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1 INTRODUZZJONI 
 

Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi li jixtru oġġetti, servizzi 

u xogħlijiet b’impatti ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji hu fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk jitqies xieraq mill-

awtorità individwali, ikunu jistgħu jiġu integrati (parzjalment jew kompletament) fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-awtorità b’editjar minimu. 

Qabel ma jippubblikaw sejħa għall-offerti, l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-parir li jivverifikaw l-offerta disponibbli tal-oġġetti, tas-servizzi u tax-

xogħlijiet li biħsiebhom jixtru fis-suq li jkunu qegħdin joperaw fih. Meta awtorità kontraenti tkun biħsiebha tuża l-kriterji ssuġġeriti f’dan id-dokument, 

għandha tagħmel dan b’mod li jiżgura l-konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku (ara, pereżempju, l-Artikoli 42, 43, 

67(2) jew 68 tad-Direttiva 2014/24/UE1 u d-dispożizzjonijiet simili fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku). Għandek issib 

kunsiderazzjonijiet prattiċi dwar din il-kwistjoni fil-manwal tal-2016 dwar ix-xiri ekoloġiku, li huwa disponibbli fuq 

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

Jenħtieġ li l-awtoritajiet kontraenti jkunu konxji wkoll tal-fatt li x-xerrejja pubbliċi għall-istituzzjonijiet tal-gvern ċentrali huma obbligati, skont l-

Artikolu 6 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija2, li jixtru biss prodotti li jikkonformaw mal-punti ta’ riferiment tal-effiċjenza fl-enerġija 

speċifikati fil-miżuri ta’ implimentazzjoni jekk prodott ikun kopert minn miżura ta’ implimentazzjoni skont id-Direttiva dwar l-Ekodisinn3. Fir-rigward 

tat-tidwil tat-toroq, ir-Regolament Nru 245/20094 huwa attwalment fis-seħħ u se jiġi revokat aktar tard minn Regolament ġdid tal-Kummissjoni. L-

                                                           
1 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE. (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65). 

2 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar 

id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14. 11. 2012, p. 1) 
3 Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-

enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10) 
4 Ir-Regolament (KE) Nru 245/2009 tat-18 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għall-bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u għall-

ballasts u l-lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip, u li jħassar id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (ĠU L 76, 24.3.2009, p. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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abbozz tal-proposta attwali5 jistabbilixxi rekwiżiti tal-effikaċja luminuża għat-tidwil LED (120 lm/W) li mhumiex aktar stretti minn dawk speċifikati 

fil-kriterji tal-APE tal-UE. 

Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-APE tal-UE għall-grupp ta’ prodotti “tidwil tat-toroq u sinjali tat-traffiku”.  

L-aspetti ambjentali koperti mill-kriterji tal-APE tal-UE għat-tidwil tat-toroq jinqasmu fi tliet taqsimiet wiesgħa: konsum tal-enerġija, tniġġis tad-dawl 

u tul ta’ ħajja. Ir-rapport ta’ akkumpanjament dwar l-isfond tekniku u d-dokument ta’ gwida jipprovdu raġunament ieħor li jappoġġa l-għażla ta’ dawn 

il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni. L-akkwist tas-sinjali tat-traffiku jitqies b’mod separat bl-użu ta’ kriterji li huma fil-biċċa l-kbira 

tagħhom iċċentrati fuq il-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja.  

Il-kriterji huma magħmula minn kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji għall-għoti u klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Jistgħu 

jinqasmu f’żewġ livelli: 

 Kriterji ewlenin — dawn huma mfassla għall-applikazzjoni faċli tal-APE, filwaqt li jiffokaw fuq il-qasam ewlieni/l-oqsma ewlenin tal-

prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u għandhom l-għan li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji baxxi kemm jista’ jkun. 

 Kriterji komprensivi — li jqisu aktar aspetti ta’ prestazzjoni ambjentali jew livelli ogħla tagħhom, biex jintużaw mill-awtoritajiet kollha li 

jkunu jridu jagħmlu saħansitra aktar biex jappoġġaw il-miri ambjentali u tal-innovazzjoni. 

Il-kliem “l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi” jidher jekk il-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ kategoriji. 

It-tagħmir tat-tidwil tat-toroq fi ħdan l-ambitu tal-grupp ta’ prodotti jista’ jvarja b’mod sostanzjali fin-natura tiegħu u qed jevolvi b’rata mgħaġġla. 

Għal din ir-raġuni, għadd ta’ kriterji fihom klawżoli kundizzjonali li jistipulaw iċ-ċirkostanzi fejn jenħtieġ li dawn il-kriterji jitqiesu bħala rilevanti 

biżżejjed biex jiġu inklużi fis-sejħa għall-offerti (ITT). 

Il-kriterji li jinsabu f’dan id-dokument huma ta’ interess potenzjali għal kwalunkwe awtorità pubblika li hija s-sid jew li timmaniġġja l-installazzjonijiet 

tat-tidwil tat-toroq u/jew li teħtieġ takkwista tagħmir tat-tidwil tat-toroq ġdid. Fl-aħħar mill-aħħar, il-liġijiet tal-ippjanar nazzjonali jew reġjonali 

jiddeterminaw jekk triq partikolari teħtieġx tiġi mdawla u, jekk iva, sa liema livell ta’ dawl (ara l-Figura 15 fir-rapport tekniku). Qabel ma tiddeċiedi 

dwar il-pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe sejħa għall-offerti, huwa ferm irrakkomandat li l-awtorità pubblika tivvaluta kwalunkwe tagħmir tat-tidwil 

                                                           
5 L-Abbozz ta’ Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għal sorsi tad-dawl u għal kontrolli separati skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 244/2009, (KE) Nru 

245/2009 u (UE) Nru 1194/2012 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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attwali li jintuża fl-infrastruttura tagħha u li tqabbel il-prestazzjoni teknika u l-fatturi tal-kostijiet eżistenti mal-prodotti disponibbli fis-suq. Jekk il-kost 

preliminari taċ-ċiklu tal-ħajja jindika l-possibbiltà ta’ tfaddil kbir fil-kostijiet tal-enerġija/manutenzjoni, l-inkorporazzjoni tal-kriterji tal-APE tal-UE 

ssir speċjalment rilevanti. Skont is-sitwazzjoni (eż. installazzjoni ġdida, modifika retroattiva jew disinjar mill-ġdid ta’ installazzjoni, modifika 

retroattiva sempliċi ta’ installazzjoni, modifika retroattiva tal-kontrolli biss, jew sostituzzjoni tal-lampi b’mod identiku biss), jista’ jkun hemm kriterji 

differenti li jieħdu gradi ta’ rilevanza differenti (ara l-Figura 4 fir-rapport tekniku).  

 

1.1 Definizzjoni u ambitu 
 

Tidwil tat-toroq: Dawn il-kriterji jkopru l-akkwist ta’ tagħmir tat-tidwil għal:  

- tidwil tat-toroq f’installazzjonijiet tat-tidwil ġodda;  

- modifiki retroattivi ta’ luminarji differenti għal installazzjonijiet tat-tidwil eżistenti;  

- modifiki retroattivi ta’ sorsi ta’ dawl differenti jew tal-kontrolli ta’ luminarji eżistenti; jew  

- is-sempliċi sostituzzjoni ta’ sorsi ta’ dawl, lampi jew luminarji fuq bażi identika f’installazzjonijiet tat-tidwil eżistenti.  

F’konformità mal-istandard EN 13201-1, it-terminu “tidwil tat-toroq” jirreferi għal installazzjonijiet tat-tidwil fissi maħsuba biex jipprovdu viżibilità 

tajba lill-utenti taż-żoni ta’ traffiku pubbliku fuq barra matul is-sigħat ta’ dlam biex jappoġġaw is-sikurezza tat-traffiku, il-fluss tat-traffiku u s-sigurtà 

pubblika.  

Dan jeskludi b’mod speċifiku l-installazzjonijiet tat-tidwil għall-mini, l-istazzjonijiet ta’ pedaġġ, il-kanali u s-sezzjonijiet magħluqin, il-parkeġġi, is-siti 

kummerċjali jew industrijali, l-installazzjonijiet sportivi, il-monumenti u l-faċċati ta’ binjiet. 

Id-definizzjonijiet tekniċi li ġejjin huma pprovduti biex jgħinu fl-applikazzjoni tal-kriterji (jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tekniku għad-dettalji u 

għal aktar definizzjonijiet tekniċi): 

“effikaċja luminarja”: proporzjon bejn l-output tal-fluss luminuż mil-luminarja (f’lumens) u l-konsum tal-enerġija (f’Watts) 
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Sinjali tat-traffiku: Huma inklużi s-sinjali tat-traffiku tat-triq bi dwal ħomor, sofor u ħodor b’roundels ta’ 200mm u 300mm, f’konformità mal-

istandard EN 12368. Is-sinjali tad-dawl portabbli huma esklużi b’mod speċifiku. 

 

1.2 Nota ġenerali dwar il-verifika 
 

Għal xi kriterji, il-mezzi ta’ verifika proposti jinvolvu l-użu ta’ data jew rapporti tat-testijiet. Għal kull wieħed minn dawn il-kriterji, il-metodi ta’ 

ttestjar rilevanti huma indikati kull meta jkun possibbli. Huwa f’idejn l-awtorità pubblika li tiddeċiedi jekk ir-riżultati tat-testijiet għandhomx jiġu 

pprovduti qabel jew wara l-għoti tal-kuntratt. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha jintalbu jipprovdu r-riżultati tat-testijiet kollha 

mill-bidu nett. Meta jiġu sottomessi l-offerti, u sabiex jitnaqqas il-piż minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, awtodikjarazzjoni tista’ titqies 

suffiċjenti. Sussegwentement, l-għażliet differenti ta’ hawn taħt jistgħu jiddeterminaw jekk it-testijiet ikunu meħtieġa u meta. 

 

a) Fl-istadju tal-offerti: 

Għall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova. Jekk il-prova 

titqies bħala suffiċjenti, il-kuntratt jista’ jingħata. Jekk il-prova titqies bħala insuffiċjenti jew mhux konformi, allura: 

i) meta l-mezzi ta’ verifika jikkonċernaw speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-offerent li jkun kiseb it-tieni ogħla punteġġ, li 

mbagħad jitqies għall-għoti ta’ kuntratt; 

ii) meta l-mezz ta’ verifika jikkonċerna kriterju tal-għoti, il-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew u l-klassifikazzjoni tal-offerta tiġi 

kkalkolata mill-ġdid, bil-konsegwenzi kollha li jirriżultaw. 

Rapport tat-test jivverifika li l-prodott kampjun ikun ġie ttestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li fil-fatt ġew ikkonsenjati skont il-

kuntratt. Għall-kuntratti qafas, is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju huwa kopert f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-

eżekuzzjoni tal-kuntratt u fl-ispjegazzjonijiet addizzjonali ta’ hawn taħt. 

 



 

  6   

 

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt: 

Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar li ġew ikkonsenjati skont il-kuntratt, b’mod ġenerali, jew jekk ikun hemm xi 

dubju dwar dikjarazzjonijiet foloz. Dan hu partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali. 

Huwa rakkomandat li l-klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt jiġu stabbiliti b’mod espliċitu. Dawn għandhom jistipulaw li l-awtorità kontraenti 

hija intitolata twettaq testijiet ta’ verifika b’mod aleatorju fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. Jekk ir-riżultati tat-testijiet juru li l-

prodotti kkonsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti hija intitolata li tapplika l-penali u tista’ ttemm il-kuntratt. Ċerti 

awtoritajiet pubbliċi jinkludu l-kundizzjonijiet li, jekk it-testijiet juru li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar jitħallsu 

mill-awtorità pubblika, filwaqt li jekk le, dawn jitħallsu mill-fornitur. 

Għall-ftehimiet qafas, il-mument li fih iridu jingħataw il-provi jiddependi fuq l-istruttura tal-kuntratt speċifiku stabbilit: 

i) għall-ftehimiet qafas b’operatur wieħed li skonthom l-oġġetti individwali li għandhom jiġu kkonsenjati jiġu identifikati meta jingħata l-

ftehim qafas, u din tkun biss kwistjoni ta’ kemm-il unità se tkun meħtieġa, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ 

provvista ta’ darba deskritti aktar ’il fuq; 

ii) għall-ftehimiet qafas li jinvolvu għażla minn qabel ta’ diversi fornituri potenzjali li mbagħad jipparteċipaw f’kompetizzjonijiet 

bejniethom, f’dan l-istadju inizjali tal-għażla minn qabel l-offerenti se jkollhom biss juru l-kapaċità tagħhom li jikkonsenjaw oġġetti li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-ftehim qafas. Għall-kuntratti (jew ordnijiet) “call-down” sussegwenti li jingħataw 

wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, fil-prinċipju japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet tal-punti a) u b) aktar ’il 

fuq, fil-każ li jkun hemm il-ħtieġa li jiġu ppruvati rekwiżiti addizzjonali tal-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni tiġi deċiża biss fuq il-

bażi tal-prezz, jenħtieġ li tiġi kkunsidrata verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

Ta’ min jinnota wkoll li, skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti jridu jaċċettaw mezzi oħra xierqa ta’ prova. 

Dawn jistgħu jinkludu dossier tekniku mill-manifattur meta l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, 

jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. F’dan il-każ, l-operatur ekonomiku jrid juri li ma kienx responsabbli għan-

nuqqas ta’ aċċess u li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li pprovda kienu jilħqu r-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi, fil-kriterji għall-għoti jew fil-kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Jekk ikun hemm referenza għal ċertifikat/rapport tat-test 

imħejji minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifiku għall-eżekuzzjoni tat-testijiet, l-awtoritajiet kontraenti jridu jaċċettaw ukoll iċ-

ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi ta’ valutazzjoni ekwivalenti oħra. 
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IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN 

 

Fuq il-bażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tat-tidwil tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-

ħajja huma miġbura fil-qosor fit-tabella ta’ hawn taħt (għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta 

wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawk l-impatti. 

         L-impatti ambjentali ewlenin matul iċ-ċiklu tal-ħajja tat-

tidwil tat-toroq 

              Approċċ propost tal-UE għall-APE tat-tidwil tat-toroq 

 Emissjonijiet ta’ CO2 u ta’ gassijiet serra oħra bħala riżultat 

tal-konsum tal-elettriku fl-użu tat-tidwil tat-toroq. 

 Emissjoni ta’ gassijiet aċidifikanti bħala riżultat tal-konsum 

tal-elettriku fl-użu tat-tidwil tat-toroq. 

 Telfien tal-viżibilità tal-istilel minħabba l-output tad-dawl li 

jintrema ’l fuq minn luminarji li ma jkollhomx ilqugħ u mir-

riflessjoni mill-art. 

 Tħarbit tal-imġiba tal-ispeċijiet notturni b’effetti negattivi 

potenzjali fuq il-bijodiversità, speċjalment bid-dawl blu. 

 Effiċjenza baxxa tar-riżorsi f’każijiet fejn il-prodotti jew il-

komponenti jeħtieġ li jiġu sostitwiti qabel it-tmiem tat-tul 

ta’ ħajja indikat tagħhom minħabba, pereżempju l-użu ta’ 

ċipep LED ta’ kwalità inferjuri (u orħos) u diffikultajiet ta’ 

tiswija jew minħabba installazzjoni ħażina 

 

  Akkwist ta’ luminarji, lampi, jew sorsi ta’ dawl li jaqbżu l-effikaċji 

luminarji minimi. 

 Tħeġġiġ tal-użu tal-tbaxxija tad-dawl u l-użu tal-metraġġ biex jiġi żġurat li 

l-konsum tal-enerġija ta’ installazzjoni tad-dawl partikolari tista’ tiġi 

ottimizzata u mmonitorjata f’ħin reali. 

 Esiġenza li l-luminarji kollha jkollhom 0,0 % tal-proporzjon tal-output ta’ 

dawl li jintrema ’l fuq u, fuq livell globali, jiġi żgurat li 97 % tad-dawl kollu 

jaqa’ b’angolu ’l isfel ta’ 75,5° minn mal-vertikali sabiex ikun hemm 

tnaqqis tad-dawl intrużiv u tad-dija. 

 Tħeġġiġ tat-tbaxxija obbligatorja tad-dawl f’żoni ta’ tħassib u l-iffissar ta’ 

limiti fuq il-proporzjon tad-dawl blu (indiċi-G) fl-output tal-

lampi/luminarji. 

 Akkwist ta’ tagħmir tat-tidwil tat-toroq durabbli u tajjeb li jista’ jissewwa u 

li jkun kopert minn garanzija jew garanzija estiża. 

 Stabbiliment ta’ rekwiżiti minimi għall-persuna responsabbli mill-

approvazzjoni tal-installazzjoni tat-tidwil. 

L-ordni tal-impatti ma tirriflettix neċessarjament il-kobor tagħhom. 

Aktar informazzjoni dwar l-impatti ambjentali tat-tidwil tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku tinsab fir-rapport tekniku. 
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2 KRITERJI TAL-UE GĦALL-APE GĦALL-IKKUNTRATTAR TA’ SERVIZZI TA’ DISINN, GĦAX-XIRI TA’ 

TAGĦMIR TAT-TIDWIL U/JEW GĦALL-IKKUNTRATTAR TA’ XOGĦOLIJIET TA’ INSTALLAZZJONI 

GĦAT-TIDWIL TAT-TOROQ 
 

2.1 Valutazzjoni preliminari tal-infrastruttura tat-tidwil eżistenti u installazzjoni ta’ metraġġ iddedikat 
 

SUĠĠETT 

Il-kriterju fit-Taqsima 3.1 jittratta speċifikament il-valutazzjoni u l-awditjar tal-infrastruttura eżistenti tat-tidwil tat-toroq, tal-lampi, tat-tagħmir 

anċillari u tar-rekords tal-manutenzjoni u tal-konsum tal-elettriku. 

 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

CPC1. Valutazzjoni preliminari tal-infrastruttura tat-tidwil eżistenti u installazzjoni ta’ metraġġ iddedikat  

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

(Dan il-kuntratt għandu jitqies bħala proċedura preliminari awtonoma. Mhuwiex direttament marbut ma’ kwalunkwe eżerċizzju ta’ akkwist 

sussegwenti għax-xiri ta’ tagħmir tat-tidwil tat-toroq jew mal-kriterji tal-APE stabbiliti aktar ’il quddiem f’dan id-dokument. Din il-valutazzjoni 

preliminari jenħtieġ li tapplika biss meta l-awtorità tal-akkwist tidentifika l-bżonn li jitjieb l-għarfien dwar l-assi tat-tidwil tat-toroq eżistenti u 

installati tagħhom; meta jkun hemm bżonn li jiġi installat metraġġ tal-elettriku speċifiku għat-tidwil tat-toroq; jew meta l-akkwirent jiddeċiedi li 

ma jużax il-persunal intern biex iwettaq din il-valutazzjoni.) 

L-assi tat-tidwil tat-toroq installati attwalment li ġew identifikati mill-akkwirent f’żona definita jridu jiġu vvalutati għall-aspetti li ġejjin: 

 immappjar tal-punti tad-dawl u assenjazzjoni tan-numri ta’ identifikazzjoni uniċi tal-punti tad-dawl (jekk dan ma sarx diġà); 

 mudell tal-luminarja, effikaċja, proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema ’l fuq u sena tal-installazzjoni (meta l-informazzjoni tkun 



 

  9   

 

disponibbli); 

 teknoloġija tal-lampa, potenza nominali, temperatura tal-kulur ikkorrelata (CCT) u sena tal-installazzjoni; 

 preżenza/assenza ta’ kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl.  

In-netwerk tat-tidwil kollu għandu jkun maqsum f’subżoni (jekk dan ma jkunx diġà sar mill-awtorità tal-akkwist) u kull subżona għandha tiġi 

vvalutata biex jiġi ddeterminat jekk il-metraġġ speċifiku tal-konsum tal-elettriku tad-dawl tat-toroq ikunx fil-post. 

F’każijiet fejn ma jkunx hemm metraġġ speċifiku, għandhom jiġu installati miters ġodda u, jekk ikun meħtieġ, kaxxi fejn jingħaqdu l-kejbils. 

Ladarba jiġi installat il-metraġġ xieraq, għandhom jinżammu r-rekords tal-konsum tal-elettriku attribwibbli għat-tħaddim tat-tidwil tat-toroq f’kull 

subżona definita. Din l-informazzjoni għandha tintuża mbagħad mill-akkwirent bħala bażi għal kwalunkwe analiżi futura tal-kostijiet u l-benefiċċji 

meta jitqies l-akkwist ta’ tagħmir tat-tidwil ġdid. 
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2.2 Kriterji tal-għażla (SC) u klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt rilevanti (CPC) 
 

SUĠĠETT 

Il-kriterji fit-Taqsima 3.2 jirrigwardaw speċifikament il-kompetenza u l-esperjenza tat-tim tad-disinn u/jew tal-installazzjoni għas-servizzi u/jew ix-

xogħlijiet li għandhom jiġu pprovduti. Dawn il-kriterji tal-għażla jistgħu jkunu applikabbli b’mod sħiħ jew parzjali għal kwalunkwe kuntratt li 

jinvolvi s-suġġett definit aktar ’il quddiem fit-Taqsima 3.3 (xiri ta’ tagħmir tat-tidwil tat-toroq effiċjenti fl-użu tal-enerġija), fit-Taqsima 3.4 (xiri ta’ 

tagħmir tat-tidwil tat-toroq b’tniġġis tad-dawl baxx) u fit-Taqsima 3.5 (xiri ta’ tagħmir tat-tidwil ta’ kwalità tajba u durabbli). 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

SC1. Kompetenzi tat-tim tad-disinn 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

(Japplika meta fl-eżerċizzju tal-akkwist pubbliku jiġi mitlub disinn tat-tidwil.) 

 

L-offerent għandu juri li d-disinn se jiġi vverifikat u approvat minn persunal bl-esperjenza u l-kwalifiki minimi li ġejjin: 

 mill-inqas tliet snin esperjenza fid-disinn tat-tidwil, fid-dimensjonar taċ-ċirkwiti elettriċi u n-netwerks ta’ distribuzzjoni elettriċi,  

 involviment fid-disinn ta’ mill-inqas tliet installazzjonijiet tat-tidwil differenti fuq barra,  

 livell ta’ kompetenza ċċertifikat fl-użu ta’ softwer għad-disinn tat-tidwil għall-kalkoli tal-indikatur tad-densità tal-potenza (PDI) u tal-

indikatur tal-konsum annwali tal-enerġija (AECI) (eż. iċ-ċertifikat tal-Espert Ewropew tat-Tidwil),  
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 esperjenza fl-użu ta’ softwer ta’ kalkolu tad-dawl ivvalidat (eż. skont CIE 171, tabelli ta’ riflettanza tal-uċuħ tat-toroq jew standards rilevanti 

oħra), 

 kwalifika professjonali xierqa fl-inġinerija tad-dawl jew is-sħubija f’korp professjonali fil-qasam tad-disinn tat-tidwil.  

Verifika: Kull offerent għandu jipprovdi lista tal-persuna(i) li se jkunu responsabbli għall-proġett jekk l-offerta tkun ta’ suċċess, filwaqt li jindika l-

kwalifiki edukazzjonali u professjonali tagħhom, l-esperjenza rilevanti fil-qasam tad-disinn fi proġetti reali tagħhom u, jekk rilevanti, l-esperjenza 

ta’ kwalunkwe softwer tad-disinn tat-tidwil li użaw u l-isem tiegħu. Dan jenħtieġ li jinkludi l-persuni impjegati mis-sottokuntratturi jekk ix-xogħol 

ta’ tfassil se jiġi sottokuntrattat. 

L-awtorità tal-ippjanar, fid-diskrezzjoni tagħha stess, tista’ taċċetta esperjenza f’inqas minn tliet disinni ta’ installazzjonijiet tat-tidwil jekk l-iskala 

tal-proġett(i) tad-disinn kienet kbira biżżejjed (jiġifieri li jammonta għal mill-inqas 70 % tal-iskala tal-proġett tad-disinn li jkun is-suġġett tas-sejħa 

għall-offerti), u jekk id-durata kienet twila biżżejjed (jiġifieri mill-inqas tliet snin). 

SC2. Kompetenzi tat-tim tal-installazzjoni 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

(Japplika meta r-responsabbiltà għall-installazzjoni ma titteħidx mill-persunal ta’ manutenzjoni tal-awtorità akkwirenti stess.) 

 

L-offerent għandu juri li x-xogħlijiet tal-installazzjoni se jiġu ppjanati, ivverifikati u approvati minn persunal bl-esperjenza u l-kwalifiki minimi li 

ġejjin:  

 mill-inqas tliet snin esperjenza rilevanti fl-installazzjoni ta’ sistemi tat-tidwil fuq barra, 

 involviment fl-installazzjoni ta’ mill-inqas tliet proġetti ta’ installazzjoni differenti, 

 kwalifika professjonali xierqa fl-inġinerija elettrika u sħubija f’korp professjonali rilevanti għax-xogħol li qed iwettqu (eż. tekniku tad-dawl 

iċċertifikat). Jenħtieġ li tiġi rrapportata l-lista ta’ sistemi tat-tidwil rilevanti li ġew installati, flimkien mal-“iskala tal-proġett” relattiva 

tagħhom. 
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Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista ta’ persuni responsabbli għax-xogħolijiet ta’ installazzjoni jekk l-offerta tkun ta’ suċċess, filwaqt li jindika l-

kwalifiki edukazzjonali u professjonali, ir-reġistri tat-taħriġ u l-esperjenza ta’ installazzjoni rilevanti tagħhom fi proġetti reali. Dan jenħtieġ li 

jinkludi l-persuni impjegati mis-sottokuntratturi jekk ix-xogħol ta’ installazzjoni se jiġi sottokuntrattat.  

L-awtorità tal-ippjanar, fid-diskrezzjoni tagħha stess, tista’ taċċetta esperjenza ta’ xogħol f’inqas minn tliet installazzjonijiet tat-tidwil jekk l-iskala 

tax-xogħol/xogħlijiet kienet kbira biżżejjed (jiġifieri mill-inqas 70 % tal-iskala tal-proġett tad-disinn li jkun is-suġġett tas-sejħa għall-offerti), u jekk 

id-durata kienet twila biżżejjed (jiġifieri mill-inqas tliet snin). 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

CPC2. Garanzija ta’ persunal kkwalifikat b’mod adegwat biex iwettaq il-kompiti kkuntrattati 

(Japplika għall SC1 u għal SC2.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

L-offerent rebbieħ (kuntrattur) għandu jiżgura li l-persunal imsemmi fid-dokumentazzjoni pprovduta biex turi l-konformità mal-SC1 u/jew mal-SC2 

huma tassew involuti fix-xogħlijiet koperti mill-kuntratt. 

F’każijiet fejn il-persunal li oriġinarjament ġie assenjat għall-proċess ma jkunx disponibbli, il-kuntrattur irid jgħarraf lill-awtorità tal-akkwist b’dan u 

jipprovdi sostitut jew sostituti b’esperjenza u kompetenza ekwivalenti jew ogħla. 

Il-provi tal-kwalifiki ta’ kwalunkwe persunal ta’ sostituzzjoni għandhom jiġu sottomessi kif deskritt f’SC1 u/jew f’SC2, kif xieraq. 
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2.3 Tagħmir tat-tidwil effiċjenti fl-użu tal-enerġija: speċifikazzjonijiet tekniċi (TS), kriterji għall-għoti (AC) u klawżoli 

tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt assoċjati (CPC) 
 

 

SUĠĠETT 

Il-kriterji fit-Taqsima 3.3 jirrigwardaw speċifikament ix-xiri ta’ tagħmir tat-tidwil effiċjenti fl-użu tal-enerġija għal: l-installazzjonijiet tat-tidwil 

ġodda, it-tiġdid tal-installazzjonijiet tat-tidwil eżistenti, il-modifika retroattiva tal-installazzjonijiet eżistenti permezz ta’ luminarji ġodda jew il-

modifika retroattiva ta’ sorsi tad-dawl ġodda jew ta’ kontrolli tal-luminarji eżistenti. Il-kriterju tal-AECI (TS4) jinvolvi wkoll l-ikkuntrattar tas-

servizzi tad-disinn. 

 

 

 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

TS1. Effikaċja luminarja 

(Applikabbli meta s-sorsi tad-dawl jew il-luminarji għandhom jiġu 

sostitwiti f’installazzjoni tat-tidwil eżistenti u ma jsir l-ebda disinjar 

mill-ġdid. Dawn il-livelli ta’ ambizzjoni m’għandhomx jiġu applikati 

meta jkun meħtieġ li s-sorsi tad-dawl jiġu speċifikati b’CCT ≤ 2700K.) 

TS1. Effikaċja luminarja 

(Applikabbli meta s-sorsi tad-dawl jew il-luminarji għandhom jiġu 

sostitwiti f’installazzjoni tat-tidwil eżistenti u ma jsir l-ebda disinjar 

mill-ġdid. Dawn il-livelli ta’ ambizzjoni m’għandhomx jiġu applikati 

meta jkun meħtieġ li s-sorsi tad-dawl jiġu speċifikati b’CCT ≤ 2700K.) 
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It-tagħmir tat-tidwil li għandu jiġi installat għandu jkollu effikaċja 

luminarja ogħla mill-valur ta’ referenza rilevanti ddikjarat hawn taħt. 

 

Sena tal-ITT* Effikaċja (lm/W) 

2018-19 120 

2020-21 137 

2022-23 155 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi fajl fotometriku standard li jkun kompatibbli 

mas-softwer komuni tal-ippjanar tad-dawl u li jkun fih speċifikazzjonijiet 

tekniċi dwar l-output tad-dawl u l-konsum tal-enerġija tal-luminarja, 

imkejla permezz ta’ metodi ta’ kejl affidabbli, preċiżi, riproduċibbli u tal-

ogħla livell. Il-metodi għandhom jirrispettaw l-istandards internazzjonali 

rilevanti, meta dawn ikunu disponibbli. 

 

*Minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi rapidi fl-effikaċja luminarja tat-tidwil 

LED, qed jiġi propost li l-valuri ta’ referenza stipulati hawnhekk għas-

sejħiet għall-offerti (ITTs) jenħtieġ li jiżdiedu tul is-sitt snin li ġejjin, biex 

jiġi evitat li dawn isiru obsoleti qabel ma jerġa’ jasal iż-żmien biex il-

kriterji tal-UE għall-APE jiġu riveduti. 

 

It-tagħmir tat-tidwil li għandu jiġi installat għandu jkollu effikaċja 

luminarja ogħla mill-valur ta’ referenza rilevanti ddikjarat hawn taħt. 

 

Sena tal-ITT* Effikaċja (lm/W) 

2018-19 130 

2020-21 147 

2022-23 165 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi fajl fotometriku standard li jkun 

kompatibbli mas-softwer komuni tal-ippjanar tad-dawl u li jkun fih 

speċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-output tad-dawl u l-konsum tal-

enerġija tal-luminarja, imkejla permezz ta’ metodi ta’ kejl affidabbli, 

preċiżi, riproduċibbli u tal-ogħla livell. Il-metodi għandhom jirrispettaw 

l-istandards internazzjonali rilevanti, meta dawn ikunu disponibbli. 

 

*Minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi rapidi fl-effikaċja luminarja tat-

tidwil LED, qed jiġi propost li l-valuri ta’ referenza stipulati hawnhekk 

għas-sejħiet għall-offerti (ITTs) jenħtieġ li jiżdiedu tul is-sitt snin li 

ġejjin, biex jiġi evitat li dawn isiru obsoleti qabel ma jerġa’ jasal iż-

żmien biex il-kriterji tal-UE għall-APE jiġu riveduti. 
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TS2. Kompatibbiltà tal-kontroll tat-tbaxxija tad-dawl 

(Applikabbli għas-sejħiet għall-offerti kollha.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

L-installazzjoni tat-tidwil għandha tkun kompatibbli mal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl u tippermetti li jkun hemm tifi pprogrammat matul perjodi 

ta’ intensità tal-użu tat-triq baxxa matul il-lejl. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jispjega kif l-installazzjoni tat-tidwil proposta hija kompatibbli mat-tbaxxija tad-dawl u t-tifi pprogrammat. Din l-ispjegazzjoni 

jenħtieġ li tinkludi kwalunkwe dokumentazzjoni rilevanti mill-manifattur(i) tas-sorsi tad-dawl u l-luminarji proposti għall-użu mill-offerent.  

F’każijiet fejn il-kontrolli mhumiex integrati fil-luminarja, id-dokumentazzjoni jenħtieġ li tiddikjara liema interfaċċi ta’ kontroll jistgħu jintużaw 

għat-tbaxxija tad-dawl.  

Id-dokumentazzjoni għandha wkoll tiddikjara liema metodi ta’ tbaxxija tad-dawl huma kompatibbli, pereżempju: 

 it-tbaxxija tad-dawl fuq perjodu prestabbilit ta’ intensità tal-użu tat-triq baxxa matul il-lejl, 

 it-tbaxxija tad-dawl inizjali ta’ installazzjonijiet tat-tidwil iddisinjati b’karatteristiċi żejda biex tikkumpensa għat-tnaqqis gradwali fl-output 

tal-lumen, 

 it-tbaxxija tad-dawl varjabbli biex tinżamm l-illuminanza mmirata f’kundizzjonijiet tat-temp varjabbli. 

TS3. Prestazzjoni minima tat-tbaxxija tad-dawl 

(Applikabbli għas-sejħiet għall-offerti kollha, sakemm ma jkunx ċar li 

l-kontrolli tat-tbaxxija tat-tidwil se jwasslu għal kost totali ogħla tas-

sjieda. L-akkwirenti jenħtieġ li jiddefinixxu b’mod ċar il-prestazzjoni 

tat-tbaxxija tad-dawl mixtieqa fl-ITT.) 

TS3. Prestazzjoni minima tat-tbaxxija tad-dawl 

(Applikabbli għas-sejħiet għall-offerti kollha, sakemm ma jkunx ċar li 

l-kontrolli tat-tbaxxija tat-tidwil se jwasslu għal kost totali ogħla tas-

sjieda. L-akkwirenti jenħtieġ li jiddefinixxu b’mod ċar il-prestazzjoni 

tat-tbaxxija tad-dawl mixtieqa fl-ITT.) 



 

  16   

 

 

Is-sorsi tad-dawl u l-luminarji kollha għandhom jiġu installati b’kontrolli 

tat-tbaxxija tad-dawl li jkunu kompletament funzjonali, li jkunu 

programmabbli għall-issettjar ta’ mill-inqas livell prestabbilit wieħed tat-

tbaxxija tad-dawl għal mill-inqas 50 % tal-output massimu tad-dawl. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni mill-manifattur(i) tas-

sorsi tad-dawl u l-luminarji li jiġu proposti għall-użu mill-offerent, li turi 

li huma kompatibbli mal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl.  

Id-dokumentazzjoni għandha wkoll tiddikjara liema kontrolli tat-tbaxxija 

tad-dawl huma inkorporati, pereżempju: 

 it-tbaxxija tad-dawl prestabbilita, jew 

 it-tbaxxija tad-dawl varjabbli li tkun ibbażata fuq il-

kundizzjonijiet tat-temp jew fuq il-volum tat-traffiku.  

Id-dokumentazzjoni għandha tipprovdi wkoll b’mod ċar il-kurva tal-

potenza tal-output tad-dawl mqabbla mal-konsum tal-enerġija, tiddikjara 

l-livell massimu tat-tbaxxija tad-dawl possibbli u tipprovdi struzzjonijiet 

dwar kif il-kontrolli għandhom jiġu pprogrammati u pprogrammati mill-

ġdid. 

 

Is-sorsi tad-dawl u l-luminarji kollha għandhom jiġu installati 

b’kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl li jkunu kompletament funzjonali, li 

jkunu programmabbli għall-issettjar ta’ mill-inqas żewġ livelli 

prestabbiliti tat-tbaxxija tad-dawl għal mill-inqas 10 % tal-output 

massimu tad-dawl. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni mill-manifattur(i) tas-

sorsi tad-dawl u l-luminarji li jiġu proposti għall-użu mill-offerent, li 

turi li huma kompatibbli mal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl.  

Id-dokumentazzjoni għandha wkoll tiddikjara liema kontrolli tat-

tbaxxija tad-dawl huma inkorporati, pereżempju: 

 it-tbaxxija tad-dawl prestabbilita, jew 

 it-tbaxxija tad-dawl varjabbli li tkun ibbażata fuq il-

kundizzjonijiet tat-temp jew fuq il-volum tat-traffiku.  

Id-dokumentazzjoni għandha tipprovdi wkoll b’mod ċar il-kurva tal-

potenza tal-output tad-dawl mqabbla mal-konsum tal-enerġija, 

tiddikjara l-livell massimu tat-tbaxxija tad-dawl possibbli u tipprovdi 

struzzjonijiet dwar kif il-kontrolli għandhom jiġu pprogrammati u 

pprogrammati mill-ġdid.  

TS4. Indikatur tal-Konsum Annwali tal-Enerġija (AECI) 

(Applikabbli meta installazzjoni tat-tidwil ġdida tkun qed tiġi ddisinjata jew meta jkun meħtieġ disinjar mill-ġdid minħabba tiġdid ta’ 

installazzjoni tat-tidwil eżistenti jew il-modifika retroattiva ta’ luminarji ġodda. L-akkwirenti jenħtieġ li jagħtu attenzjoni partikolari lin-numri 

sottomessi għall-fattur tal-manutenzjoni u tal-utilanza tad-disinjatur/tal-offerent u jiżguraw li jkunu realistiċi u ġustifikabbli.) 
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(L-istess japplika għall-kriterji ewlenin u komprensivi, għalkemm il-valuri ta’ referenza PDI huma ogħla għall-approċċ komprensiv – ara l-Anness 

Tekniku I.) 

 

L-akkwirent għandu jipprovdi t-tpinġijiet tekniċi tat-tqassim tat-triq, flimkien maż-żoni li għandhom jiddawlu u r-rekwiżiti ta’ 

illuminanza/luminanza.  

Għat-toroq tal-klassi M, l-akkwirent għandu jiddefinixxi l-koeffiċjent tar-riflettività tas-superfiċje tat-triq, li l-offerenti jenħtieġ li jużaw fil-kalkoli 

tal-luminanza tagħhom. 

Sabiex jgħin lill-offerenti fis-suppożizzjonijiet tagħhom għall-fatturi ta’ manutenzjoni tad-disinn, l-akkwirent jenħtieġ li jiddefinixxi b’liema 

frekwenza se jitnaddfu l-luminarji. 

Għall-medja ta’ illuminanza/luminanza mantnuta ddefinita mill-akkwirent, l-AECI tad-disinn għandha tikkonforma mal-ekwazzjoni ta’ hawn taħt: 

 

AECIdisinn ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001 

 

Meta:  

PDI huwa l-indikatur tad-densità tal-potenza, f’unitajiet ta’ W.lx-1.m-2 

Em huwa l-illuminanza massima mantnuta (lx)  

FD huwa l-fattur tat-tbaxxija tad-dawl għal kwalunkwe tbaxxija tad-dawl ipprogrammata 

T huwa l-ħin tat-tħaddim (h.yr-1) 

0,001 huwa n-numru ta’ kW f’1W 

 

Il-valur tal-PDIref użat għandu jiddependi fuq il-wisa’ tat-triq u s-sena kif imniżżla fl-Anness Tekniku I. Valuri tal-PDIref aktar baxxi minn dawk 

imniżżla fl-Anness Tekniku I huma ġġustifikati f’każijiet fejn is-sorsi tad-dawl b’CCT ≤2700K ikunu speċifikati wkoll. 

 

Verifika: 
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L-offerent għandu jiddikjara liema softwer tat-tidwil intuża biex jikkalkola l-valur tal-PDI u jipprovdi kalkolu ċar, meta l-valuri għall-effikaċja 

luminarja, il-fattur tal-manutenzjoni u tal-utilanza tad-disinn propost jkunu viżibbli. Ir-riżultati tal-kalkolu jridu jinkludu l-grilja tal-kejl u l-valuri ta’ 

illuminanza/luminanza kkalkolati. 

TS5. Metraġġ  

(Applikabbli għall-offerti kollha meta ma jkun għad hemm l-ebda miter 

iddedikat fuq il-post għall-installazzjoni tat-tidwil.) 

 

L-akkwirent għandu jiddikjara kwalunkwe rekwiżit tekniku speċifiku 

għas-sistema ta’ metraġġ fl-ITT. 

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tat-tagħmir tal-metraġġ propost u 

ta’ kwalunkwe tagħmir anċillari meħtieġ sabiex jiġi mmonitorjat il-

konsum tal-elettriku fil-livell tal-installazzjoni tat-tidwil għall-istess 

installazzjoni tat-tidwil li hija s-suġġett tal-ITT. 

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-sistema tal-

metraġġ u tal-kejl u jipprovdi struzzjonijiet ċari dwar kif wieħed jopera u 

jmantni din is-sistema. Għandu jiġi pprovdut ċertifikat tal-kalibrazzjoni 

konformi mad-Direttiva dwar l-Istrumenti tal-Kejl 2004/22/KE għal kull 

żona ta’ kontroll. 

TS5. Metraġġ  

(Applikabbli għall-offerti kollha meta ma jkun għad hemm l-ebda 

miter iddedikat fuq il-post għall-installazzjoni tat-tidwil.) 

 

L-akkwirent għandu jiddikjara kwalunkwe rekwiżit tekniku speċifiku 

għas-sistema ta’ metraġġ fl-ITT. 

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tat-tagħmir tal-metraġġ propost u 

ta’ kwalunkwe tagħmir anċillari meħtieġ sabiex jiġi mmonitorjat il-

konsum tal-elettriku fil-livell tal-installazzjoni tat-tidwil għall-istess 

installazzjoni tat-tidwil li hija s-suġġett tal-ITT. 

L-apparat tal-metraġġ irid ikun kapaċi jirreġistra d-data fuq bażi ta’ 24 

siegħa li aktar tard tkun tista’ titniżżel b’mod remot. 

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-sistema tal-

metraġġ u tal-kejl u jipprovdi struzzjonijiet ċari dwar kif wieħed jopera 

u jmantni din is-sistema. Għandu jiġi pprovdut ċertifikat tal-

kalibrazzjoni konformi mad-Direttiva dwar l-Istrumenti tal-Kejl 

2004/22/KE għal kull żona ta’ kontroll. 

TS6. Fattur tal-potenza 

(Applikabbli meta jkunu qed jiġu akkwistati l-luminarji LED.) 

 

TS6. Fattur tal-potenza 

(Applikabbli meta jkunu qed jiġu akkwistati l-luminarji LED.) 
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Il-fattur tal-potenza għal-luminarja li se tiġi installata għandu jkun ≥ 0,90. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità bil-kriterju għat-

tagħmir tad-dawl li beħsiebu jforni, flimkien ma’ dikjarazzjoni mill-

manifattur u r-riżultati tat-testijiet imwettqa f’konformità mal-IEC 61000-

3-2. 

Il-fattur tal-potenza għal-luminarja li se tiġi installata għandu jkun 

≥ 0.95. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità bil-kriterju 

għat-tagħmir tad-dawl li beħsiebu jforni, flimkien ma’ dikjarazzjoni 

mill-manifattur u r-riżultati tat-testijiet imwettqa f’konformità mal-IEC 

61000-3-2. 

 

 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 

AC1. Effikaċja msaħħa tal-luminarji 

(Japplika għal TS1.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Għandu jingħata punteġġ sa massimu ta’ X punti lill-offerenti li jkunu jistgħu jipprovdu sorsi tad-dawl jew luminarji li jaqbżu l-effikaċja luminuża 

minima ddefinita fit-TS1. 

Il-punti massimi (X) se jingħataw lill-offerta bl-ogħla valur ta’ effikaċja luminuża u l-punti se jingħataw b’mod proporzjonali lil kwalunkwe offerta 

oħra li s-sorsi tad-dawl jew il-luminarji tagħha jaqbżu r-rekwiżiti minimi ta’ TS1 iżda ma jilħqux l-valur tal-aktar offerta effikaċi. 

AC2. AECI msaħħaħ 

(Japplika għal TS4.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 
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Għandu jingħata punteġġ sa massimu ta’ X punti lill-offerenti li jkunu jistgħu jipprovdu disinni li jirriżultaw f’AECI aktar baxx mil-limitu massimu 

ddefinit fit-TS4. 

Il-punti massimi (X) se jingħataw lill-offerta bl-aktar valur tal-AECI baxx u l-punti għandhom jingħataw b’mod proporzjonali lil kwalunkwe offerta 

oħra li d-disinni tagħha jkunu inqas mil-limitu massimu fit-TS4 iżda li ma jilħqux il-valur tal-offerta bl-inqas konsum ta’ enerġija. 

 

 

 

 

 

KLAWŻOLA TAL-EŻEKUZZJONI FIL-KUNTRATT 

CPC3. Kontroll tat-tbaxxija tad-dawl 

(Japplika għal TS2 u għal TS3.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Jekk, għal kwalunkwe raġuni, il-kuntrattur jissostitwixxi s-sorsi tad-dawl u/jew il-luminarji minn dawk speċifikati fl-offerta rebbieħa, is-sorsi tad-

dawl jew il-luminarji l-ġodda għandhom mill-inqas  

 ikunu kompatibbli bl-istess mod mal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl bħall-oriġinali,  

 ikollhom l-istess flessibbiltà ta’ pprogrammar,  

 ikunu jistgħu jilħqu mill-inqas l-istess tbaxxija tad-dawl massima, u 

 ikollhom kurva tal-potenza simili.  

Il-ftehim dwar din il-kwistjoni għandu jiġi riżolt permezz tal-forniment ta’ dokumentazzjoni simili mill-manifattur(i) tas-sorsi tad-dawl u/jew tal-
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luminarji l-ġodda li jiġġustifikaw l-għażla tal-luminarji jew is-sorsi tad-dawl il-ġodda. 

CPC4. L-ikkummissjonar u t-tħaddim xieraq tal-kontrolli tat-tidwil 

(Japplika għal TS2 u għal TS3.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

L-offerent rebbieħ (kuntrattur) għandu jiżgura li s-sistemi tat-tidwil u l-kontrolli ġodda jew rinnovati jkunu jaħdmu b’mod xieraq.  

 Kwalunkwe kontroll tad-dawl djurn għandu jiġi kkalibrat sabiex jiġi żgurat li dan jitfi d-dawl meta d-dawl djurn ikun adegwat. 

 Kwalunkwe sensur tat-traffiku għandu jiġi ttestjat sabiex jiġi kkonfermat li dan jidentifika l-vetturi, ir-roti u l-persuni mexjin kif xieraq. 

 Għandu jintwera li s-swiċċijiet tal-ħin, is-CLO drivers u l-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl ikunu kapaċi jissodisfaw kwalunkwe 

speċifikazzjoni rilevanti ddefinita mill-awtorità tal-akkwist fl-ITT. 

Jekk wara l-ikkummissjonar tas-sistema, il-kontrolli tat-tidwil jidher li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti rilevanti ta’ hawn fuq, il-kuntrattur għandu jkun 

responsabbli biex jaġġusta u/jew jikkalibra mill-ġdid il-kontrolli mingħajr l-ebda kost addizzjonali fuq l-awtorità akkwirenti. 

Il-kuntrattur għandu jippreżenta rapport li jispjega fid-dettall kif l-aġġustamenti u l-kalibrazzjonijiet rilevanti twettqu u kif l-aġġustamenti jistgħu 

jintużaw. 

 

Nota: Għall-utilitajiet il-kbar jista’ jagħti l-każ li l-installazzjoni l-ġdida jew rinnovata sempliċement trid tkun kompatibbli mas-sistemi ta’ kontroll 

eżistenti li jintużaw għan-netwerk tat-tidwil usa’. F’din is-sitwazzjoni, dan is-CPC għandu jirreferi wkoll għall-kompatibbiltà tal-kontrolli mas-

sistema ta’ kontroll eżistenti. 

CPC5. Forniment tat-tagħmir tat-tidwil oriġinarjament speċifikat 

(Japplika għal TS1-6 u għal AC1-2.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-kuntrattur għandu jiżgura li t-tagħmir tat-tidwil (inkluż is-sorsi tad-dawl, il-luminarji u l-kontrolli tat-tidwil) ikun installat kif speċifikat fl-offerta 
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oriġinali.  

Jekk il-kuntrattur jibdel it-tagħmir tat-tidwil minn dak speċifikat fl-offerta oriġinali, iridu jingħataw l-ispjegazzjonijiet bil-miktub għal din il-bidla u 

kwalunkwe tagħmir ta’ sostituzzjoni jrid jilħaq l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir tat-tidwil oriġinali jew jissuperahom (eż. għall-effikaċja 

luminarja, il-funzjonalità tat-tbaxxija tad-dawl, il-proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema ’l fuq eċċ.). 

F’kull każ, il-kuntrattur għandu jipprovdi skeda tat-tagħmir tat-tidwil li fil-fatt ġie installat, flimkien mal-fatturi tal-manifattur jew in-noti ta’ 

konsenja f’appendiċi.  

Jekk jiġi installat tagħmir tat-tidwil alternattiv, għandhom jiġu pprovduti r-riżultati tat-testijiet u r-rapporti tal-effikaċja luminuża mill-manifattur(i), 

flimkien ma’ kwalunkwe dokumentazzjoni rilevanti li tiddikjara l-prestazzjoni tal-kontrolli tat-tidwil ġodda. 

 

 

 

 

 

 CPC6. Konformità tal-livelli reali tal-effiċjenza fl-enerġija u tat-

tidwil mal-esiġenzi tad-disinn 

(Rakkomandat biss għall-installazzjonijiet il-kbar b’ammont 

sinifikanti ta’ potenza installata f’ambjenti mhux urbani.) 

 

Skont il-każ, għandha tintgħażel subżona tat-triq mhux urbana mill-

akkwirent meta l-pożizzjonament ta’ luminarja jkun f’konformità mal-

istudju tal-fotometrija PDI għal kejl fotometriku in situ (skont EN 

13032-2) u l-kejl tal-konsum tal-enerġija (skont EN 13201-5) matul 

perjodu maqbul ta’ ġimgħa.  

Is-subżona magħżula trid tkun ħielsa minn interferenza sinifikanti għat-
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tidwil mis-siġar, mill-waqfiet tal-karozzi tal-linja jew mill-vetturi 

pparkjati u mil-livelli ta’ dawl tal-isfond minħabba l-bordijiet tar-

reklamar jew il-bini.  

Għat-toroq tal-klassi M li jkollhom rekwiżiti ta’ luminanza, għandu 

jkun aċċettabbli li tiġi pprovduta data ta’ illuminanza minflok, jekk 

ikun ġustifikabbli t-tħassib dwar l-effett tar-riflettività reali tal-uċuħ tat-

toroq li jiddevja b’mod sinifikanti mis-suppożizzjonijiet tad-disinn.  

Jenħtieġ li jitqiesu l-parametri li jinfluwenzaw l-inċertezza tal-kejl tal-

illuminanza msemmija fl-Anness F ta’ EN 13201-4. Huwa 

rakkomandabbli li jintużaw is-sistemi awtomatizzati tal-kejl tal-

illuminanza u li jintlaħaq qbil dwar it-tolleranza tal-illuminanza u tal-

punti tad-data qabel il-proġett (hija ssuġġerita tolleranza ta’ ± 10 %).  

Matul l-istess perjodu ta’ ġimgħa għandhom jitkejlu u/jew jiġu 

kkalkolati l-ogħla potenza [W] u l-konsum tal-enerġija [kWh] għall-

punti tad-dawl rilevanti.  

Il-valuri mkejla in situ tal-PDI u l-AECI għandhom ikunu ± 10 % tal-

valur tal-AECI tad-disinn u ± 15 % tal-valur tad-disinn tal-PDI. 

Nota: Il-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità mal-valuri tad-disinn 

għall-PDI u/jew l-AECI jenħtieġ li jiġu ddefiniti fl-ITT. L-għażliet 

jistgħu jinkludu:  

 Xogħlijiet ta’ rimedju li għandhom isiru mingħajr l-ebda kost 

addizzjonali għall-akkwirent. 

 Penali finanzjarji fil-proporzjon mal-grad tan-nuqqas ta’ konformità 

(possibbilment relatati mal-kostijiet tal-elettriku addizzjonali 

previsti fuq perjodu ddefinit ikkawżat mill-installazzjoni bi 
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prestazzjoni aktar baxxa).  

F’każijiet fejn in-nuqqas ta’ konformità jiġi kkontestat, il-kuntrattur 

jista’ jirrepeti l-kejl fl-istess subżona jew, jekk jista’ jiġi argumentat li s-

subżona ma tkunx xierqa għall-kejl, jagħżel subżona oħra. L-akkwirent 

ma għandux ikun responsabbli għall-piż tal-kost ta’ kwalunkwe kejl 

addizzjonali. 

Jekk il-prestazzjoni tkun fil-fatt aħjar mill-previżjonijiet tad-disinn, 

jistgħu japplikaw xi bonusijiet jekk l-akkwirent jagħżel li 

jiddefinixxihom fl-ITT. 
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2.4 Tagħmir tat-tidwil b’tniġġis tad-dawl baxx: speċifikazzjonijiet tekniċi (TS), kriterji għall-għoti (AC) u klawżoli 

tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt assoċjati (CPC) 
 

SUĠĠETT 

Il-kriterji fit-Taqsima 3.4 jirrigwardaw speċifikament ix-xiri ta’ tagħmir tat-tidwil b’tniġġis tad-dawl baxx għal: l-installazzjonijiet tat-tidwil ġodda; 

it-tiġdid ta’ installazzjonijiet tat-tidwil eżistenti; il-modifika retroattiva ta’ luminarji ġodda f’installazzjonijiet eżistenti; jew il-modifika retroattiva 

ta’ sorsi ta’ dawl ġodda jew tal-kontrolli tal-luminarji eżistenti. 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

TS7. Proporzjon tal-Output tad-Dawl li Jintrema ’l Fuq u ta’ dawl 

intrużiv 

(Applikabbli għall-kuntratti kollha meta jinxtraw luminarji ġodda.) 

 

Il-mudelli kollha tal-luminarji mixtrija għandhom ikunu speċifikati 

b’proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema ’l fuq ta’ 0,0 %. 

Jekk ikun neċessarju li jintuża angolu tal-boma, sew biex tiġi ottimizzata 

d-distribuzzjoni tal-arbli jew minħabba restrizzjonijiet tal-

pożizzjonament tal-arbli, għandu jinżamm proporzjon tal-output tad-

dawl li jintrema ’l fuq ta’ 0,0 % anke meta l-luminarja titmejjel fl-angolu 

meħtieġ. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-fajl(s) fotometriċi. Dan għandu jinkludi t-

tabella tal-intensità fotometrika li minnha jiġi kkalkolat il-proporzjon tal-

TS7. Proporzjon tal-Output tad-Dawl li Jintrema ’l Fuq u ta’ dawl 

intrużiv 

(Applikabbli għall-kuntratti kollha meta jinxtraw luminarji ġodda. 

F’sitwazzjonijiet fejn id-dija jew id-dawl intrużiv huma ta’ tħassib, l-

akkwirenti jenħtieġ li jikkunsidraw li jispeċifikaw rekwiżit għall-

kodiċijiet tal-fluss C3.) 

 

Il-mudelli kollha tal-luminarji għandhom ikunu speċifikati b’proporzjon 

tal-output tad-dawl li jintrema ’l fuq ta’ 0,0 % u b’kodiċi tal-fluss C3 ta’ 

≥97 skont id-data fotometrika. 

Jekk ikun neċessarju li jintuża angolu tal-boma, sew biex tiġi ottimizzata 

d-distribuzzjoni tal-arbli jew minħabba restrizzjonijiet tal-

pożizzjonament tal-arbli, għandu jinżamm proporzjon tal-output tad-

dawl li jintrema ’l fuq ta’ 0,0 % anke meta l-luminarja titmejjel fl-angolu 
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output tad-dawl li jintrema ’l fuq skont EN 13032-1, EN 13032-2, EN 

13032-4, l-Anness D ta’ IEC 62722-1 jew skont standards 

internazzjonali rilevanti oħra.  

F’każijiet fejn il-luminarji ma jkunux installati orizzontalment, il-fajl 

fotometriku għandu juri jew:  

- li t-tmejjil tad-data bl-istess angolu ta’ inklinazzjoni li għandu jintuża 

mal-luminarja jirriżulta xorta f’proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema 

’l fuq ta’ 0,0 %, jew 

- li twaħħal ilqugħ addizzjonali mal-luminarja u li l-luminarja bl-ilqugħ 

instabet li kellha proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema ’l fuq ta’ 

0,0 % meta tmejlet fl-angolu tal-installazzjoni tad-disinn. 

 

meħtieġ. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-fajl(s) fotometriċi. Dan għandu jinkludi t-

tabella tal-intensità fotometrika li minnha jiġi kkalkolat il-proporzjon tal-

output tad-dawl li jintrema ’l fuq skont EN 13032-1, EN 13032-2, EN 

13032-4, l-Anness D ta’ IEC 62722-1 jew skont standards 

internazzjonali rilevanti oħra.  

F’każijiet fejn il-luminarji ma jkunux installati orizzontalment, il-fajl 

fotometriku għandu juri jew:  

- li t-tmejjil tad-data bl-istess angolu ta’ inklinazzjoni li għandu jintuża 

mal-luminarja jirriżulta xorta f’proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema 

’l fuq ta’ 0,0 % u f’kodiċi tal-fluss C3 ta’ ≥97, jew 

- li twaħħal ilqugħ addizzjonali mal-luminarja u li l-luminarja bl-ilqugħ 

instabet li kellha proporzjon tal-output tad-dawl li jintrema ’l fuq ta’ 

0,0 % u kodiċi tal-fluss C3 ta’ ≥97 meta tmejlet fl-angolu tal-

installazzjoni tad-disinn. 

TS8. Fastidju 

(Il-valur CCT huwa relatat direttament mal-perċezzjoni tal-bniedem u għalhekk jenħtieġ li jiġi speċifikat meta l-fastidju fuq il-bniedem ikun ta’ 

tħassib.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

F’żoni residenzjali, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ fastidju fuq il-bniedem, is-CCT tas-sorsi tad-dawl għandha tkun ta’ ≤ 3000K u għandu jiġi 

implimentat programm tat-tbaxxija jew tat-tifi tad-dawl*. 

Verifika: 

Jekk ikun mitlub, l-offerent għandu jipprovdi l-ispettri tad-dawl tal-lampi kollha li għandhom jiġu pprovduti.  
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L-offerent għandu jipprovdi l-kejl tas-CCT irrappurtat f’konformità ma’ CIE 15.  

Flimkien mat-tbaxxija tad-dawl, l-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl proposti u l-firxa ta’ kapaċitajiet ta’ tbaxxija 

tad-dawl, li għandhom mill-inqas jippermettu t-tbaxxija jew it-tifi tad-dawl abbażi ta’ arloġġ astronomiku.  

*Skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-akkwirent (potenzjalment iddefiniti fit-TS3 jekk din hija inkluża fl-ITT). 
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TS9. Tniġġis tad-dawl ekoloġiku u viżibilità tal-istilel 

(Il-valur tal-indiċi G huwa direttament relatat mal-kontenut tad-dawl 

blu, u għalhekk jenħtieġ li jiġi speċifikat meta l-effetti tat-tniġġis tad-

dawl fuq l-organiżmi selvaġġi u fuq il-viżibbiltà tal-istilel huma ta’ 

tħassib.)  

 

F’parks, ġonna u żoni meqjusa mill-akkwirent bħala ekoloġikament 

sensittivi, l-indiċi G għandu jkun ≥ 1.5*. 

Programm tat-tbaxxija tad-dawl** għandu jiġi implimentat għall-parks u 

għall-ġonna li jkunu miftuħa fil-ħinijiet ta’ billejl.  

Programm tat-tifi tad-dawl għandu japplika għall-ħinijiet ta’ għeluq 

rilevanti għall-parks u għall-ġonna. 

Programm tat-tbaxxija jew tat-tifi tad-dawl** għandu jiġi implimentat 

għal kwalunkwe żona oħra li tkun ekoloġikament sensittiva. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-kejl tal-indiċi G***.  

 

*Jekk ma jkunx possibbli li jiġi kkalkolat l-indiċi G, jista’ jintuża s-CCT bħala 

orjentazzjoni, dejjem bil-fehim li l-użu tiegħu bħala metrika għad-dawl blu 

mhijiex perfetta. Indiċi G ta’ ≥ 1.5 ġeneralment (iżda mhux dejjem) ikun 

ekwivalenti għal CCT ta’ ≤ 3000K.  

**Skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-akkwirent (potenzjalment iddefiniti fit-TS3 

jekk din hija inkluża fl-ITT). 

***L-indiċi G jista’ jiġi kkalkolat faċilment u f’qasir żmien bl-użu tal-istess 

data fotometrika użata għall-ikkalkolar tas-CCT permezz ta’ spreadsheet tal-

TS9. Tniġġis tad-dawl ekoloġiku u viżibilità tal-istilel 

(Il-valur tal-indiċi G huwa direttament relatat mal-kontenut tad-dawl 

blu, u għalhekk jenħtieġ li jiġi speċifikat meta l-effetti tat-tniġġis tad-

dawl fuq l-organiżmi selvaġġi u fuq il-viżibbiltà tal-istilel huma ta’ 

tħassib. L-akkwirenti jenħtieġ li jkunu jafu li l-luminarji li 

jikkonformaw ma’ dan ir-rekwiżit aktarx ma jissodisfawx it-TS1 għall-

effikaċja luminarja.)  

 

Fil-parks, fil-ġonna, fiż-żoni meqjusa mill-akkwirent bħala 

ekoloġikament sensittivi jew fi kwalunkwe żona f’raġġ ta’ 30 km minn 

osservatorju urban tal-astronomija ottika jew f’raġġ ta’ 100 km minn 

osservatorju ottiku maġġuri, l-indiċi G għandu jkun ≥ 2,0*. 

Programm tat-tbaxxija tad-dawl** għandu jiġi implimentat għall-parks u 

għall-ġonna li jkunu miftuħa fil-ħinijiet ta’ billejl.  

Programm tat-tifi tad-dawl għandu japplika għall-ħinijiet ta’ għeluq 

rilevanti għall-parks u għall-ġonna. 

Programm tat-tbaxxija jew tat-tifi tad-dawl** għandu jiġi implimentat 

għal kwalunkwe żona oħra li tkun ekoloġikament sensittiva jew għal 

żoni fir-raġġi ddefiniti tal-osservatorji ottiċi rilevanti. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-kejl tal-indiċi G***.  

 

*Jekk ma jkunx possibbli li jiġi kkalkolat l-indiċi G, jista’ jintuża s-CCT bħala 

orjentazzjoni, dejjem bil-fehim li l-użu tiegħu bħala metrika għad-dawl blu 

mhijiex perfetta. Indiċi G ta’ ≥ 2.0 ġeneralment (iżda mhux dejjem) ikun 
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Excel disponibbli fuq dan is-sit web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

ekwivalenti għal CCT ta’ ≤ 2700 K.  

**Skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-akkwirent (potenzjalment iddefiniti fit-TS3 

jekk din hija inkluża fl-ITT). 

***L-indiċi G jista’ jiġi kkalkolat faċilment u f’qasir żmien bl-użu tal-istess 

data fotometrika użata għall-ikkalkolar tas-CCT permezz ta’ spreadsheet tal-

Excel disponibbli fuq dan is-sit web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Tagħmir tat-tidwil ta’ kwalità tajba u durabbli: speċifikazzjonijiet tekniċi (TS), kriterji għall-għoti (AC) u 

klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt assoċjati (CPC) 
 

SUĠĠETT 

Il-kriterji fit-Taqsima 3.5 jirrigwardaw speċifikament ix-xiri ta’ tagħmir tat-tidwil ta’ kwalità tajba u durabbli għal: l-installazzjonijiet tat-tidwil 

ġodda; it-tiġdid ta’ installazzjonijiet tat-tidwil eżistenti; il-modifika retroattiva ta’ luminarji ġodda f’installazzjonijiet eżistenti; jew il-modifika 

retroattiva ta’ sorsi ta’ dawl ġodda jew tal-kontrolli tal-luminarji eżistenti. 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

TS10. Forniment ta’ struzzjonijiet 

(Applikabbli meta t-tagħmir u/jew il-kontrolli fl-installazzjoni tat-tidwil partikolari mitlub fl-ITT ikun differenti mit-tagħmir normali installat 

f’postijiet oħra fuq in-netwerk tat-tidwil usa’ operat mill-akkwirent.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

L-offerent għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja mal-installazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil ġodda jew rinnovati: 

 struzzjonijiet għaż-żarmar tal-luminarji; 

 struzzjonijiet dwar kif wieħed jissostitwixxi s-sorsi tad-dawl (meta applikabbli), u liema lampi jistgħu jintużaw mingħajr ma titnaqqas l-

effiċjenza fl-enerġija; 

 struzzjonijiet dwar kif wieħed jopera u jżomm il-kontrolli tat-tidwil; 

 għall-kontrolli tad-dawl djurn, struzzjonijiet dwar kif wieħed jagħmel ir-rikalibrazzjoni u l-aġġustament tagħhom; u 

 għas-swiċċijiet tal-ħin, struzzjonijiet dwar kif wieħed jaġġusta l-ħinijiet tat-tifi, u pariri dwar kif l-aħjar isir dan biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 

viżivi mingħajr ma jiżdied il-konsum tal-enerġija b’mod eċċessiv. 
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Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma’ dan il-kriterju, li tkun appoġġata b’eżempji ta’ struzzjonijiet bil-miktub li se jiġu 

pprovduti lill-awtorità kontraenti jekk l-offerta tkun ta’ suċċess. 
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TS11. Irkupru tal-iskart 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

L-offerent għandu jimplimenta miżuri ambjentali xierqa biex inaqqas u jirkupra l-iskart prodott matul l-installazzjoni ta’ sistema tat-tidwil ġdida jew 

rinnovata.  

L-iskart kollu tal-lampi, il-luminarji u l-kontrolli tat-tidwil għandu jiġi sseparat u mibgħut għall-irkupru skont id-Direttiva WEEE6. Kwalunkwe 

materjal ta’ skart ieħor li huwa mistenni li jiġi ġġenerat u li jista’ jiġi rriċiklat għandu jinġabar u jintbagħat lill-faċilitajiet xierqa. 

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tal-proċeduri tal-immaniġġjar tal-iskart fis-seħħ u jidentifika is-siti xierqa li fihom l-iskart ta’ tagħmir elettriku 

u elettroniku u materjali riċiklabbli oħra jistgħu jittieħdu biex jiġu sseparati, riċiklati jew irkuprati bis-sħana, kif xieraq.  

TS12. Tul ta’ ħajja tal-prodott, partijiet ta’ rikambju u garanziji  

(Il-livelli limiti definiti hawn huma applikabbli għas-sorsi tad-dawl, 

lampi u luminarji bbażati fuq LED.) 

 

Kwalunkwe sors tad-dawl ibbażat fuq LED għandu jkollu tul ta’ ħajja 

speċifikat f’25 °C ta’:  

 L96 ta’ 6 000 siegħa, 

 L70 ta’ 50 000 siegħa (prevista), 

 C0 ta’ 3 000 siegħa jew C10 ta’ 6 000 siegħa, 

TS12. Tul ta’ ħajja tal-prodott, partijiet ta’ rikambju u garanziji  

(Il-livelli limiti definiti hawn huma applikabbli għas-sorsi tad-dawl, 

lampi u luminarji bbażati fuq LED.) 

 

Kwalunkwe sors tad-dawl ibbażat fuq LED għandu jkollu tul ta’ ħajja 

speċifikat f’25 °C ta’:  

 L96 ta’ 6 000 siegħa, 

 L70 ta’ 100 000 siegħa (prevista), 

 C0 ta’ 3 000 siegħa jew C10 ta’ 6 000 siegħa, 

                                                           
6 Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) riformulazzjoni (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38). 
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 C50 ta’ 50 000 siegħa (prevista). 

It-tiswija jew il-forniment tal-partijiet ta’ rikambju rilevanti tal-moduli 

LED li jkollhom ħsara għal għarrieda għandhom ikunu koperti minn 

garanzija għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tal-installazzjoni.  

 

Verifika: 

Id-data tat-test dwar l-output tal-lumen mantnut tas-sorsi tad-dawl 

għandha tiġi pprovduta minn laboratorju akkreditat mill-Kooperazzjoni 

Internazzjonali għall-Akkreditament tal-Laboratorji li jissodisfa l-IES 

LM-80* għad-data effettiva u l-IES TM-21* għad-data proġettata. 

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-garanzija minima ta’ ħames snin li 

trid tiġi ffirmata jekk l-offerta tkun ta’ suċċess.  

Il-kuntrattur għandu jipprovdi kopja tal-garanzija li se tapplika jekk l-

offerta tkun ta’ suċċess u jipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt neċessarji 

(telefown u email bħala minimu) li jippermettu li tiġi ttrattata kwalunkwe 

mistoqsija jew talba potenzjali.  

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-garanzija għandha, bħala minimu, tkopri l-

kostijiet ta’ tiswija jew ta’ sostituzzjoni tal-partijiet tal-moduli LED 

difettużi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara n-notifika tal-ħsara (li 

għandu jiġi ddefinit mill-akkwirent fl-ITT), b’mod dirett jew permezz ta’ 

aġenti nominati oħrajn. Il-partijiet ta’ rikambju jenħtieġ li jkunu l-istess 

bħal dawk oriġinali, iżda jekk dan ma jkunx possibbli, jistgħu jintużaw 

partijiet ta’ rikambju ekwivalenti li jaqdu l-istess funzjoni bl-istess livell 

jew livell ogħla ta’ prestazzjoni.  

 C50 ta’ 100 000 siegħa (prevista). 

It-tiswija jew il-forniment tal-partijiet ta’ rikambju rilevanti tal-moduli 

LED li jkollhom ħsara għal għarrieda għandhom ikunu koperti minn 

garanzija għal perjodu ta’ seba’ snin mid-data tal-installazzjoni.  

 

Verifika: 

Id-data tat-test dwar l-output tal-lumen mantnut tas-sorsi tad-dawl 

għandha tiġi pprovduta minn laboratorju akkreditat mill-Kooperazzjoni 

Internazzjonali għall-Akkreditament tal-Laboratorji li jissodisfa l-IES 

LM-80* għad-data effettiva u l-IES TM-21* għad-data proġettata. 

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-garanzija minima ta’ seba’ snin li 

trid tiġi ffirmata jekk l-offerta tkun ta’ suċċess.  

Il-kuntrattur għandu jipprovdi kopja tal-garanzija li se tapplika jekk l-

offerta tkun ta’ suċċess u jipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt neċessarji 

(telefown u email bħala minimu) li jippermettu li tiġi ttrattata 

kwalunkwe mistoqsija jew talba potenzjali.  

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-garanzija għandha, bħala minimu, tkopri 

l-kostijiet ta’ tiswija jew ta’ sostituzzjoni tal-partijiet tal-moduli LED 

difettużi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara n-notifika tal-ħsara (li 

għandu jiġi ddefinit mill-akkwirent fl-ITT), b’mod dirett jew permezz 

ta’ aġenti nominati oħrajn. Il-partijiet ta’ rikambju jenħtieġ li jkunu l-

istess bħal dawk oriġinali, iżda jekk dan ma jkunx possibbli, jistgħu 

jintużaw partijiet ta’ rikambju ekwivalenti li jaqdu l-istess funzjoni bl-

istess livell jew livell ogħla ta’ prestazzjoni.  
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Il-garanzija m’għandhiex tkopri dan li ġej: 

a) tħaddim ħażin minħabba vandaliżmu, aċċidenti jew avvenimenti oħra 

ta’ temp estrem; 

b) lampi jew luminarji li tħaddmu għal żmien sinifikanti 

f’kundizzjonijiet mhux normali (eż. użati bil-vultaġġ tal-linja ħażin), 

sakemm dan ikun jista’ jiġi ppruvat mill-kuntrattur. 

*Għandu jiġi aġġornat għal LM-84 u TM 28 meta dawn il-verżjonijiet jiġu 

ppubblikati. 

 

Il-garanzija m’għandhiex tkopri dan li ġej: 

a) tħaddim ħażin minħabba vandaliżmu, aċċidenti jew avvenimenti 

oħra ta’ temp estrem; 

b) lampi jew luminarji li tħaddmu għal żmien sinifikanti 

f’kundizzjonijiet mhux normali (eż. użati bil-vultaġġ tal-linja 

ħażin), sakemm dan ikun jista’ jiġi ppruvat mill-kuntrattur. 

*Għandu jiġi aġġornat għal LM-84 u TM 28 meta dawn il-verżjonijiet jiġu 

ppubblikati. 

 

TS13. Possibbiltà ta’ Tiswija 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

L-offerent għandu jiżgura li jkun fattibbli u prattiku biex professjonist ikun jista’ jaċċessa l-komponenti (eż. s-sors ta’ dawl, lampa, modulu LED, 

driver) wara li tibda tintuża l-luminarja. 

Il-komponenti għandhom ikunu identifikabbli, aċċessibbli u jkunu jistgħu jitneħħew mingħajr ma ssir ħsara lill-komponent jew lil-luminarja.  

Is-sostituzzjoni tal-komponenti għandhom ikunu jistgħu jitwettqu fuq il-post (jiġifieri fl-għoli tal-immuntar tal-luminarja), mingħajr għodod 

(jiġifieri “plug and play”) jew b’wieħed mit-tipi ta’ turnaviti li ġejjin: 

- standard, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen key jew combination wrench. 

 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi manwal tekniku, li għandu jinkludi dijagramma dettaljata bil-partijiet tal-luminarja li turi l-partijiet li jistgħu jiġu 

aċċessati u mibdula. Il-partijiet koperti mill-ftehimiet ta’ servizz taħt il-garanzija għandhom jiġu indikati wkoll. 
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TS14. Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni mill-Intrużjoni (IP) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-luminarji għat-toroq tal-klassi M u C għandhom ikollhom sistema ottika bi klassifikazzjoni tal-protezzjoni mill-intrużjoni ta’ IP65 jew ogħla, 

skont il-kundizzjonijiet lokali.  

Il-luminarji għat-toroq tal-klassi P għandhom ikunu IP55 jew ogħla, skont il-kundizzjonijiet lokali. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, li juru li dan il-kriterju ntlaħaq skont il-klawżola 9 tal-IEC 60598-1.   

 

Nota: It-testijiet tal-intrużjoni tat-trab, tal-oġġetti solidi u tal-indewwa speċifikati fl-IEC 60598–1 mhumiex kollha identiċi għat-testijiet fl-IEC 60529 minħabba 

l-karatteristiċi tekniċi tal-luminarji. Tingħata spjegazzjoni dwar is-sistema ta’ numerazzjoni tal-IP fl-Anness J tal-istandard. 

TS15. Rata ta’ falliment tal-apparat ta’ kontroll 

Ir-rata ta’ falliment tal-apparati ta’ kontroll għandha tkun inqas minn 

0,2 % għal kull 1000 siegħa u għandha tkun koperta b’garanzija ta’ tmien 

(8) snin għall-apparati ta’ kontroll. 

 

Verifika: 

Il-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità mar-rata ta’ 

TS15. Rata ta’ falliment tal-apparat ta’ kontroll 

Ir-rata ta’ falliment tal-apparati ta’ kontroll għandha tkun inqas minn 

0,1 % għal kull 1 000 siegħa u għandha tkun koperta b’garanzija ta’ 

għaxar snin (10) għall-apparati ta’ kontroll. 

 

Verifika: 

Il-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità mar-rata ta’ 
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falliment għal kwalunkwe apparat ta’ kontroll li beħsiebu jipprovdi. Id-

dikjarazzjoni għandha tkun appoġġjata mill-proċeduri ta’ ttestjar standard 

tal-industrija.   

 

falliment għal kwalunkwe apparat ta’ kontroll li beħsiebu jipprovdi. Id-

dikjarazzjoni għandha tkun appoġġjata mill-proċeduri ta’ ttestjar 

standard tal-industrija.   

TS16. Tikkettar tal-luminarji LED 

(Applikabbli meta jiġu installati luminarji LED ġodda.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-luminarji proposti li jiġu installati mill-offerent għandhom ikollhom, bħala minimu, l-informazzjoni teknika li ġejja: 

 l-isem tal-manifattur, il-kodiċi, u n-numru tas-serje u d-data tal-manifattura; 

 klassifikazzjoni tal-potenza tal-input; 

 fluss luminuż ta’ 25 °C; 

 Proporzjoni tad-Dawl li jintrema ’l fuq; 

 kodiċijiet ta’ fluss CIE; 

 temperatura tal-kulur ikkorrelatata (CCT); 

 Indiċi G; 

 indikazzjoni tat-teknoloġija tal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl (jekk applikabbli). 

L-informazzjoni jenħtieġ li tiġi inkluża fil-luminarja u, meta jkun possibbli, f’parti mill-arblu tad-dawl li tkun aċċessibbli mill-art ukoll. L-offerent 

jenħtieġ li jispeċifika kif din l-informazzjoni se tintwera eżattament (eż. fuq tikketta b’kodiċi QR, tikketta b’informazzjoni bil-miktub jew bi pjanċa 

tal-metall bl-inċiżjonijiet). 
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Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi kampjun tad-deskrizzjoni tat-tikketta li jipproponi li jipprovdi mat-tagħmir tat-tidwil jekk l-offerta tiegħu tkun ta’ 

suċċess. 

 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 

AC3. Garanzija Estiża 

(Japplika għal TS12.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-massimu ta’ X punti għandhom jingħataw lill-offerenti li huma lesti li jipprovdu garanziji inizjali li jmorru lil hinn mill-perjodi ta’ garanzija 

minimi msemmija f’TS12 u li l-kost tagħhom ikun diġà inkluż fil-prezz tal-offerta. Il-punti għandhom jingħataw b’mod proporzjonali skont kemm 

il-garanzija taqbeż ir-rekwiżiti minimi, kif ġej: 

 Minimu + sena: 0,2X punti 

 Minimu + sentejn: 0,4X punti 

 Minimu + tliet snin: 0,6X punti 

 Minimu + erba’ snin: 0,8X punti 

 Minimu + ħames snin jew aktar: X punti 

L-offerenti jistgħu wkoll, b’mod fakultattiv, jipprovdu kwotazzjonijiet għal garanziji estiżi li ma jkunux inklużi fil-prezz tal-offerta, għalkemm 

mhux se jingħataw punti għal dan. F’każijiet bħal dawn, mhu se jkun meħtieġ l-ebda pagament għal kwalunkwe garanzija estiża sal-aħħar sena tal-

garanzija inizjali, u wara dan l-akkwirent se jagħmel pagamenti annwali lill-offerent rebbieħ fil-bidu ta’ kull sena tal-garanzija estiża.  

Barra minn hekk, l-akkwirent se jkollu l-għażla li jibda jew li jirrifjuta l-offerta ta’ garanzija estiża sal-aħħar sena tal-garanzija inizjali; il-kostijiet 

tal-garanzija estiża se jkunu dawk proposti inizjalment, flimkien mal-inflazzjoni. 
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KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

CPC7. Impenn lejn l-irkupru tal-iskart u t-trasport lejn siti adattati 

(Japplika għal TS11.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-kuntrattur għandu jipprovdi skeda tal-iskart miġbur matul il-proġett. Flimkien ma’ dan, il-kuntrattur għandu jipprovdi d-dettalji ta’ kwalunkwe 

separazzjoni li ġiet applikata qabel it-trasport lejn is-siti xierqa identifikati fl-offerta oriġinali jew lejn siti oħra fejn l-iskart jista’ jiġi sseparat, 

proċessat, riċiklat u, jekk rilevanti, soġġett għall-irkupru bis-sħana. 

Il-fatturi tal-konsenja għandhom jiġu sottomessi bħala prova tal-konsenja. 

 

 

CPC8. Tikkettar tal-luminarji LED 

(Japplika għal TS16.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-kuntrattur għandu jimpenja ruħu li jipprovdi t-tikketti għal-luminarji li jforni li jkun fihom tal-inqas l-informazzjoni minima speċifikata f’TS16. 
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3 IL-KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TAS-SINJALI TAT-TRAFFIKU 
 

3.1 Speċifikazzjonijiet tekniċi (TS) u kriterji għall-għoti (AC) 
 

SUĠĠETT 

Il-kriterji fit-taqsima 4.1 jirrigwardaw speċifikament ix-xiri tat-tagħmir tat-tidwil għas-sinjalar tat-traffiku u l-kost tat-tħaddim u l-manutenzjoni 

tiegħu fuq perjodu ta’ żmien definit.  

 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

TS1. Kost taċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja għandhom jiġu kkalkolati abbażi tal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti mill-akkwirent, li għandhom jinkludu: 

 il-perjodu ta’ żmien (eż. tmien snin); 

 inventarju tas-sinjali tat-traffiku meħtieġa (eż. sinjali tal-boċċa l-ħamra, tal-boċċa s-safra u tal-boċċa l-ħadra, sinjali tal-vleġġa l-ħadra, sinjali 

tal-waqfien pedonali u tal-mixi pedonali); 

 iċ-ċiklu tat-tħaddim medju ta’ kull sinjal tat-traffiku (eż. sinjal aħmar 55 %, sinjal isfar 2 %, sinjal aħdar 43 %); u 

 ir-rata tal-elettriku (eż. EUR 0,12/kWh). 

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji li ġejjin sabiex ilesti l-valutazzjoni tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja: 
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 il-perjodu ta’ żmien li l-bozoz ikunu koperti mill-garanzija għal ħsara għal għarrieda; 

 it-tul ta’ ħajja speċifikat tal-lampa (jiġifieri ż-żmien meta l-output tal-lumen tal-lampa huwa mistenni li jinżel għal 70 % tal-output oriġinali); 

 il-kost tax-xiri tal-lampi (kemm fil-bidu u għal kwalunkwe sostituzzjoni meħtieġa matul il-perjodu ta’ żmien definit); 

 il-kost tax-xiri ta’ kwalunkwe parti anċillari; 

 il-kost tax-xiri ta’ kwalunkwe arblu, fondazzjoni u konnessjoni elettrika ġdida; u 

 il-kost tal-installazzjoni (is-sigħat ta’ xogħol immultiplikati bir-rati tax-xogħol, flimkien ma’ kwalunkwe kost għat-tagħmir ta’ rfigħ, eċċ.).  

Verifika: 

L-akkwirent għandu jipprovdi lill-offerenti kalkolatur komuni tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja li jkun ibbażat fuq spreadsheet u li fih tkun diġà ddaħħlet l-

informazzjoni meħtieġa mill-akkwirent.  

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-ispreadsheet mimlija, flimkien ma’ dikjarazzjoni li tikkonferma li dawn il-kostijiet huma validi għal mill-

inqas perjodu definit li jkopri l-perjodu ta’ żmien oriġinali li kien ippjanat għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt wara l-għażla tal-offerent rebbieħ. 
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TS2. Tul ta’ ħajja tal-prodott, partijiet ta’ rikambju u garanziji  

(Il-livelli limiti definiti hawn huma applikabbli għas-sorsi tad-dawl, 

lampi u luminarji bbażati fuq LED.) 

 

Kwalunkwe sors tad-dawl ibbażat fuq LED għandu jkollu tul ta’ ħajja 

speċifikat f’25 °C ta’:  

 L96 ta’ 6 000 siegħa, 

 L70 ta’ 50 000 siegħa (prevista), 

 L0C0 ta’ 3 000 siegħa jew C10 ta’ 6 000 siegħa, 

 C50 ta’ 50 000 siegħa (prevista). 

It-tiswija jew il-forniment tal-partijiet ta’ rikambju rilevanti tal-moduli 

LED li jkollhom ħsara għal għarrieda għandhom ikunu koperti minn 

garanzija għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tal-installazzjoni.  

 

Verifika: 

L-ittestjar u l-verifika għandhom jitwettqu minn laboratorju akkreditat 

mill-Kooperazzjoni Internazzjonali għall-Akkreditament tal-Laboratorji 

li jissodisfa l-IES LM-80* għad-data effettiva u l-IES TM-21* għad-

data proġettata. 

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-garanzija minima ta’ ħames snin li 

trid tiġi ffirmata jekk l-offerta tkun ta’ suċċess.  

Il-kuntrattur għandu jipprovdi kopja tal-garanzija li se tapplika jekk l-

TS2. Tul ta’ ħajja tal-prodott, partijiet ta’ rikambju u garanziji  

(Il-livelli limiti definiti hawn huma applikabbli għas-sorsi tad-dawl, 

lampi u luminarji bbażati fuq LED.) 

 

Kwalunkwe sors tad-dawl ibbażat fuq LED għandu jkollu tul ta’ ħajja 

speċifikat f’25 °C ta’:  

 L96 ta’ 6 000 siegħa,  

 L70 ta’ 100 000 siegħa (prevista), 

 L0C0 ta’ 3 000 siegħa jew C10 ta’ 6 000 siegħa, 

 C50 ta’ 100 000 siegħa (prevista). 

It-tiswija jew il-forniment tal-partijiet ta’ rikambju rilevanti tal-moduli 

LED li jkollhom ħsara għal għarrieda għandhom ikunu koperti minn 

garanzija għal perjodu ta’ seba’ snin mid-data tal-installazzjoni. 

 

Verifika: 

L-ittestjar u l-verifika għandhom jitwettqu minn laboratorju akkreditat 

mill-Kooperazzjoni Internazzjonali għall-Akkreditament tal-Laboratorji 

li jissodisfa l-IES LM-80* għad-data effettiva u l-IES TM-21* għad-

data proġettata. 

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-garanzija minima ta’ seba’ snin li 

trid tiġi ffirmata jekk l-offerta tkun ta’ suċċess.  

Il-kuntrattur għandu jipprovdi kopja tal-garanzija li se tapplika jekk l-
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offerta tkun ta’ suċċess u jipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt neċessarji 

(telefown u email bħala minimu) li jippermettu li tiġi ttrattata 

kwalunkwe mistoqsija jew talba potenzjali.  

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-garanzija għandha, bħala minimu, tkopri l-

kostijiet ta’ tiswija jew ta’ sostituzzjoni tal-partijiet tal-moduli LED 

difettużi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara n-notifika tal-ħsara (li 

għandu jiġi ddefinit mill-akkwirent fl-ITT), b’mod dirett jew permezz ta’ 

aġenti nominati oħrajn. Il-partijiet ta’ rikambju jenħtieġ li jkunu l-istess 

bħal dawk oriġinali, iżda jekk dan ma jkunx possibbli, jistgħu jintużaw 

partijiet ta’ rikambju ekwivalenti li jaqdu l-istess funzjoni bl-istess livell 

jew livell ogħla ta’ prestazzjoni.  

Il-garanzija m’għandhiex tkopri dan li ġej: 

a) tħaddim ħażin minħabba vandaliżmu, aċċidenti jew avvenimenti 

oħra ta’ temp estrem; 

b) lampi jew luminarji li tħaddmu għal żmien sinifikanti 

f’kundizzjonijiet mhux normali (eż. użati bil-vultaġġ tal-linja ħażin), 

sakemm dan ikun jista’ jiġi ppruvat mill-kuntrattur. 

*Għandu jiġi aġġornat għal LM-84 u TM 28 meta dawn il-verżjonijiet 

jiġu ppubblikati. 

offerta tkun ta’ suċċess u jipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt neċessarji 

(telefown u email bħala minimu) li jippermettu li tiġi ttrattata 

kwalunkwe mistoqsija jew talba potenzjali.  

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-garanzija għandha, bħala minimu, tkopri l-

kostijiet ta’ tiswija jew ta’ sostituzzjoni tal-partijiet tal-moduli LED 

difettużi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara n-notifika tal-ħsara (li 

għandu jiġi ddefinit mill-akkwirent fl-ITT), b’mod dirett jew permezz ta’ 

aġenti nominati oħrajn. Il-partijiet ta’ rikambju jenħtieġ li jkunu l-istess 

bħal dawk oriġinali, iżda jekk dan ma jkunx possibbli, jistgħu jintużaw 

partijiet ta’ rikambju ekwivalenti li jaqdu l-istess funzjoni bl-istess livell 

jew livell ogħla ta’ prestazzjoni.  

Il-garanzija m’għandhiex tkopri dan li ġej: 

a) tħaddim ħażin minħabba vandaliżmu, aċċidenti jew avvenimenti oħra 

ta’ temp estrem. 

b) lampi jew luminarji li tħaddmu għal żmien sinifikanti 

f’kundizzjonijiet mhux normali (eż. użati bil-vultaġġ tal-linja ħażin), 

sakemm dan ikun jista’ jiġi ppruvat mill-kuntrattur. 

*Għandu jiġi aġġornat għal LM-84 u TM 28 meta dawn il-verżjonijiet 

jiġu ppubblikati. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 

AC1. L-aktar kost taċ-ċiklu tal-ħajja baxx 

(Japplika għal TS1.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 
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Il-massimu ta’ X punti għandhom jingħataw lill-offerent li l-proposta tiegħu tintwera li għandha l-aktar kost taċ-ċiklu tal-ħajja baxx.  

Il-punti għandhom jingħataw lill-offerenti l-oħra b’mod proporzjonali skont kif il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom jitqabbel mal-aktar kost baxx 

skont il-formula li ġejja: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠

𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴
 

 

Verifika: 

Ladarba jkunu ġew riċevuti l-offerti kollha, l-akkwirent għandu jkun kapaċi jiddetermina liema offerta tipprovdi l-aktar kost taċ-ċiklu tal-ħajja baxx 

u juża dan biex jiddetermina l-punti li jenħtieġ li jiġu applikati għal kull offerta. 

AC2. Garanzija estiża 

(Japplika għal TS2.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-massimu ta’ X punti għandhom jingħataw lill-offerenti li huma lesti li jipprovdu garanziji inizjali li jmorru lil hinn mill-perjodi ta’ garanzija 

minimi msemmija f’TS2 u li l-kost tagħhom ikun diġà inkluż fil-prezz tal-offerta. Il-punti għandhom jingħataw b’mod proporzjonali skont kemm il-

garanzija taqbeż ir-rekwiżiti minimi, kif ġej: 

 Minimu + sena: 0,2X punti 

 Minimu + sentejn: 0,4X punti 

 Minimu + tliet snin: 0,6X punti 

 Minimu + erba’ snin: 0,8X punti 

 Minimu + ħames snin jew aktar: X punti 

L-offerenti jistgħu wkoll, b’mod fakultattiv, jipprovdu kwotazzjonijiet għal garanziji estiżi li ma jkunux inklużi fil-prezz tal-offerta, għalkemm 

mhux se jingħataw punti għal dan. F’każijiet bħal dawn, mhu se jkun meħtieġ l-ebda pagament għal kwalunkwe garanzija estiża sal-aħħar sena tal-
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garanzija inizjali, u wara dan l-akkwirent se jagħmel pagamenti annwali lill-offerent rebbieħ fil-bidu ta’ kull sena tal-garanzija estiża.  

Barra minn hekk, l-akkwirent se jkollu l-għażla li jibda jew li jirrifjuta l-offerta ta’ garanzija estiża sal-aħħar sena tal-garanzija inizjali; il-kostijiet 

tal-garanzija estiża se jkunu dawk proposti inizjalment, flimkien mal-inflazzjoni. 

 

AC3. Kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl 

(Applikabbli għas-sejħiet għall-offerti kollha, sakemm ma jkunx ċar li l-kontrolli tat-tbaxxija tat-tidwil se jwasslu għal kost totali ogħla tas-

sjieda. L-akkwirenti jenħtieġ li jiddefinixxu b’mod ċar il-prestazzjoni tat-tbaxxija tad-dawl mixtieqa fl-ITT.) 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi.) 

 

Il-punti għandhom jingħataw lill-offerenti li jispeċifikaw is-sorsi tad-dawl u l-luminarji b’kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl li jkunu kompletament 

funzjonali u li jkunu programmabbli biex ibaxxu d-dawl matul perjodi ta’ intensità tal-użu tat-triq baxxa matul il-lejl. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni mill-manifattur(i) tas-sorsi tad-dawl u l-luminarji li jiġu proposti għall-użu mill-offerent, li turi li 

huma kompatibbli mal-kontrolli tat-tbaxxija tad-dawl.  

Id-dokumentazzjoni għandha tipprovdi wkoll il-kurva tal-potenza tal-output tad-dawl mqabbla mal-konsum tal-enerġija, tiddikjara l-livell massimu 

tat-tbaxxija tad-dawl possibbli u tipprovdi struzzjonijiet dwar kif il-kontrolli għandhom jiġu pprogrammati u pprogrammati mill-ġdid. 
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4 KOST TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
 

Il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja huwa suġġett rilevanti ħafna għat-tidwil tat-toroq. Il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja dominanti għat-teknoloġiji ta’ Skariku ta’ 

Intensità Għolja (HID) tradizzjonali dejjem kien il-konsum tal-elettriku matul il-fażi tal-użu. It-teknoloġiji LED huma aktar effiċjenti iżda, minkejja li 

l-kost tagħhom naqas b’mod rapidu matul l-aħħar ħames snin, għadhom aktar għoljin biex jinxtraw. Huwa għalhekk li l-awtoritajiet pubbliċi jeħtieġ li 

jkunu kapaċi jagħmlu l-aħjar deċiżjoni oġġettiva għalihom mill-perspettiva ekonomika. Din il-kwistjoni hija partikolarment sensittiva, peress li l-

konverżjoni ta’ installazzjoni tat-tidwil tat-toroq minn HID għal LED tipikament teħtieġ nefqa kapitali ogħla mill-baġit annwali tat-tidwil tat-toroq tal-

awtorità pubblika. Konsegwentement, il-wiri ta’ kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja aktar baxxi jista’ fil-fatt ikun prerekwiżit għall-ksib ta’ finanzjament għall-

konverżjoni għal installazzjoni LED. 

Twettqu għadd ta’ paraguni tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja fi bliet u rħula tal-Istati Uniti, fejn l-adozzjoni tal-LEDs fl-installazzjonijiet tat-tidwil tat-

toroq inbdiet. Uħud minnhom huma deskritti fil-qosor hawn taħt. 

 Il-Belt ta’ Portland investiet $18.5 miljun biex bidlet 45 000 punti ta’ dawl HPS f’LED b’50 % ta’ konsum tal-enerġija aktar baxx — u dan 

wassal għal iffrankar ta’ $1.5 miljun fis-sena f’kostijiet mnaqqsa ta’ enerġija u ta’ manutenzjoni. Dan huwa ekwivalenti għal perjodu ta’ ħlas 

lura ta’ tmien snin meta jiġu kkunsidrati r-rati ta’ skont (Portland, 2015). 

 Il-Belt ta’ Los Angeles investiet $57 miljun biex bidlet 140 000 punti ta’ dawl HPS f’LED b’3 % ta’ konsum tal-enerġija aktar baxx (Los 

Angeles, 2013). L-iffrankar tal-enerġija inizjalment kien mistenni li se jkun madwar 40 %, iżda l-avvanzi fit-teknoloġija LED qabel il-proġett 

irriżultaw f’iffrankar akbar. L-istudju nnota wkoll tnaqqis rapidu fil-kostijiet tal-unità (eż. bejn Marzu u Settembru 2012, il-kost naqas minn 

$495 għal $309). Huwa mistenni ffrankar annwali ta’ $2,5 miljun f’kostijiet ta’ manutenzjoni biss, minħabba r-rata ta’ falliment aktar baxxa tal-

LEDs (0,2 % għal-LEDs meta mqabbla ma’ 10 % għall-HPS). Flimkien ma’ ffrankar ta’ $7,5 miljun f’kostijiet tal-elettriku, l-iffrankar annwali 

totali ta’ $10 miljuni għandu jirriżulta f’perjodu ta’ ħlas lura ta’ bejn ħames u sitt snin. Madankollu, l-istudju ħeġġeġ sabiex tintuża l-kawtela fl-

akkwist ta’ soluzzjonijiet LED, meta nstab li 84 minn 244 unità LED biss kienu jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta’ kwalità stabbiliti mis-sit 

web tal-Bureau of Street Lighting (BSL, 2018). 

 Fl-2016, il-Kontea ta’ Charlotte kkunsidrat il-kostijiet li tibdel l-2 145 punti tad-dawl tagħha minn tidwil bl-HPS għal tidwil bl-LED. Il-kostijiet 

ta’ manutenzjoni eżistenti tagħhom kienu preżunti għal bejn $28 u $55 għal kull punt ta’ dawl, skont it-tip. Il-kost tal-potenza tad-dawl HPS 

kien madwar $12/xahar u tad-dawl LED kien preżunt għal $6/xahar (tnaqqis ta’ 50 %). Il-kostijiet tal-enerġija u tal-manutenzjoni attwali (għall-

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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HPS) huma ta’ $310 000 u $80 000 rispettivament. Il-kostijiet li kkwotaw għal tipi differenti ta’ luminarji kienu kif ġej: cobra head (HPS $345, 

LED $780) u decorative head (HPS $1 200, LED $1 800). Kien preżunt li lampa HPS tiġi sostitwita kull ħames snin, li modulu tal-potenza tal-

LED ($150) jiġi sostitwit kull ħames snin ukoll, u li modulu ottiku LED ($750) ikollu bżonn jiġi sostitwit kull 20 sena. Huma kkonkludew li l-

kostijiet għall-HPS u l-LED kienu simili fuq perjodu ta’ 20 sena, iżda li t-tnaqqis tal-kostijiet tal-LEDs dalwaqt se jagħmluhom l-aktar għażla 

ekonomika. 

 F’Minnesota (il-Belt ta’ Chanhassen) fl-2012, ġew stmati perjodi ta’ ħlas lura ta’ bejn 8 u 12-il sena għall-konverżjoni minn tidwil bl-HID għal 

tidwil bl-LED (Swanson u Carlson, 2012). Ġew stmati perjodi ta’ tul ta’ ħajja ta’ sitt snin (21 000 siegħa) u 22 sena (78 000 siegħa) għal-lampi 

HID u LED rispettivament (abbażi ta’ tħaddim ta’ 3 550 siegħa kull sena). L-awturi sabu li l-prezz tax-xiri ta’ luminarja LED kien ivarja b’mod 

sinifikanti skont l-effikaċja meħtieġa, id-daqs tal-ordni u t-tul tal-katina tal-provvista. Għal-lottijiet ta’ 500 luminarja, il-prezzijiet kienu jvarjaw 

minn $250 sa $1 325 għal kull luminarja LED. Lampa HPS ġdida kienet stmata li tiswa $11-il u arblu ġdid $800. Għall-installazzjoni ta’ lampa 

HPS ġdida jew luminarja LED ġdida l-kost kien stmat għal $110 u l-installazzjoni ta’ arblu ġdid $1 500. Ġie preżunt iffrankar ta’ 60 % fil-

konsum tal-enerġija għal-LED u l-kostijiet totali tal-manutenzjoni tal-LEDs fuq 22 sena ġew stmati għal $220. Ġew applikati rati ta’ skont 

differenti ta’ 2 %, 4 % u 8 %, filwaqt li ġiet preżunta rata tal-elettriku ta’ $0,046/kWh u tqiesu tliet rati ta’ kirjiet differenti. Kważi fil-każijiet 

kollha, l-għażla tal-LED kienet irħas mill-għażla tal-HID mill-perspettiva tal-LCC. Aktar ma kienet għolja r-rata ta’ skont, inqas kienet attraenti 

l-għażla LED. 

 F’Phoenix, fl-2013 ġiet studjata l-konverżjoni għal-LED ta’ madwar 95 000 punti tad-dawl HPS (Silsby, 2013). Fuq perjodu ta’ 10 snin, 

eżaminaw l-HPS u l-LED bil-karatteristiċi li ġejjin: il-kost tal-enerġija għal kull dawl fis-sena (HPS $72.36, LED $32,88); il-kost tal-oġġett fiss 

(HPS $250, LED $475); l-installazzjoni tal-oġġett fiss (HPS $29, LED $29); u l-ħajja tal-lampa (HPS 20 000 siegħa, LED 50 000 siegħa). 

Bħala konklużjoni, sabu li l-LED kien madwar 20 % orħos fuq perjodu ta’ 10 snin. Jekk wieħed japplika dan għall-Belt ta’ Phoenix, dan kien 

jikkorrispondi għal madwar $5 miljun fis-sena ladarba s-sistema kollha tkun ikkonvertita. Għal investiment ta’ $1 miljun f’LEDs, ġie kkalkolat 

perjodu ta’ ħlas lura sempliċi ta’ disa’ snin.  

Iddaħħlu eżempji ta’ għadd ta’ xenarji ta’ provvista differenti fl-Anness Tekniku IV tar-rapport tekniku li jakkumpanja dawn il-kriterji tal-APE tal-UE; 

ix-xenarji jagħmlu użu mill-kalkolatur LCC mill-Aġenzija Nazzjonali Żvediża għall-Akkwist Pubbliku. Il-qarrejja li huma interessati li jikkonsultaw 

aktar eżempji ta’ LCC fl-akkwist ta’ tidwil tat-toroq għandhom jikkonsultaw ir-rapport tekniku għal aktar qari.  

 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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5 ANNESS TEKNIKU I: VALURI TA’ REFERENZA GĦALL-INDIKATURI PDI U AECI 

 
Sena 

Livelli ta’ ambizzjoni u wisa’ tat-toroq (li għandhom jiddawlu) 
Ewlieni Obblig Ewlieni Obblig Ewlieni Obblig Ewlieni Obblig Ewlieni Obblig Ewlieni Obblig 

≤5m ≤5m 5-6m 5-6m 6-7 m 6-7 m 7-8 m 7-8 m 8-9 m 8-9 m ≥9m ≥9m 
Valuri ta’ referenza PDI 

W.lx-1.m-2 

=1 / (eff. lum. x MF x fatt. tal-utilanza) 

2018-19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

“Valuri ta’ bażi” tal-AECI  
kWh.m-2.yr-1.lx-1 

(bażikament PDI x 0,001kW/W x 
4015h/y u x 1,00 (ewlieni) jew 0,73 

(obblig.) fattur tat-tbaxxija tad-dawl) 

2018-19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Valuri ta’ referenza 
tal-AECI, li huma 

sempliċement il-valuri 
ta’ bażi li hawn fuq 
ġew multiplikati bl-

illuminanza (lux).  
 

*Il-livelli ta’ C0 jew ta’ C1 
għandhom ikunu jistgħu 
jilħqu l-AECI abbażi ta’ 
20lux (eż. permezz ta’ 
titjib fit-tbaxxija tad-

dawl). 
 

Innota li għat-toroq tal-
klassi M, l-illuminanza 

jeħtieġ li tiġi speċifikata, 
li se tkun influwenzata 

mir-riflettività tas-
superfiċje tat-triq 

(luminanza = illuminanza 
x riflettività). 

C0*, C1*, C2  
(medja 20 

lux) 

2018-19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(medja 15 

lux) 

2018-19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020-21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(medja 10 

lux) 

2018-19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022-23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(medja 7,5 

lux) 

2018-19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022-23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(medja 5 

lux) 

2018-19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020-21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(medja 3 

lux) 

2018-19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
2018-19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 
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(medja 2 
lux) 

2022-23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Id-differenzi fil-valuri PDI għal snin differenti huma bbażati fuq żieda b’livelli differenti fl-effikaċja luminarja li mistennija titwassal mill-industrija LED, jew 17-il lm/W kull sentejn 
bejn l-2018 u l-2023. L-effikaċji luminarji tal-bidu huma 120 lm/W (ewlenin) u 130 lm/W (obblig.) fl-2018. Sar kalkolu ssimplifikat tal-valuri ta’ referenza tal-PDI, meta PDI = 1 / 
(effikaċja luminarja x fattur ta’ manutenzjoni x fattur tal-utilanza). 

Għall-valuri ta’ referenza kollha tal-PDI huwa preżunt fattur ta’ manutenzjoni (MF) ta’ 0,85. Il-valuri tal-fattur tal-utilanza jvarjaw bħala funzjoni tal-wisa’ tat-triq u tal-livell ta’ 
ambizzjoni kif ġej: 

Ewlieni/Obblig.: ≤5m wiesa (U=0,42/0,5); 5-6 m wiesa (U=0,49/0,55); 6-7 m wiesa (U=0,56/0,6); 7-8 m wiesa (U=0,63/0,7); 8-9 m wiesa (U=0,7/0,75); ≥9m wiesa 
(U=0,7/0,75).  

 


