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GPP-criteria van de EU voor computers en schermen
De Europese criteria betreffende groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement, GPP) zijn erop gericht de aankoop van
milieuvriendelijkere goederen, diensten en werken door de overheid te vergemakkelijken. De toepassing van deze criteria geschiedt op vrijwillige
basis. De criteria zijn zo opgesteld dat ze, indien de afzonderlijke overheidsdienst dat toepasselijk acht, kunnen worden geïntegreerd in de
aanbestedingsdocumenten. Groene overheidsopdrachten (GPP) zijn een vrijwillig instrument. Dit document bevat de Europese criteria voor
groene overheidsopdrachten zoals ontwikkeld voor de productgroep "computers en schermen". In het bijbehorende Technical Background Report
(in het Engels) wordt toegelicht waarom voor deze criteria is gekozen en wordt verwezen naar nadere informatie.
De criteria zijn onderverdeeld in selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria en prestatie-eisen. Voor elk gebied worden twee
reeksen criteria gepresenteerd:

1.
1.1



De kerncriteria zijn zo opgesteld dat ze een gemakkelijke toepassing van groene overheidsopdrachten mogelijk maken, spitsen zich toe op
een of meer van de belangrijkste aspecten van de milieuprestaties van een product, en beogen de administratiekosten voor bedrijven tot
een minimum te beperken.



De uitgebreide criteria houden rekening met meer aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties en kunnen worden gebruikt door
overheidsdiensten die een stap verder willen gaan bij het bevorderen van de doelstellingen op het gebied van milieu en innovatie.

INLEIDING
Definitie en toepassingsgebied

De criteria voor computers en schermen hebben betrekking op computers en beeldweergavesystemen. Ten behoeve van deze GPP-criteria geldt
het volgende toepassingsgebied, als afspiegeling van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de EU1 zoals gewijzigd bij Energy Star
v6.1 voor computers en v6.0 voor schermen.
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Verordening (EG) nr. 106/2008 van 15 januari 2008 betreffende een programma van de Unie voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur.
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Vaste computers
 Desktopcomputers (met inbegrip van geïntegreerde desktopcomputers en thin clients)
 Kleinschalige servers
 Werkstations
Beeldweergavesystemen
 Computerschermen
Draagbare computers
 Notebookcomputers (met inbegrip van subnotebooks)
 Hybride notebookcomputers
 Tabletcomputer
 Draagbare all-in-one-computer
 Mobiele thin client
Opmerking over de vereisten bij aanbesteding door de centrale overheid
Artikel 6 en bijlage III van de Richtlijn betreffende energie-efficiëntie (2012/27/EU), die uiterlijk in juni 2014 in nationaal recht omgezet had
moeten worden , bevatten specifieke verplichtingen voor overheidsinstanties om bepaalde energie-efficiënte apparatuur aan te schaffen. Dit
omvat de verplichting om alleen die producten aan te schaffen die:
"ten minste voldoen aan de energie-efficiëntievereisten welke zijn opgesomd in bijlage C bij de Overeenkomst tussen de regering van de
Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de coördinatie van programma´s voor energie-efficiëntie-etikettering voor
kantoorapparatuur ("Energy Star")2"
Deze verplichting geldt alleen voor de centrale overheid en voor aankopen die hoger liggen dan de in de aanbestedingsrichtlijnen gestelde
drempelwaarden. Bovendien moeten de vereisten sporen met kosteneffectiviteit, economische haalbaarheid, duurzaamheid in bredere zin,
technische geschiktheid alsmede de aanwezigheid van voldoende concurrentie. Deze factoren kunnen verschillend zijn voor overheidsdiensten
en markten. Nadere toelichting bij de interpretatie van dit aspect van artikel 6 en bijlage III van de Richtlijn betreffende energie-efficiëntie met
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PB L 63 van 6.3.2013, blz. 5.
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betrekking tot de verwerving van energie-efficiënte producten, diensten en gebouwen door centrale overheidsinstanties vindt u in de punten 3342 van de richtsnoeren van de Commissie3.

1.2

Aanbestedingsopties en soorten contracten

Het aanbestedingsproces kan een aantal verschillende vormen aannemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden per geval. De drie meest
voorkomende contractsoorten op de markt zijn:
1. Contract voor eenmalige levering: de winnende inschrijver moet het overeengekomen aantal artikelen IT-apparatuur leveren volgens de
gestelde prestatie-eisen;
2. Raamcontract voor langere termijn: het contract stelt prestatie-eisen vast waarvoor ofwel één individuele of wel verschillende
inschrijvers worden geselecteerd die gedurende een vastgestelde periode op "afroep" bepaalde artikelen IT-apparatuur leveren. De
inschrijvers worden geselecteerd op basis van één van de volgende criteria:
a. zij zijn in staat specifieke modellen IT-apparatuur te leveren die aan de gestelde prestatie-eisen voldoen;
b. zij hebben de capaciteit om IT-apparatuur te leveren die aan de minimale prestatie-eisen voldoet. Gedurende de looptijd van het
raamcontract zullen de specificaties van de IT-apparatuur worden vastgesteld in de uit het raamcontract voortvloeiende
mededingingsprocedures.
3. Dienstencontract: in het contract is vastgesteld aan welke functionele eisen de geselecteerde dienstverlener(s) moet(en) voldoen met
betrekking tot de IT-prestatie. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de ingehuurde dienstverlener(s) om te bepalen hoe de
vereiste functionele prestatie het best kan worden geleverd. De IT-apparatuur wordt door de aanbestedende overheidsdienst geleased.
In punt 1 en 2 is het bovendien de verantwoordelijkheid van de geselecteerde inschrijver(s) te waarborgen dat de geleverde IT-apparatuur voldoet
aan de specificaties van de aanbestedende dienst. In punt 3 is het de verantwoordelijkheid van de geselecteerde inschrijver te garanderen dat de
apparatuur die wordt gebruikt om de dienst te verlenen, alsook alle daarmee samenhangende IT-ondersteuning, voldoet aan de prestatie-eisen van
de aanbestedende dienst. Het dienstencontract omvat normaliter de volledige levenscyclus van de voor gebruik door de aanbestedende dienst
geleverde IT-apparatuur, inclusief reparaties en upgrades, alsmede uitbedrijfname en voorbereiding voor hergebruik of recycling. De criteria in
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COM/2013/0762 final, mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie – richtsnoeren van de
Commissie.
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sectie 4.1 van dit document kunnen worden aangepast voor gebruik in alle drie de gevallen, al zal het tijdstip van de verificatie wellicht
uiteenlopen (zie sectie 3 voor meer informatie).
Een ander soort contract dat zich specifiek richt op het beheer van afgedankte IT-apparatuur wordt beschreven in sectie 4.2 van dit document
inzake criteria. Dit kan op twee manieren vorm krijgen:
o

o

2.

vervanging van oude IT-apparatuur: een contract om oude IT-apparatuur te verwijderen kan parallel aan, of in combinatie met, een
contract voor de levering van nieuwe IT-apparatuur worden afgesloten. Bijvoorbeeld, sommige leveranciers herbouwen hun eigen
merkproducten en/of kunnen een garantie geven voor het verwijderen van data en een adequate behandeling van de ingezamelde
apparatuur van eender welk merk, of:
Diensten inzake beheer van afgedankte apparatuur: er kan een afzonderlijk contract worden afgesloten met de uitdrukkelijke bedoeling
om inschrijvers aan te trekken die gespecialiseerd zijn in het hergebruik en de recycling van gebruikte IT-apparatuur. In veel lidstaten
schrijven sociale ondernemingen in op het beheer van afgedankte IT-apparatuur.

BELANGRIJKSTE MILIEUEFFECTEN

De criteria voor computers en schermen richten zich op de belangrijkste milieueffecten tijdens de levenscyclus van de producten, die zijn
ingedeeld in vier verschillende categorieën:
 energieverbruik;
 gevaarlijke stoffen;
 verlenging van de levensduur van het product;
 beheer aan het eind van de levenscyclus.
Resultaten van kwaliteitsbeoordelingen suggereren dat milieucriteria voor computers en schermen een onderscheid zouden moeten maken op
basis van de vormfactor (bijv. desktopcomputer, notebookcomputer, tabletcomputer) en het gebruikspatroon van computers en schermen:
o Apparatuur die energie-intensiever is tijdens het gebruik: voor desktopcomputers en schermen worden de meest significante
milieueffecten in verband gebracht met de verbruikte hoeveelheid elektriciteit tijdens het gebruik.
o Apparatuur die minder energie consumeert tijdens het gebruik: voor notebookcomputers en tabletcomputers, die proportioneel minder
elektriciteit gebruiken en uit meer geavanceerde miniatuurcomponenten bestaan, houden de meest significante milieueffecten verband
met de productie van hun subsystemen, zoals moederborden, harde schijven, accu´s en schermen.
o Apparatuur die draagbaar is: de omstandigheden en de schokken waaraan draagbare producten op de werkplek of in de open lucht
worden blootgesteld, zullen de levensduur beïnvloeden.
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Terwijl de criteria gericht op energieverbruik bij aanbesteders goed bekend zijn en een directe invloed hebben op de prestatie, wordt de kans dat
EU GPP-criteria direct van invloed zijn op de productie van losse computercomponenten, als zeer beperkt beschouwd. Dit wordt deels
veroorzaakt doordat het moeilijk is potentiële verbeteringen te identificeren vanwege vraagstukken als vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld in het
geval van de productie van CPU´s en moederborden. Daarom is er een andere invalshoek nodig. Verbeteringen in het ontwerpproces van de
levensduur van het product (dat wil zeggen een ontwerpproces gericht op duurzaamheid en upgrading), waarbij indirect de levensduur van
producten verlengd wordt door hergebruik te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat metalen en kritieke grondstoffen4 die in verband worden
gebracht met significante milieueffecten gedurende de levenscyclus van het product, aan het eind van hun levensduur gemakkelijk verwijderd en
herwonnen kunnen worden, kunnen leiden tot minder negatieve effecten in de fabricagefase doordat de negatieve effecten van de primaire
productiefase en de winning van grondstoffen vermeden worden.
De verlenging van de levensduur van het product door verbeterde duurzaamheid en meer mogelijkheden voor upgrades en reparatie heeft, op
basis van resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) en marktanalyses, speciale aandacht gekregen in de criteria. Bewezen oorzaken van
voortijdig falen of een voortijdige vervanging van de producten, in combinatie met algemene specificaties voor verbetering aangedragen door
fabrikanten, zijn meegenomen in de criteria. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheid de levensduur van een product te verlengen
gedurende en na afloop van de tijd dat het door de overheidsdienst gebruikt wordt, door mogelijkheden voor upgrades en reparatie van het
product te bieden, alsook de mogelijkheid de apparatuur te hergebruiken en zo een tweede leven te geven.
Door verwijdering en herwinning van metalen en kritieke grondstoffen uit computer- en beeldschermproducten aan het eind van hun levensduur
kan de grondstoffenefficiëntie van de Unie worden verbeterd en worden de effecten van het maken van nieuwe IT-producten beperkt. De criteria
zijn derhalve een afspiegeling van de hedendaagse technologie die selectieve ontmanteling en demontage van apparatuur bevordert.
Belangrijkste milieu-aspecten
 Energieverbruik door productie en gebruik en de
daaruit voortvloeiende uitstoot van broeikasgassen.
 Lucht,
bodem
en
waterverontreiniging,
bioaccumulatie en effecten op aquatische
organismen als gevolg van het verwijderen en
verwerken van grondstoffen, en gevaarlijke stoffen
die in producten worden gebruikt.
 Gebruik van eindige hulpbronnen en kritieke
grondstoffen om IT-producten te produceren.

4

GPP-benadering
 Aanschaf van energie-efficiënte modellen.
 Aanschaf van producten met een beperkte
hoeveelheid gevaarlijke componenten en met een
beperkte kans op gevaarlijke uitstoot bij
verwijdering.
 Ontwerpproces gericht op duurzaamheid en
mogelijkheden voor upgrades en reparatie.
 Verlenging van de levensduur van het product aan
het eind van de levenscyclus.

Er bestaat een lijst met kritieke grondstoffen voor de Unie. Voor meer informatie zie http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical/index_en.htm
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Het genereren van potentieel gevaarlijk afval
 Ontwerpproces gericht op ontmanteling en beheer
wanneer de elektronische apparatuur wordt
van afgedankte apparatuur zodat er maximale
verwerkt.
terugwinning van grondstoffen plaatsvindt.
Er zij op gewezen dat de volgorde van de milieueffecten niet noodzakelijk overeenstemt met de volgorde van het belang ervan.

3.

ALGEMENE OPMERKING OVER VERIFICATIE

Voor een aantal criteria is de voorgestelde verificatiemethode het beschikbaar stellen van testverslagen. Voor ieder criterium is aangegeven welke
testmethode van toepassing is. Het is aan de overheidsdienst om te bepalen in welke fase de testresultaten ter beschikking moeten worden gesteld.
In het algemeen lijkt het niet nodig om van alle inschrijvers in de aanvangsfase testresultaten te vragen. Om de belasting voor inschrijvers en
overheidsdiensten te verlichten kan een eigen verklaring op het moment van inschrijving als voldoende worden beschouwd. Er zijn verschillende
opties voor of en wanneer deze testen kunnen worden gevraagd:
a) In de inschrijvingsfase:
voor contracten met eenmalige levering kan de inschrijver met de financieel meest gunstige inschrijving worden gevraagd dit bewijsstuk
te overleggen. Als het bewijs afdoende is kan het contract worden gegund. Als het bewijs onvoldoende of onregelmatig is dan:
i) wanneer sprake is van een technische specificatie, wordt de eerstvolgende hoogste inschrijver die dan voor gunning van het
contract in aanmerking komt, gevraagd het bewijsstuk te overleggen.
ii) wanneer sprake is van een gunningscriterium, worden de toegekende additionele punten afgetrokken van de betreffende
inschrijving en zal de rangorde van de inschrijving worden herberekend met alle daaruit voortvloeiende gevolgen van dien.
Dit geeft echter alleen de garantie dat een proefmodel op de betreffende eisen getest is, niet de apparatuur die daadwerkelijk onder het
contract geleverd wordt. Voor raamcontracten kan de situatie verschillend zijn, dit wordt verder beschreven in het volgende punt inzake
de uitvoering van het contract en in de aanvullende toelichtingen hieronder.
b) Tijdens de uitvoering van het contract: voor een of meerdere artikelen die onder het contract geleverd worden kunnen testresultaten
worden opgevraagd, hetzij in algemene zin, hetzij wanneer er twijfels of valse verklaringen zijn. Dit is met name van belang voor
raamcontracten die niet voorzien in een eerste bestelling van apparatuur.
Het wordt aanbevolen om in het contract expliciete prestatie-eisen op te nemen. Die bepalen dat de aanbestedende dienst het recht heeft om
willekeurig verificatietesten uit te voeren (door henzelf of door gespecialiseerde instanties) op enig moment gedurende de looptijd van het
contract. Wanneer de resultaten van dergelijke testen laten zien dat de geleverde producten niet aan de criteria voldoen, heeft de aanbestedende
dienst het recht om boetes op te leggen die in verhouding staan tot de gebreken en hebben zij de mogelijkheid het contract te beëindigen.
Sommige overheidsdiensten nemen bepalingen op dat wanneer uit de test blijkt dat het product voldoet aan de eisen, de testkosten ten laste
komen van de overheidsdienst; maar wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan, worden de kosten door de leverancier gedragen.
7

In het geval van raamovereenkomsten bepaalt de specifieke inhoud van het contract wanneer er om het overleggen van bewijsstukken wordt
gevraagd.
 Voor raamovereenkomsten met één enkele ondernemer waarin de afzonderlijke te leveren modellen vastgesteld worden op het moment
van gunning van de raamovereenkomst, en het slechts een kwestie is van hoeveel eenheden er nodig zijn, gelden dezelfde overwegingen
als voor de contracten met eenmalige levering hierboven.
 Voor raamovereenkomsten die verschillende potentiële leveranciers voorselecteren met daaruit voortvloeiende mededingingsprocedures
tussen de voorgeselecteerden, bestaat de mogelijkheid dat inschrijvers in deze beginfase van voorselectie slechts aantonen dat ze in staat
zijn om producten te leveren die voldoen aan de minimale prestatie-eisen van de raamovereenkomst. Voor daaruit voortvloeiende
vervolgcontracten (of bestellingen) die worden gegund op basis van mededinging tussen de voorgeselecteerde leveranciers, gelden in
principe dezelfde overwegingen als hierboven onder a) en b), indien additionele eisen moeten worden aangetoond tijdens de
mededinging. Als de mededinging alleen de prijs betreft, moet overwogen worden de controle uit te voeren tijdens de uitvoeringsfase van
het contract.
Het is tevens belangrijk inschrijvers te wijzen op de mogelijkheid om verificatie te overleggen op basis van apparatuur met de EU-milieukeur of
een ander relevant type I-milieukeur I (conform ISO 14024) die aan dezelfde gestelde eisen voldoet. Deze apparatuur zal tevens moeten voldoen
aan de relevante criteria, en verificatie wordt gevraagd op basis van dezelfde aanpak als is vastgesteld voor testresultaten.
Er zij tevens op gewezen dat, op grond van artikel 44 lid 2 van Richtlijn 2014/24/EU, aanbestedende overheidsdiensten andere gepaste
bewijsmiddelen moeten accepteren. Dit kan een technisch dossier van de fabrikant zijn wanneer de betreffende ondernemer geen toegang had tot
testverslagen, of geen mogelijkheid om ze binnen de relevante tijdslimieten te verkrijgen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het gebrek aan
toegang niet te wijten was aan de betreffende ondernemer en dat de betreffende ondernemer aantoont dat de door hem geleverde werken,
artikelen of diensten voldoen aan de eisen die zijn bepaald in de technische specificaties, de gunningscriteria of de prestatievoorwaarden van het
contract. Wanneer gerefereerd wordt aan een certificaat/testverslag dat is opgesteld door een bepaalde met de conformiteitsbeoordeling belaste
instantie, zullen de aanbestedende overheidsdiensten voor de uitvoering van de testen ook certificaten/testverslagen accepteren die zijn
uitgegeven door andere gelijksoortige beoordelende instanties.
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4.

GPP-CRITERIA VAN DE EU VOOR COMPUTERS EN SCHERMEN

4.1

Aanbesteding van computers en schermen

Voorwerp
Aanschaf van computers en/of schermen met lage milieueffecten gedurende de levenscyclus ervan.

4.1.1

Kerncriteria

4.1.1.1

Technische specificaties
Criteria inzake energie

TS1. Minimumeisen inzake
energieprestatie voor computers

De prestatie van computers inzake energie-efficiëntie moet voldoen aan de eisen van de meest recente versie van de Energy Starnorm.

Achtergrond:

De op het moment van publicatie geldende versie is 6.1. Actualiseringen kunnen worden geraadpleegd op de volgende weblink:

Computers die voldoen aan de Energy Stareisen worden geacht een aanzienlijk lager
energieverbruik te hebben wanneer zij zich
in de slaapstand of in onbelaste toestand
bevinden. Deze twee standen zijn
verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel
van
het
energieverbruik
van
(notebook)computers.

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm
In bijlage III bij Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie is vastgesteld dat computers die door de centrale overheid worden
aangeschaft, moeten voldoen aan de meest recente EU-versie van Energy Star.
Verificatie: De inschrijver stelt verslagen ter beschikking van tests die zijn uitgevoerd conform de in de meest recente versie van
Energy Star opgenomen testmethodes. Deze worden ter beschikking gesteld bij de gunning van het contract of, op verzoek,
daaraan voorafgaand.
Modellen die zijn goedgekeurd door EU Energy Star en die staan geregistreerd in de database van het programma worden geacht te
voldoen. Energy Star-registraties op basis van de meest recente versie in de VS worden eveneens aanvaard, op voorwaarde dat de
producten overeenkomstig de Europese stroomvoorzieningsvoorschriften zijn getest.
Producten met de EU-milieukeur voor desktop-, notebook- en tabletcomputers of andere relevante type I-milieukeuren die aan de
specifieke eisen beantwoorden, worden geacht te voldoen.
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TS2. Minimumeisen inzake
energieprestatie van schermen

De prestatie van schermen inzake energie-efficiëntie moet voldoen aan de eisen inzake energie-efficiëntie van de meest recente
versie van de Energy Star-norm.

Achtergrond:

De op het moment van publicatie geldende versie is 6.0. Actualiseringen kunnen worden geraadpleegd op de volgende weblink:

Computerschermen die voldoen aan de
Energy Star-eisen worden geacht een
aanzienlijk lager energieverbruik te hebben
in de actieve modus.

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm
In bijlage III bij Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie is vastgesteld dat kantoorapparatuur die door de centrale overheid
wordt aangeschaft moet voldoen aan de meest recente versie van Energy Star.
Verificatie:
De inschrijver stelt verslagen ter beschikking van tests die zijn uitgevoerd conform dein de meest recente versie van Energy Star
opgenomen testmethodes. Deze worden op verzoek voorafgaand aan of volgend op [nog te bepalen] de gunning van het contract
ingediend.
Modellen die zijn goedgekeurd door EU Energy Star en die staan geregistreerd in de database van het programma worden geacht te
voldoen. Amerikaanse Energy Star-registraties worden eveneens aanvaard, op voorwaarde dat de producten overeenkomstig de
Europese stroomvoorzieningsvoorschriften zijn getest.
Producten met een relevant type I-milieukeur die aan de specifieke eisen beantwoorden, worden geacht te voldoen.

Criteria inzake gevaarlijke stoffen
TS3. Verklaring inzake stoffen op de
kandidatenlijst van REACH
Achtergrond:
Het Europees Agentschap voor chemische
stoffen publiceert een lijst met stoffen die
zijn aangeduid als zeer zorgwekkende
stoffen (Substances of Very High Concern
- SVHC). Deze kunnen kankerverwekkend,
mutageen of giftig voor de voortplanting
(CMR), en/of persistent, bioaccumulerend
en toxisch (PBT) zijn. Deze stoffen worden
opgenomen in een kandidatenlijst voor
beperking in de Unie. De bekendmaking
van de aanwezigheid ervan in ITapparatuur vergroot de transparantie en
zodoende de mogelijkheid om het gebruik
ervan te controleren.

De inschrijver moet de aanwezigheid aangeven van alle stoffen die op de kandidatenlijst van REACH staan en die een concentratie
bevatten van meer dan 0,1 % (gewichtspercent) van het volledige product en in elk van de volgende subsystemen:
-

gevuld moederbord (inclusief centrale processor, RAM, grafische eenheden);

-

beeldschermeenheid (inclusief achtergrondverlichting);

-

behuizingen en randen;

-

extern toetsenbord, muis en/of trackpad;

-

externe voedingskabels (wisselstroom en gelijkstroom), inclusief adapters en accu's.

Verificatie:
De inschrijver dient een verklaring in waarin de aanwezige specifieke stoffen worden beschreven.

Verlenging van de levensduur van het product
TS4. Garantie- en

De inschrijver biedt minimaal twee jaar garantie gerekend vanaf het moment van levering van het product. Deze garantie dekt
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serviceovereenkomsten
Achtergrond:
Defecte toestellen of componenten kunnen
een oorzaak zijn van voortijdige
vervanging. De aanwezigheid van een
garantie- en serviceovereenkomst kan
enerzijds een stimulans zijn voor
leveranciers om een langere levensduur
van hun producten te waarborgen en
anderzijds ervoor zorgen dat zij
verantwoordelijkheid nemen voor de
reparatie van mogelijke defecten.
TS5 Mogelijkheid tot reparatie en
vervanging van componenten en
onderdelen

reparatie of vervanging en omvat een serviceovereenkomst met opties voor ophalen en terugbrengen of reparaties op ter plaatse.
De garantie waarborgt dat de producten in overeenstemming zijn met de specificaties in het contract zonder bijkomende kosten.
Accudefecten worden eveneens gedekt5.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de voor de geleverde producten geldende garantie in
overeenstemming is met de contractspecificaties en servicevereisten.

TS5(a) Doorlopende beschikbaarheid van reserveonderdelen
De inschrijver garandeert de beschikbaarheid van reserveonderdelen, waaronder minimaal de in criterium TS5(b) beschreven
onderdelen, gedurende ten minste drie jaar gerekend vanaf de datum van aanschaf.

Achtergrond:
De criteria hebben tot doel ervoor te zorgen
dat herstelbare defecten, voornamelijk
veroorzaakt door het niet functioneren van
vervangbare componenten, niet leiden tot
de voortijdige uitbedrijfname van de
apparatuur.

Verificatie:
De inschrijver dient een verklaring in waaruit blijkt dat compatibele reserveonderdelen, inclusief accu´s (indien van toepassing)
beschikbaar zullen worden gesteld aan de aanbestedende dienst of middels een dienstverlenend bedrijf.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
TS5(b) Ontwerpproces gericht op repareerbaarheid
De volgende onderdelen, indien van toepassing, moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en kunnen worden vervangen
met behulp van algemeen beschikbare gereedschappen (d.w.z. schroevendraaier, spatel, tang of pincet):
Computers
(i) Harde schijf/SDD
(ii) Geheugen
(iii) Accu
Schermen
(i) Schermmontage en lcd-achtergrondlicht
(ii) Printplaten voor stroomvoorziening en besturing
(iii) Standaarden (behalve degene die deel uitmaken van de behuizing)
Tabletcomputers en hybride notebookcomputers zijn vrijgesteld van computeronderdelen (i) en (ii). Voor deze producten zal het

5

Gevallen waarin de accu niet meer kan worden opgeladen of waarin de aansluiting van de accu niet meer wordt gedetecteerd, worden ook beschouwd als defecten. Een door het
gebruik veroorzaakte geleidelijke vermindering van de accucapaciteit wordt niet als een defect beschouwd, tenzij hiervoor een specifieke garantiebepaling geldt (zie criterium C6).
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gunningscriterium C7 worden gebruikt ter bevordering van een beter ontwerpproces.
De inschrijver stelt duidelijke demontage- en reparatie-instructies ter beschikking (bijvoorbeeld in gedrukte of elektronische vorm
of in de vorm van video's), zodat de producten zonder schade kunnen worden gedemonteerd teneinde belangrijke componenten of
onderdelen te vervangen met het oog op upgrades of reparatie. Dit zal beschikbaar worden gesteld in gedrukte vorm of via de
website van de fabrikant.
Verificatie:
De inschrijver stelt een handleiding ter beschikking, met een uitgewerkt diagram van het toestel waarin is aangegeven welke
onderdelen toegankelijk zijn en vervangen kunnen worden, en het daarvoor benodigde gereedschap. Ook zal worden aangegeven
welke onderdelen in de garantie worden gedekt door serviceovereenkomsten.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
TS5(c) Gemak waarmee de accu kan worden vervangen
In draagbare producten mogen geen accu´s worden vastgelijmd of gesoldeerd. De accu moet kunnen worden vervangen door een
professionele gebruiker of een reparatiedienst.
Instructies voor het verwijderen van de accu worden beschikbaar gesteld in een gebruikershandleiding of via de website van de
fabrikant.
Verificatie:
De inschrijver toont hoe de accu in het product is geplaatst, de stappen die nodig zijn om de accu te verwijderen en de plaats van
markeringen op de afdekplaat. Een kopie met relevante gebruikersinstructies wordt eveneens ter beschikking gesteld.
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor te vragen om een visuele inspectie van een willekeurige selectie van de
geleverde producten. Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen
beantwoordt, wordt geacht te voldoen.

Beheer van afgedankte apparatuur
TS6. Markering van kunststof
behuizingen, afdekkingen en randen

Externe kunststof behuizingen, afdekkingen en randen met een gewicht van meer dan 100 gram en een oppervlakte van meer dan
50 cm2, worden gemarkeerd conform ISO 11469 en ISO 1043-1.

Achtergrond:

Verificatie:

De markering van kunststof onderdelen
vergemakkelijkt het hergebruik ervan,
aangezien dit het recyclebedrijf in staat
stelt op een efficiëntere manier de
verschillende soorten kunststof onderdelen
per materiaalsoort te scheiden.

De inschrijver beschrijft de kunststof onderdelen met hun gewicht, polymeersamenstelling en markeringen volgens ISO 11469 en
ISO 1043. De afmeting en de plaats van de markering worden visueel weergegeven.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
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4.1.1.2

Gunningscriteria
Criteria inzake energie

AC1. Verbetering van het
energieverbruik volgens de vastgestelde
Energy Star-norm
Achtergrond:
Een grotere energie-efficiëntie die uitstijgt
boven de minimumeisen die Energy Star
stelt, moet voor alle soorten producten
aangemoedigd en gehonoreerd worden - in
het bijzonder voor de meer energieintensieve desktopcomputers in combinatie
met schermen.

Het wordt aanbevolen dit criterium te gebruiken in combinatie met TS1 voor desktopcomputers indien de gespecificeerde
producten worden gebruikt voor intensieve grafische toepassingen.
Er worden punten toegekend als het product een hogere energie-efficiëntie heeft dan de ETEC_MAX waarde6 voor computers en de
PON_MAX waarde voor schermen7. Dit wordt berekend in vergelijking tot de minimaal vereiste prestatie onder Energy Star (zie
criterium TS1 en TS2).
Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend. De punten worden toegekend naar evenredigheid van de verbetering in
energie-efficiëntie in verhouding tot de ETEC_MAX of PON_MAX waarden:


meer dan 80 % lager: x punten



60-79 % lager: 0,8x punten



40-59 % lager: 0,6x punten



20-39 % lager: 0,4x punten



10-19 % lager: 0,2x punten

Als alternatief, in plaats van de ETEC_MAX waarde voor computers of de PON_MAX waarde voor schermen te gebruiken, kan een Life
Cycle Costing (LCC) berekening worden aangevraagd, wanneer het aangeboden verbeterpotentieel leidt tot een relatieve
besparing op de algemene operationele kosten van een product vergeleken met een minder energie-efficiënt model.
Verificatie:
De inschrijver stelt verslagen ter beschikking van tests die zijn uitgevoerd conform de in de meest recente versie van Energy Star
opgenomen testmethodes. De ETEC waarde of de PON waarde uit een testverslag of van goedgekeurde modellen die zijn opgenomen
in de EU Energy Star-database, worden geaccepteerd. Deze worden ter beschikking gesteld bij de gunning van het contract of, op
verzoek, daaraan voorafgaand.

Verlenging van de levensduur van het product 8
AC2. Concurrentievermogen inzake
kosten van reserveonderdelen

De inschrijver dient een prijslijst in voor minimaal de volgende onderdelen:
[de lijst met onderdelen wordt hier ter beschikking gesteld, waarbij minimaal de onderdelen zoals beschreven in criterium TS5(b)

6

ETEC_MAX is het maximaal toegestane elektriciteitsverbruik van een computer wanneer deze getest wordt voor het verkrijgen van het Energy Star-keurmerk. De maximale
drempelwaarde is berekend voor een computer overeenkomstig vergelijking 2 in Besluit (EU) 2015/1402 dat uitvoering geeft aan Energy Star 6.1 in de EU.
7
PON_MAX is het maximale elektriciteitsverbruik van een computerscherm in actieve modus wanneer dit getest wordt voor het verkrijgen van het Energy Star-keurmerk. De maximale
drempelwaarde is berekend voor een computerscherm overeenkomstig tabel 1 in Besluit (EU) 2014/202 dat uitvoering geeft aan Energy Star 6.0 in de EU.
8
In plaats van het opstellen van afzonderlijke gunningscriteria voor reserveonderdelen en garantie, kunnen deze worden samengevoegd in één criterium, dat de volledige inschrijving
evalueert inclusief de duur van de garantie, de volledigheid ervan en het aanbod aan reserveonderdelen.
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Achtergrond:

beschikbaar zijn]

Dit criterium heeft tot doel ervoor te
zorgen dat herstelwerkzaamheden
financieel aantrekkelijk zijn vergeleken
met de vervanging van de apparatuur, en zo
voortijdige uitbedrijfname op grond van
financiële overwegingen te voorkomen.

Voor de hierboven genoemde onderdelen wordt een opgave gedaan van de indicatieve arbeidskosten voor het vervangen van
onderdelen door door de inschrijver geautoriseerde dienstverleners. Er worden punten toegekend overeenkomstig de mate van
kostenconcurrentie van de inschrijvingen.
Additionele onderdelen, indien die belangrijk geacht worden voor de prijsvergelijking, moeten aan de ter beschikking gestelde lijst
worden toegevoegd.
Verificatie:
De inschrijver stelt een prijslijst beschikbaar voor originele of daarmee compatibele reserveonderdelen en de indicatieve
arbeidskosten voor de vervanging ervan, inclusief accu´s (indien van toepassing).

AC3. Langere garantie- en
serviceovereenkomsten

Extra punten worden toegekend voor elk geboden jaar garantie- en serviceovereenkomst dat langer is dan de minimum technische
specificatie. Dit zal worden gehonoreerd.

Achtergrond:

Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend.

Langere garantie- en
serviceovereenkomsten moeten worden
aangemoedigd en gehonoreerd aangezien
zij de leveranciers een stimulans bieden om
ervoor te zorgen dat hun producten een
langere levensduur hebben en dat
herstelbare defecten niet leiden tot een
voortijdige uitbedrijfname van de
apparatuur.



+4 jaar of langer: x punten



+3 jaar: 0,75x punten



+2 jaar: 0,5x punten



+1 jaar: 0,25x punten

Verificatie:
Een kopie van de garantie- en serviceovereenkomst wordt door de inschrijver ter beschikking gesteld. Zij verstrekken een
verklaring waaruit blijkt dat de conformiteit van de goederen met de specificaties in het contract door hen gedekt is.
AC4. Geheugen en opslag van
tabletcomputers en all-in-onenotebookcomputers

Er worden punten toegekend aan producten met de volgende eigenschappen:
(i) RAM geheugen

Achtergrond:

-

Gesoldeerd RAM-geheugen met een minimale capaciteit van 4 GB, of:

Dit criterium heeft tot doel ervoor te
zorgen dat de apparatuur niet voortijdig
wordt onttrokken vanwege onvoldoende
geheugencapaciteit en mogelijkheden voor
upgrades. Beide factoren beperken de
mogelijkheid om in de toekomst nieuwe
software en verbeterde besturingssystemen

-

De mogelijkheid het RAM-geheugen te vervangen en uit te breiden (sleuvenontwerp).

(ii) Massageheugen
-

De mogelijkheid de opslag uit te breiden met behulp van slots die massaopslag-media ondersteunen, of

-

Additionele massaopslag die is ingebouwd in het toetsenbord (voor draagbare all-in-one-computers).

De sub-criteria voor RAM-geheugen zijn niet geschikt voor toestellen die ontworpen zijn om hun belangrijkste applicaties in de
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te gebruiken.

cloud te gebruiken. Dit criterium mag niet worden gebruikt voor het vergelijken van inschrijvingen die andersoortige oplossingen
bieden, bijvoorbeeld geïntegreerde opslag of opslag in de cloud.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt details over het fysieke ontwerp van het geheugen en/of de opslagcapaciteit van de te leveren modellen.

AC5. Levensduur en
uithoudingsvermogen van accu´s
Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel de verbeterde
levensduur van accu´s te honoreren, en zo
de milieueffecten van de productie van
nieuwe accu’s te beperken en de
levensduur van op accu´s werkende
producten potentieel te verlengen.

Er worden punten toegekend voor een verbeterd uithoudingsvermogen van meer dan 300 cycli (met 80 % behoud van de
capaciteit). Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend.

1000 cycli of meer: x punten


800 cycli of meer: 0,75x punten



500 cycli of meer: 0,5x punten



499 cycli of minder: 0,25x punten

De minimum levensduur van de accu in uren wordt bepaald overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst.
Verificatie:
De inschrijver stelt een testverslag ter beschikking dat aantoont dat de accu of het accupack voldoet aan de IEC EN 61960
´weerstandsvermogen in cycli´-test, uitgevoerd bij 25oC en met een snelheid van hetzij 0,2 It A of 0,5 It A (versnelde testprocedure).
Hieraan mag worden voldaan door een gedeeltelijke oplading toe te passen onder de voorwaarde dat de software in de fabriek is
geïnstalleerd als de standaardinstelling en bij gedeeltelijke oplading voldaan wordt aan de gunningscriteria inzake de levensduur
van de accu en het aantal vereiste cycli.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
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4.1.2

Uitgebreide criteria

4.1.2.1

Selectiecriteria
Criteria inzake gevaarlijke stoffen

SC1. Controle op aan beperkingen
onderworpen stoffen
Achtergrond:
Sommige stoffen die worden gebruikt in de
fabricage van computers en schermen staan
bekend als schadelijk voor het milieu of de
menselijke gezondheid. Deze stoffen
kunnen vrijkomen in het milieu ofwel
gedurende:
-

het fabricageproces (potentiële
blootstelling voor werknemers en
het milieu);

-

het gebruik van de apparatuur
(potentiële blootstelling voor de
gebruiker);

-

of wanneer de apparatuur
gerecycled of weggegooid wordt
(potentiële blootstelling voor
complete lokale gemeenschappen
en de voedselketen).

Door in de ontwerp- en productiefase te
controleren op de aanwezigheid van deze
stoffen, kunnen de effecten op deze
verschillende levenscycli geminimaliseerd
worden.

9

De inschrijver toont de implementatie aan van een programma voor de uitvoering van controles op aan beperkingen onderworpen
stoffen (Restricted Substance Controls - RSCs) in de aanvoerketen van de te leveren producten. Productevaluaties op basis van de
RSCs moeten minimaal de volgende gebieden beslaan:
-

planning/ontwerpproces van het product;

-

naleving door de leverancier;

-

analytische testen.

De RSCs worden uitgevoerd voor, ten minste, de stoffen op de kandidatenlijst van REACH en de aan beperkingen onderworpen
stoffen opgenomen in de RoHS-richtlijn. De IEC 62474 database voor materiaalverklaring9 wordt gebruikt als uitgangspunt voor
het identificeren, volgen en opgeven van specifieke informatie over de samenstelling van de te leveren producten. De RSCs worden
gebruikt om te waarborgen dat de inschrijver zich bewust is van de aan- of afwezigheid van stoffen die zijn opgenomen in de
IEC 62474 database.
Verklaringen van de leverancier inzake de naleving van de RSCs worden opgevraagd en actueel gehouden voor de relevante
materialen, onderdelen en subsystemen van de te leveren producten. Deze worden ondersteund, indien van toepassing, met audits
van de leverancier en analytische testen. De RSCs-procedures waarborgen dat er opnieuw een evaluatie van het voldoen van
product en leverancier wordt uitgevoerd indien:
-

de eisen voor aan beperkingen onderworpen stoffen veranderen;

-

de geleverde materialen, onderdelen en subsystemen veranderen;

-

de fabricage- en assemblageprocessen veranderen.

De implementatie van de RSCs vindt plaats onder verwijzing naar de richtlijnen in IEC 62476 of daarmee vergelijkbaar en de
IEC 62474 database voor materiaalverklaring.
Verificatie:
De inschrijver stelt documentatie ter beschikking die het systeem en de procedures beschrijft en een bewijs geeft van de
implementatie ervan.

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), IEC 62474: Materiaalverklaring voor producten van en voor de elektrotechnische industrie, http://std.iec.ch/iec62474.
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4.1.2.2

Technische specificaties
Criteria inzake energie

TS1. Minimumeisen inzake
energieprestatie voor computers
Achtergrond:
Computers die voldoen aan de Energy Stareisen worden geacht een aanzienlijk lager
energieverbruik te hebben in de slaapstand
en
de
onbelaste
toestand,
die
verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk
aandeel in het energieverbruik van
computers en schermen.

De prestatie van computers inzake energie-efficiëntie moet voldoen aan de eisen in de meest recente versie van de Energy Starnorm.
De op het moment van publicatie geldende versie is 6.1. Actualiseringen kunnen worden geraadpleegd op de volgende weblink:
http://www.eu-energystar.org/specifications.htm
In bijlage III bij Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie is vastgesteld dat computers die door de centrale overheid worden
aangeschaft moeten voldoen aan de meest recente EU-versie van Energy Star.
Verificatie: De inschrijver stelt verslagen ter beschikking van tests die zijn uitgevoerd conform de in de meest recente versie van
Energy Star opgenomen testmethodes. Deze worden ter beschikking gesteld bij de gunning van het contract of, op verzoek,
daaraan voorafgaand.
Modellen die zijn goedgekeurd door EU Energy Star en die staan geregistreerd in de database van het programma worden geacht te
voldoen. Energy Star-registraties op basis van de meest recente versie in de VS worden eveneens aanvaard, op voorwaarde dat de
producten overeenkomstig de Europese stroomvoorzieningsvoorschriften zijn getest.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

TS2. Minimumeisen inzake
energieprestatie van schermen

De prestatie van schermen inzake energie-efficiëntie moet voldoen aan de eisen inzake energie-efficiëntie van de meest recente
versie van de Energy Star-norm.

Achtergrond:

De op het moment van publicatie geldende versie is 6.0. Actualiseringen kunnen worden geraadpleegd op de volgende weblink:

Computerschermen die voldoen aan de
Energy Star-eisen worden geacht een
aanzienlijk lager energieverbruik te hebben
in de actieve modus.

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm
In bijlage III bij Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie is vastgesteld dat computers die door de centrale overheid worden
aangeschaft moeten voldoen aan de meest recente versie van Energy Star.
Verificatie:
De inschrijver stelt verslagen ter beschikking van tests die zijn uitgevoerd conform de in de meest recente versie van Energy Star
opgenomen testmethodes. Deze worden op verzoek voorafgaand aan of volgend op [nog te bepalen] de gunning van het contract
ingediend.
Modellen die zijn goedgekeurd door EU Energy Star en die staan geregistreerd in de database van het programma worden geacht te
voldoen. Amerikaanse Energy Star-registraties worden eveneens aanvaard, op voorwaarde dat de producten overeenkomstig de
Europese stroomvoorzieningsvoorschriften zijn getest.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
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voldoen.

Criteria inzake gevaarlijke stoffen
TS3. Verklaring inzake stoffen op de
kandidatenlijst van REACH
Achtergrond:
Het Europees Agentschap voor chemische
stoffen publiceert een lijst met stoffen die
zijn aangeduid als zeer zorgwekkende
stoffen (Substances of Very High Concern
- SVHC). Deze kunnen kankerverwekkend,
mutageen of giftig voor de voortplanting
(CMR), en/of persistent, bioaccumulerend
en toxisch (PBT) zijn. Deze stoffen worden
opgenomen in een kandidatenlijst voor
beperking in de Unie. De bekendmaking
van de aanwezigheid ervan in ITapparatuur vergroot de transparantie en
zodoende de mogelijkheid om het gebruik
ervan te controleren.

De inschrijver moet de aanwezigheid aangeven van alle stoffen die op de kandidatenlijst van REACH staan en die een concentratie
hebben van meer dan 0,1 % (gewichtspercent) van het volledige product en in elk van de volgende subsystemen:
-

gevuld moederbord (inclusief centrale processor, RAM, grafische eenheden);

-

beeldschermeenheid (inclusief achtergrondverlichting);

-

behuizingen en randen;

-

extern toetsenbord, muis en/of trackpad;

-

externe voedingskabels (wisselstroom en gelijkstroom),inclusief adapters en accu's.

Verificatie:
De inschrijver dient een verklaring in waarin de aanwezige specifieke stoffen worden beschreven. Apparatuur met de EUmilieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te voldoen.

TS4. Weekmakers in externe

De volgende weekmakers mogen niet voorkomen in externe wisselstroom en gelijkstroom voedingskabels:

stroomkabels

i) weekmakers op basis van ftalaten: DEHP, BBP, DBP, DIBP

Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel te testen op de
niet-aanwezigheid van gevaarlijke ftalaten
in voedingskabels, die vanaf 2019 aan
beperkingen onderworpen zullen worden
conform een wijziging van de RoHSrichtlijn, en waarvan sommige al op de
kandidatenlijst voor zeer zorgwekkende
stoffen voorkomen, en van
middellangketenige gechloreerde

Maximaal toegestane concentratiegrens: 0,1 % per gewicht van de polymeer kabelmantel per ftalaat.
ii) middellangketenige gechloreerde paraffines (MKCP´s) Alkanen C14-17
Maximaal toegestane concentratiegrens: 0,1 % per gewicht van de polymeer kabelmantel.
Verificatie:
Verificatie vindt plaats op basis van de gespecificeerde testmethode en de controle op concentratiegrenzen.
a) weekmakers op basis van ftalaten: DEHP, BBP, DBP, DIBP
Testmethode: EN 14372, EPA 8270D of daaraan gelijkwaardig10.

10

Er wordt een nieuwe norm ontwikkeld ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015. IEC 623218 Vaststelling van specifieke ftalaten in polymeermaterialen met behulp van massaspectrometrie zal voorzien in een geharmoniseerde testmethode en hiernaar moet worden
verwezen in plaats van de in het verleden gepubliceerde normen (voorzien voor juni 2017).
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paraffines (MKCP´s), waarvan het gebruik
door leidende fabrikanten al beperkt is
aangezien zij giftig zijn voor de reproductie
en schadelijk voor het aquatische milieu.

b) middellangketenige gechloreerde paraffines (MKCP´s) Alkanen C14-17
Testmethode: EPA 8270D, EPA 3550C of daaraan gelijkwaardig.
De inschrijver verstrekt bij gunning een testverslag van de voedingskabels van iedere afzonderlijk geleverde productgroep.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

Verlenging van de levensduur van het product
TS5. Garantie- en
serviceovereenkomsten

De inschrijver biedt minimaal drie jaar garantie gerekend vanaf het moment van levering van het product. Deze garantie dekt
reparatie of vervanging en omvat een serviceovereenkomst met opties voor ophalen en terugbrengen of reparaties ter plaatse.

Achtergrond:

De garantie waarborgt dat de producten in overeenstemming zijn met de specificaties in het contract zonder bijkomende kosten.
Defecten van accu´s zullen ook gedekt zijn5.

Defecte toestellen of componenten kunnen
een oorzaak zijn van voortijdige
vervanging. De aanwezigheid van een
garantie- en serviceovereenkomst kan
enerzijds een stimulans zijn voor
leveranciers om een langere levensduur
van hun producten te waarborgen en
anderzijds ervoor zorgen dat zij
verantwoordelijkheid nemen voor de
reparatie van mogelijke defecten.

TS6. Mogelijkheid tot reparatie en
vervanging van onderdelen
Achtergrond:
De criteria hebben tot doel ervoor te zorgen
dat herstelbare defecten, voornamelijk
veroorzaakt door het niet functioneren van
vervangbare componenten, niet leiden tot
de voortijdige uitbedrijfname van de
apparatuur.

Verificatie:
De inschrijver verstrekt een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de voor de geleverde producten geldende garantie in
overeenstemming is met de contractspecificaties en servicevereisten.

TS6(a) Doorlopende beschikbaarheid van reserveonderdelen
De inschrijver moet de beschikbaarheid van reserveonderdelen garanderen gedurende ten minste vijf jaar gerekend vanaf de datum
van aanschaf. Dit geldt minimaal voor de onderdelen die beschreven staan in criterium TS6(b). Voor zover relevant zullen
compatibele onderdelen met een grotere capaciteit of prestatie ter beschikking worden gesteld.
Verificatie:
De inschrijver dient een verklaring in waaruit blijkt dat compatibele reserveonderdelen, inclusief accu´s (indien van toepassing)
beschikbaar zullen worden gesteld aan de aanbestedende dienst of middels een dienstverlenend bedrijf.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
TS6(b) Ontwerpproces en ondersteuning gericht op repareerbaarheid
De volgende onderdelen, indien van toepassing, moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en te vervangen zijn met behulp van
algemeen beschikbare gereedschappen (bijvoorbeeld schroevendraaier, spatel, tang of pincet):
Computers
i)

Harde schijf/SDD
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ii)

Geheugen

iii) Accu
iv) Schermmontage en lcd-achtergrondlicht
v)

Toetsenbord en muismat

Schermen
i)

Schermmontage en lcd-achtergrondlicht

ii)

Printplaten voor stroomvoorziening en besturing

iii) Standaarden (behalve degene die deel uitmaken van de behuizing)
Tabletcomputers en hybride notebookcomputers zijn vrijgesteld van computeronderdelen (i) en (ii). Het gunningscriterium C7
wordt gebruikt ter bevordering van een beter ontwerpproces.
De inschrijver stelt duidelijke demontage- en reparatie-instructies ter beschikking (bijvoorbeeld in gedrukte of elektronische vorm
of in de vorm van video's), zodat de producten zonder schade kunnen worden gedemonteerd teneinde belangrijke componenten of
onderdelen te vervangen met het oog op upgrades of reparatie. Dit zal beschikbaar worden gesteld in gedrukte vorm of via de
website van de fabrikant.
Verificatie:
De inschrijver stelt een handleiding ter beschikking, met een uitgewerkt diagram van het apparaat waarin de onderdelen worden
aangegeven die toegankelijk zijn en vervangen kunnen worden, en het daarvoor benodigde gereedschap. Ook zal worden
aangegeven welke onderdelen in de garantie worden gedekt door serviceovereenkomsten.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
TS6(c) Gemak om accu´s te vervangen
In draagbare producten mogen geen accu´s worden vastgelijmd of gesoldeerd. De accu moet kunnen worden vervangen door een
professionele gebruiker of een reparatiedienst.
Als de accu een prestatie levert van minder dan 800 uithoudingscycli op het moment van testen volgens de IEC EN 61960, moet
deze uit het product verwijderd kunnen worden overeenkomstig de volgende eisen:

11



voor notebookcomputers en draagbare all-in-one-computers handmatig zonder gebruik van gereedschap;



voor subnotebooks in maximaal drie stappen11 met behulp van een schroevendraaier;



voor tabletcomputers en hybride notebookcomputers in maximaal vier stappen met behulp van een schroevendraaier en
een spudger:

Een stap is een handeling die eindigt met het verwijderen van een component of onderdeel en/of met een wisseling van gereedschap.
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Instructies voor het verwijderen van de accu worden beschikbaar gesteld in een gebruikershandleiding of via de website van de
fabrikant.
Verificatie:
De inschrijver beschrijft hoe de accu in het product is geplaatst, de stappen die nodig zijn om de accu te verwijderen en de
markeringen op de afdekplaat. Een kopie met relevante gebruikersinstructies wordt eveneens ter beschikking gesteld. De
aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor te vragen om een visuele inspectie van een willekeurige selectie van de geleverde
producten.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

Beheer van afgedankte apparatuur
TS7. Recyclebaarheid van onderdelen
Achtergrond:
Deze criteria zijn gericht op de aanpak van
het probleem dat bepaalde combinaties van
polymeren, coatings, metalen inlegdelen en
legeringen moeilijk te recycleren zijn. De
criteria zijn toegespitst op de eisen inzake
recyclebaarheid van metalen inzetstukken,
coatings en brandvertragers, aangezien is
vastgesteld dat deze barrières opwerpen
voor het recyclen.

12

TS7(a) Recyclebaarheid van kunststof behuizingen, afdekkingen en randen
Onderdelen mogen geen ingegoten of verlijmde metalen inzetstukken bevatten, tenzij deze met algemeen beschikbaar gereedschap
verwijderd kunnen worden. Demontage-instructies laten zien hoe zij kunnen worden verwijderd.
Verificatie:
De inschrijver specificeert de gereedschappen die nodig zijn om plastic onderdelen die metalen inzetstukken bevatten, te
verwijderen. Ter ondersteuning wordt visueel materiaal ter beschikking gesteld. Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander
relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te voldoen.
TS7(b) Recyclebaarheid van kunststof behuizingen, afdekkingen en randen
De aanwezigheid van verfstoffen en coatings mag geen significante effecten hebben op de bestendigheid van kunststof recyclaten
die van deze componenten gemaakt zijn wanneer zij gerecycled worden en wanneer ze getest worden volgens ISO 18012 of een
daaraan gelijkwaardige norm.
Verificatie:
De inschrijver stelt geldige mechanische/fysieke testverslagen ter beschikking die zijn uitgevoerd conform ISO 180 of daarmee
vergelijkbaar. Door een externe partij opgestelde testverslagen van kunststofrecyclingbedrijven, harsfabrikanten of onafhankelijke
pilots worden geaccepteerd. Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen
beantwoordt, wordt geacht te voldoen.

Met het oog op dit criterium is een significant effect gedefinieerd als >25 % reductie in de izod-kerfslagproef van recycled hars overeenkomstig ISO 180.
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TS8. Markering van kunststof
behuizingen, afdekkingen en randen

Externe kunststof behuizingen, afdekkingen en randen met een gewicht van meer dan 25 gram voor tablet- en draagbare all-in-onecomputers en 100 gram voor computers en schermen, en in alle gevallen een oppervlakte van ten minste 50 cm2, worden
gemarkeerd conform ISO 11469 en ISO 1043, sectie 1 en 4.

Achtergrond:
De markering van kunststof onderdelen
vergemakkelijkt het hergebruik ervan,
aangezien dit de recyclebedrijven in staat
stelt op een efficiëntere manier de
verschillende soorten kunststof onderdelen
per materiaalsoort te scheiden.

4.1.2.3

Verificatie:
De inschrijver beschrijft de kunststof onderdelen met hun gewicht, polymeersamenstelling en markeringen volgens ISO 11469 en
ISO 1043. De afmeting en de plaats van de markering worden visueel weergegeven. Apparatuur met de EU-milieukeur of een
ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te voldoen.

Gunningscriteria

Criteria inzake energie
AC1. Verbetering van het
energieverbruik volgens de vastgestelde
Energy Star-norm
Achtergrond:
Een grotere energie-efficiëntie die uitstijgt
boven de minimumeisen die Energy Star
stelt, moet voor alle soorten producten
aangemoedigd en gehonoreerd worden - in
het bijzonder voor de meer energieintensieve desktopcomputers in combinatie
met schermen.

Het wordt aanbevolen dit criterium te gebruiken in combinatie met TS1 voor desktopcomputers indien de gespecificeerde
producten worden gebruikt voor intensieve grafische toepassingen.
Er worden punten toegekend als het product meer energie-efficiënt is dan de ETEC_MAX waarde13 voor computers en de PON_MAX
waarde14 voor schermen. Dit wordt berekend in vergelijking tot de minimaal vereiste prestatie onder Energy Star (zie criterium TS1
en TS2).
Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend. De punten worden toegekend naar evenredigheid van de verbetering in
energie-efficiëntie in verhouding tot de ETEC_MAX of PON_MAX waarden:


meer dan 80 % lager: x punten



60-79 % lager: 0,8x punten



40-59 % lager: 0,6x punten



20-39 % lager: 0,4x punten



10-19 % lager: 0,2x punten

Voor computers met aparte grafische kaarten wordt de totale hoeveelheid punten voor criterium A3 toegekend in de verhouding
60:40.
Als alternatief, in plaats van de ETEC_MAX waarde voor computers of de PON_MAX waarde voor schermen te gebruiken, kan een Life

13

ETEC_MAX is het maximaal toegestane elektriciteitsverbruik van een computer wanneer deze getest wordt voor het verkrijgen van het Energy Star-keurmerk. De maximale
drempelwaarde is berekend voor een computer overeenkomstig vergelijking 2 in Besluit (EU) 2015/1402 dat uitvoering geeft aan Energy Star 6.1 in de EU.
14
PON_MAX is het maximale elektriciteitsverbruik van een computerscherm in actieve modus wanneer dit getest wordt voor het verkrijgen van het Energy Star-keurmerk. De maximale
drempelwaarde is berekend voor een computerscherm overeenkomstig tabel 1 in Besluit (EU) 2014/202 dat uitvoering geeft aan Energy Star 6.0 in de EU.
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Cycle Costing (LCC) berekening worden aangevraagd, wanneer het aangeboden verbeterpotentieel leidt tot een relatieve
besparing op de algemene operationele kosten van een product vergeleken met een minder energie-efficiënt model.
Verificatie:
De inschrijver stelt verslagen ter beschikking van tests die zijn uitgevoerd conform de in de meest recente versie van Energy Star
opgenomen testmethodes. De ETEC waarde of de PON waarde uit een testverslagen of van goedgekeurde modellen die zijn
opgenomen in de EU Energy Star database, worden geaccepteerd. Deze worden ter beschikking gesteld bij de gunning van het
contract of, op verzoek, daaraan voorafgaand.

Criteria inzake gevaarlijke stoffen
AC2. Gevaarlijke uitstoot van
afgedankte componenten
Achtergrond:
Deze criteria erkennen dat er een kans
bestaat op giftige uitstoot door een onjuiste
verwijdering van printplaten en kabels
buiten de Unie waar ze worden verbrand of
gepyrolyseerd met het oog op het
herwinnen van metalen en kritieke
grondstoffen. De criteria stimuleren
fabrikanten om materialen en chemicaliën
te gebruiken die de kans op de meest
gevaarlijke uitstoot aan het eind van de
levenscyclus minimaliseren.

AC2(a) De hoofdprintplaat (moederbord)
Dit criterium is niet van toepassing op schermen.
Er worden punten toegekend wanneer de hoofdprintplaat "hallogeenvrij" is overeenkomstig IEC 61249-2-21 en wanneer een
brandproef metsimulatie van een onjuiste verwijdering van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) aantoont
0,1 mg TEQ /g bedraagt.
Verificatie:
Er worden testverslagen ter beschikking gesteld inzake de samenstelling van de kaart en de uitstoot op het moment van gunning
van het kant-en-klare moederbord.
De brandproef wordt uitgevoerd overeenkomstig ISO 5660 in omstandigheden met oxidatieve pyrolyse (IEC 60695-7-1 brandtype
1b met een warmteflux van 50 kW/m2). De kwantificering van de uitstoot van PAKs wordt berekend op basis van ISO 11338
(PAKs).
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
AC2(b) Externe voedingskabels
Er worden punten toegekend als de externe voedingskabels "hallogeenvrij en rookarm" zijn conform IEC 62821 en een brandproef
van de polymeer-voedingskabel aantoont dat de uitstoot van halogene zure gassen minder is dan 5,0 mg/g.
Verificatie:
Een brandproefverslag met de resultaten van de uitstoot wordt beschikbaar gesteld op het moment van gunning van de
voedingskabels. De brandproef wordt uitgevoerd overeenkomstig IEC 60754-1 in omstandigheden met beperkte ventilatie (IEC
60695-7-1 brandtype 3a met een warmteflux van 50 kW/m2).
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.
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Verlenging van de levensduur van het product 15
AC3. Concurrentievermogen inzake
kosten van reserveonderdelen

De inschrijver dient een prijslijst in voor minimaal de volgende onderdelen:

Achtergrond:

[de lijst met onderdelen wordt hier ter beschikking gesteld, waarbij minimaal de onderdelen zoals beschreven in criterium TS6(b)
beschikbaar zijn]

Dit criterium heeft tot doel ervoor te
zorgen dat herstelwerkzaamheden
financieel aantrekkelijk zijn vergeleken
met de vervanging van de apparatuur, en zo
voortijdige uitbedrijfname op grond van
financiële overwegingen te voorkomen.

Voor de hierboven genoemde onderdelen wordt een opgave gedaan van de indicatieve arbeidskosten voor het vervangen van
onderdelen door door de inschrijver geautoriseerde dienstverleners. Er worden punten toegekend overeenkomstig de mate van
kostenconcurrentie van de inschrijvingen.
Additionele onderdelen, indien die belangrijk geacht worden voor de prijsvergelijking, moeten aan de ter beschikking gestelde lijst
worden toegevoegd.
Verificatie:
De inschrijver stelt een prijslijst beschikbaar voor originele of daarmee compatibele reserveonderdelen en de indicatieve
arbeidskosten voor de vervanging ervan, inclusief accu´s (indien van toepassing).

AC4. Langere garantie- en
serviceovereenkomsten

Extra punten worden toegekend voor elk geboden jaar garantie- en serviceovereenkomst dat langer is dan de minimum technische
specificatie. Dit zal worden gehonoreerd.

Achtergrond:

Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend.

Langere garantie- en
serviceovereenkomsten moeten worden
aangemoedigd aangezien zij de
leveranciers een stimulans bieden om
ervoor te zorgen dat hun producten een
langere levensduur hebben en dat
herstelbare defecten niet leiden tot een
voortijdige uitbedrijfname van de
apparatuur.



+3 jaar of langer: x punten



+2 jaar: 0,6x punten



+1 jaar: 0,3x punten

Voor draagbare toestellen worden 0,3x punten extra toegekend als gedurende de eerste drie jaar van de garantie de vervanging van
de accu kosteloos plaatsvindt in geval van een capaciteitsverlies van meer dan 50 %.
De aanbestedende dienst kan bepalen welke benchmark-software voor de bepaling van de levensduur van de accu wordt gebruikt
om het verlies aan levensduur te meten.
Verificatie:
Een kopie van de garantie- en serviceovereenkomst wordt door de inschrijver ter beschikking gesteld. Zij verstrekken een
verklaring waaruit blijkt dat de conformiteit van de goederen met de specificaties in het contract door hen gedekt is. Aanvullend
worden details beschikbaar gesteld van de software die het capaciteitsverlies van de accu meet.

AC5. Geheugen en opslag van
tabletcomputers en all-in-onenotebookcomputers

Er worden punten toegekend aan producten met de volgende eigenschappen:
i) RAM geheugen

15

In plaats van het opstellen van afzonderlijke gunningscriteria voor reserveonderdelen en garantie, kunnen deze worden samengevoegd in één criterium, dat de volledige
inschrijving evalueert inclusief de duur van de garantie, de volledigheid ervan en het aanbod aan reserveonderdelen.
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Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel ervoor te
zorgen dat de apparatuur niet voortijdig
wordt onttrokken vanwege onvoldoende
geheugencapaciteit en mogelijkheden voor
upgrades. Beide factoren beperken de
mogelijkheid om in de toekomst nieuwe
software en verbeterde besturingssystemen
te gebruiken.

-

Gesoldeerd RAM-geheugen met een minimale capaciteit van 8GB, of:

-

De mogelijkheid het RAM-geheugen te vervangen en uit te breiden (sleuvenontwerp).

ii) Massageheugen
-

De mogelijkheid de opslag uit te breiden met behulp van slots die massaopslag-media ondersteunen, of

-

Additionele massaopslag die is ingebouwd in het toetsenbord (voor draagbare all-in-one-computers). .

De sub-criteria voor RAM-geheugen zijn niet geschikt voor toestellen die ontworpen zijn om hun belangrijkste applicaties in de
cloud te gebruiken. Dit criterium mag niet worden gebruikt voor het vergelijken van inschrijvingen die andersoortige oplossingen
bieden, bijvoorbeeld geïntegreerde opslag of opslag in de cloud.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt details over het fysieke ontwerp van het geheugen en/of de opslagcapaciteit van de te leveren modellen.

AC6. Levensduur en
uithoudingsvermogen van accu´s

Er worden punten toegekend voor een verbeterd uithoudingsvermogen van meer dan 500 cycli (met 80 % behoud van de
capaciteit)16.

Achtergrond:

Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend.

Dit criterium heeft tot doel de verbeterde
levensduur van accu’s te honoreren, om zo
de milieueffecten van de productie van
nieuwe accu´s te beperken en de
levensduur van op accu´s werkende
producten potentieel te verlengen.



1000 cycli of meer: x punten



800 cycli of meer: 0,6x punten



799 cycli of minder: 0,3x punten

De minimum levensduur van de accu in uren wordt bepaald overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst.
Verificatie:
De inschrijver stelt een testverslag ter beschikking waaruit blijkt dat de accu of het accupack voldoet aan de IEC EN 61960
´weerstandsvermogen in cycli´-test, uitgevoerd bij 25oC en met een snelheid van hetzij 0,2 It A of 0,5 It A (versnelde testprocedure).
Hieraan mag worden voldaan door een gedeeltelijke oplading toe te passen onder de voorwaarde dat de software in de fabriek is
geïnstalleerd als de standaardinstelling en bij gedeeltelijke oplading voldaan wordt aan de gunningscriteria inzake de levensduur
van de accu en het aantal vereiste cycli.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

AC7. Schijven voor notebookcomputers

Er worden punten toegekend wanneer de primaire gegevensopslagschijf van notebookcomputers getest en geverifieerd is en ten
minste aan een van de volgende eisen voldoet:

16

De prestatie van de cycli kan worden gemeten met behulp van software die de accu gedeeltelijk oplaadt. In dat geval moet de software door de inschrijver geïnstalleerd worden als
de standaardinstelling voor opladen.
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Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel
gegevensopslagschijven te honoreren die
duurzamer en robuuster zijn, waardoor ze
beter bestand zijn tegen dagelijkse
schokken en ongelukken en zo waardevolle
data beschermen en mogelijk de
levensduur van apparatuur verlengen.

i)

de harde schijf weerstaat een schokgolf in de vorm van een halve sinus met een kracht van 400 g (in werking) en 900 g
(in rust) 2 ms lang zonder dat er gegevens verloren gaan of de werking van het station wordt aangetast;
ii) de kop van de harde schijf trekt zich terug van het oppervlak van de schijf binnen maximaal 300 milliseconden na de
detectie van een val vanaf bureauhoogte (76cm) en ongeacht de richting waarin hij valt;
iii) er wordt gebruikgemaakt van een opslagtechnologie zonder bewegende onderdelen, zoals SSD of eMMC.
Verificatie:
De aanvrager verstrekt een specificatie van het station of de stations die in het product geïntegreerd zijn. Dit wordt verkregen van
de fabrikant van de schijf en voor optie i) wordt aanvullend een testverslag verstrekt overeenkomstig IEC 62131 of daaraan
gelijkwaardig en voor optie ii) IEC 60068, deel 2-31: Ec (vrije val, procedure 1) in combinatie met IEEE 1293 of daaraan
gelijkwaardig.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

AC8. Testen van de duurzaamheid van
notebookcomputers
Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel het gebruik van
notebookcomputers te honoreren die
duurzamer en robuuster zijn qua ontwerp
en fabrikant, en zo beter bestand zijn tegen
dagelijkse belasting en ongelukken,
waardoor de kans op reparatiekosten
beperkt wordt en de levensduur van de
apparatuur mogelijk wordt verlengd.

Er worden punten toegekend aan producten die duurzaamheidstests hebben doorstaan die zijn uitgevoerd overeenkomstig
IEC 60068, US MIL 810G of daaraan gelijkwaardig.
Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend:

Valbestendigheid (x/4 punten)

Schokbestendigheid (x/4 punten)

Trillingsbestendigheid (x/4 punten)

Schermbestendigheid (x/8 punten)

Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen (x/8 punten)
Functionele prestatie-eisen en testspecificaties zijn beschikbaar in bijlage I bij het document inzake criteria. Bedrijfstesten op basis
van striktere specificaties worden aanvaard zonder dat er een nieuwe test vereist is.
De toe te passen testen worden gespecificeerd in de ITT, zodat de gebruiksvoorwaarden die voor het product zijn vastgesteld
duidelijk zijn.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt testverslagen waaruit blijkt dat het model getest is en aan de functionele prestatie-eisen voldoet. De
testresultaten worden geverifieerd door een externe partij. Als voor hetzelfde model reeds testen zijn uitgevoerd volgens dezelfde
of striktere specificaties, worden deze geaccepteerd en is geen nieuwe test vereist.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

AC9. Testen van de duurzaamheid van
tabletcomputers

Er worden punten toegekend aan producten die duurzaamheidstests hebben doorstaan die zijn uitgevoerd overeenkomstig
IEC 60068, US MIL 810G of daaraan gelijkwaardig.
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Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel het gebruik van
tabletcomputers te honoreren die
duurzamer en robuuster zijn qua ontwerp
en fabrikant, en zo beter bestand zijn tegen
dagelijkse belasting en ongelukken,
waardoor de kans op reparatiekosten
beperkt wordt en de levensduur van de
apparatuur mogelijk wordt verlengd.

Er worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend.


Valbestendigheid (x/2 punten)



Schermbestendigheid (x/2 punten)

Functionele prestatie-eisen en testspecificaties zijn beschikbaar in bijlage I bij het document inzake criteria. Bedrijfstesten op basis
van striktere specificaties worden aanvaard zonder dat er een nieuwe test vereist is.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt testverslagen waaruit blijkt dat het model getest is en aan de functionele prestatietests voldoet. De
testresultaten worden geverifieerd door een externe partij. Als voor hetzelfde model reeds testen zijn uitgevoerd volgens dezelfde
of striktere specificaties, worden deze geaccepteerd en is geen nieuwe test vereist.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

Beheer van afgedankte apparatuur
AC10. Mogelijkheid tot ontmanteling
van het product
Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel het ontwerpen
van apparatuur die gemakkelijk in een paar
minuten te ontmantelen is te stimuleren. De
tijd en complexiteit die nodig is om een ITproduct aan het eind van de levenscyclus te
demonteren is een indicatie voor de mate
van kostenefficiëntie van de verwijdering
van componenten die zowel vanuit een
kostenperspectief als een vanuit
milieuperspectief waardevol zijn.

Er worden punten toegekend voor de tijdbesparende handmatige ontmanteling en verwijdering van de volgende
productcomponenten17, met uitsluiting van tabletcomputers, subnotebooks18 en hybride notebookcomputers:
Alle producten
i)

Printplaten die gebruikt worden voor de gegevensverwerking >10 cm²

Vaste computerproducten, bijvoorbeeld desktopcomputers
ii)

Interne voedingseenheid

iii) Harde schijven
Draagbare computerproducten bijvoorbeeld notebookcomputers
iv) Accu
v)

Harde schijven en optische schijven (met uitzondering van SSD)

Computerschermen
vi) Dunne-filmtransistoreenheid en geleidende folie in schermen > 100 cm2

17

Wanneer er meerdere modellen uit dezelfde architectonische productgroep worden geleverd, hoeft slechts een representatief model te worden getest.
Met het oog op deze criteria wordt een subnotebook gedefinieerd als een type draagbare computer met een dikte van minder dan 21 mm en een gewicht van minder dan 1,8 kg.
Hybride notebookcomputers (zie de afzonderlijke definitie in artikel 2, punt 5) in de vorm van een subnotebook zijn minder dan 23 mm dik. Subnotebooks zijn uitgerust met zuinige
processoren en harde schijven zonder bewegende onderdelen (solid state drives). Ze zijn meestal niet voorzien van een optisch schijfstation. De accu van subnotebooks gaat langer
mee dan die van notebookcomputers, gewoonlijk meer dan acht uur.
18
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vii) Led-achtergrondverlichtingseenheden
De relevante componenten moeten met behulp van algemeen beschikbaar gereedschap verwijderd kunnen worden 19. De maximaal
benodigde tijd voor het verwijderen stijgt niet uit boven de volgende drempelwaarden:
Desktopcomputers:
- 600 seconden.
Schermen:
- 400 seconden voor schermafmetingen kleiner dan 25 inch;
- 500 seconden voor schermafmetingen gelijk aan of groter dan 25 inch en kleiner dan 40 inch;
- 600 seconden voor schermafmetingen gelijk aan of groter dan 40 inch en kleiner dan 55 inch.
Er worden punten toegekend in verhouding tot de tijd die bespaard wordt in vergelijking met de gestelde drempelwaarden. Er
worden maximaal x punten [nog te bepalen] toegekend:
i)

meer dan 60 % lager: x punten

ii)

31-60 % lager: 0,6x punten

iii) 10-30 % lager: 0,3x punten
Verificatie:
Bij gunning stelt de inschrijver een "ontmantelingstestverslag" ter beschikking overeenkomstig het protocol in bijlage II. De
ontmanteling wordt uitgevoerd door een in AEEA gespecialiseerd recyclebedrijf dat in het bezit is van een vergunning om
elektrisch afval te verwerken overeenkomstig artikel 23 van de Richtlijn betreffende afvalstoffen of dat gecertificeerd is op basis
van daaraan gelijkwaardige nationale of internationale AEEA-regelingen of -normen. Verificatie van de timing door een externe
partij wordt aanvaard als alternatief voor het verstrekken van een register.
Apparatuur met de EU-milieukeur of een ander relevant type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoordt, wordt geacht te
voldoen.

19

Voorbeelden hiervan zijn nijptangen, tangen, schroevendraaiers, snijmessen en hamers zoals beschreven in ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 of daaraan gelijkwaardig.
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4.2

Beheer aan het eind van de levenscyclus van computers en schermen

Voorwerp
Voorwerp
Aanbesteding van beheer van afgedankte computers en schermen

4.2.1

Kerncriteria

4.2.1.1

Technische specificaties

TS1. Veilige inzameling van computers,
opschoning, hergebruik en recycling
Achtergrond:
Dit criterium voorziet in het aanbieden van
diensten die afgedankte apparatuur
inzamelen en de mogelijkheden voor
hergebruik en recycling maximaliseren. Dit
kan worden bereikt door een
gecombineerde inzameling en sortering van
de apparatuur, gevolgd door een
deugdelijke verwijdering en opschoning
van de gegevens, en vervolgens door de
apparatuur te testen, onderhoud uit te
voeren en op te waarderen. Alle
noodzakelijke recycle- of
afvalverwerkingsactiviteiten worden
uitgevoerd met het oog op herwinning van
grondstoffen en met inachtneming van de
hoogste milieunormen.

Inschrijvers bieden een hergebruik- en recycledienst aan voor een vastgestelde lijst van apparatuur die het eind van de gebruiksduur
bereikt heeft. Ze zullen verslag doen van de hoeveelheid hergebruikte of gerecyclede apparatuur. De inschrijver toont aan hoe de
volgende aspecten van het volledige dienstenpakket uitgevoerd zullen worden (op basis van het type, de toestand en de hoeveelheid
apparatuur moeten de volgende punten door de overheidsdienst gespecificeerd worden. Ook kan overwogen worden een
gunningscriterium toe te voegen dat inschrijvers die bijvoorbeeld een hoger niveau van hergebruik of recycling bieden, honoreert):
-

inzameling;

-

vertrouwelijke behandeling en veilige gegevensverwijdering (tenzij dit intern wordt uitgevoerd);

-

testen, onderhoud en upgrading20;

-

opnieuw in de handel brengen voor hergebruik in de Unie;

-

ontmanteling voor recycling en verwijdering.

Het voorbereiden van artikelen voor hergebruik, als ook activiteiten op het gebied van recycling en afvalverwerking, moeten
worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de eisen in artikel 8 en bijlagen VII en VIII bij de AEEA-richtlijn
(herschikking) 2012/19/EU21.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt gedetailleerde gegevens inzake de regelingen voor inzameling, veiligheid van gegevens, testen, het opnieuw
op de markt brengen voor hergebruik en recycling en afvalverwerking. Hieronder vallen tevens, gedurende het contract, geldige
certificaten van naleving voor de AEEA-verwerkende installaties die worden gebruikt. Afhankelijk van de plaats waar de

20

Enkele lidstaten hebben normen of programma´s ontwikkeld waaraan overheidsdiensten kunnen refereren teneinde duidelijker te specificeren hoe de apparatuur geschikt kan
worden gemaakt voor hergebruik en wederverkoop.
21
Als het de overheidsdienst bekend is dat er op redelijke afstand geen recycle-faciliteiten bestaan, kan het raadzaam zijn te verzoeken dat de apparatuur wordt ingeleverd bij een
officieel AEEA-verzamelpunt.
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verwerkende activiteiten plaatsvinden, worden de volgende bewijsmiddelen aanvaard:

4.2.1.2

-

ondernemingen binnen de Unie: een geldige vergunning uitgegeven door de bevoegde autoriteit van het land
overeenkomstig artikel 23 van de Richtlijn 2008/98/EG of een door een externe partij uitgegeven certificaat van naleving
van de technische eisen van EN 50625-1;

-

ondernemingen buiten de Unie: een door een externe partij uitgegeven certificaat van naleving van de AEEA-eisen zoals
bepaald in het criterium, met de technische eisen van EN 50625-1, of met een ander breed geaccepteerd programma voor
naleving ervan22.

Prestatie-eisen

CPC1. Verslaglegging inzake de status
van de apparatuur
Achtergrond:

De geselecteerde inschrijver verstrekt een verslag inzake de status van de in de inventarislijst opgenomen apparatuur op het moment
dat alle artikelen zijn verwerkt voor hergebruik of recycling/afvalverwerking. Het verslag beschrijft het aantal hergebruikte of
gerecyclede artikelen, en of deze binnen de Unie zijn gebleven of zijn geëxporteerd.

Dit criterium heeft tot doel te waarborgen
dat de ingezamelde apparatuur
daadwerkelijk wordt hergebruikt of
gerecycled zoals de bedoeling was.
CPC2. Het functioneren van installaties
voor hergebruik en recycling.

De geselecteerde inschrijver dient geldige certificaten in waaruit blijkt dat de installaties voor hergebruik en recycling die worden
gebruikt om het contract uit te voeren, beschikken over een vergunning.

Achtergrond:
Dit criterium heeft tot doel te waarborgen
dat gedurende de uitvoering van het
contract recycle-installaties worden
gebruikt die voldoen aan hoge
milieunormen.

22

Op het moment van schrijven voldoen de volgende programma´s aan deze eisen: WEEELABEX:2011-norm inzake "behandeling van AEEA": "Verantwoord Recyclen"(R2:2013)-

norm voor recyclebedrijven van elektronica; e-Stewards norm 2.0 voor Verantwoord Recyclen en Hergebruik van Elektronische apparatuur: De Australische/Nieuw-Zeelandse
standaard AS/NZS 5377:2013 inzake “inzameling, opslag, transport en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur”.
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4.2.2

Uitgebreide criteria

4.2.2.1

Technische specificaties

TS1. Veilige inzameling van computers,
opschoning, hergebruik en recycling
Achtergrond:
Dit criterium voorziet in het aanbieden van
diensten die apparatuur aan het eind van de
gebruiksduur inzamelen en de
mogelijkheden voor hergebruik en
recycling maximaliseren. Dit kan worden
bereikt door een gecombineerde
inzameling en sortering van de apparatuur,
gevolgd door een deugdelijke verwijdering
en opschoning van de gegevens, en
vervolgens door de apparatuur te testen,
onderhoud uit te voeren en op te
waarderen. Alle noodzakelijke recycle- of
afvalverwerkingsactiviteiten worden
uitgevoerd met het oog op herwinning van
grondstoffen en met inachtneming van de
hoogste milieunormen.

Inschrijvers bieden een hergebruik- en recycledienst aan voor een vastgestelde lijst van apparatuur die het eind van de gebruiksduur
bereikt heeft. Ze zullen verslag doen van de hoeveelheid hergebruikte of gerecyclede apparatuur. De inschrijver toont aan hoe de
volgende aspecten van het volledige dienstenpakket uitgevoerd zullen worden (op basis van het type, de toestand en de hoeveelheid
apparatuur moeten de volgende punten door de overheidsdienst gespecificeerd worden. Ook kan overwogen worden een
gunningscriterium toe te voegen dat inschrijvers die bijvoorbeeld een hoger niveau van hergebruik of recycling bieden, honoreert):
-

inzameling;

-

vertrouwelijke behandeling en veilige gegevensverwijdering (tenzij dit intern wordt uitgevoerd. De eisen worden bepaald
door de aanbestedende dienst);

-

testen, onderhoud en upgrading23;

-

Opnieuw in de handel brengen voor hergebruik in de Unie;

-

ontmanteling met het oog op recycling en/of verwijdering.

Het voorbereiden van artikelen voor hergebruik, als ook activiteiten op het gebied van recycling en afvalverwerking, moeten
worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de eisen in artikel 8 en bijlagen VII en VIII bij de AEEA-richtlijn
(herschikking)21. Verificatie:
De inschrijver verstrekt gedetailleerde gegevens inzake de regelingen voor inzameling, veiligheid van gegevens, testen, het opnieuw
op de markt brengen voor hergebruik en recycling/afvalverwerking. Hieronder vallen tevens, gedurende het contract, geldige
certificaten van naleving voor de AEEA-verwerkende installaties die worden gebruikt. Afhankelijk van de plaats waar de
verwerkende activiteiten plaatsvinden, worden de volgende bewijsmiddelen aanvaard:
-

ondernemingen binnen de Unie: een geldige vergunning uitgegeven door de bevoegde autoriteit van het land
overeenkomstig artikel 23 van de Richtlijn 2008/98/EG of een door een externe partij uitgegeven certificaat van naleving
van de technische eisen van EN 50625-1;

-

ondernemingen buiten de Unie: een door een externe partij uitgegeven certificaat van naleving van de AEEA-eisen zoals
bepaald in het criterium, met de technische eisen van EN 50625-1, of met een ander breed geaccepteerd programma voor
naleving ervan24.

23

Enkele lidstaten hebben normen of programma´s ontwikkeld waaraan overheidsdiensten kunnen refereren teneinde duidelijker te specificeren hoe de apparatuur geschikt kan
worden gemaakt voor hergebruik en wederverkoop.
24
Op het moment van schrijven worden de volgende programma´s als deugdelijk opgezet beschouwd: WEEELABEX:2011-norm inzake "behandeling van AEEA": "Verantwoord
Recyclen"(R2:2013)-norm voor recyclebedrijven van elektronica; e-Stewards norm 2.0 voor Verantwoord Recyclen en Hergebruik van Elektronische apparatuur: De
Australische/Nieuw-Zeelandse norm AS/NZS 5377:2013 inzake “inzameling, opslag, transport en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur”.
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4.2.2.2

Gunningscriteria

AC1. Systeem voor het bijhouden van
inventaris
Achtergrond:
Het criterium heeft tot doel het gebruik van
traceersystemen te bevorderen die
aanbestedende overheidsdiensten in staat
stellen te verifiëren wat er met de
ingezamelde apparatuur gebeurt.

Er worden punten toegekend aan inschrijvers die een volgsysteem gebruiken dat een uniek kenmerk toekent aan elk artikel uit de
inventaris van de apparatuur van de aanbestedende dienst. Het systeem is in staat cijfers te geven van het aantal artikelen dat
hergebruikt of gerecycled is, en of deze binnen de Unie zijn gebleven of zijn geëxporteerd.
Verificatie:
De inschrijver verstrekt gedetailleerde gegevens over het volgsysteem dat gebruikt wordt.

AC2. Ontmanteling teneinde recycling te
vergemakkelijken

Er worden punten toegekend aan inschrijvers die apparatuur ontmantelen en er (voorafgaand aan enig andere behandeling)
relevante componenten uithalen om deze te recyclen in overeenstemming met bijlagen A2 tot en met A6 van EN 50625-1.

Achtergrond:

Verificatie:

Het criterium heeft tot doel de selectieve
ontmanteling van apparatuur te bevorderen
teneinde een optimale herwinning van
waardevolle grondstoffen te garanderen en
de milieueffecten die verband houden met
de verwijdering van de apparatuur, te
minimaliseren.

De inschrijver verstrekt verificatie van naleving voor de ontmantelingsinstallaties die worden gebruikt om het contract uit te
voeren.

4.2.2.3

Prestatie-eisen

CPC1. Verslaglegging inzake de status
van de apparatuur
Achtergrond:

De geselecteerde inschrijver verstrekt een verslag inzake de status van de in de inventarislijst opgenomen apparatuur op het moment
dat alle artikelen zijn verwerkt voor hergebruik, recycling of afvalverwerking. Het verslag vermeldt de hoeveelheid hergebruikte of
gerecyclede apparatuur.

Dit criterium heeft tot doel te waarborgen
dat de ingezamelde apparatuur
daadwerkelijk wordt hergebruikt of
gerecycled zoals de bedoeling was.
CPC2. Het functioneren van installaties
voor hergebruik en recycling

De geselecteerde inschrijver dient geldige certificaten in waaruit blijkt dat de installaties voor hergebruik en recycling die worden
gebruikt om het contract uit te voeren, beschikken over een vergunning.
Geldige certificaten die aantonen dat de ontmanteling heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de verwerking en in overeenstemming
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Achtergrond:

met bijlagen A2 tot en met A6 van EN 50625-1, worden eveneens ter beschikking gesteld.

Dit criterium heeft tot doel ervoor te
zorgen dat gedurende de uitvoering van het
contract recycle-installaties worden
gebruikt die voldoen aan hoge
milieunormen.
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LEVENSCYCLUSKOSTEN

5.

Life Cycle Costing (LCC) is een techniek die kan worden gebruikt om een inschatting te maken van de totale kosten voor de eigenaar van ITapparatuur (en mogelijk van de externe effecten op het milieu). Het is een methode om effectief beslissingen te nemen over
langetermijninvesteringen aangezien sommige kostenaspecten niet onmiddellijk zichtbaar zijn voor de besluitvormer, zo kan een hogere
startinvestering nodig zijn voor het bewerkstelligen van lagere levenscycluskosten, meer duurzame draagbare apparatuur en lagere kosten voor
reparatie en upgrading. Wanneer ook externe factoren worden meegenomen is LCC met name relevant voor het behalen van een verbeterde
milieuprestatie.
Beslissingen die in de aanbestedingsfase worden genomen kunnen een belangrijke invloed hebben op de bedrijfskosten. Geschat wordt dat de
doorsnee bedrijfskosten van IT-apparatuur - bestaande uit elektriciteitsrekeningen, reparatiekosten en kosten voor upgrading van de hardware variëren van 8-13 % (schermen) en 56-83 % (computers) van de levenscycluskosten. Levenscycluskosten vormen derhalve een belangrijke
overweging bij de aanschaf van IT-apparatuur.
Een belangrijke component van de bedrijfskosten is het elektriciteitsverbruik van het apparaat in de actieve modus (schermen en computers),
evenals in de slaapstand of in onbelaste toestand (computers). De elektriciteitskosten zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het grootste
deel van de bedrijfskosten – gewoonlijk 2-15 % van de levenscycluskosten. Desktopcomputers zijn de grootste verbruikers van elektriciteit in
combinatie met hun schermen. In het geval van desktopcomputers is met name de actieve modus van belang, maar dit komt niet volledig tot
uitdrukking in de Energy Star-criteria. Strategieën die niet alleen op de apparatuur gericht zijn, zoals voorlichting aan werknemers om hun
computers aan het eind van de dag uit te zetten en softwarebeheer om de besturingssystemen van computers te optimaliseren, zijn daarom
minstens even belangrijk zijn als het verbeteren van de hardware.
De GPP criteria van de EU voor computers en schermen zullen een positieve invloed hebben op enkele van de belangrijkste kostenposten die in
acht moeten worden genomen gedurende de levenscyclus van een "vloot" computers en schermen. Deze worden hieronder kort toegelicht,
waarbij wordt opgemerkt dat de mogelijke voordelen altijd afhankelijk zijn van de specifieke IT-eisen van de organisatie (bijvoorbeeld draagbare
of vaste apparatuur, de eindgebruikers, beoogde werkomgeving):
o

hardware (ongeveer 17-44 % van de levenscycluskosten voor desktopcomputers en notebookcomputers25 en 87-92 % voor schermen)
-

o

de gunningscriteria kunnen worden gebruikt om concurrerende prijzen te bevorderen voor meer robuuste draagbare apparatuur,
alsmede voor langer meegaande componenten zoals accu´s.

functioneren (ongeveer 8-15 % van de levenscycluskosten)

25

In het geval van computers wordt het aandeel van de prijs van het apparaat in de levenscycluskosten lager naarmate de levensduur langer is. De mogelijkheid om de lange
termijnkosten van de hardware te verlagen wordt echter tot op zekere hoogte tenietgedaan door hogere kosten voor reparatie en upgrading wanneer de levensduur wordt verlengd.
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o

o

-

technische specificaties kunnen worden gebruikt om apparatuur aan te schaffen die voldoet aan de Energy Star-eisen. Dit leidt
tot een minimumniveau in elektriciteitsbesparing variërend van 47 % tot 64 % voor desktopcomputers, afhankelijk van de
geschiktheid, en 32 % tot 75 % voor schermen, afhankelijk van de schermgrootte (gebaseerd op berekeningen voor de
vervanging van Energy Star v5.0 apparatuur door apparatuur die voldoet aan v6.0).

-

de gunningscriteria kunnen worden gebruikt om verdere besparingen op de elektriciteit te stimuleren tot 80 % van de
basisbedrijfskosten van de apparatuur26.

ondersteuning en upgrading (ongeveer 54-70 % van de levenscycluskosten voor desktopcomputers en notebookcomputers)
-

de criteria inzake de mogelijkheden tot upgrading, vervanging en reparaties stimuleren de markt om langere garantietermijnen en
serviceovereenkomsten aan te bieden;

-

de gunningscriteria inzake de duurzaamheidstests van notebookcomputers en tabletcomputers hebben tot doel het ontwerpen van
meer robuuste draagbare producten te stimuleren. Hierdoor kan de levensduur van een product verlengd worden, in het geval
van notebookcomputers bijvoorbeeld met ten minste een jaar, en kunnen de kosten die verband houden met het repareren van
schade en falen van het product, worden beperkt.

-

de criteria inzake mogelijkheden voor upgrades, vervanging en reparaties stimuleren de markt om ervoor te zorgen dat er in de
toekomst prijsconcurrerende onderdelen beschikbaar zijn, en dat het ontwerpproces van producten is gericht op het
vergemakkelijk van eenvoudige reparaties en upgrades. Dit laatste bevordert het ontwerpen van draagbare apparatuur waarin de
accu kan worden vervangen en het geheugen kan worden geüpgraded.

-

het gunningscriterium inzake levensduur en uithoudingsvermogen van de accu stimuleert de markt om accu´s te ontwikkelen die
meer dan drie keer langer meegaan dan standaardaccu’s;

eind van de levenscyclus
-

de criteria inzake beheer aan het eind van de levenscyclus kunnen worden gebruikt om fabrikanten en gespecialiseerde AEEAverwerkers te stimuleren in te schrijven op voorraden apparatuur aan het eind van de levenscyclus. Dit kan leiden tot een
recuperatie van een deel van de restwaarde van de apparatuur, bij benadering tot 7 % van de oorspronkelijke kosten voor
hergebruik en tot 2 % van de oorspronkelijk kosten voor recycling, afhankelijk van het soort apparatuur, de leeftijd en de
toestand waarin deze verkeert27.

26

Het is eventueel ook mogelijk de waarde te berekenen van het vermijden van elektrische koeling voor de klimaatregeling van kantoorruimtes. In de zomer levert computers en
schermen een aanzienlijke bijdrage in de oververhitting van kantoorruimtes, wat kan leiden tot het installeren van comfortkoeling.
27
De restwaarde van de apparatuur bij wederverkoop kan slechts worden bereikt door te investeren in de voorbereiding van de apparatuur voor wederverkoop - wat in het algemeen
gegevensverwijdering, testen, upgrading en installatie van software omvat.
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De mogelijkheid om kosten te besparen moet worden beschouwd in de context van een algeheel beheer van IT-apparatuur. Het op peil houden
van de productiviteit vereist een optimalisering van zowel hardware als software, waarbij beide een rol spelen in het bepalen van de nuttige
levensduur van een product. Dus zelfs wanneer een computer geüpgraded kan worden en het geheugen kan worden uitgebreid, blijkt uit
resultaten van onderzoeken dat softwareproblemen in de loop der tijd kunnen leiden tot een aanzienlijke toename in de jaarlijkse kosten van
ondersteuning.
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Bijlage I: Testspecificaties inzake duurzaamheid van notebook- en tabletcomputers
Test

Testomstandigheden en functionele prestatie-eisen

Testmethode

Valbestendigheid

Minimumspecificatie:

IEC 60068

De notebook- of tabletcomputer wordt vanaf een hoogte van 76 cm
(30 inch28) losgelaten boven een niet-flexibel oppervlak. Het apparaat
valt één keer op elke kant van het apparaat en op elke hoek aan de
onderzijde.

Deel 2-31: Ec (vrije
val, procedure 1)

(notebooktabletcomputers)

en

Functionele eis:
De notebook- of tabletcomputer is tijdens de test uitgeschakeld en
start na elke val met succes op. Na elke test is de behuizing nog steeds
intact en het scherm onbeschadigd.
Veerkracht van het scherm

Minimumspecificatie:

(notebooktabletcomputers)

Terwijl het product op een vlakke ondergrond rust worden twee
belastingsproeven uitgevoerd:

en

1.

Een evenredig verdeelde last van minimaal 50 kg wordt
aangebracht op het geïntegreerde scherm (voor
notebookcomputers) of het scherm (voor tabletcomputers).

2.

Een last van minimaal 25 kg wordt aangebracht op het
midden van het scherm met een diameter van ongeveer 3cm.

De testapparatuur en
de
testopstelling
worden door de
inschrijver
bevestigd.

Functionele eis:
Na elke belastingsproef worden het schermoppervlak en de pixels
geïnspecteerd op de afwezigheid van lijnen, punten en barsten.
Schokbestendigheid

Minimumspecificatie:

IEC 60068

De boven-, onder-, rechter-, linker-, voor- en achterkant van het
product worden driemaal ten minste 6 ms lang onderworpen aan een
schokgolf in de vorm van een halve sinus met een kracht van ten
minste 40 g.

Deel 2-27: Ea
Deel 2-47

Functionele eis:
Tijdens de test is de notebookcomputer ingeschakeld en voert deze
een softwaretoepassing uit. De notebookcomputer moet na de test nog
steeds functioneren.
Trillingsbestendigheid

Minimumspecificatie:

IEC 60068

Het uiteinde van elke as aan de boven-, onder-, rechter-, linker-, vooren achterzijde van het product wordt onderworpen aan
gerandomiseerde sinusvormige trillingen in het frequentiebereik van
5 Hz tot 250 Hz gedurende ten minste één volledige signaalcyclus.

Deel 2-6: Fc
Deel 2-47

Functionele eis:
Tijdens de test is de notebookcomputer ingeschakeld en voert deze
een softwaretoepassing uit. De notebookcomputer moet na de test nog
steeds functioneren.
Bestendigheid
tegen
temperatuurschommelingen

28

Minimumspecificatie:

IEC 60068

De notebookcomputer wordt in een testruimte onderworpen aan ten

Deel 2-1: Ab/e

US Department of Defence norm MIL-STD-810G Methode 516.6 Specificatie VI "Transit drop test".
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minste vier blootstellingscycli van 24 uur. De notebookcomputer is
ingeschakeld tijdens een koude cyclus bij –25 oC en een cyclus met
droge hitte bij +40 oC. De notebookcomputer is uitgeschakeld tijdens
een koude cyclus bij –50 oC en een cyclus met droge hitte,
schommelend tussen +35 en +60 oC.

Deel 2-2: B

Functionele eis:
Na elke van de vier blootstellingscycli wordt gecontroleerd of de
notebookcomputer nog functioneert.
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Bijlage II: Protocol inzake de ontmantelingstest
a) Termen en definities
i)

Betrokken onderdelen en componenten: onderdelen en componenten waarop de
verwijderingsprocedure van toepassing is.

ii) Stap in de verwijderingsprocedure: een handeling die eindigt met het verwijderen van een
onderdeel of een wisseling van gereedschap.
b) Omstandigheden voor het verwijderen
i)

Personeel: de test moet door één persoon worden uitgevoerd.

ii) Testexemplaar: voor de test moet een onbeschadigd product worden gebruikt.
iii) Gereedschap voor het verwijderen: bij het verwijderen wordt gebruikgemaakt van normaal in
de handel verkrijgbaar handmatig of elektrisch aangedreven gereedschap (d.w.z. pincetten,
schroevendraaiers, tangen en hamers zoals gedefinieerd in ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).
iv) Verwijderingsprocedure: de verwijderingsprocedure wordt gedocumenteerd en als de test
door een externe partij wordt uitgevoerd, worden de personen die de werkzaamheden
verrichten over de procedure geïnformeerd. De procedure wordt beschreven als een reeks
stappen die door de externe partij moeten worden opgevolgd.
v) Meting: Het meten van de verwijderingstijd bestaat uit het middels een instrument meten van
de tijd die is verstreken tussen het begin van de eerste stap zoals aangegeven in de
documentatie van de verwijderingsprocedure en het eind van de laatste stap.
c) Registratie van de testomstandigheden en de teststappen
i)

Documentatie van de stappen: de afzonderlijke stappen van de verwijderingsprocedure
worden gedocumenteerd en er wordt aangegeven welk gereedschap bij welke stap moet
worden gebruikt.
ii) Opnamen: Van de verwijderingsprocedure worden foto´s genomen en een video-opname
gemaakt, voorzien van een tijdscodering die weergeeft hoeveel tijd er is verlopen gedurende
de opname. In de video en op de foto's zijn de stappen in de verwijderingsprocedure duidelijk
herkenbaar.
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