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INTRODUCERE

Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) sunt concepute pentru a facilita achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări cu impact redus
asupra mediului de către autoritățile publice. Utilizarea criteriilor este facultativă. Criteriile sunt formulate astfel încât să poată fi integrate (parțial sau
total) în documentele de achiziție ale autorității respective, cu modificări minime, dacă autoritatea consideră adecvat acest lucru. Înainte de a publica o
procedură de ofertare, autoritățile publice sunt sfătuite să verifice oferta disponibilă a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pe care intenționează să le
achiziționeze pe piața pe care operează. Atunci când intenționează să utilizeze criteriile sugerate în prezentul document, o autoritate contractantă
asigură conformitatea cu cerințele legislației UE privind achizițiile publice [a se vedea, de exemplu, articolul 42, articolul 43, articolul 67 alineatul (2)
sau articolul 68 din Directiva 2014/24/UE1 și dispoziții similare din alte acte legislative ale UE privind achizițiile publice]. În manualul din 2016
privind achizițiile publice sunt furnizate, de asemenea, reflecții practice cu privire la acest aspect, disponibile la adresa
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.
Autoritățile contractante ar trebui, de asemenea, să fie conștiente de faptul că achizitorii publici pentru instituțiile administrației publice centrale sunt
obligați, în temeiul articolului 6 din Directiva privind eficiența energetică2, să achiziționeze numai produse care respectă valorile de referință privind
eficiența energetică specificate în măsurile de punere în aplicare, în cazul în care un produs este reglementat de o astfel de măsură de punere în aplicare
în temeiul Directivei privind proiectarea ecologică3. În ceea ce privește iluminatul rutier, Regulamentul nr. 245/20094 este în prezent în vigoare și va fi

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE. (JO L 94, 28.3.2014,
p.65).
2
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de
abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p.1)
3
Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică
aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p.10)
4
Regulamentul (CE) nr. 245/2009 din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare
ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste
lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 76, 24.3.2009, p.17).
1
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ulterior abrogat de un nou regulament al Comisiei. Actualul proiect de propunere5 stabilește cerințe privind eficacitatea luminoasă pentru iluminatul cu
LED (120 lm/W), care nu sunt mai stricte decât cele specificate în criteriile UE privind APE.
Prezentul document stabilește criteriile UE privind APE pentru grupul de produse „sisteme de iluminat rutier și de semnalizare rutieră”.
Aspectele de mediu vizate de criteriile UE privind APE pentru iluminatul rutier sunt împărțite în trei mari secțiuni: consumul de energie, poluarea
luminoasă și durata de viață. Un raport tehnic de însoțire și un document de orientare oferă argumente suplimentare în sprijinul alegerii acestor criterii,
precum și referințe pentru obținerea de informații suplimentare. Achiziționarea de sisteme de semnalizare rutieră este abordată separat, utilizând criterii
care se axează în mod predominant pe costurile generate pe durata ciclului de viață.
Criteriile sunt alcătuite din criterii de selecție, specificații tehnice, criterii de atribuire și clauze de executare a contractului. Acestea pot fi împărțite în
două categorii:


criterii de bază — acestea sunt concepute pentru o aplicare simplă a APE, axându-se pe elementul (elementele) cheie ale performanței de
mediu a produsului și urmărind menținerea costurilor administrative ale societăților la un nivel minim.



criterii cuprinzătoare — care iau în considerare mai multe aspecte ale performanței de mediu sau niveluri mai înalte ale acesteia și sunt
menite să fie utilizate de către toate autoritățile care doresc să își extindă eforturile de sprijinire a obiectivelor de mediu și de inovare.

Formularea „aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare” apare în cazul în care criteriile sunt identice pentru ambele categorii.
Echipamentele de iluminat rutier care intră în domeniul de aplicare a grupului de produse pot varia substanțial în ceea ce privește natura acestora și
evoluează rapid. Din acest motiv, o serie de criterii includ clauze condiționale care prevăd circumstanțele în care criteriile ar trebui să fie considerate
suficient de relevante pentru a fi incluse în invitația de participare la licitație (IPL).
Criteriile cuprinse în prezentul document prezintă un interes potențial pentru orice autorități publice care dețin sau gestionează instalații de iluminat
rutier și/sau care trebuie să achiziționeze noi echipamente de iluminat rutier. În cele din urmă, legile de planificare naționale sau regionale stabilesc
dacă o șosea trebuie să fie iluminată și, în caz afirmativ, la ce nivel de lumină (a se vedea figura 15 din raportul tehnic). Înainte de a se lua o decizie cu
privire la publicarea oricărei cereri de oferte, se recomandă insistent ca autoritatea publică să evalueze orice echipament de iluminat existent utilizat în
Proiect de Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor de proiectare ecologică pentru sursele de lumină și dispozitivele de control separat în temeiul Directivei 2009/125/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei
5
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infrastructura sa și să compare performanța tehnică existentă și factorii de cost cu produsele disponibile pe piață. În cazul în care un cost preliminar pe
ciclu de viață indică faptul că sunt posibile economii majore în ceea ce privește costurile energiei/întreținerii, includerea criteriilor UE privind APE
devine deosebit de relevantă. În funcție de situație (de exemplu, noi instalații, modernizarea și reproiectarea unei instalații, modernizarea simplă a unei
instalații, modernizarea numai a dispozitivelor de control sau numai pentru situațiile similare), diferite criterii dobândesc grade diferite de relevanță (a
se vedea figura 4 din raportul tehnic).

Definiție și domeniu de aplicare

1.1

Iluminat rutier: aceste criterii se referă la achiziționarea de echipamente de iluminat pentru:
-

iluminat rutier în noi instalații de iluminat;
modernizarea diferitelor corpuri de iluminat la instalațiile de iluminat existente;
modernizarea diferitelor surse de lumină sau a dispozitivelor de control la corpurile de iluminat existente; sau
simpla înlocuire a surselor de lumină, a lămpilor sau a corpurilor de iluminat în condiții identice în instalațiile de iluminat existente.

În conformitate cu standardul EN 13201-1, termenul „iluminat rutier” se referă la instalațiile fixe de iluminat destinate să asigure, în timpul perioadelor
nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului, precum și
siguranța publică.
Aceasta exclude, în mod specific, instalațiile de iluminat pentru tuneluri, stații de taxare, canale și ecluze, parcări, situri comerciale sau industriale,
instalații sportive, monumente și fațadele clădirilor.
Pentru a contribui la aplicarea criteriilor, sunt furnizate următoarele definiții tehnice (pentru detalii și definiții tehnice suplimentare, a se consulta
raportul tehnic):
„eficacitate a corpului de iluminat”: raportul dintre fluxul luminos produs de corpul de iluminat (în lumeni) și consumul de putere (în wați)
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Semnalizatoare rutiere: sunt incluse luminile de semnalizare roșie, galbenă și verde pentru traficul rutier cu o rotunjire de 200 mm și 300 mm, în
conformitate cu standardul EN 12368. Luminile de semnalizare portabile sunt excluse în mod expres.

1.2

Notă generală privind verificarea

Pentru unele criterii, mijloacele de verificare propuse implică utilizarea datelor sau a rapoartelor de testare. Pentru fiecare dintre aceste criterii,
metodele de testare relevante sunt indicate ori de câte ori este posibil. Rămâne la latitudinea autorității publice să decidă dacă rezultatele testelor ar
trebui să fie furnizate înainte sau după atribuirea contractului. În general, nu pare necesar să se solicite tuturor ofertanților să prezinte încă de la început
toate rezultatele testelor. În scopul reducerii sarcinii pentru ofertanți și pentru autoritățile publice, se poate considera că este suficientă o declarație pe
proprie răspundere prezentată odată cu depunerea ofertelor. Ulterior, diferitele opțiuni de mai jos ar putea determina dacă și când ar putea fi necesare
teste.
a) În etapa de ofertare:
Pentru contractele de achiziții punctuale, se poate solicita această dovadă din partea ofertantului cu oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic. Dacă dovada este considerată a fi suficientă, atunci contractul poate fi atribuit. Dacă dovada este considerată insuficientă sau
neconformă, atunci:
i) În cazul în care mijloacele de verificare se referă la o specificație tehnică, se solicită aceeași dovadă de la următorul ofertant din
clasamentul ofertelor, care devine candidatul luat în considerare pentru atribuirea contractului;
ii) În cazul în care mijloacele de verificare se referă la un criteriu de atribuire, punctele suplimentare acordate ar fi eliminate, urmând a se
recalcula ierarhia ofertelor, cu toate consecințele aferente.
Un raport de testare verifică îndeplinirea anumitor condiții pentru o mostră de produs, nu pentru articolele furnizate efectiv în baza contractului.
În cazul contractelor-cadru, situația poate fi diferită. Acest scenariu este prezentat mai pe larg la următorul punct, referitor la executarea
contractelor, și în explicațiile suplimentare de mai jos.
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(b) Pe durata executării contractului:
Se pot solicita rezultatele testelor efectuate pentru unul sau mai multe elemente furnizate în baza contractului, fie cu caracter generic, fie în
cazul în care există suspiciuni cu privire la un eventual fals în declarații. Acest lucru este deosebit de important în cazul contractelor-cadru care
nu prevăd o comandă inițială.
Se recomandă stabilirea explicită a clauzelor de executare a contractului. Acestea ar trebui să precizeze că autoritatea contractantă are dreptul
de a efectua teste de verificare aleatorii în orice moment pe durata contractului. În cazul în care rezultatele testelor arată că produsele livrate nu
îndeplinesc criteriile, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica sancțiuni și poate rezilia contractul. Unele autorități publice includ condiții
conform cărora, în cazul în care testele demonstrează că produsul corespunde cerințelor lor, costurile de testare trebuie suportate de autoritatea
publică, însă, în caz contrar, costurile sunt suportate de furnizor.
În cazul acordurilor-cadru, momentul în care trebuie furnizată dovada depinde de configurația contractului specific:
i) pentru acordurile-cadru cu un singur operator în cazul cărora articolele individuale care urmează să fie furnizate sunt identificate la
atribuirea acordului-cadru și rămâne de stabilit doar numărul de unități care vor fi necesare, sunt valabile aceleași considerente ca pentru
contractele de achiziții punctuale descrise mai sus;
ii) pentru acordurile-cadru care preselectează mai mulți furnizori potențiali și, ulterior, organizează concursuri între aceștia, ofertanții
preselectați nu vor trebui să demonstreze în această etapă inițială de preselectare decât capacitatea lor de a livra articole care îndeplinesc
cerințele minime de performanță din acordul-cadru. Pentru contractele (sau comenzile) de tip „call-down” atribuite în urma concursului
între furnizorii preselectați, se aplică în principiu aceleași considerente precum cele de la punctele a) și b) de mai sus, dacă în cadrul
concursului trebuie dovedită îndeplinirea unor cerințe suplimentare. În cazul în care concurența este decisă numai pe baza prețului, ar
trebui luată în considerare o verificare în etapa de execuție a contractului.
De asemenea, vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, autoritățile contractante au
obligația să accepte alte mijloace de probă adecvate. Acestea pot include un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic
în cauză nu a avut acces la rapoarte de testare sau nicio posibilitate de a le obține în termenele relevante stabilite. În acest caz, operatorul
economic trebuie să demonstreze că nu a fost responsabil pentru lipsa de acces și că lucrările, produsele sau serviciile pe care le-a furnizat
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îndeplinesc cerințele sau criteriile stabilite în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a contractului. În cazul
în care se face trimitere la un certificat/raport de testare întocmit de un organism specific de evaluare a conformității pentru a dovedi efectuarea
testelor, autoritățile contractante trebuie să accepte, de asemenea, certificate/rapoarte de testare emise de alte organisme de evaluare
echivalente.
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PRINCIPALELE EFECTE ASUPRA MEDIULUI

Pe baza dovezilor științifice disponibile, în tabelul de mai jos sunt sintetizate principalele efecte asupra mediului ale iluminatului rutier și ale sistemelor
de semnalizare rutieră din perspectiva ciclului de viață (pentru mai multe detalii, a se vedea raportul tehnic). Tabelul prezintă, de asemenea, abordarea
criteriilor UE privind APE pentru atenuarea sau reducerea efectelor respective.
Abordarea propusă în ceea ce privește iluminatul rutier în criteriile UE
privind APE

Principalele efecte asupra mediului în timpul ciclului de
viață al iluminatului rutier








Emisii de CO2 și alte gaze cu efect de seră ca rezultat al
consumului de electricitate în utilizarea iluminatului rutier.
Emisii de gaze acidifiante ca rezultat al consumului de
electricitate în utilizarea iluminatului rutier.
Pierderea vizibilității stelelor cauzată de producția de
lumină ascendentă a corpurilor de iluminat neecranate și de
reflexia de la sol.
Perturbarea comportamentului speciilor nocturne cu
potențiale efecte adverse asupra biodiversității, în special în
ceea ce privește lumina albastră.
Eficiența scăzută a utilizării resurselor în cazurile în care
produsele sau componentele trebuie înlocuite înainte de
sfârșitul duratei de viață declarate, de exemplu ca urmare a
utilizării unor cipuri LED de calitate inferioară (și mai
ieftine) și a unor dificultăți în ceea ce privește repararea sau
a instalării deficitare.








Achiziționează corpuri de iluminat, lămpi sau surse de lumină care
depășesc valorile minime ale eficacității corpului de iluminat.
Încurajează utilizarea reglării intensității luminoase și a contorizării pentru
a garanta posibilitatea optimizării și monitorizării în timp real a consumului
de energie al unei anumite instalații de iluminat.
Impune ca toate corpurile de iluminat să aibă un randament luminos
normalizat superior egal cu 0,0 % și, la nivel global, să se asigure că 97 %
din întreaga cantitate de lumină este proiectată într-un unghi descendent de
75,5° față de planul vertical pentru reducerea luminii deranjante și a luminii
orbitoare.
Încurajează reglarea obligatorie a intensității luminoase în zonele care
prezintă motive de preocupare și stabilirea de limite privind proporția de
lumină albastră (indice G) în lumina generată de lămpi/corpuri de iluminat.
Achiziționează echipamente de iluminat rutier durabile și adecvate pentru
utilizare care pot fi reparate și sunt acoperite de o garanție sau de o garanție
extinsă.
Stabilește cerințe minime pentru persoana responsabilă de oprirea instalației
de iluminat.

Ordinea efectelor nu reflectă în mod necesar amploarea acestora.

Mai multe informații cu privire la efectele asupra mediului ale sistemelor de iluminat rutier și de semnalizare rutieră pot fi consultate în raportul tehnic.
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CRITERIILE UE PRIVIND APE PENTRU CONTRACTAREA DE SERVICII DE PROIECTARE,
ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE DE ILUMINAT ȘI/SAU CONTRACTAREA DE LUCRĂRI DE
INSTALARE PENTRU ILUMINATUL RUTIER

2

Evaluarea preliminară a infrastructurii de iluminat existente și instalarea contorizării specifice

2.1

OBIECT
Criteriul din secțiunea 3.1 se referă în mod specific la evaluarea și auditarea infrastructurii existente de iluminat rutier, a lămpilor, a echipamentelor
auxiliare și a evidențelor privind întreținerea și consumul de energie electrică.

CLAUZE DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
CEC1. Evaluarea preliminară a infrastructurii de iluminat existente și instalarea contorizării specifice
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare.)
(Acest contract ar trebui să fie considerat o procedură preliminară de sine stătătoare. Acesta nu este direct legat de niciun exercițiu de achiziții
ulterior pentru achiziționarea de echipamente de iluminat rutier sau de criteriile UE privind APE stabilite în continuare în prezentul document.
Această evaluare preliminară ar trebui să se aplice numai atunci când autoritatea contractantă identifică necesitatea de a-și îmbunătăți
cunoștințele cu privire la activele sale instalate de iluminat rutier existente; atunci când este necesară instalarea de contoare electrice specifice
pentru iluminatul rutier; sau atunci când autoritatea contractantă decide să nu utilizeze personal intern pentru a efectua această evaluare.)
Activele de iluminat rutier instalate în prezent care sunt identificate de către achizitor în cadrul unei zone definite trebuie evaluate din punct de
vedere al următoarelor aspecte:


cartografierea punctelor de lumină și alocarea numerelor unice de identificare a punctelor de lumină (dacă nu au fost deja efectuate);
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modelul de corp de iluminat, eficacitatea, randamentul luminos normalizat superior și anul instalării (în cazul în care sunt disponibile aceste
informații);



tehnologia lămpii, puterea specificată, temperatura de culoare corelată (CCT) și anul instalării;



prezența/absența dispozitivelor de reglare a intensității luminoase.

Întreaga rețea de iluminat se împarte în subzone (dacă acest lucru nu a fost deja efectuat de către autoritatea de achiziție) și fiecare subzonă se
evaluează pentru a se stabili dacă este aplicată contorizarea specifică a consumului de energie electrică pentru iluminatul rutier.
În cazurile în care nu există un sistem de contorizare specific, se instalează noi contoare și, dacă este necesar, cutii de joncțiune.
După instalarea contorizării adecvate, trebuie să se păstreze o evidență a consumului de energie electrică care poate fi atribuit funcționării
iluminatului rutier în fiecare subzonă definită. Aceste informații sunt utilizate ulterior de către achizitor ca bază pentru orice analize viitoare ale
raportului costuri-beneficii atunci când are în vedere achiziționarea de noi echipamente de iluminat.
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Criteriile de selecție (CS) și clauzele relevante de executare a contractului (CEC)

2.2

OBIECT
Criteriile din secțiunea 3.2 se referă în mod specific la competența și experiența echipei de proiectare și/sau instalare pentru serviciile și/sau lucrările
care urmează să fie furnizate. Aceste criterii de selecție pot fi aplicabile integral sau parțial oricărui contract care implică obiectul definit mai jos în
secțiunea 3.3 (achiziționarea de echipamente de iluminat rutier eficiente din punct de vedere energetic), secțiunea 3.4 (achiziționarea de
echipamente de iluminat rutier cu un nivel scăzut de poluare luminoasă) și secțiunea 3.5 (achiziționarea de echipamente de iluminat rutier de bună
calitate și durabile).

Criterii de bază

Criterii cuprinzătoare
CRITERII DE SELECȚIE

CS1. Competențele echipei de proiectare
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare.)
(Se aplică în cazul în care, în cadrul procedurii de achiziție, se solicită o proiectare a iluminatului)
Ofertantul demonstrează că proiectarea va fi verificată și aprobată de către personal având următoarea experiență minimă și următoarele calificări:


cel puțin trei ani de experiență în proiectarea sistemelor de iluminat, dimensionarea circuitelor electrice și a rețelelor de distribuție electrică;



implicarea în proiectarea a cel puțin trei instalații de iluminat exterior diferite;



un nivel de competență certificat în ceea ce privește utilizarea programelor informatice de proiectare a iluminatului pentru calcularea
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indicatorului privind densitatea de putere (PDI) și a indicatorului anual privind consum de energie (AECI) (de exemplu, certificatul european
de expert în iluminat);


experiență în utilizarea programelor informatice validate de calcul al iluminatului (de exemplu, în conformitate cu CIE 171, cu tabelele de
reflexie la suprafața drumurilor sau cu alte standarde relevante);



deținerea unei calificări profesionale adecvate în domeniul ingineriei iluminatului sau a calității de membru al unui organism profesional în
domeniul proiectării iluminatului.

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze o listă a persoanei (persoanelor) care va (vor) fi responsabilă (responsabile) pentru proiect în cazul în care
oferta va fi câștigătoare, indicând calificările educaționale și profesionale ale acesteia (acestora), experiența relevantă în materie de proiectare în
proiecte reale și, dacă este relevant, experiența în utilizarea oricărui program informatic de proiectare a iluminatului și denumirea acestuia. Aceasta
ar trebui să includă persoane angajate de subcontractanți dacă lucrările de proiectare urmează să fie subcontractate.
Autoritatea contractantă poate, în mod discreționar, să accepte o experiență de mai puțin de trei proiecte de instalații de iluminat dacă amploarea
proiectului (proiectelor) de proiectare a fost suficient de mare (și anume, cel puțin 70 % din dimensiunea proiectului de proiectare care face obiectul
invitației de participare la licitație), iar durata a fost suficient de lungă (și anume, de cel puțin trei ani).
CS2. Competențele echipei de instalare
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
(Se aplică în cazul în care responsabilitatea pentru instalare nu este asumată de personalul propriu de întreținere al autorității contractante)
Ofertantul demonstrează că lucrările de instalare vor fi planificate, verificate și aprobate de către personal care deține următoarea experiență și
calificări minime:


cel puțin trei ani de experiență relevantă în instalarea de sisteme de iluminat exterior;



implicarea în instalarea a cel puțin trei proiecte de instalare diferite;



o calificare profesională adecvată în domeniul ingineriei electrice și apartenența la un organism profesional relevant pentru activitatea pe care
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o desfășoară (de exemplu, tehnician certificat în domeniul iluminatului). Se raportează lista sistemelor de iluminat instalate relevante
împreună cu „amploarea proiectului” relativă.
Verificare:
Ofertantul trebuie să furnizeze o listă a persoanei (persoanelor) responsabile cu lucrările de instalare, în cazul în care oferta este câștigătoare,
indicând calificările educaționale și profesionale ale acesteia (acestora), jurnalele de formare și experiența relevantă în materie de instalare în
proiecte reale. Aceasta ar trebui să includă persoane angajate de subcontractanți dacă lucrările de instalare urmează să fie subcontractate.
Autoritatea contractantă poate, în mod discreționar, să accepte o experiență de mai puțin de trei lucrări de instalare de sisteme de iluminat dacă
amploarea lucrărilor a fost suficient de mare (și anume, cel puțin 70 % din dimensiunea proiectului de proiectare care face obiectul invitației de
participare la licitație), iar durata a fost suficient de lungă (și anume, de cel puțin trei ani).
CLAUZE DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
CEC2. Asigurarea personalului calificat corespunzător pentru executarea sarcinilor contractate
(Se aplică în cazul CS1 și CS2)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertantul câștigător (contractantul) se asigură că personalul menționat în documentația furnizată pentru demonstrarea conformității cu CS1 și/sau
CS2 este efectiv implicat în lucrările care fac obiectul contractului.
În cazurile în care personalul alocat inițial proiectului nu este disponibil, contractantul trebuie să comunice acest lucru autorității contractante și să
furnizeze un înlocuitor sau înlocuitori cu experiență și competență echivalente sau superioare.
Dovada calificărilor oricărui membru al personalului înlocuitor este prezentată în același mod descris la CS1 și/sau SC2, după caz.
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2.3

Echipamente de iluminat eficiente din punct de vedere energetic: specificații tehnice (ST), criterii de atribuire
(CA) și clauze de executare a contractului asociate (CEC)

OBIECT
Criteriile din secțiunea 3.3 se referă în mod specific la achiziționarea de echipamente de iluminat rutier eficiente din punct de vedere energetic
pentru: noi instalații de iluminat, renovarea instalațiilor de iluminat existente, modernizarea cu noi corpuri de iluminat a instalațiilor existente sau
modernizarea cu noi surse de lumină sau dispozitive de control a corpurilor de iluminat existente. Criteriul AECI (ST4) implică, de asemenea,
contractarea de servicii de proiectare.

Criterii de bază

Criterii cuprinzătoare
SPECIFICAȚII TEHNICE

ST1. Eficacitatea corpului de iluminat
(Se aplică în cazul în care urmează să fie înlocuite surse de lumină sau
corpuri de iluminat într-o instalație de iluminat existentă și nu se
efectuează o reproiectare. Aceste niveluri de ambiție nu ar trebui să fie
aplicate în cazul în care se solicită, de asemenea, ca sursele de lumină
să prezinte o valoare specificată a CCT ≤ 2700K.)
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ST1. Eficacitatea corpului de iluminat
(Se aplică în cazul în care urmează să fie înlocuite surse de lumină
sau corpuri de iluminat într-o instalație de iluminat existentă și nu se
efectuează o reproiectare. Aceste niveluri de ambiție nu ar trebui să
fie aplicate în cazul în care se solicită, de asemenea, ca sursele de
lumină să prezinte o valoare specificată a CCT ≤ 2700K.)

Echipamentul de iluminat care urmează să fie instalat trebuie să aibă o Echipamentul de iluminat care urmează să fie instalat trebuie să aibă o
eficacitate a corpului de iluminat mai mare decât valoarea de referință eficacitate a corpului de iluminat mai mare decât valoarea de referință
relevantă indicată mai jos.
relevantă indicată mai jos.
Anul IPL*
2018-2019
2020-2021
2022-2023

Eficacitate (lm/W)
120
137
155

Anul IPL*
2018-2019
2020-2021
2022-2023

Eficacitate (lm/W)
130
147
165

Verificare:
Ofertantul furnizează un fișier fotometric standard care este compatibil cu
programul informatic comun de planificare a luminii și care conține
specificații tehnice privind producția de lumină și consumul de energie al
corpului de iluminat, măsurat prin metode de măsurare fiabile, exacte,
reproductibile și de ultimă generație. Metodele respectă standardele
internaționale relevante, dacă sunt disponibile.

Verificare:
Ofertantul furnizează un fișier fotometric standard care este compatibil
cu programul informatic comun de planificare a luminii și care conține
specificații tehnice privind producția de lumină și consumul de energie
al corpului de iluminat, măsurat prin metode de măsurare fiabile,
exacte, reproductibile și de ultimă generație. Metodele respectă
standardele internaționale relevante, dacă sunt disponibile.

*Având în vedere evoluțiile tehnologice rapide în ceea ce privește
eficacitatea corpului de iluminat pe bază de LED, se propune ca valorile
de referință prevăzute aici pentru invitațiile de participare la licitație
(IPL) să crească în următorii 6 ani, pentru a se evita ca acestea să
devină caduce înainte de revizuirea programată a criteriilor UE privind
APE.

*Având în vedere evoluțiile tehnologice rapide în ceea ce privește
eficacitatea corpului de iluminat pe bază de LED, se propune ca
valorile de referință prevăzute aici pentru invitațiile de participare la
licitație (IPL) să crească în următorii 6 ani, pentru a se evita ca acestea
să devină caduce înainte de revizuirea programată a criteriilor UE
privind APE.
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ST2. Compatibilitatea dispozitivelor de reglare a intensității luminoase
(Se aplică tuturor cererilor de oferte).
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Instalația de iluminat trebuie să fie compatibilă cu dispozitivele de reglare a intensității și să permită deconectarea programată în perioadele de
intensitate redusă a utilizării drumurilor pe timp de noapte.
Verificare:
Ofertantul trebuie să explice modul în care instalația de iluminat propusă este compatibilă cu reglarea intensității și deconectarea programată.
Această explicație ar trebui să includă orice documente relevante din partea producătorului (producătorilor) surselor de lumină și corpurilor de
iluminat propuse pentru utilizare de către ofertant.
În cazurile în care dispozitivele de control nu sunt integrate în corpul de iluminat, documentația ar trebui să precizeze interfețele de control care pot
fi utilizate pentru reglarea intensității.
Documentația trebuie să precizeze, de asemenea, metodele de reglare a intensității care sunt compatibile, de exemplu:
 reglare a intensității pe baza unei perioade prestabilite cu o intensitate estimată redusă a utilizării drumurilor pe timp de noapte,
 reglare inițial a intensității în ceea ce privește instalațiile de iluminat special proiectate pentru a compensa scăderea treptată a fluxului
luminos;
 reglare variabilă a intensității luminoase pentru a menține o iluminare specificată în condiții meteorologice variabile.
ST3. Performanța minimă a reglării intensității luminoase
(Se aplică tuturor cererilor de oferte, cu excepția cazului în care este
clar că dispozitivele de reglare a intensității luminoase ar conduce la un
cost total de proprietate mai mare. Achizitorii trebuie să definească în
mod clar performanța dorită a reglării intensității luminoase în
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ST3. Performanța minimă a reglării intensității luminoase
(Se aplică tuturor cererilor de oferte, cu excepția cazului în care este
clar că dispozitivele de reglare a intensității luminoase ar conduce la
un cost total de proprietate mai mare. Achizitorii trebuie să definească
în mod clar performanța dorită a reglării intensității luminoase în

invitația de participare la licitație.)

invitația de participare la licitație.)

Toate sursele de lumină și corpurile de iluminat trebuie să fie instalate cu
dispozitive de reglare a intensității luminoase complet funcționale care să
poată fi programate cu cel puțin un nivel prestabilit de reglare a
intensității luminoase la cel puțin 50 % din fluxul luminos maxim.

Toate sursele de lumină și corpurile de iluminat trebuie să fie instalate
cu dispozitive de reglare a intensității luminoase complet funcționale
care să poată fi programate cu cel puțin două niveluri prestabilite de
reglare a intensității luminoase până la cel puțin 10 % din fluxul
luminos maxim.

Verificare:
Ofertantul furnizează documentația din partea producătorului
(producătorilor) surselor de lumină și corpurilor de iluminat care sunt
propuse spre utilizare de către ofertant, care demonstrează că acestea sunt
compatibile cu dispozitive de reglare a intensității luminoase.
De asemenea, documentația trebuie să precizeze dispozitivele de reglare a
intensității care sunt încorporate, de exemplu:
 reglare predefinită a intensității sau
 reglare variabilă a intensității pe baza condițiilor meteorologice
sau a volumului de trafic.
Documentația furnizează, de asemenea, în mod clar, o curbă de putere a
fluxului luminos în raport cu consumul de putere, specifică reglarea
maximă posibilă a intensității și oferă instrucțiuni cu privire la modul de
programare și de reprogramare a dispozitivelor de control.

Verificare:
Ofertantul furnizează documentația din partea producătorului
(producătorilor) surselor de lumină și corpurilor de iluminat care sunt
propuse spre utilizare de către ofertant, care demonstrează că acestea
sunt compatibile cu dispozitive de reglare a intensității luminoase.
De asemenea, documentația trebuie să precizeze dispozitivele de reglare
a intensității care sunt încorporate, de exemplu:
 reglare predefinită a intensității sau
 reglare variabilă a intensității pe baza condițiilor meteorologice
sau a volumului de trafic.
Documentația furnizează, de asemenea, în mod clar, o curbă de putere a
fluxului luminos în raport cu consumul de putere, specifică reglarea
maximă posibilă a intensității și oferă instrucțiuni cu privire la modul de
programare și de reprogramare a dispozitivelor de control.

ST4. Indicatorul anual privind consumului de energie (AECI)
(Se aplică în cazul în care o nouă instalație de iluminat este în curs de proiectare sau în cazul în care este necesară o reproiectare ca urmare a
recondiționării unei instalații de iluminat existente sau a modernizării noilor corpuri de iluminat. Achizitorii ar trebui să acorde o atenție
17

deosebită cifrelor prezentate pentru factorul de întreținere și pentru factorul de utilizare a luminii de către proiectant/ofertant și să se asigure că
acestea sunt realiste și justificabile.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare, deși valorile de referință pentru PDI sunt mai mari pentru abordarea la nivel
cuprinzător – a se vedea anexa tehnică I.)
Achizitorul trebuie să furnizeze desene tehnice pentru configurația drumului, împreună cu zonele care urmează să fie iluminate și cu cerințele de
iluminare/luminanță.
Pentru clasa de drumuri M, achizitorul trebuie să definească coeficientul de reflexie la suprafață al drumului, pe care ofertanții ar trebui să îl
utilizeze în calculele lor privind luminanța.
Pentru a-i ajuta pe ofertanți în ipotezele lor privind factorii de întreținere ai proiectării, achizitorul ar trebui să definească frecvența cu care vor fi
curățate corpurile de iluminat.
Pentru iluminarea/luminanța medie menținută definită de achizitor, AECI al proiectării trebuie să respecte ecuația de mai jos:
AECIproiectare≤ ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001
unde:
PDI este indicatorul privind densitatea de putere, exprimat în unități de W.lx-1.m-2.
Em este iluminarea maximă menținută (lx)
FD este factorul de reglare a intensității luminoase pentru orice reglare programată
T este timpul de funcționare (h.yr-1)
0,001 este numărul de kW în 1W
Valoarea PDIref utilizată depinde de lățimea drumului și de an, în conformitate cu anexa tehnică I. Valori ale PDIref mai mici decât cele enumerate în
anexa tehnică I sunt justificate în cazurile în care sunt specificate, de asemenea, surse de lumină cu CCT ≤ 2700K.
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Verificare:
Ofertantul precizează programele informatice de proiectare a iluminatului care au fost utilizate pentru a calcula valoarea PDI și furnizează un calcul
clar, în care sunt vizibile valorile pentru eficacitatea corpului de iluminat, factorul de întreținere și factorul de utilizare a luminii pentru proiectarea
propusă. Rezultatele calculului trebuie să includă sistemul de măsurare și valorile calculate pentru iluminare/luminanță.
ST5. Contorizare
ST5. Contorizare
(Se aplică tuturor ofertelor în care nu există încă un contor specific (Se aplică tuturor ofertelor în care nu există încă un contor specific
pentru instalația de iluminat.)
pentru instalația de iluminat.)
Achizitorul trebuie să specifice orice cerințe tehnice specifice pentru
sistemul de contorizare în invitația de participare la licitație.
Ofertantul furnizează detalii cu privire la echipamentul de contorizare
propus și cu privire la orice echipament auxiliar necesar pentru
monitorizarea consumului de energie electrică la nivelul instalației de
iluminat pentru aceeași instalație de iluminat care face obiectul IPL.

Achizitorul trebuie să specifice orice cerințe tehnice specifice pentru
sistemul de contorizare în invitația de participare la licitație.
Ofertantul furnizează detalii cu privire la echipamentul de contorizare
propus și cu privire la orice echipament auxiliar necesar pentru
monitorizarea consumului de energie electrică la nivelul instalației de
iluminat pentru aceeași instalație de iluminat care face obiectul IPL.
Dispozitivul de contorizare trebuie să fie capabil să înregistreze date
24 de ore/zi care să poată fi ulterior descărcate, manual sau de la
Verificare:
Ofertantul furnizează specificațiile tehnice ale sistemului de contorizare și distanță.
de măsurare și furnizează instrucțiuni clare cu privire la modul de
funcționare și de întreținere a acestui sistem. Pentru fiecare zonă de Verificare:
control se furnizează un certificat de calibrare conform cu Directiva Ofertantul furnizează specificațiile tehnice ale sistemului de contorizare
2004/22/CE privind mijloacele de măsurare.
și de măsurare și furnizează instrucțiuni clare cu privire la modul de
funcționare și de întreținere a acestui sistem. Pentru fiecare zonă de
control se furnizează un certificat de calibrare conform cu Directiva
2004/22/CE privind mijloacele de măsurare.
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ST6. Factorul de putere
ST6. Factorul de putere
(Se aplică în cazul în care se achiziționează corpuri de iluminat cu (Se aplică în cazul în care se achiziționează corpuri de iluminat cu
LED-uri.)
LED-uri.)
Factorul de putere pentru corpul de iluminat care urmează să fie instalat Factorul de putere pentru corpul de iluminat care urmează să fie instalat
trebuie să fie ≥ 0,90.
trebuie să fie ≥ 0,95.
Verificare:
Ofertantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu pentru
echipamentele de iluminat pe care intenționează să le furnizeze, însoțită
de o declarație a producătorului și de rezultatele testelor efectuate în
conformitate cu IEC 61000-3-2.

Verificare:
Ofertantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu pentru
echipamentele de iluminat pe care intenționează să le furnizeze, însoțită
de o declarație a producătorului și de rezultatele testelor efectuate în
conformitate cu IEC 61000-3-2.

CRITERII DE ATRIBUIRE
CA1. Eficacitate sporită a corpului de iluminat
(Se aplică în cazul ST2)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Se atribuie un punctaj de până la X puncte ofertanților care sunt în măsură să furnizeze surse de lumină sau corpuri de iluminat care depășesc
eficacitatea luminoasă minimă definită în ST1.
Punctele maxime (X) vor fi atribuite ofertei cu cea mai mare valoare a eficacității luminoase și vor fi atribuite puncte în mod proporțional tuturor
celorlalte oferte ale căror surse de lumină sau corpuri de iluminat depășesc cerințele minime ale ST1, însă nu ating valoarea celei mai mari oferte de
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eficacitate.
CA2. AECI consolidat
(Se aplică în cazul ST4)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare.)
Se atribuie un punctaj de până la X puncte ofertanților care sunt în măsură să furnizeze proiectări care au drept rezultat o valoare a AECI mai mică
decât limita maximă definită în ST4.
Punctele maxime (X) vor fi atribuite ofertei cu cea mai mică valoare a AECI și vor fi atribuite puncte în mod proporțional tuturor celorlalte oferte
ale căror proiectări sunt mai mici decât limita maximă din ST4, însă nu ating valoarea ofertei cu cel mai mic consum de energie.

CLAUZĂ DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
CEC3. Reglarea intensității luminoase
(se aplică în cazul ST2 și al ST3)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
În cazul în care, din oricare motiv, contractantul schimbă sursele de lumină și/sau corpurile de iluminat față de cele specificate în oferta selecționată,
noile surse de lumină și/sau corpuri de iluminat vor fi cel puțin
 la fel de compatibile cu dispozitivele de reglare a intensității ca și cele originale;
 cu aceeași flexibilitate programabilă,
 în măsură să atingă cel puțin aceeași reglare maximă a intensității; și
 cu o curbă a puterii similară.
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Acordul cu privire la această chestiune este obținut prin furnizarea de documente similare de la producătorul (producătorii) noilor surse de lumină
și/sau corpuri de iluminat care să justifice alegerea noilor corpuri de iluminat și/sau a noilor surse de lumină.
CEC4. Punerea în funcțiune și funcționare corectă a dispozitivelor de control al iluminatului
(Se aplică în cazul ST2 și al ST3)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertantul (contractantul) câștigător se asigură că sistemele de iluminat noi sau renovate și dispozitivele de control funcționează în mod
corespunzător.
 Orice dispozitiv de control legat de lumina zilei se calibrează pentru a se asigura că acesta deconectează iluminatul atunci când lumina zilei
este adecvată.
 Toți senzorii de trafic trebuie testați pentru a se confirma că aceștia detectează vehicule, biciclete și pietoni, după caz.
 Orice întrerupătoare orare, conductori CLO și dispozitive de reglare a intensității luminoase trebuie să poată respecta orice specificații
relevante definite de autoritatea contractantă în invitația de participare la licitație.
În cazul în care, după punerea în funcțiune a sistemului, sistemele de control al iluminatului nu par să îndeplinească cerințele relevante de mai sus,
contractantul este obligat să ajusteze dispozitivele de control și/sau să le recalibreze fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.
Contractantul prezintă un raport care detaliază modul în care au fost efectuate ajustările și calibrările relevante și modul în care pot fi utilizate
setările.
Notă: Pentru utilitățile mari, instalațiile noi sau renovate ar trebui pur și simplu să fie compatibile cu sistemele de control existente utilizate pentru
rețeaua de iluminat mai largă. În această situație, această CEC se referă, de asemenea, la compatibilitatea dispozitivelor de control cu sistemul de
control existent.
CEC5. Furnizarea de echipamente de iluminat specificate inițial
(Se aplică în cazul ST1-6 și al CA1-2.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
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Contractantul se asigură că echipamentul de iluminat (inclusiv sursele de lumină, corpurile de iluminat și dispozitivele de control al iluminatului)
este instalat astfel cum se specifică în oferta inițială.
În cazul în care contractantul modifică echipamentul de iluminat față de cel specificat în oferta inițială, trebuie furnizate explicații în scris pentru
această modificare, iar orice echipament de înlocuire trebuie să corespundă sau să depășească specificațiile tehnice ale echipamentului de iluminat
original (de exemplu, eficacitatea corpului de iluminat, funcționalitatea reglării intensității luminoase, RULO etc.).
În ambele cazuri, contractantul furnizează, într-un apendice, un program al echipamentului de iluminat instalat efectiv, împreună cu facturile
producătorului sau cu notele de livrare.
În cazul în care sunt instalate echipamente de iluminat alternative, se furnizează rezultatele testelor și rapoartele pentru eficacitatea luminoasă din
partea producătorului (producătorilor) oricăror surse de lumină și corpuri de iluminat noi, împreună cu documentația relevantă, în care se specifică
performanța oricăror noi sisteme de control al iluminatului.

CEC6. Conformitatea eficienței energetice reale și a nivelurilor de
iluminare cu mențiunile de proiectare
(Se recomandă numai pentru instalațiile de mari dimensiuni cu o
cantitate semnificativă de energie electrică instalată în medii
neurbane.)
După caz, achizitorul selectează o subzonă rutieră neurbană adecvată în
care poziționarea corpului de iluminat este în conformitate cu studiul
fotometric al PDI pentru măsurătorile fotometrice in situ (în
conformitate cu EN 13032-2) și măsurătorile consumului de energie (în
conformitate cu EN 13201-5) pe durata unei perioade convenite de o
săptămână.
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Subzona selectată nu trebuie să prezinte interferențe semnificative în
ceea ce privește iluminatul din partea copacilor, a stațiilor de autobuz
sau a vehiculelor parcate și din partea nivelurilor de lumină de fond
cauzate de panourile publicitare sau de clădiri.
Pentru clasa de drumuri M cu cerințe privind luminanța, se acceptă
furnizarea datelor de iluminare, în cazul în care sunt justificate
preocupările cu privire la efectul coeficientului real de reflexie la
suprafață al drumului care se abate în mod semnificativ de la ipotezele
proiectate.
Parametrii care influențează incertitudinea măsurătorilor privind
iluminarea menționați în anexa F la EN 13201-4 trebuie luați în
considerare. Este recomandabil să se utilizeze sisteme de măsurare
automată a iluminării și să se ajungă la un acord cu privire la toleranțele
privind iluminarea și punctele de date înainte de proiect (se sugerează
± 10 %).
Pe parcursul aceleiași perioade de o săptămână, se măsoară și/sau se
calculează puterea la vârf [W] și consumul de energie pentru punctele
de lumină relevante.
Valorile măsurate in situ pentru PDI și AECI trebuie să fie de ± 10 %
din valoarea AECI a proiectului și de ± 15% din valoarea PDI a
proiectului.
Notă: Consecințele nerespectării valorilor de proiectare pentru PDI
și/sau AECI trebui să fie definite în invitația de participare la licitație.
Opțiunile ar putea include:
 Lucrări de remediere care trebuie efectuate fără costuri suplimentare
pentru achizitor.
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Sancțiuni financiare proporționale cu gradul de neconformitate
(eventual în raport cu costurile suplimentare previzibile ale energiei
electrice pe o perioadă definită cauzate de o instalație mai puțin
performantă).
În cazul în care neconformitatea este contestată, contractantul poate
repeta măsurătorile în aceeași subzonă sau, dacă se poate argumenta că
subzona nu a fost potrivită pentru măsurare, va selecta o altă subzonă.
Achizitorul nu este răspunzător pentru costul asociat oricărei alte
măsurători suplimentare.
În cazul în care performanța este de fapt mai bună decât predicțiile
proiectate, pot fi aplicate prime financiare dacă achizitorul alege să le
definească în invitația de participare la licitație.
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2.4

Echipamente de iluminat cu un grad redus de poluare luminoasă: specificații tehnice (ST), criterii de atribuire
(CA) și clauze de executare a contractului asociate (CEC)

OBIECT
Criteriile din secțiunea 3.4 se referă în mod specific la achiziționarea de echipamente de iluminat rutier cu un grad redus de poluare luminoasă
pentru: instalații de iluminat noi; renovarea instalațiilor de iluminat existente; modernizarea noilor corpuri de iluminat la instalațiile de iluminat
existente; sau modernizarea noilor surse de lumină sau a dispozitivelor de control la corpurile de iluminat existente.
Criterii de bază

Criterii cuprinzătoare
SPECIFICAȚII TEHNICE

ST7. Randamentul luminos normalizat superior (RULO) și lumina
deranjantă
(Se aplică tuturor contractelor în care sunt achiziționate noi corpuri de
iluminat)

ST7. Randamentul luminos normalizat superior (RULO) și lumina
deranjantă
(Se aplică tuturor contractelor în care sunt achiziționate noi corpuri de
iluminat. În situațiile în care lumina orbitoare sau deranjantă este o
problemă, achizitorii ar trebui să ia în considerare specificarea unei
Toate modelele de corpuri de iluminat achiziționate trebuie să aibă cerințe pentru codurile de flux C3.)
specificat un randament luminos normalizat superior egal cu 0,0%.
În cazul în care este necesar să se utilizeze un unghi de expansiune, fie Toate modelele de corpuri de iluminat achiziționate trebuie să aibă o
pentru a optimiza distribuția stâlpilor, fie din cauza constrângerilor valoare specificată a RULO egală cu 0,0 % și un cod de flux C3 ≥ 97 în
legate de amplasarea stâlpilor, această valoare a RULO este menținută conformitate cu datele fotometrice.
inclusiv atunci când corpul de iluminat este înclinat la unghiul necesar.
În cazul în care este necesar să se utilizeze un unghi de expansiune, fie
pentru a optimiza distribuția stâlpilor, fie din cauza constrângerilor
Verificare:
Ofertantul furnizează dosarul (dosarele) fotometric(e). Acestea includ legate de amplasarea stâlpilor, această valoare a RULO este menținută
tabelul intensității fotometrice din care este calculat RULO în inclusiv atunci când corpul de iluminat este înclinat la unghiul necesar.
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conformitate cu EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, anexa D din
IEC 62722-1 sau cu alte standarde internaționale relevante.
În cazul în care corpurile de iluminat nu sunt instalate orizontal, dosarul
fotometric trebuie să demonstreze:
- fie că înclinarea datelor cu același unghi de înclinare utilizat în cazul
corpului de iluminat conduce în continuare la o valoare a RULO egală
cu 0,0 %
- fie că au fost montate protecții suplimentare pe corpul de iluminat și sa constatat că corpul de iluminat protejat indică o valoare a RULO de
0,0 % atunci când este înclinat la unghiul instalației proiectate.

Verificare:
Ofertantul furnizează dosarul (dosarele) fotometric(e). Acestea includ
tabelul intensității fotometrice din care este calculat RULO în
conformitate cu EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, anexa D din
IEC 62722-1 sau cu alte standarde internaționale relevante.
În cazul în care corpurile de iluminat nu sunt instalate orizontal, dosarul
fotometric trebuie să demonstreze:
- fie că înclinarea datelor cu același unghi de înclinare utilizat în cazul
corpului de iluminat conduce în continuare la o valoare a RULO egală
cu 0,0 % și un cod de flux C3 ≥97
- fie că au fost montate protecții suplimentare pe corpul de iluminat și s-a
constatat că corpul de iluminat protejat indică o valoare a RULO de
0,0 % și un cod de flux C3 ≥97 atunci când este înclinat la unghiul
instalației proiectate.

ST8. Disconfort
(Valoarea CCT este direct legată de percepția umană și, prin urmare, ar trebui specificată atunci când disconfortul uman reprezintă un motiv de
preocupare.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
În zonele rezidențiale, pentru a reduce riscul de disconfort uman, valoarea CCT a surselor de lumină trebuie să fie ≤ 3000K și trebuie implementat
un program de reglare a intensității luminoase sau de deconectare*.
Verificare:
La cerere, ofertantul menționează spectrul de lumină al tuturor lămpilor care urmează să fie furnizate.
Ofertantul furnizează măsurători ale CCT raportate în conformitate cu CIE 15.
În ceea ce privește reglarea intensității luminoase, ofertantul furnizează detalii cu privire la dispozitivele de reglare a intensității luminoase propuse
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și la gama de capacități de reglare a intensității, care trebuie să permită cel puțin reglarea intensității luminoase sau deconectarea pe baza unui ceas
astronomic.
*Astfel cum se indică în specificațiile achizitorului (eventual definite în ST3, dacă aceasta este inclusă în invitația de participare la licitație).
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ST9. Poluarea luminoasă ecologică și vizibilitatea stelelor
(Valoarea indicelui G este direct legată de conținutul de lumină
albastră și, prin urmare, ar trebui să fie specificată atunci când
efectele de poluare ușoară asupra faunei sălbatice sau asupra
vizibilității stelelor reprezintă un motiv de preocupare.)

ST9. Poluarea luminoasă ecologică și vizibilitatea stelelor
(Valoarea indicelui G este direct legată de conținutul de lumină
albastră și, prin urmare, ar trebui să fie specificată atunci când
efectele de poluare ușoară asupra faunei sălbatice sau asupra
vizibilității stelelor reprezintă un motiv de preocupare. Achizitorii ar
trebui să fie conștienți de faptul că este puțin probabil ca corpurile de
În parcuri, grădini și zone considerate de către achizitor ca fiind sensibile iluminat care respectă această cerință să fie conforme cu ST1 pentru
eficacitatea corpului de iluminat).
din punct de vedere ecologic, indicele G trebuie să fie ≥ 1,5*.
Pentru parcurile și grădinile care sunt deschise pe timp de noapte, trebuie
implementat un program de reglare a intensității luminoase** .
Trebuie aplicat un program de deconectare în cazul tuturor orelor
relevante de închidere a parcurilor și a grădinilor.
Pentru oricare alte zone sensibile din punct de vedere ecologic, trebuie
implementat un program de reglare a intensității luminoase și/sau de
deconectare**.

În parcuri, grădini, zone considerate de către achizitor ca fiind sensibile
din punct de vedere ecologic sau oricare zonă pe o rază de 30 km de la
un observator de astronomie optică urbană sau pe o rază de 100 km de la
un observator principal de astronomie optică, indexul G trebuie să fie
≥ 2,0*.
Pentru parcurile și grădinile care sunt deschise pe timp de noapte, trebuie
implementat un program de reglare a intensității luminoase** .
Trebuie aplicat un program de deconectare în cazul tuturor orelor
Verificare:
relevante de închidere a parcurilor și a grădinilor.
Ofertantul furnizează măsurători ale indicelui G***.
Un program de reglare a intensității luminoase și/sau de deconectare
trebuie implementat pentru oricare alte zone sensibile din punct de
*În cazul în care nu este posibil să se calculeze indicele G, valoarea CCT vedere ecologic sau alte zone situate în razele definite ale
poate fi utilizată ca orientare, fiind de la sine înțeles că utilizarea acesteia ca
observatoarelor optice relevante.
indicator pentru lumina albastră nu este perfectă. Un indice G ≥ 1,5 este, în
general (dar nu întotdeauna), echivalent cu o valoare a CCT ≤ 3000K.
** În conformitate cu specificațiile achizitorului (eventual definite în ST3, dacă Verificare:
aceasta este inclusă în invitația de participare la licitație).
Ofertantul furnizează măsurători ale indicelui G***.
*** Indicele G poate fi calculat rapid și ușor folosind aceleași date fotometrice
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utilizate pentru calcularea CCT pe baza unui tabel Excel disponibil pe acest
site:
*În cazul în care nu este posibil să se calculeze indicele G, valoarea CCT
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
poate fi utilizată ca orientare, fiind de la sine înțeles că utilizarea acesteia ca
indicator pentru lumina albastră nu este perfectă. Un indice G ≥ 2,0 este, în
general (dar nu întotdeauna), echivalent cu o valoare a CCT ≤ 2700K.
** În conformitate cu specificațiile achizitorului (eventual definite în ST3, dacă
aceasta este inclusă în invitația de participare la licitație).
*** Indicele G poate fi calculat rapid și ușor folosind aceleași date fotometrice
utilizate pentru calcularea CCT pe baza unui tabel Excel disponibil pe acest
site:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5

Echipament de iluminat de bună calitate și durabil: specificații tehnice (ST), criterii de atribuire (CA) și clauze de
executare a contractului asociate (CEC)

OBIECT
Criteriile din secțiunea 3.5 se referă în mod specific la achiziționarea de echipamente de iluminat rutier de bună calitate și durabile pentru: instalații
de iluminat noi; renovarea instalațiilor de iluminat existente; modernizarea noilor corpuri de iluminat la instalațiile de iluminat existente; sau
modernizarea noilor surse de lumină sau a dispozitivelor de control la corpurile de iluminat existente;
Criterii de bază

Criterii cuprinzătoare
SPECIFICAȚII TEHNICE

ST10. Furnizarea de instrucțiuni
(Aplicabilă în cazul în care echipamentul și/sau dispozitivele de control din instalația de iluminat specificată în invitația de participare la
licitație sunt diferite de echipamentul normal instalat în altă parte a rețelei mai largi de iluminat operată de către achizitor.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertantul furnizează următoarele informații odată cu instalarea de sisteme de iluminat noi sau renovate:
 instrucțiuni privind dezasamblarea corpurilor de iluminat;
 instrucțiuni privind modul de înlocuire a surselor de lumină (dacă este cazul) și lămpile care pot fi utilizate în corpurile de iluminat fără a
scădea eficiența energetică;
 instrucțiuni privind modul de funcționare și întreținere a dispozitivelor de control al iluminatului;
 pentru dispozitivele de control pe timp de zi, instrucțiuni privind modalitatea de recalibrare și de ajustare a acestora; și
 pentru întrerupătoarele orare, instrucțiuni privind modul de ajustare a timpilor de oprire și consiliere cu privire la cele mai bune modalități de
a face acest lucru pentru a răspunde nevoilor vizuale fără o creștere excesivă a consumului de energie.
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Verificare:
Ofertantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, susținută de exemple de instrucțiuni scrise care vor fi furnizate autorității
contractante în cazul în care oferta va fi câștigătoare.
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ST11. Recuperarea deșeurilor
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertantul pune în aplicare măsuri de mediu adecvate pentru a reduce și a recupera deșeurile produse în timpul instalării unui sistem de iluminat nou
sau renovat.
Toate deșeurile provenite de la lămpi și corpuri de iluminat, precum și de la dispozitivele de control trebuie separate și expediate pentru a fi
recuperare în conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)6. Orice alte deșeuri care se preconizează a
fi generate și care pot fi reciclate se colectează și se livrează către instalații adecvate.
Verificare:
Ofertantul furnizează detalii cu privire la procedurile de gestionare a deșeurilor instituite și identifică siturile adecvate unde pot fi duse deșeurile de
echipamente electrice și electronice și alte materiale reciclabile în vederea separării, a reciclării și a recuperării căldurii, după caz.
ST12. Durata de viață a produsului, piese de schimb și garanție

ST12. Durata de viață a produsului, piese de schimb și garanție

(Pragurile definite aici sunt aplicabile surselor de lumină, lămpilor și (Pragurile definite aici sunt aplicabile surselor de lumină, lămpilor și
corpurilor de iluminat pe bază de LED-uri.)
corpurilor de iluminat pe bază de LED-uri)
Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri trebuie să aibă o durată de Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri trebuie să aibă o durată de
viață specificată la 25°C de:
viață specificată la 25°C de:


L96 la 6 000 de ore;



L96 la 6 000 de ore;



L70 la 50 000 de ore (proiectată),



L70 la 100 000 de ore (proiectată),



C0 la 3 000 de ore sau C10 la 6 000 de ore;



C0 la 3 000 de ore sau C10 la 6 000 de ore;

6 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reformare (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).
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C50 la 50 000 de ore (proiectată).

C50 la 100 000 de ore (proiectată).

Repararea sau furnizarea pieselor de schimb relevante pentru modulele Repararea sau furnizarea pieselor de schimb relevante pentru modulele
LED care suferă o defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o garanție LED care suferă o defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o garanție
pentru o perioadă de 5 ani de la data instalării.
pentru o perioadă de 7 ani de la data instalării.
Verificare:

Verificare:

Datele testelor privind fluxul luminos menținut al surselor de lumină sunt
furnizate de un laborator acreditat de Cooperarea internațională pentru
acreditare (International Laboratory Accreditation Cooperation) care
respectă IES LM-80* pentru datele reale și IES TM-21* pentru datele
proiectate.

Datele testelor privind fluxul luminos menținut al surselor de lumină
sunt furnizate de un laborator acreditat de Cooperarea internațională
pentru acreditare (International Laboratory Accreditation Cooperation)
care respectă IES LM-80* pentru datele reale și IES TM-21* pentru
datele proiectate.

Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției de cel puțin 5 ani care Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției de cel puțin 7 ani care
urmează a fi semnată în cazul în care oferta este câștigătoare.
urmează a fi semnată în cazul în care oferta este câștigătoare.
Contractantul trebuie să furnizeze o copie a garanției care se va aplica
dacă oferta este câștigătoare și trebuie să furnizeze datele de contact
necesare (cel puțin numărul de telefon și e-mailul) pentru a răspunde
oricăror întrebări conexe sau eventuale cereri de despăgubire.

Contractantul trebuie să furnizeze o copie a garanției care se va aplica
dacă oferta este câștigătoare și trebuie să furnizeze datele de contact
necesare (cel puțin numărul de telefon și e-mailul) pentru a răspunde
oricăror întrebări conexe sau eventuale cereri de despăgubire.

Din motive de claritate, garanția acoperă, cel puțin, costurile de reparare
sau de înlocuire a părților de module LED defecte într-un interval de timp
rezonabil după notificarea defecțiunii (care urmează să fie definit de către
achizitor în invitația de participare la licitație), fie direct, fie prin
intermediul altor agenți desemnați. Piesele de schimb ar trebui să fie
aceleași ca cele originale, însă, dacă acest lucru nu este posibil, se pot
utiliza piese de schimb echivalente care îndeplinesc aceleași funcții sau

Din motive de claritate, garanția acoperă, cel puțin, costurile de reparare
sau de înlocuire a părților de module LED defecte într-un interval de
timp rezonabil după notificarea defecțiunii (care urmează să fie definită
de către achizitor în invitația de participare la licitație), fie direct, fie
prin intermediul altor agenți desemnați. Piesele de schimb ar trebui să
fie aceleași ca cele originale, însă, dacă acest lucru nu este posibil, se
pot utiliza piese de schimb echivalente care îndeplinesc aceleași funcții
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cu un nivel de performanță superior.

sau cu un nivel de performanță superior.

Garanția nu acoperă următoarele:

Garanția nu acoperă următoarele:

a) funcționare defectuoasă din cauza vandalismului, a accidentelor sau a a)
altor fenomene meteorologice extreme;

funcționare defectuoasă din cauza vandalismului, a accidentelor
sau a altor fenomene meteorologice extreme;

b) lămpi sau corpuri de iluminat care au fost în funcțiune pentru o b)
perioadă semnificativă de timp în condiții anormale (de exemplu,
utilizate la o tensiune greșită), în măsura în care acest lucru poate fi
dovedit de către contractant.

lămpi sau corpuri de iluminat care au fost în funcțiune pentru o
perioadă semnificativă de timp în condiții anormale (de exemplu,
utilizate la o tensiune greșită), în măsura în care acest lucru poate fi
dovedit de către contractant.

*Se actualizează pentru LM-84 și TM 28 atunci când aceste versiuni sunt *Se actualizează pentru LM-84 și TM 28 atunci când aceste versiuni sunt
publicate.
publicate.

ST13. Posibilitatea de reparare
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertantul se asigură că este posibil și practic pentru un profesionist să acceseze componentele (de exemplu, sursă de lumină, lampă, modul LED,
conductor) după ce corpul de iluminat a fost pus în funcțiune.
Componentele trebuie să poată fi identificate, accesibile și detașabile fără a deteriora elementul sau corpul de iluminat.
Înlocuirea componentelor trebuie să poată fi efectuată la fața locului (de exemplu, la înălțimea de montare a corpului de iluminat), fără unelte [„plug
and play” (conectare și folosire)] sau cu unul dintre următoarele tipuri de șurubelnițe:
- standard, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen sau cheie combinată.
Verificare:
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Ofertantul furnizează un manual tehnic, care include o diagramă descompusă a corpului de iluminat ce ilustrează părțile care pot fi accesate și
înlocuite. De asemenea, trebuie indicate părțile acoperite de acordurile de prestare de servicii în garanție.

ST14. Indicele de protecție împotriva factorilor externi (IP)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Corpurile de iluminat pentru clasele de drumuri C și M trebuie să aibă un sistem optic cu un indice de protecție împotriva factorilor externi de IP65
sau superior, în funcție de condițiile locale.
Corpurile de iluminat pentru clasa de drumuri P trebuie să aibă un indice de protecție împotriva factorilor externi de IP55 sau superior, în funcție de
condițiile locale.
Verificare:
Ofertantul furnizează specificațiile tehnice, prin care se demonstrează că acest criteriu a fost îndeplinit în conformitate cu clauza 9 din IEC 60598-1.
Notă: Testele pentru pătrunderea prafului, a elementelor solide și a umidității specificate în standardul IEC 60598-1 nu sunt toate identice cu testele din IEC
60529, din cauza caracteristicilor tehnice ale corpurilor de iluminat. Anexa J la standard oferă o explicație a sistemului de numerotare a IP.

ST15. Rata de defectare a dispozitivului de comandă

ST15. Rata de defectare a dispozitivului de comandă

Rata de defectare specificată a dispozitivului de comandă trebuie să fie Rata de defectare specificată a dispozitivului de comandă trebuie să fie
mai mică de 0,2 % la 1000 de ore și să fie acoperită de o garanție de 8 ani mai mică de 0,1 % la 1 000 de ore și să fie acoperită de o garanție de
pentru dispozitivul de comandă.
10 ani pentru dispozitivul de comandă.
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Verificare:

Verificare:

Ofertantul prezintă o declarație de conformitate cu rata de defectare
menționată mai sus pentru orice dispozitiv de comandă pe care
intenționează să îl furnizeze. Declarația trebuie să fie însoțită de
proceduri de testare relevante la nivel de industrie.

Ofertantul prezintă o declarație de conformitate cu rata de defectare
menționată mai sus pentru orice dispozitiv de comandă pe care
intenționează să îl furnizeze. Declarația trebuie să fie însoțită de
proceduri de testare relevante la nivel de industrie.

ST16. Etichetarea corpurilor de iluminat cu LED-uri
(Se aplică atunci când sunt instalate noi corpuri de iluminat cu LED-uri.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Corpurile de iluminat propuse spre a fi instalate de către ofertant trebuie să prezinte cel puțin următoarele informații tehnice:


numele producătorului, codul, numărul de serie și data fabricației;



puterea nominală de intrare;



fluxul luminos la 25°C;



indicele de lumină ascendentă;



codurile de flux CIE;



temperatura de culoare corelată (CCT);



indicele G;



indicarea tehnologiei de control al intensității luminoase (dacă este cazul).
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Informațiile ar trebui să fie incluse în corpul de iluminat și, dacă este posibil, și într-o parte a stâlpului care poate fi accesată de la nivelul solului.
Ofertantul trebuie să specifice modul exact în care vor fi afișate aceste informații (de exemplu, pe o etichetă cu un cod QR, o etichetă cu informații
scrise sau o placă metalică cu gravuri).
Verificare:
Ofertantul furnizează o descriere a modelului de etichetă pe care acesta intenționează să o furnizeze împreună cu echipamentele de iluminat în cazul
în care oferta sa este selecționată.

CRITERII DE ATRIBUIRE
CA3. Garanție extinsă
(Se aplică în cazul ST12.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertanților care sunt dispuși să ofere garanții inițiale care depășesc perioadele minime de garanție prevăzute la ST2 și al căror cost este deja inclus
în prețul de ofertă li se acordă un număr maxim de X puncte. Punctele se atribuie proporțional cu perioada de garanție care depășește cerințele
minime, după cum urmează:
 minim + 1 an: 0,2X puncte
 minim + 2 ani: 0,4X puncte
 minim + 3 ani: 0,6X puncte
 minim + 4 ani: 0,8X puncte
 minim + 5 ani sau mai mult: X puncte
Ofertanții pot, de asemenea, să furnizeze cotații pentru garanțiile extinse care nu sunt incluse în prețul de ofertă, însă pentru aceasta nu se acordă
puncte. În astfel de cazuri, nu se va solicita nicio plată pentru nicio garanție extinsă până în ultimul an al garanției inițiale, după care achizitorul va
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efectua plăți anuale către ofertantul câștigător la începutul fiecărui an de garanție extinsă.
În plus, achizitorul va avea opțiunea de a iniția sau a respinge oferta de garanție extinsă până în ultimul an al garanției inițiale; costurile garanției
extinse vor fi cele propuse inițial, la care se adaugă inflația.

CLAUZE DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
CEC7. Angajamentul de a recupera deșeurile și de a le transporta în locuri adecvate
(Se aplică în cazul ST11.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Contractantul trebuie să furnizeze o listă a deșeurilor colectate pe durata proiectului. În plus, contractantul furnizează detalii cu privire la orice
activitate de sortare care a fost aplicată înainte de transportul către locuri adecvate identificate în oferta inițială sau către alte locuri adecvate unde
deșeurile pot fi sortate, prelucrate, reciclate și, după caz, supuse recuperării de căldură.
Facturile de livrare sunt prezentate ca dovadă a livrării.

CEC8. Etichetarea corpurilor de iluminat cu LED-uri
(Se aplică în cazul ST16.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Contractantul se angajează să furnizeze etichete pentru corpurile de iluminat pe care le furnizează, care conțin cel puțin informațiile minime
specificate în ST16.
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CRITERIILE UE PRIVIND APE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERĂ

3
3.1

Specificații tehnice (ST) și criterii de atribuire (CA)

OBIECT
Criteriile din secțiunea 4.1 se referă în mod specific la achiziționarea de echipamente de iluminat pentru semnalizarea rutieră, precum și la costul
funcționării și întreținerii acestora pe o perioadă determinată.

Criterii de bază

Criterii cuprinzătoare
SPECIFICAȚII TEHNICE

ST1. Costul pe ciclu de viață (LCC)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Costul pe ciclu de viață se calculează pe baza specificațiilor stabilite de achizitor, care ar trebui să includă:
 perioada (de exemplu, 8 ani);
 un inventar al sistemelor de semnalizare rutieră solicitate (de exemplu, semnale cu bilă roșie, semnale cu bilă de culoare galbenă, semnale cu
bilă verde, semnale cu săgeată verde, semnale de oprire pentru pietoni și semnale de trecere pentru pietoni);
 ciclul mediu de utilizare pentru fiecare semnal de trafic (de exemplu, semnal roșu 55 %, semnal galben 2 %, semnal verde 43 %); și
 rata energiei electrice (de exemplu, 0,12 EUR/kWh).
Ofertantul furnizează următoarele detalii pentru a finaliza evaluarea costului pe ciclu de viață:
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 perioada de timp pentru care becurile sunt acoperite de garanție în cazul unei defectări abrupte;
 durata de viață specificată a lămpii (și anume, momentul în care se preconizează că fluxul luminos va scădea la 70% din producția inițială);
 costul de achiziție al lămpilor (atât la început, cât și pentru orice înlocuire necesară pe parcursul perioadei stabilite);
 costul de achiziție pentru toate accesoriile;
 costul de achiziție pentru stâlpi, fundații și noi legături electrice; și
 costul de instalare (numărul de ore de muncă înmulțit cu rata muncii, plus orice costuri pentru echipamente de ridicat etc.).
Verificare:
Achizitorul trebuie să pună la dispoziția ofertanților un calculator comun, bazat pe o foaie de calcul, pentru calculul costurilor pe durata ciclului de
viață, în care să fie deja introduse informațiile solicitate de la achizitor.
Ofertantul prezintă o copie a foii de calcul completată, însoțită de o declarație care să confirme că aceste costuri sunt valabile cel puțin pentru o
perioadă definită care acoperă termenul inițial prevăzut pentru executarea contractului, după selectarea ofertantului câștigător.

41

ST2. Durata de viață a produsului, piese de schimb și garanție

ST2. Durata de viață a produsului, piese de schimb și garanție

(Pragurile definite aici sunt aplicabile surselor de lumină, lămpilor și (Pragurile definite aici sunt aplicabile surselor de lumină, lămpilor și
corpurilor de iluminat pe bază de LED-uri.)
corpurilor de iluminat pe bază de LED-uri.)
Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri trebuie să aibă o durată de Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri trebuie să aibă o durată de
viață specificată la 25°C de:
viață specificată la 25°C de:


L96 la 6 000 de ore;



L96 la 6 000 de ore;



L70 la 50 000 de ore (proiectată),



L70 la 100 000 de ore (proiectată),



L0C0 la 3 000 de ore sau C10 la 6 000 de ore,



L0C0 la 3 000 de ore sau C10 la 6 000 de ore,



C50 la 50 000 de ore (proiectată).



C50 la 100 000 de ore (proiectată).

Repararea sau furnizarea pieselor de schimb relevante pentru modulele Repararea sau furnizarea pieselor de schimb relevante pentru modulele
LED care suferă o defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o garanție LED care suferă o defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o garanție
pentru o perioadă de 5 ani de la data instalării.
pentru o perioadă de 7 ani de la data instalării.
Verificare:

Verificare:

Activitatea de testare și de verificare este efectuată de un laborator
acreditat de Cooperarea internațională pentru acreditare (International
Laboratory Accreditation Cooperation) care respectă IES LM-80* pentru
datele reale și IES TM-21* pentru datele proiectate.

Activitatea de testare și de verificare este efectuată de un laborator
acreditat de Cooperarea internațională pentru acreditare (International
Laboratory Accreditation Cooperation) care respectă IES LM-80* pentru
datele reale și IES TM-21* pentru datele proiectate.

Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției de cel puțin 5 ani care Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției de cel puțin 7 ani care
urmează a fi semnată în cazul în care oferta este câștigătoare.
urmează a fi semnată în cazul în care oferta este câștigătoare.
Contractantul trebuie să furnizeze o copie a garanției care se va aplica Contractantul trebuie să furnizeze o copie a garanției care se va aplica
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dacă oferta este câștigătoare și trebuie să furnizeze datele de contact dacă oferta este câștigătoare și trebuie să furnizeze datele de contact
necesare (cel puțin numărul de telefon și e-mailul) pentru a răspunde necesare (cel puțin numărul de telefon și e-mailul) pentru a răspunde
oricăror întrebări conexe sau eventuale cereri de despăgubire.
oricăror întrebări conexe sau eventuale cereri de despăgubire.
Din motive de claritate, garanția acoperă, cel puțin, costurile de reparare
sau de înlocuire a părților de module LED defecte într-un interval de
timp rezonabil după notificarea defecțiunii (care urmează să fie definită
de către achizitor în invitația de participare la licitație), fie direct, fie prin
intermediul altor agenți desemnați. Piesele de schimb ar trebui să fie
aceleași ca cele originale, însă, dacă acest lucru nu este posibil, se pot
utiliza piese de schimb echivalente care îndeplinesc aceleași funcții sau
cu un nivel de performanță superior.

Din motive de claritate, garanția acoperă, cel puțin, costurile de reparare
sau de înlocuire a părților de module LED defecte într-un interval de
timp rezonabil după notificarea defecțiunii (care urmează să fie definit
de către achizitor în invitația de participare la licitație), fie direct, fie prin
intermediul altor agenți desemnați. Piesele de schimb ar trebui să fie
aceleași ca cele originale, însă, dacă acest lucru nu este posibil, se pot
utiliza piese de schimb echivalente care îndeplinesc aceleași funcții sau
cu un nivel de performanță superior.

Garanția nu acoperă următoarele:

Garanția nu acoperă următoarele:

a) funcționare defectuoasă din cauza vandalismului, a accidentelor sau a) funcționare defectuoasă din cauza vandalismului, a accidentelor sau a
a altor fenomene meteorologice extreme;
altor fenomene meteorologice extreme;
b) lămpi sau corpuri de iluminat care au fost în funcțiune pentru o b) lămpi sau corpuri de iluminat care au fost în funcțiune pentru o
perioadă semnificativă de timp în condiții anormale (de exemplu,
perioadă semnificativă de timp în condiții anormale (de exemplu,
utilizate la o tensiune greșită), în măsura în care acest lucru poate fi
utilizate la o tensiune greșită), în măsura în care acest lucru poate fi
dovedit de către contractant.
dovedit de către contractant.
*Se actualizează pentru LM-84 și TM 28 atunci când aceste versiuni *Se actualizează pentru LM-84 și TM 28 atunci când aceste versiuni
sunt publicate.
sunt publicate.
CRITERII DE ATRIBUIRE
CA1. Cel mai mic cost pe ciclu de viață
(Se aplică în cazul ST1)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
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Se atribuie un număr maxim de X puncte ofertantului a cărui propunere se dovedește a avea cel mai mic cost pe ciclu de viață.
Se atribuie puncte celorlalți ofertanți proporțional cu modul în care costul ciclului de viață al acestora poate fi comparat cu cel mai mic cost,
utilizând următoarea formulă:
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑖 𝐴 = 𝑋 𝑥

𝑐𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑐 𝐿𝐶𝐶 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒
𝐿𝐶𝐶 𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑖 𝐴

Verificare:
Odată ce au fost primite toate ofertele, achizitorul trebuie să fie în măsură să determine care ofertă prevede cel mai mic cost pe ciclu de viață și să
utilizeze acest lucru pentru a determina numărul de puncte care ar trebui acordat fiecărei oferte.
CA2. Garanția extinsă
(Se aplică în cazul ST2)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Ofertanților care sunt dispuși să ofere garanții inițiale care depășesc perioadele minime de garanție prevăzute la ST2 și al căror cost este deja inclus
în prețul de ofertă li se acordă un număr maxim de X puncte. Punctele se atribuie proporțional cu perioada de garanție care depășește cerințele
minime, după cum urmează:
 minim + 1 an: 0,2X puncte
 minim + 2 ani: 0,4X puncte
 minim + 3 ani: 0,6X puncte
 minim + 4 ani: 0,8X puncte
 minim + 5 ani sau mai mult: X puncte
Ofertanții pot, de asemenea, să furnizeze cotații pentru garanțiile extinse care nu sunt incluse în prețul de ofertă, însă pentru aceasta nu se acordă
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puncte. În astfel de cazuri, nu se va solicita nicio plată pentru nicio garanție extinsă până în ultimul an al garanției inițiale, după care achizitorul va
efectua plăți anuale către ofertantul câștigător la începutul fiecărui an de garanție extinsă.
În plus, achizitorul va avea opțiunea de a iniția sau a respinge oferta de garanție extinsă până în ultimul an al garanției inițiale; costurile garanției
extinse vor fi cele propuse inițial, la care se adaugă inflația.
CA3. Dispozitive de reglare a intensității luminoase
(Se aplică tuturor cererilor de oferte, cu excepția cazului în care este clar că dispozitivele de reglare a intensității luminoase ar conduce la un
cost total de proprietate mai mare. Achizitorii ar trebui să definească în mod clar performanța dorită a reglării intensității în invitația de
participare la licitație.)
(Aceleași pentru criteriile de bază și pentru cele cuprinzătoare)
Punctele se atribuie ofertanților care specifică surse de lumină și corpuri de iluminat cu dispozitive de reglare a intensității luminoase pe deplin
funcționale, care sunt programabile pentru a pune în aplicare reglarea intensității în perioadele cu intensitate redusă a utilizării drumurilor pe timp de
noapte.
Verificare:
Ofertantul furnizează documentația din partea producătorului (producătorilor) surselor de lumină și corpurilor de iluminat care sunt propuse spre
utilizare de către ofertant, care demonstrează că acestea sunt compatibile cu dispozitive de reglare a intensității luminoase.
Documentația prezintă, de asemenea, o curbă de putere a fluxului luminos în raport cu consumul de putere, specifică reglarea maximă posibilă a
intensității și oferă instrucțiuni cu privire la modul de programare și de reprogramare a dispozitivelor de control.
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CALCULAREA COSTURILOR PE CICLU DE VIAȚĂ

4

Calcularea costurilor pe ciclu de viață este un aspect extrem de relevant pentru iluminatul rutier. Costul predominant pe durata ciclului de viață pentru
tehnologiile tradiționale de descărcare de intensitate ridicată (HID) a fost întotdeauna consumul de energie electrică în faza de utilizare. Tehnologiile
LED sunt mai eficiente, dar, deși costul acestora a scăzut rapid în ultimii cinci ani, acestea sunt, de asemenea, mai scumpe la achiziție. Din acest motiv,
autoritățile publice trebuie să poată lua cele mai bune decizii obiective pentru ele din punct de vedere economic. Acest aspect este deosebit de sensibil,
întrucât conversia unei instalații de iluminat rutier de la HID la LED necesită, de regulă, cheltuieli de investiții ridicate mai mari decât bugetul anual al
unei autorități publice pentru iluminatul rutier. Prin urmare, demonstrarea unor costuri mai mici pe durata ciclului de viață poate fi, de fapt, o condiție
prealabilă pentru obținerea finanțării în vederea conversiei către o instalație LED.
Au fost efectuate o serie de comparații ale costurilor pe durata ciclului de viață în orașele din SUA unde a început utilizarea tehnologiei LED pentru
instalațiile de iluminat rutier. Câteva dintre acestea sunt descrise pe scurt în cele ce urmează.


Orașul Portland a investit 18,5 milioane USD în înlocuirea a 45 000 de puncte de lumină HPS cu LED-uri cu un consum de energie mai mic cu
50 %, ceea ce a condus la economii de 1,5 milioane USD pe an în costuri reduse de energie și de întreținere. Aceasta echivalează cu o perioadă
de amortizare de opt ani, în cazul în care sunt luate în calcul ratele de scont (Portland, 2015).



Municipalitatea din Los Angeles a investit 57 de milioane USD în înlocuirea a 140 000 de puncte de lumină HPS cu LED-uri cu un consum de
energie mai mic cu 3 % (Los Angeles, 2013). Inițial, economiile de energie erau estimate a se situa la aproximativ 40 %, însă progresele
înregistrate de tehnologia LED înainte de proiect au condus la economii mai mari. Studiul a observat, de asemenea, o scădere rapidă a costurilor
unitare (de exemplu, între martie și septembrie 2012, costul a scăzut de la 495 USD la 309 USD). Se preconizează economii anuale de
2,5 milioane USD numai în ceea ce privește costurile de întreținere, ca urmare a ratei mai mici de defectare a LED-urilor (0,2 % pentru
LED-uri, față de 10 % pentru HPS). Împreună cu economii de 7,5 milioane USD în ceea ce privește costurile energiei electrice, economiile
anuale totale de 10 milioane USD ar trebui să aibă drept rezultat o perioadă de amortizare de cinci până la șase ani. Cu toate acestea, studiul a
solicitat prudență în achiziționarea de soluții pe bază de LED-uri, atunci când s-a constatat că numai 84 din 244 de unități LED îndeplineau
specificațiile de calitate stabilite pe site-ul web al Biroului pentru iluminatul stradal (BSL, 2018).



Districtul Charlotte a analizat costurile, în 2016, ale conversiei celor 2 145 de puncte de lumină de pe teritoriul său de la iluminatul HPS la
iluminatul cu LED-uri. Costurile de întreținere existente ale acestora au fost estimate la o valoare cuprinsă între 28 și 55 USD pe punct de
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lumină, în funcție de tipul acestuia. Costul energiei electrice pentru un punct de lumină HPS a fost de aproximativ 12 USD/lună, iar un punct de
lumină LED a fost estimat la 6 USD/lună (o reducere de 50 %). Costurile curente de energie și întreținere (pentru HPS) se ridică la
310 000 USD, respectiv, 80 000 USD. Costurile menționate de autorităţile municipale pentru diferite tipuri de corpuri de iluminat au fost
următoarele: cap Cobra (HPS 345 USD, LED 780 USD) și cap decorativ (HPS 1 200 USD, LED 1 800 USD). S-a presupus că o lampă HPS ar
fi înlocuită la fiecare 5 ani, modulul de energie LED (150 USD) ar fi înlocuit, de asemenea, la fiecare 5 ani, iar modulul optic LED (750 USD)
ar trebui înlocuit la fiecare 20 ani. Potrivit acestora, costurile aferente HPS și cele aferente LED sunt similare pe o perioadă de 20 de ani, dar că
scăderea costurilor tehnologiei LED va face în curând din aceasta opțiunea mai economică.


În 2012, în Minnesota (orașul Chanhassen), au fost estimate perioade de amortizare simple cuprinse între 8 și 12 ani pentru conversia de la
iluminatul HID la iluminatul LED (Swanson and Carlson, 2012). Au fost estimate durate de viață de 6 ani (21 000 de ore), respectiv, de 22 de
ani (78 000 de ore) pentru lămpile HID și, respectiv, lămpile cu LED-uri (pe baza unui număr de 3 550 de ore de funcționare pe an). Autorii au
constatat că prețul de achiziție a corpurilor de iluminat cu LED-uri varia în mod semnificativ, în funcție de eficacitatea necesară, de
dimensiunea comenzii și de lungimea lanțului de aprovizionare. Pentru loturile de 500 de corpuri de iluminat, prețurile au variat între 250 USD
și 1 325 USD per corp de iluminat cu LED-uri. O nouă lampă HPS a fost estimată la 11 USD, iar un stâlp nou la 800 USD. Costul instalării
unei noi lămpi HPS sau a unui nou corp de iluminat cu LED-uri a fost estimat la 110 USD, iar instalarea unui nou stâlp la 1 500 USD. O
reducere cu 60 % a consumului de energie a fost presupusă pentru LED-uri, iar costul total al service-ului pentru LED-uri pe o perioadă de
22 de ani a fost estimat la 220 USD. Au fost aplicate diferite rate de scont de 2 %, 4 % și 8 %, a fost estimată o rată a energiei electrice de
0,046 USD/kWh și au fost luate în considerare trei rate diferite de leasing. În aproape toate cazurile, opțiunea LED a fost mai ieftină decât
opțiunea HID din perspectiva LCC. Cu cât este mai mare rata de scont, cu atât opțiunea LED este mai puțin atractivă.



În Phoenix, a fost luată în considerare, în 2013, conversia a aproape 95 000 de puncte de lumină HPS către LED-uri (Silsby, 2013). Pe
parcursul unei perioade de 10 ani, au fost examinate HPS și LED cu următoarele caracteristici: costul energiei per punct de lumină pe an (HPS
72,36 USD, LED 32,88 USD); costul de fixare (HPS 250 USD, LED 475 USD); instalație fixă (HPS 29 USD, LED 29 USD); și durata de viață
a lămpii (HPS 20 000 de ore, LED 50 000 de ore). În concluzie, s-a constatat că, pe o perioadă de 10 ani, LED-urile erau mai ieftine cu
aproximativ 20 %. Aplicat în cazul orașului Phoenix, acest lucru echivala cu aproximativ 5 milioane USD pe an ulterior conversiei întregului
sistem. Pentru o investiție de 1 milion de USD în LED-uri, s-a calculat o perioadă de amortizare simplă de 9 ani.
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Exemple de diferite scenarii de achiziții au fost incluse în anexa tehnică IV la raportul tehnic care însoțește prezentele criterii UE privind APE;
scenariile utilizează calculatorul LCC al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din Suedia. Cititorii care sunt interesați să consulte mai multe
exemple de LCC în domeniul achizițiilor de sisteme de iluminat rutier ar trebui să parcurgă, de asemenea, raportul tehnic.
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5

ANEXA TEHNICĂ I: VALORILE DE REFERINȚĂ PENTRU PDI ȘI AECI
Nivelul de ambiție și lățimea drumului (care urmează să fie iluminat)
Anul

Valori de referință pentru PDI
W.lx-1.m-2
=1 / (lum. ef. x MF x factorul de utilizare a
luminii)
„Valori de bază” ale AECI
kWh.m-2.an-1.lx-1
(practic PDI x 0,001kW/W x 4015h/an și x 1,00
(de bază) sau 0,73 (cuprinzător) factorul de
reglare a intensității luminoase)
Valorile de referință
reale ale AECI, care sunt,
pur și simplu, valorile de
bază ale AECI de mai sus
înmulțite cu iluminarea
(lux).
* Nivelurile C0 sau C1
trebuie să poată fi corelate
cu un AECI bazat pe 20lux
(de exemplu, prin
îmbunătățirea reglării
intensității luminoase).
De reținut că, pentru clasa
de drumuri M, luminanța
trebuie să fie specificată;

C0*, C1*, C2
(în medie, 20 lux)

C3 / P1
(în medie, 15 lux)

C4 / P2
(în medie, 10 lux)

20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023

De
bază
≤5m

Cuprinză
tor
≤5m

De
bază
5-6m

Cuprinză
tor
5-6m

De
bază
6-7m

Cuprinză
tor
6-7m

De
bază
7-8m

Cuprinză
tor
7-8m

De
bază
8-9m

Cuprinză
tor
8-9m

De
bază
≥9m

Cuprinză
tor
≥9m

0,023

0,018

0,020

0,016

0,018

0,015

0,016

0,013

0,014

0,012

0,014

0,012

0,021

0,016

0,018

0,015

0,015

0,013

0,014

0,011

0,012

0,011

0,012

0,011

0,018

0,014

0,016

0,013

0,014

0,012

0,012

0,010

0,011

0,010

0,011

0,010

0,094

0,053

0,081

0,048

0,071

0,044

0,063

0,038

0,057

0,035

0,057

0,035

0,083

0,047

0,071

0,042

0,062

0,039

0,055

0,033

0,050

0,031

0,050

0,031

0,074

0,042

0,063

0,038

0,055

0,035

0,049

0,030

0,044

0,028

0,044

0,028

1,874

1,057

1,607

0,961

1,406

0,881

1,250

0,755

1,125

0,705

1,125

0,705

1,654

0,935

1,418

0,850

1,240

0,779

1,103

0,668

0,992

0,623

0,992

0,623

1,470

0,833

1,260

0,757

1,103

0,694

0,980

0,595

0,882

0,555

0,882

0,555

1,406

0,793

1,205

0,721

1,054

0,661

0,937

0,566

0,843

0,529

0,843

0,529

1,240

0,701

1,063

0,637

0,930

0,584

0,827

0,501

0,744

0,467

0,744

0,467

1,103

0,625

0,945

0,568

0,827

0,520

0,735

0,446

0,662

0,416

0,662

0,416

0,937

0,529

0,803

0,480

0,703

0,440

0,625

0,378

0,562

0,352

0,562

0,352

0,827

0,467

0,709

0,425

0,620

0,389

0,551

0,334

0,496

0,312

0,496

0,312

0,735

0,416

0,630

0,379

0,551

0,347

0,490

0,297

0,441

0,278

0,441

0,278
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aceasta va fi influențată de
gradul de reflexie la
suprafață al drumului
(luminanță = iluminare x
reflexie).

C5 / P3
(în medie, 7,5 lux)

P4
(în medie, 5 lux)

P5
(în medie, 3 lux)

P6
(în medie, 2 lux)

20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023
20182019
20202021
20222023

0,703

0,396

0,602

0,360

0,527

0,330

0,469

0,283

0,422

0,264

0,422

0,264

0,620

0,351

0,532

0,319

0,465

0,292

0,413

0,250

0,372

0,234

0,372

0,234

0,551

0,312

0,473

0,284

0,413

0,260

0,368

0,223

0,331

0,208

0,331

0,208

0,469

0,264

0,402

0,240

0,351

0,220

0,312

0,189

0,281

0,176

0,281

0,176

0,413

0,234

0,354

0,212

0,310

0,195

0,276

0,167

0,248

0,156

0,248

0,156

0,368

0,208

0,315

0,189

0,276

0,173

0,245

0,149

0,221

0,139

0,221

0,139

0,281

0,159

0,241

0,144

0,211

0,132

0,187

0,113

0,169

0,106

0,169

0,106

0,248

0,140

0,213

0,127

0,186

0,117

0,165

0,100

0,149

0,093

0,149

0,093

0,221

0,125

0,189

0,114

0,165

0,104

0,147

0,089

0,132

0,083

0,132

0,083

0,187

0,106

0,161

0,096

0,141

0,088

0,125

0,076

0,112

0,070

0,112

0,070

0,165

0,093

0,142

0,085

0,124

0,078

0,110

0,067

0,099

0,062

0,099

0,062

0,147

0,083

0,126

0,076

0,110

0,069

0,098

0,059

0,088

0,056

0,088

0,056

Diferențele dintre valorile PDI pentru diferiți ani se bazează pe o creștere secvențială a eficacității corpului de iluminat care se preconizează că va fi livrată de industria LED sau de
17 lm/W o dată la doi ani în perioada 2018-2023. Punctul de pornire al eficacității corpului de iluminat este 120 lm/W (de bază) și 130 lm/W (cuprinzător) în 2018. A fost efectuat
un calcul simplificat al valorilor de referință pentru PDI, unde PDI = 1/(eficacitatea corpului de iluminat x factorul de întreținere x factorul de utilizare a luminii).
Pentru toate valorile de referință ale PDI, se presupune un factor de întreținere (MF) de 0,85. Valorile factorului de utilizare a luminii variază în funcție de lățimea drumului și de
criteriul nivelului de ambiție, după cum urmează:
De bază/cuprinzător: lățime ≤5m (U=0,42/0,5); lățime 5-6m (U=0,49/0,55); lățime 6-7m (U=0,56/0,6); lățime 7-8m (U=0,63/0,7); lățime 8-9m (U=0,7/0,75); lățime ≥ 9m
(U = 0,7/0,75).
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