriranih parafinov, ki jih vodilni 

proizvajalci že omejujejo, ker so strupeni 

za razmnoževanje in škodljivi za vodno 

okolje.  

V zunanjih napajalnih kablih za izmenični in enosmerni tok ne bodo prisotna naslednja mehčala: 

(i) Ftalatna mehčala: DEHP, BBP, DBP in DIBP  

Največja dovoljena mejna koncentracija: 0,1 % po teži polimerskega kabelskega plašča za posamezni ftalat. 

(ii) Alkani srednjeverižnih kloriniranih parafinov C14–17 

Največja dovoljena mejna koncentracija: 0,1 % po teži polimerskega kabelskega plašča. 

Preverjanje: 

Preverjanje se izvede v skladu z določeno preskusno metodo in kontrolnimi mejnimi koncentracijami: 

(a) Ftalatna mehčala: DEHP, BBP, DBP in DIBP  

Preskusna metoda: EN 14372, EPA 8270D ali enakovredni standard10.  

 (b) Alkani srednjeverižnih kloriniranih parafinov C14–17 

Preskusna metoda: EPA 8270D, EPA 3550C ali enakovredni standard. 

Ponudnik ob dodelitvi naročila predloži poročilo o preskusu za napajalne kable za vsako ločeno dobavljeno družino izdelkov. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Podaljšanje življenjske dobe izdelka 

TS 5. Garancija in sporazumi o Ponudnik zagotovi najmanj triletno garancijo, veljavno od dobave izdelka. Garancija zajema popravilo ali zamenjavo in vključuje 

                                            
10

 Razvija se novi standard v podporo izvajanju Delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015. Standard IEC 62321-8 Določanje posebnih ftalatov v polimerskih 

materialih z masno spektrometrijo („Determination of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry“) bo zagotovil usklajeno preskusno metodo in bi se moral po 

objavi (predvidoma junija 2017) navesti namesto navedenih standardov.   
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opravljanju storitev  

Obrazložitev:  

Oprema ali komponente z okvaro so lahko 

razlog za prehitro zamenjavo opreme. 

Garancija in sporazum o opravljanju 

storitev sta lahko spodbuda za dobavitelje, 

da zagotovijo daljšo življenjsko dobo 

svojih izdelkov in jamčijo, da bodo 

prevzeli odgovornost za popravilo 
morebitnih okvar. 

 

sporazum o opravljanju storitev z možnostjo prevzema in vračila opreme ter popravila na kraju samem.  

V garanciji bo zajamčeno, da so izdelki v skladu s specifikacijami iz naročila brez dodatnih stroškov. Zajema tudi okvare baterije5.  

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo, da dobavljene izdelke krije garancija v skladu s specifikacijami iz naročila in zahtevami za storitve.  

TS 6. Možnost popravila in zamenjave 

sestavnih delov 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je zagotoviti, da se 

oprema zaradi okvar, ki se lahko popravijo 

in so večinoma posledica nedelovanja 

zamenljivih komponent, ne bo prehitro 
prenehala uporabljati. 

 

TS 6(a). Stalna razpoložljivost nadomestnih delov 

Ponudnik zagotovi, da so nadomestni deli, vključno vsaj z deli, opredeljenimi v merilu TS 6(b), razpoložljivi vsaj pet let od datuma 

nakupa.  Kjer je ustrezno, se zagotovijo sestavni deli z boljšo zmogljivostjo ali učinkovitostjo. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo, da bodo javnemu naročniku ali prek ponudnika storitev na voljo združljivi nadomestni deli, vključno s 

polnljivimi baterijami (kjer je to ustrezno). 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 6(b). Zasnova in podpora možnosti popravila 

Kjer je to ustrezno, so naslednji deli zlahka dostopni in zamenljivi z uporabo univerzalno razpoložljivih orodij (tj. z izvijačem, 

lopatico, kleščami ali pinceto):  

Računalniki: 

(i) trdi disk/SSD disk,  

(ii) pomnilnik,  

(iii) polnljiva baterija,  

(iv) zaslonski sestav in enote za osvetlitev v ozadju LCD,  

(v) tipkovnica in podloga za miško.  

Prikazovalniki: 

(i) zaslonski sestav in enote za osvetlitev v ozadju LCD, 

(ii) napajalno in krmilno tiskano vezje, 

(iii) stojala (razen stojal, integriranih z ohišjem). 

Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki so izvzeti iz zahtev za računalniške dele (i) in (ii). Za spodbujanje boljše 
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zasnove se uporabi merilo za dodelitev C 7.  

Ponudnik predloži jasna navodila za razstavljanje in popravilo (npr. v tiskani ali elektronski obliki ali kot videoposnetek), ki 

omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode. 

Zagotovijo se v tiskani obliki ali na spletni strani proizvajalca. 

Preverjanje: 

Ponudnik priloži priročnik, ki vsebuje sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, 

in potrebna orodja.  V njem je navedeno tudi, katere dele zajema sporazum o opravljanju storitev v okviru garancije. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 6(c). Preprosta zamenjava polnljivih baterij  

Polnljive baterije niso prilepljene ali spajkane na prenosne izdelke. Zamenja jih lahko poklicni uporabnik ali serviser. 

Če polnljiva baterija deluje manj kot 800 ciklusov vzdržljivosti pri preskusu v skladu s standardom IEC EN 61960, jo je mogoče 

odstraniti iz izdelka v skladu z naslednjimi zahtevami: 

 pri prenosnih računalnikih in prenosljivih računalnikih vse v enem ročno brez orodja; 

 pri podprenosnikih v največ treh korakih11 z izvijačem; 

 pri tabličnih in hibridnih prenosnih računalnikih v največ štirih korakih z izvijačem in razpiralno palčko. 

V navodilih za uporabo ali na spletni strani proizvajalca je navedeno, kako se lahko odstrani sklop polnljive baterije. 

Preverjanje: 

Ponudnik opiše, kako je baterija vgrajena v izdelek, kateri koraki so potrebni za njeno odstranitev, in pojasni oznake na ohišju. 

Priloži tudi izvod ustreznih navodil za uporabo. Javni naročnik si pridržuje pravico, da zahteva vizualni pregled naključno izbranih 

dobavljenih izdelkov.  

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Ravnanje z izrabljenimi izdelki 

TS 7. Možnost recikliranja delov 

Obrazložitev:  

Namen teh meril je obravnavati težavo, ki 

lahko nastane zaradi nekaterih kombinacij 

polimerov, premazov, kovinskih vložkov in 

zlitin pri recikliranju. Merila se 

TS 7(a). Možnosti recikliranja plastičnih ohišij, omaric in okvirjev 

Deli ne vsebujejo ulitih ali prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim orodjem. V 
navodilih za razstavljanje je prikazano, kako se odstranijo. 

Preverjanje:  

Ponudnik opiše, katera orodja so potrebna za odstranitev katerih koli plastičnih delov, ki vsebujejo kovinske vstavke. Za podporo 

skladnosti se zagotovijo vidni dokazi. Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje 
določene zahteve, se šteje za skladno. 

                                            
11

 Korak sestavlja opravilo, ki se konča z odstranitvijo komponente ali dela in/ali zamenjavo orodja. 
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osredotočajo na zahteve glede možnosti 

recikliranja kovinskih vstavkov, premazov 

in zaviralcev gorenja, saj so bili opredeljeni 

kot posebna ovira za recikliranje.   

 

TS 7(b). Možnosti recikliranja plastičnih ohišij, omaric in okvirjev  

Prisotnost barv in premazov ne vpliva bistveno na odpornost plastičnega reciklata, ki se proizvede iz teh komponent po recikliranju 
in pri preskušanju v skladu s standardom ISO 18012 ali enakovrednim standardom. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži veljavna poročila o mehanskih/fizikalnih preskusih, izvedenih v skladu s standardom ISO 180 ali enakovrednim 

standardom. Sprejmejo se poročila o preskusih tretjih oseb, pridobljena od izvajalcev recikliranja plastike, proizvajalcev smole ali 

pri neodvisnih pilotnih preskusih. Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje 

določene zahteve, se šteje za skladno. 

TS 8. Označevanje plastičnih ohišij, 

omaric in okvirjev 

Obrazložitev:  

Z označevanjem plastičnih delov se olajša 

njihovo recikliranje, saj lahko izvajalci 

recikliranja učinkoviteje ločijo različne 
plastične dele glede na vrsto materiala. 

Zunanja plastična ohišja, omarice in okviri, ki so pri tabličnih računalnikih in prenosljivih računalnikih vse v enem težji od 

25 gramov, pri računalnikih in monitorjih pa od 100 gramov, v vseh primerih pa je površina večja od 50 cm2, se označijo v skladu z 

oddelkoma 1 in 4 standardov ISO 11469 in ISO 1043. 

Preverjanje:  

Ponudnik navede plastične dele po teži, polimerski sestavi in oznakah v skladu s standardoma ISO 11469 in ISO 1043. Velikost in 

položaj oznak sta slikovno prikazana. Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje 

določene zahteve, se šteje za skladno. 

 

4.1.2.3 Merila za dodelitev 

Energetska merila 

AC 1. Izboljšanje porabe energije nad 

določenim standardom Energy Star 

Obrazložitev:  

Spodbuja in nagradi se večja energetska 

učinkovitost, ki presega minimalne 

zahteve, določene v skladu s 

specifikacijami Energy Star, za vse vrste 

izdelka, zlasti za namizne računalnike, ki 

Priporoča se, da se to merilo uporabi skupaj z TS 1 za namizne računalnike, če so določeni izdelki namenjeni grafično intenzivni 

uporabi.     

Točke se dodelijo, če je izdelek energetsko učinkovitejši od vrednosti ETEC_MAX
13 za računalnike in vrednosti PON_MAX

14 za 

monitorje. Ti se izračunata v primerjavi z najmanjšo zmogljivostjo, zahtevano v skladu s specifikacijami Energy Star (glej 

merili TS 1 in TS 2).  

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]. Točke se dodelijo sorazmerno z izboljšanjem učinkovitosti v primerjavi z vrednostjo 

ETEC_MAX ali PON_MAX: 

                                            

12
 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. 

 
13

 Vrednost ETEC_MAX je največja količina energije, ki jo računalnik porabi pri preskušanju, da se mu dodeli oznaka Energy Star. Največja mejna vrednost za računalnik se izračuna v 

skladu z enačbo 2 iz Sklepa Komisije (EU) 2015/1402, s katerim se v EU izvajajo specifikacije Energy Star 6.1. 
14

 Vrednost PON_MAX je največja količina energije, ki jo računalniški monitor porabi pri preskušanju, da se mu dodeli oznaka Energy Star. Največja mejna vrednost za računalniški 

monitor se izračuna v skladu s tabelo 1 iz Sklepa Komisije 2014/202/EU, s katerim se v EU izvajajo specifikacije Energy Star 6.0. 



 

 22 

porabijo več električne energije, v 
kombinaciji s prikazovalniki.   

 več kot 80 % nižje: x točk; 

 60–79 % nižje: 0,8x točke; 

 40–59 % nižje: 0,6x točke; 

 20–39 % nižje: 0,4x točke; 

 10–19 % nižje: 0,2x točke. 

Pri računalnikih z diskretnimi grafičnimi prikazovalniki se skupne razpoložljive točke za merilo A3 dodelijo v razmerju 60 : 40. 

Namesto vrednosti ETEC_MAX za računalnike ali vrednosti PON_MAX za monitorje bi se lahko zahteval izračun stroškov v življenjski 

dobi, pri katerem bi se na podlagi ponujenega potenciala izboljšanja sorazmerno znižali skupni tekoči stroški izdelka v primerjavi z 

energetsko manj učinkovitim modelom.   

Preverjanje: 

Ponudnik predloži poročila o preskusih, opravljenih v skladu s preskusnimi metodami, določenimi v najnovejši različici 

specifikacij Energy Star.  Sprejme se vrednost ETEC ali vrednost PON iz poročila o preskusu ali za kvalificirane modele, kot je 

vnesena v zbirko podatkov EU za oznako Energy Star. Predložijo se ob dodelitvi naročila ali na zahtevo pred dodelitvijo. 

Merila za nevarne snovi 

AC 2. Nevarne emisije izrabljenih 

komponent 

Obrazložitev:  

Ta merila priznavajo možnost, da se zaradi 

nepravilnega odlaganja tiskanega vezja in 

kablov zunaj EU, kjer se lahko sežgejo ali 

pirolizirajo, pridobijo kovine in kritične 

surovine.  Merila proizvajalce spodbujajo, 

naj uporabijo materiale in kemijske 

postopke, ki zmanjšuje najnevarnejši 
potencial emisij izrabljenih izdelkov.   

  

AC 2(a). Glavna plošča tiskanega vezja (matična plošča) 

To merilo se ne uporablja za monitorje. 

Točke se dodelijo, če je glavna plošča tiskanega vezja „brezhalogenska“ v skladu s standardom IEC 61249-2-21 in če pri preskusu 

požarne varnosti s simulacijo neprimernega odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme emisije rakotvornih 

policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) znašajo 0,1 mg TEQ/g.  

Preverjanje:  

Poročila o preskusu za sestavo plošče in emisije se predložijo ob dodelitvi za matično ploščo, pripravljeno na namestitev.  

Preskus požarne varnosti se izvede v skladu s standardom ISO 5660 v razmerah oksidativne pirolize (IEC 60695-7-1 za vrsto ognja 

1b s toplotnim tokom 50 kW/m2). Za količinsko opredelitev policikličnih aromatskih ogljikovodikov se uporablja standard 

ISO 11338 (PAO). 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

AC 2(b). Zunanji napajalni kabli 

Točke se dodelijo, če so zunanji napajalni kabli „brezhalogenski malodimni“ v skladu s standardom IEC 62821, pri čemer pri 

preskusu požarne varnosti za polimer napajalnega kabla emisije plinov halogene kisline znašajo manj kot 5,0 mg/g.   

Preverjanje:  

Ob dodelitvi naročila za napajalne kable se predloži poročilo o preskusu požarne varnosti z rezultati glede emisij. Preskus požarne 
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varnosti se izvede v skladu s standardom ISO 60754-1 v razmerah nezadostnega prezračevanja (IEC 60695-7-1 za vrsto ognja 3a s 

toplotnim tokom 50 kW/m2). 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Podaljšanje življenjske dobe izdelka 
15

 
AC 3. Stroškovna učinkovitost 

nadomestnih delov  

Obrazložitev:  

Namen tega merila je zagotoviti, da so 

popravila ekonomsko privlačna v 

primerjavi z zamenjavo opreme, s čimer bi 

se preprečilo prehitro prenehanje uporabe 

izdelkov zaradi ekonomskih dejavnikov. 

 

Ponudnik predloži cenik vsaj za naslednje sestavne dele:  

[tukaj se zagotovi seznam delov, pri čemer se predloži vsaj seznam TS 6(b)].  

Za zgoraj navedene sestavne dele se zagotovijo okvirni stroški dela za zamenjavo, ki jo opravijo ponudnikovi pooblaščeni 

serviserji. Točke se dodelijo po stroškovno najkonkurenčnejših ponudbah.   

Na zagotovljenem seznamu bi morali biti navedeni tudi dodatni sestavni deli, če se štejejo za pomembne za primerjavo cen. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži cenik za originalne ali združljive nadomestne dele in okvirne stroške dela za njihovo zamenjavo, med drugim 

tudi za polnljive baterije (kjer je to ustrezno). 

AC 4. Daljše garancije in sporazumi o 

opravljanju storitev 

Obrazložitev:  

Spodbujajo in nagradijo se daljše garancije 

in sporazumi o opravljanju storitev, saj so 

spodbuda za dobavitelje, da zagotovijo 

daljšo življenjsko dobo svojih izdelkov ter 

da se oprema zaradi okvar, ki se lahko 

popravijo, ne bo prehitro prenehala 

uporabljati. 

 

Dodatne točke se dodelijo za vsako dodatno leto ponujene garancije in sporazuma o opravljanju storitev, ki je daljše od 

minimalnega obdobja iz tehničnih specifikacij.   Dodelijo se naslednje točke.  

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]:   

 dodatna 3 leta ali več: x točk;  

 dodatni 2 leti: 0,6x točke;  

 dodatno leto: 0,3x točke.  

Za prenosne naprave se dodeli dodatne 0,3x točke, če se med prvimi tremi leti garancije zagotovi brezplačna zamenjava polnljive 

baterije, če izgubi več kot 50 % zmogljivosti.   

Javni naročnik bo morda želel opredeliti programsko opremo za določanje referenčne vrednosti življenjske dobe baterije, ki se 

uporabi za ocenjevanje izgube življenjske dobe baterije.   

Preverjanje:  

Ponudnik predloži izvod garancije in sporazuma o opravljanju storitev.  Poleg tega izjavi, da zajemata združljivost blaga s 

specifikacijami iz naročila.  Dodatno se določijo podrobnosti o programski opremi za izračun izgube zmogljivosti baterije.   

AC 5.  Pomnilnik in masovni pomnilnik 

tabličnega in prenosljivega računalnika 

vse v enem 

Točke se dodelijo izdelkom, ki imajo naslednje funkcije:  

(i) Bralno-pisalni pomnilnik (RAM): 

                                            
15 Namesto, da se določita dve ločeni merili za dodelitev za nadomestne dele in garancije, bi se lahko združili v eno merilo, s katerim bi se ocenila skupna ponudba in ki bi 

vključevalo trajanje garancije, njen obseg in ponudbo nadomestnih delov. 
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Obrazložitev:  

Namen cilja je zagotoviti, da se oprema ne 

bo prehitro prenehala uporabljati zaradi 

nezadostne velikosti pomnilnika in 

potenciala za nadgradnje, ki bi lahko 

omejila prihodnji potencial delovanja nove 

programske opreme in izboljšanih 
operacijskih sistemov. 

- spajkani bralno-pisalni pomnilnik z najmanjšo velikostjo 8 GB ali 

- potencial, da se bralno-pisalni pomnilnik zamenja ali nadgradi (zasnova v obliki vtiča). 

(ii) Masovni pomnilnik:  

- potencial, da se pomnilnik poveča z režami, ki podpirajo medije za masovno shranjevanje, ali 

- dodatni masovni pomnilnik, vgrajen v tipkovnico (za prenosljive računalnike vse v enem).   .    

Podmerila za bralno-pisalni pomnilnik niso primerna za naprave, katerih glavne aplikacije se izvajajo v oblaku. To merilo se ne bi 

smelo uporabljati za primerjavo ponudb, ki ponujajo različne rešitve, tj. vgrajeni pomnilnik ali pomnilnik v oblaku. 

Preverjanje:  

Ponudnik zagotovi podatke o fizični zasnovi pomnilnika in/ali velikosti pomnilnika modelov, ki jih dobavi. 

AC 6. Življenjska doba in vzdržljivost 

polnljive baterije 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je nagraditi daljše 

življenjske dobe baterij, s čimer se zmanjša 

vpliv na okolje, povezan s proizvodnjo 
novih baterij. 

Točke se dodelijo za boljšo vzdržljivost, večjo od 500 ciklusov (z 80-odstotnim ohranjanjem zmogljivosti)16. 

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]:   

 1 000 ciklusov ali več: x točk;  

 800 ciklusov ali več: 0,6x točke;  

 do 799 ciklusov: 0,3x točke. 

Najkrajša življenjska doba baterije v urah se določi v skladu z zahtevami javnega naročnika. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži poročilo o preskusu za baterijske celice ali sklope, ki so skladni s preskusom standarda IEC EN 61960 

„vzdržljivost v ciklusih“, ki se opravi pri 25 °C in po stopnji 0,2 It A ali 0,5 It A (postopek pospešenega preskusa).  

Pri izpolnjevanju te zahteve se lahko uporabi delno polnjenje, če je programska oprema tovarniško nameščena kot privzeta 

nastavitev in so zahteve iz razpisa o življenjski dobi baterije izpolnjene na ravni delnega polnjenja, ki je skladna z zahtevo glede 

ciklusov. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

AC 7. Računalniški pogoni za prenosni 

računalnik 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je nagraditi pogone za 

Točke se dodelijo, če se primarni pogon za shranjevanje podatkov, ki se uporablja v prenosnih računalnikih, preskusi in preveri, da 

izpolnjuje vsaj eno od naslednjih zahtev:  

 

(i) trdi disk je zasnovan tako, da prenese polsinusni udarni val 400 G (vključen) in 900 G (izključen), ki traja dve 
milisekundi, ne da bi se poškodovali podatki ali delovanje pogona; 

                                            

16 Učinkovitost ciklusa se lahko doseže s programsko opremo, ki delno napolni baterijo. V tem primeru ponudnik prednamesti programsko opremo kot privzeti način polnjenja.  
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shranjevanje podatkov, ki so trpežnejši in 

robustnejši, zaradi česar so bolj odporni na 

vsakodnevne udarce in nesreče, ter varujejo 

dragocene podatke in potencialno 
podaljšujejo življenjsko dobo opreme. 

 

(ii) glava trdega diska bi se morala s površine diska umakniti v največ 300 milisekundah po zaznanem padcu prenosnega 
računalnika z višine mize (76 cm) in ne glede na njegov položaj;  

(iii) uporablja se polprevodniški disk za shranjevanje podatkov, kot je SSD disk ali eMMC. 

 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži specifikacijo za pogone, vgrajene v izdelek. Pridobi jo od proizvajalca pogona in pri možnosti (i) je priloženo 

poročilo o preskusu v skladu s standardom IEC 62131 ali enakovrednim standardom, pri možnosti (ii) pa v skladu s standardom 

IEC 60068, del 2-31: Ec (Prosti padec, postopek 1) v kombinaciji z IECC 1293 ali enakovrednim standardom. 

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

AC 8. Preskušanje trpežnosti prenosnih 

računalnikov 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je nagraditi prenosne 

računalnike s trpežnejšo in robustnejšo 

zasnovo in proizvajalca, saj so tako 

odpornejši na vsakodnevne obremenitve in 

nesreče, poleg tega pa lahko znižajo 

stroške popravila in podaljšajo življenjsko 
dobo opreme.    

 

Točke se dodelijo izdelkom, ki so prestali preskuse trpežnosti, izvedene v skladu s standardom IEC 60068, US MIL 810G ali 

enakovrednim standardom.  

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]: 

 naključni padec (x/4 točk); 

 odpornost proti udarcem (x/4 točk);  

 odpornost proti tresljajem (x/4 točk); 

 odpornost zaslona (x/8 točk);  

 Toplotni stres (x/8 točk). 

Funkcionalne zmogljivostne zahteve in preskusne specifikacije so določene v Prilogi I k dokumentu z merili.  Sprejmejo se interni 

preskusi v skladu s strožjo specifikacijo, ne da bi bilo potrebno ponovno preskušanje.   

Veljavni preskusi se določijo v povabilu k oddaji ponudb, da se upoštevajo opredeljeni pogoji uporabe izdelka. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži poročila o preskusu, ki prikazujejo, da je bil model preskušen in da izpolnjuje funkcionalne zmogljivostne 

zahteve. Rezultate preskusov preveri tretja oseba.  Obstoječi preskusi istega modela, ki so bili opravljeni v skladu z isto ali strožjo 

specifikacijo, se sprejmejo, ne da bi bilo potrebno ponovno preskušanje.  

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

AC 9. Preskušanje trpežnosti tabličnih 

računalnikov 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je nagraditi tablične 

računalnike s trpežnejšo in robustnejšo 

zasnovo in proizvajalca, saj so tako 

odpornejši na vsakodnevne obremenitve in 

nesreče, poleg tega pa lahko znižajo 

stroške popravila in podaljšajo življenjsko 

dobo opreme.    

Točke se dodelijo izdelkom, ki so prestali preskuse trpežnosti, izvedene v skladu s standardom IEC 60068, US MIL 810G ali 

enakovrednim standardom. 

Dodeli se lahko največ x točk [se določi]:  

 naključni padec (x/2 točki); 

 odpornost zaslona (x/2 točki).  

Funkcionalne zmogljivostne zahteve in preskusne specifikacije so določene v Prilogi I k dokumentu z merili.  Sprejmejo se interni 

preskusi v skladu s strožjo specifikacijo, ne da bi bilo potrebno ponovno preskušanje.   
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 Preverjanje: 

Ponudnik predloži poročila o preskusu, ki prikazujejo, da je bil model preskušen in da je prestal funkcionalne zmogljivostne 

preskuse.  Rezultate preskusov preveri tretja oseba. Obstoječi preskusi istega modela, ki so bili opravljeni v skladu z isto ali strožjo 

specifikacijo, se sprejmejo, ne da bi bilo potrebno ponovno preskušanje.  

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 

Ravnanje z izrabljenimi izdelki 
AC 10. Možnost razstavljanja izdelka 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je spodbujati zasnovo 

opreme, ki se lahko zlahka razstavi v zgolj 

nekaj minutah. Čas in zapletenost 

razstavljanja izrabljenega izdelka IT sta 

merili stroškovne učinkovitosti 

odstranjevanja komponent, ki so dragocene 

s stroškovnega in okoljskega vidika.  

 

Točke se dodelijo za časovno učinkovito ročno razstavljanje in odstranjevanje naslednjih komponent iz izdelkov17, z izjemo 

tabličnih računalnikov, podprenosnikov18 in hibridnih prenosnih računalnikov:  

Vsi izdelki 

(i) Plošče tiskanega vezja v zvezi s funkcijami računanja > 10 cm²  

Stacionarni računalniški izdelki, npr. namizni računalniki 

(ii) Notranji napajalnik  

(iii) Trdi diski 

Prenosni računalniški izdelki, npr. prenosni računalniki 

(iv) Polnljiva baterija  

(v)  Trdi in optični diski (brez SSD diska) 

Računalniški monitorji 

(vi) Prikazovalnik >100 cm2 (tankoplastna tranzistorska enota in plastni vodniki)  

(vii)  Enote LED za osvetlitev v ozadju 

Zadevne komponente se lahko odstranijo z univerzalno razpoložljivimi orodji19. Čas, potreben za odstranjevanje komponent, ne 

presega naslednjih mejnih vrednosti: 

Računalniki: 

– 600 sekund. 

                                            
17

 Če se dobavi več modelov z isto arhitekturo družine izdelkov, se mora preskusiti le reprezentativni izdelek. 
18

 Podprenosnik je za namene teh meril opredeljen kot oblika prenosnega računalnika, ki je tanjši od 21 mm in lažji od 1,8 kg. Hibridni prenosni računalnik (glej ločeno opredelitev v 

členu 2(5)), ki ima obliko podprenosnika, je tanjši od 23 mm. V podprenosnikih so vgrajeni procesorji z majhno porabo in SSD diski.  Pogoni za optične diske običajno niso vgrajeni. 

Polnljive baterije v podprenosnikih imajo daljšo življenjsko dobo kot v prenosnih računalnikih, običajno več kot 8 ur. 
19

 Orodja, ki se lahko uporabijo, so klešče, klešče ščipalke, izvijači, rezila in kladiva, kot je opredeljeno v standardih ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 ali enakovrednih standardih. 
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Monitorji: 

– 400 sekund za zaslone, manjše od 25 palcev;  

– 500 sekund za zaslone, ki merijo 25 palcev ali več ter manj kot 40 palcev;  

– 600 sekund za zaslone, ki merijo 40 palcev ali več ter manj kot 55 palcev. 

Točke se dodelijo sorazmerno s skrajšanjem potrebnega časa v primerjavi z določenimi mejnimi vrednostmi. Dodeli se največ 

x točk [se določi]:  

(i) več kot 60 % nižje: x točk;  

(ii) 31–60 % nižje: 0,6x točke;  

(iii) 10–30 % nižje: 0,3x točke.  

Preverjanje: 

Ob dodelitvi naročila ponudnik predloži poročilo o preskusu razstavljanja v skladu s protokolom iz Priloge II.  Preskus 

razstavljanja opravi specializirano podjetje za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme z dovoljenjem za obdelavo 

električnih odpadkov v skladu s členom 23 okvirne direktive o odpadkih ali podjetje, ki je certificirano v skladu z enakovrednimi 

nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi ali standardi o odpadni električni ali elektronski opremi.  Preverjanje potrebnega časa, ki 

ga opravi tretja oseba, se sprejme kot alternativna možnost posnetku.   

Oprema z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I, ki izpolnjuje določene zahteve, se šteje za skladno. 
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4.2 Ravnanje z izrabljenimi računalniki in monitorji 

Vsebina 

 Vsebina 

Javno naročanje storitev ravnanja z izrabljenimi računalniki in monitorji 

 Osnovna merila 4.2.1

4.2.1.1 Tehnične specifikacije 

TS 1. Varno zbiranje, higienizacija, 

ponovna uporaba in recikliranje 

računalnikov 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je zagotoviti storitve 

zbiranja izrabljene opreme, s čimer se 

lahko čim bolj izkoristita njena ponovna 

uporaba in recikliranje. To se lahko doseže 

s kombinacijo zbiranja in razvrščanja 

opreme, ki ji sledita učinkovit izbris 

podatkov in higienizacija, nato pa 

preskušanje, servisiranje in nadgradnja. 

Vsako potrebno recikliranje ali 

odstranjevanje se opravi, da se obnovijo 

viri in zagotovi skladnost z najvišjimi 

okoljskimi standardi.  

Ponudniki zagotovijo storitev ponovne uporabe in recikliranja za določen inventar izrabljene opreme.  Poročajo, kolikšen delež 

opreme se je ponovno uporabil ali recikliral.  Ponudnik predstavi, kako bo izvajal naslednje vidike splošne storitve (javni naročnik 

mora določiti podrobnosti o naslednjih točkah glede na vrsto, stanje in količino opreme. Poleg tega lahko prouči merilo za 

dodelitev, s katerim se nagradijo ponudniki, ki ponujajo na primer višje ravni ponovne uporabe ali recikliranja):  

- zbiranje; 

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

- preverjanje, servisiranje in nadgradnja20;  

- ponovna prodaja za ponovno uporabo v EU; 

- razstavljanje za recikliranje in odstranjevanje. 

Priprava izdelkov za ponovno uporabo ter operacije recikliranja in odstranjevanja se v celoti izvedejo v skladu z zahtevami iz 

člena 8 Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (prenovitev) ter prilog VII in VIII k tej direktivi21.  

Preverjanje:  

Ponudnik podrobno opiše ureditve za zbiranje, varnost podatkov, preskušanje, ponovno prodajo za ponovno uporabo ter recikliranje 

in odlaganje. To vključuje veljavna potrjevanja skladnosti naprav za obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, ki se bo 

uporabila, v obdobju veljavnosti pogodbe. Glede na lokacijo operacij obdelave se sprejmejo naslednja dokazila: 

- gospodarski subjekti EU: veljavno dovoljenje, ki ga pristojni nacionalni organ izda v skladu s členom 23 

                                            
20

 Nekatere države članice so razvile standarde in/ali sheme, na katere se lahko javni naročniki sklicujejo, da zagotovijo podrobnejša navodila o tem, kako zagotoviti, da je oprema 

primerna za ponovno uporabo in nadaljnjo prodajo. 
21 Če javni naročnik ve, da v razumnem radiju ni naprav za recikliranje, je lahko primerno zahtevati, naj se oprema dostavi na uradno zbirno mesto za odpadno električno in 

elektronsko opremo.     
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Direktive 2008/98/ES, ali potrdilo tretje osebe o skladnosti s tehničnimi zahtevami iz standarda EN 50625-1; 

- gospodarski subjekti, ki niso iz EU: potrdilo tretje osebe o skladnosti z minimalnimi zahtevami o odpadni električni in 

elektronski opremi, ki so določene v merilu, s tehničnimi zahtevami iz standarda EN 50625-1 ali drugih uveljavljenih 

shem za zagotavljanje skladnosti22. 

 

 

4.2.1.2 Klavzule o izvedbi naročila 

CPC 1. Poročanje o stanju opreme  

Obrazložitev:  

Namen merila je zagotoviti, da se zbrana 

oprema dejansko ponovno uporabi ali 

reciklira, kot je bilo načrtovano. 

Izbrani ponudnik predloži poročilo o stanju opreme v inventarju, ko se vsi izdelki obdelajo za ponovno uporabo ali 

recikliranje/odstranjevanje. V poročilu je opredeljen delež izdelkov, ki so se ponovno uporabili ali reciklirali, ne glede na to, ali so 

ostali v EU ali so bili izvoženi. 

CPC 2. Delovanje naprav za ponovno 

uporabo in recikliranje  

Obrazložitev:  

Namen merila je zagotoviti, da se med 

izvajanjem pogodbe uporabljajo naprave za 

recikliranje, ki izpolnjujejo visoke okoljske 

standarde. 

Izbrani ponudnik predloži veljavna potrdila, s katerimi se preverijo potrdila za naprave za ponovno uporabo in recikliranje, ki se 

uporabljajo pri izvajanju pogodbe.  

 

 Celovita merila 4.2.2

4.2.2.1 Tehnične specifikacije 

TS 1. Varno zbiranje, higienizacija, 

ponovna uporaba in recikliranje 

Ponudniki zagotovijo storitev ponovne uporabe in recikliranja za določen inventar izrabljene opreme.  Poročajo, kolikšen delež 

opreme se je ponovno uporabil ali recikliral. Ponudnik predstavi, kako bo izvajal naslednje vidike splošne storitve (javni naročnik 

                                            
22

 Za naslednje sheme zagotavljanja skladnosti se ob pripravi tega dokumenta šteje, da izpolnjujejo te zahteve: standard WEEELABEX:2011 o obdelavi odpadne električne in 

elektronske opreme, standard za odgovorno recikliranje (R2:2013) za elektronske naprave za recikliranje, standard e-Stewards 2.0 za odgovorno recikliranje in ponovno uporabo 

elektronske opreme ter avstralski/novozelandski standard AS/NSZ 5377:2013 o zbiranju, shranjevanju, prevozu in obdelavi izrabljene električne in elektronske opreme. 
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računalnikov 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je zagotoviti storitve 

zbiranja izrabljene opreme, s čimer se 

lahko čim bolj izkoristita ponovna uporaba 

in recikliranje. To se lahko doseže s 

kombinacijo zbiranja in razvrščanja 

opreme, ki ji sledita učinkovit izbris 

podatkov in higienizacija, nato pa 

preskušanje, servisiranje in nadgradnja. 

Vsako potrebno recikliranje ali 

odstranjevanje se opravi, da se obnovijo 

viri in zagotovi skladnost z najvišjimi 

okoljskimi standardi. 

mora določiti podrobnosti o naslednjih točkah glede na vrsto, stanje in količino opreme. Poleg tega lahko prouči merilo za 

dodelitev, s katerim se nagradijo ponudniki, ki ponujajo na primer višje ravni ponovne uporabe ali recikliranja):  

- zbiranje; 

- zaupno ravnanje s podatki in varen izbris podatkov (razen če se izvaja interno. Zahteve določi javni naročnik.);  

- preskušanje, servisiranje in nadgradnja23; 

- ponovna prodaja za ponovno uporabo v EU; 

- razstavljanje za recikliranje in/ali odstranjevanje. 

Priprava izdelkov za ponovno uporabo ter operacije recikliranja in odstranjevanja se v celoti izvedejo v skladu z zahtevami iz 

člena 8 Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (prenovitev) ter prilog VII in VIII k tej direktivi21. 

Preverjanje:  

Ponudnik podrobno opiše ureditve za zbiranje, varnost podatkov, preskušanje, ponovno prodajo za ponovno uporabo in 

recikliranje/odlaganje.  To vključuje veljavna potrjevanja skladnosti naprav za obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, 

ki se bo uporabila, v obdobju veljavnosti pogodbe. Glede na lokacijo operacij obdelave se sprejmejo naslednja dokazila: 

- gospodarski subjekti EU: veljavno dovoljenje, ki ga pristojni nacionalni organ izda v skladu s členom 23 

Direktive 2008/98/ES, ali potrdilo tretje osebe o skladnosti s tehničnimi zahtevami iz standarda EN 50625-1; 

- gospodarski subjekti, ki niso iz EU: potrdilo tretje osebe o skladnosti z minimalnimi zahtevami o odpadni električni in 

elektronski opremi, ki so določene v merilu, s tehničnimi zahtevami iz standarda EN 50625-1 ali drugih uveljavljenih 

shem za zagotavljanje skladnosti24. 

4.2.2.2 Merila za dodelitev 

 AC 1. Sistem spremljanja inventarja  

Obrazložitev:  

Namen tega merila je spodbujati delovanje 

sistemov spremljanja, ki javnim 

naročnikom omogočajo, da preverijo, 

Točke se dodelijo ponudnikom, ki upravljajo sistem spremljanja z edinstvenim identifikatorjem za vsak kos opreme v inventarju 

opreme javnega naročnika. Sistem omogoča spremljanje deleža izdelkov, ki so se ponovno uporabili ali reciklirali, ne glede na to, 

ali so ostali v EU ali so bili izvoženi.  

Preverjanje:  

Ponudnik predloži podrobnosti o sistemu spremljanja, ki ga upravlja.   

                                            
23

 Nekatere države članice so razvile standarde in/ali sheme, na katere se lahko javni naročniki sklicujejo, da zagotovijo podrobnejša navodila o tem, kako zagotoviti, da je oprema 

primerna za ponovno uporabo in nadaljnjo prodajo. 
24

 Za naslednje sheme zagotavljanja skladnosti se ob pripravi tega dokumenta šteje, da so uveljavljene: standard WEEELABEX:2011 o obdelavi odpadne električne in elektronske 

opreme, standard za odgovorno recikliranje (R2:2013) za elektronske naprave za recikliranje, standard e-Stewards 2.0 za odgovorno recikliranje in ponovno uporabo elektronske 

opreme ter avstralski/novozelandski standard AS/NSZ 5377:2013 o zbiranju, shranjevanju, prevozu in obdelavi izrabljene električne in elektronske opreme. 
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kakšno je končno stanje zbrane opreme. 

AC 2. Razstavljanje za lažje recikliranje 

Obrazložitev:  

Namen tega merila je spodbujati selektivno 

razstavljanje opreme, da se čim bolj poveča 

obnova dragocenih virov in čim bolj 

zmanjša vpliv odlaganja na okolje.   

Točke se dodelijo ponudnikom, ki razstavijo opremo in odstranijo (pred kakršno koli obdelavo) zadevne komponente za 

recikliranje v skladu s prilogami A2–A6 k standardu EN 50625-1.   

Preverjanje:  

Ponudnik predloži potrdilo o skladnosti naprav za razstavljanje, ki se bodo uporabile pri izvajanju pogodbe.  

4.2.2.3 Klavzule o izvedbi naročila 

CPC 1. Poročanje o stanju opreme  

Obrazložitev:  

Namen merila je zagotoviti, da se zbrana 

oprema dejansko ponovno uporabi ali 

reciklira, kot je bilo načrtovano. 

Izbrani ponudnik predloži poročilo o stanju opreme v inventarju, ko se vsi izdelki obdelajo za ponovno uporabo, recikliranje ali 

odstranjevanje. V poročilu je opredeljen delež izdelkov, ki so se ponovno uporabili ali reciklirali. 

CPC 2. Delovanje naprav za ponovno 

uporabo in recikliranje  

Obrazložitev:  

Namen merila je zagotoviti, da se med 

izvajanjem pogodbe uporabljajo naprave za 

recikliranje, ki izpolnjujejo visoke okoljske 

standarde. 

Izbrani ponudnik predloži veljavna potrdila, s katerimi se preverijo potrdila za naprave za ponovno uporabo in recikliranje, ki se 

uporabljajo pri izvajanju pogodbe. 

Predloži tudi veljavno potrdilo, da se je razstavljanje izvedlo pred obdelavo in v skladu s prilogami A2–A6 k standardu EN 50625-1.  
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5. 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 stroškov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti za doseganje 

večje okoljske učinkovitosti. 

Odločitve, sprejete v fazi javnega naročanja, lahko bistveno vplivajo na tekoče stroške.  Po ocenah lahko običajni tekoči stroški opreme IT, ki jih 

sestavljajo računi za električno energijo, popravila opreme in nadgradnja strojne opreme, znašajo 8–13 % (prikazovalniki) in 56–83 % 

(računalniki) stroškov v življenjski dobi.  Stroški v življenjski dobi so torej pomemben dejavnik pri nakupu opreme IT.   

Pomemben element teh tekočih stroškov je poraba električne energije v stanju delovanja (prikazovalniki in računalniki) ter v stanju nedelovanja 

in načinu mirovanja (računalniki).  Stroški električne energije načeloma obsegajo večino tekočih stroškov, in sicer običajno 2–15 % stroškov v 

življenjski dobi.  Največ električne energije porabijo namizni računalniki v kombinaciji s prikazovalniki.  Pri namiznih računalnikih je zlasti 

pomembno stanje delovanja, ki ga specifikacija Energy Star ne upošteva v celoti, zato so lahko strategije, ki se ne osredotočajo le na opremo, kot 

sta izobraževanje osebja, naj ob koncu delovnega dne izklopi računalnike, in upravljanje programske opreme za optimizacijo delovanja 

računalniških operacijskih sistemov, enako pomembne kot izboljšave strojne opreme.   

Merila EU za zeleno javno naročanje računalnikov in monitorjev bodo pozitivno vplivala na nekatere ključne stroškovne centre, ki bi se morali 

upoštevati v življenjski dobi „flote“ računalnikov in monitorjev.  Ti so na kratko poudarjeni v nadaljevanju, pri čemer je treba upoštevati, da bodo 

morebitne koristi vedno odvisne od posebnih potreb IT organizacije (npr. stacionarne ali prenosne opreme, končnih uporabnikov, načrtovanega 

operacijskega okolja): 

o Programska oprema (približno 17–44 % stroškov v življenjski dobi namiznih in prenosnih računalnikov
25

 in 87–92 % stroškov 

prikazovalnikov) 

- Z merili za dodelitev se lahko spodbuja konkurenčno oblikovanje cen pri robustnejši prenosni opremi in komponentah z daljšo 

življenjsko dobo, kot so baterije.    

o Delovanje (približno 8–15 % stroškov v življenjski dobi) 

- Za nakup opreme, skladne s specifikacijami Energy Star, se lahko uporabijo tehnične specifikacije.  S tem se zagotovi, da 

prihranek pri električni energiji znaša najmanj 47–64 % pri namiznih računalnikih, odvisno od zmogljivosti, in 32–75 % pri 

                                            
25

 Pri računalnikih se delež stroškov opreme v življenjski dobi z daljšo življenjsko dobo zmanjšuje.  Vendar potencial za znižanje dolgoročnih stroškov strojne opreme pri daljši 

življenjski dobi nekoliko izravnajo višji stroški podpore in nadgradnje.  



 

 33 

prikazovalnikih, odvisno od velikosti zaslona (na podlagi izračunov za zamenjavo opreme z oznako Energy Star v5.0 z opremo z 

oznako Energy Star v6.0).   

- Z merili za dodelitev se lahko spodbuja dodaten prihranek energije do 80 % pri osnovnih tekočih stroških opreme
26

. 

o Podpora in nadgradnja (približno 54–70 % stroškov v življenjski dobi namiznih in prenosnih računalnikov) 

- Z merili o nadgradljivosti, zamenljivosti in možnosti popravila se spodbuja trg, da se odzove z daljšimi garancijskimi obdobji in 

sporazumi o opravljanju storitev.  

- Merila za dodelitev v zvezi s preskušanjem trpežnosti prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov so namenjena 

spodbujanju robustnejše zasnove prenosnih izdelkov.  S tem se lahko podaljša življenjska doba izdelka, pri prenosnih 

računalnikih na primer vsaj za eno leto, in znižajo stroški, povezani s popravili zaradi nenamerne škode in nedelovanja izdelka. 

- Merila o nadgradljivosti, zamenljivosti in možnosti popravila spodbujajo trg, da se odzove s stroškovno konkurenčno prihodnjo 

razpoložljivostjo delov ter zasnovami izdelkov, ki omogočajo lažja popravila in nadgradnje.  S tem se spodbuja zasnova prenosne 

opreme, ki omogoča zamenjavo baterij in nadgradnjo pomnilnika. 

- Merilo za dodelitev v zvezi z življenjsko dobo baterije in vzdržljivostjo spodbuja trg, da se odzove z baterijami, katerih 

življenjska doba je trikrat daljša od življenjske dobe standardnih baterij.  

o Izrabljeni izdelki  

- Merila za ravnanje z izrabljenimi izdelki lahko spodbujajo proizvajalce in specializirane predelovalce odpadne električne in 

elektronske opreme, da predložijo ponudbe za inventar izrabljene opreme. S tem se lahko omogoči obnova nekatere preostale 

vrednosti opreme, in sicer okvirno do 7 % prvotnih stroškov za ponovno uporabo in do 2 % prvotnih stroškov za recikliranje, kar 

je odvisno od vrste opreme, njene starosti in stanja
27

.   

Kljub temu je treba potencial prihrankov pri stroških obravnavati v okviru skupnega upravljanja opreme IT.  Za ohranjanje produktivnosti je 

potrebna optimizacija strojne in programske opreme, saj imata obe vlogo pri določanju uporabne tehnične življenjske dobe izdelka.  Čeprav se 

lahko računalnik nadgradi, njegov pomnilnik pa poveča, dokazi kažejo, da se lahko zaradi težav s programsko opremo sčasoma kljub temu precej 

povišajo letni stroški podpore.  

                                            
26

 Izračuna se lahko tudi prihranek pri klimatizaciji pisarniških prostorov, ker ni potrebno električno hlajenje. Poleti računalniki in monitorji veliko prispevajo k pregrevanju pisarniških 

prostorov, zato je morda treba vgraditi sistem hlajenja, da se zagotovijo ugodne razmere. 
27

 Preostala vrednost za nadaljnjo prodajo opreme se lahko pridobi le z naložbo v pripravo opreme za nadaljnjo prodajo, kar običajno vključuje izbris podatkov, preskušanje, 

nadgradnjo in namestitev programske opreme.   
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Priloga I: Specifikacije za preskus trpežnosti prenosnih in tabličnih računalnikov 

Preskus Preskusni pogoji in funkcionalne zmogljivostne zahteve Preskusna metoda 

Naključni padec 

(prenosni in 

tablični 

računalniki) 

Minimalne specifikacije:  

Prenosni ali tablični računalnik se spusti z višine najmanj 76 cm 

(30 palcev28) na togo površino. Na vsako spodnjo stran in vsak spodnji kot 

se spusti najmanj enkrat.  

 

Funkcionalna zahteva:  

Prenosni ali tablični računalnik je med preskusom izklopljen, po vsakem 

padcu pa se uspešno zažene. Po preskusu je ohišje celo, zaslon pa 

nepoškodovan. 

IEC 60068  

Del 2-31: Ec (Prosti 

padec, postopek 1) 

 

Odpornost 

zaslona 

(prenosni in 

tablični 

računalniki) 

Minimalne specifikacije:  

Izdelek je na ravni površini in izvedeta se dva obremenitvena preskusa.  

1. Pokrov zaslona (pri prenosnih računalnikih) ali zaslon (pri 

tabličnih računalnikih) se enakomerno obremeni z najmanj 50-

kilogramskim bremenom.  

2. Na sredino zaslona se na predelu s premerom približno 3 cm 

namesti najmanj 25-kilogramsko breme.   

Funkcionalna zahteva:  

Po vsaki obremenitvi se površina zaslona in slikovne pike pregledajo, da ni 

črt, lis ali razpok. 

Ponudnik potrdi 

uporabljeno preskusno 

opremo in nastavitev. 

 

Odpornost proti 

udarcem 

Minimalne specifikacije:  

Zgornja, spodnja, desna, leva, sprednja in zadnja stran izdelka se za 

najmanj 6 milisekund trikrat izpostavijo polsinusnemu udarnemu valu s 

konico najmanj 40 G.  

Funkcionalna zahteva:  

Prenosni računalnik je med preskusom vključen in zagnana je programska 

aplikacija.  Po preskusu še naprej deluje. 

IEC 60068  

Del 2-27: Ea 

Del 2-47  

 

Odpornost proti 

tresljajem 

Minimalne specifikacije:  

Zgornja, spodnja, desna, leva, sprednja in zadnja stran izdelka se do konca 

osi izpostavi naključnim sinusoidnim tresljajem v frekvenčnem razponu od 

5 Hz do največ 250 Hz za najmanj 1 ciklus izvajanja na os.  

Funkcionalna zahteva:  

Prenosni računalnik je med preskusom vključen in zagnana je programska 

aplikacija.  Po preskusu še naprej deluje. 

IEC 60068  

Del 2-6: Fc  

Del 2-47 

Toplotni stres Minimalne specifikacije:  

Prenosni računalnik se izpostavi najmanj štirim 24-urnim ciklusom v 

preskusni komori.  Prenosni računalnik je vključen med hladnim ciklusom 

pri –25 oC in suhim vročim ciklusom pri +40 oC. Prenosni računalnik ni 

vključen med hladnim ciklusom pri –50 oC in suhim vročim ciklusom med 

+35 oC in +60 oC. 

IEC 60068  

Del 2-1: Ab/e  

Del 2-2: B 

 

                                            
28

 Standard ministrstva za obrambo ZDA MIL-STD-810G, metoda 516.6, specifikacija VI „Preskus padca pri prevozu“ („Transit 

drop test“). 
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Funkcionalna zahteva:  

Po vsakem od štirih ciklusov izpostavljenosti se preveri, ali prenosni 

računalnik deluje. 
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Priloga II: Protokol za preskus razstavljanja 

 (a) Izrazi in opredelitev pojmov 

(i) Ciljni sestavni deli in komponente: sestavni deli in/ali komponente, ki so določeni kot cilj 

odstranitve. 

(ii) Korak razstavljanja: opravilo, ki se konča z odstranitvijo dela ali zamenjavo orodja. 

 

(b) Delovni pogoji za odstranitev 

(i) Osebje: preskus opravi ena oseba. 

(ii) Preskusni vzorec: za preskus se uporabi nepoškodovan vzorec izdelka. 

(iii) Orodja za odstranjevanje: odstranjevanje se opravi z uporabo standardnega ročnega ali 

električnega orodja v prosti prodaji (npr. s kleščami, izvijači, rezili in kladivi, kot je določeno 

v standardih ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).   

(iv) Zaporedje odstranjevanja: zaporedje odstranjevanja se dokumentira in, če preskus opravi 

tretja oseba, se predložijo informacije za osebe, ki opravijo odstranjevanje. Zaporedje se 

opredeli kot vrsta korakov, ki jih tretja oseba upošteva. 

(v) Merjenje: merjenje časa odstranjevanja obsega merjenje časa, ki je pretekel od začetka prvega 

koraka iz dokumentacije o zaporedju odstranjevanja do zadnjega koraka, z uporabo 

instrumenta. 

 

(c) Zapis pogojev preskusa in korakov 

(i) Dokumentacija o korakih: posamezni koraki pri zaporedju odstranjevanja se dokumentirajo in 

navedejo se orodja, povezana z vsakim korakom.   

(ii) Nosilci za zapis: odstranjevanje komponent se fotografira in posname, pri čemer časovna koda 

prikazuje čas, pretekel med snemanjem.  Na podlagi videoposnetkov in fotografij se lahko 

jasno prepoznajo koraki pri zaporedju odstranjevanja.  


