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1.

UVOD

Mjerila EU-a za zelenu javnu nabavu osmišljena su kako bi se javnim tijelima olakšala nabava robe, usluga i radova sa smanjenim utjecajima na
okoliš. Primjena mjerila nije obvezna. Mjerila su oblikovana tako da ih svako tijelo koje to smatra prikladnim može (djelomično ili potpuno) uključiti
u svoju natječajnu dokumentaciju uz minimalno uređivanje. Javnim tijelima savjetuje se da prije objave poziva za podnošenje ponuda provjere
dostupnu ponudu robe, usluga i radova koje namjeravaju nabaviti na tržištu na kojem posluju. Ako javni naručitelj namjerava upotrijebiti mjerila
predložena u ovom dokumentu, to mora učiniti tako da osigura usklađenost sa zahtjevima zakonodavstva EU-a o javnoj nabavi (vidjeti, na primjer,
članak 42., članak 43., članak 67. stavak 2. ili članak 68. Direktive 2014/24/EU1 i slične odredbe u drugom zakonodavstvu EU-a o javnoj nabavi).
Praktična razmatranja o ovom pitanju dostupna su i u priručniku o zelenoj nabavi iz 2016., koji je dostupan na adresi
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.
Javni naručitelji trebali bi biti svjesni i činjenice da su javni naručitelji za institucije središnje vlasti na temelju članka 6. Direktive o energetskoj
učinkovitosti2 obvezni kupovati samo proizvode koji su usklađeni s referentnim vrijednostima za energetsku učinkovitost koje su utvrđene u
provedbenim mjerama ako je proizvod obuhvaćen takvom provedbenom mjerom na temelju Direktive o ekološkom dizajnu3. Kad je riječ o cestovnoj
rasvjeti, trenutačno je na snazi Uredba 245/20094, koja će se kasnije staviti izvan snage novom uredbom Komisije. U trenutačnom nacrtu prijedloga5
navode se zahtjevi za svjetlosnu učinkovitost za svjetla sa svjetlosnim diodama (LED) (120 lm/W) koji nisu stroži od zahtjeva utvrđenih u mjerilima
EU-a za zelenu javnu nabavu.
Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ. (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.)
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage
direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).
3
Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju
(SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).
4
Uredba (EZ) br. 245/2009 od 18. ožujka 2009. o primjeni Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez
ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/55/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća. (SL L 76, 24.3.2009., str. 17.).
5
Nacrt uredbe Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za izvore svjetlosti i zasebne upravljačke uređaje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i
Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Komisije (EZ) br. 244/2009, (EZ) br. 245/2009 i (EU) br. 1194/2012.
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U ovom se dokumentu navode mjerila EU-a za zelenu javnu nabavu za skupinu proizvoda „cestovna rasvjeta i prometna signalizacija”.
Ekološki aspekti obuhvaćeni mjerilima EU-a za zelenu javnu nabavu za cestovnu rasvjetu podijeljeni su u tri velika dijela: potrošnju energije,
svjetlosno onečišćenje i vijek trajanja. U priloženom tehničkom izvješću i smjernicama navedeni su dodatni razlozi za odabir tih mjerila te upućivanja
na dodatne informacije. Nabava prometne signalizacije razmatra se zasebno, upotrebom mjerila koja su uglavnom usmjerena na troškove životnog
ciklusa.
Mjerila se sastoje od mjerila za odabir, tehničkih specifikacija, mjerila za dodjelu i odredbi o izvršenju ugovora. Mogu se podijeliti na dvije razine:


osnovna mjerila – osmišljena su tako da pojednostavne postupak zelene javne nabave i usmjerena su na ključno područje (ili područja)
okolišne učinkovitosti proizvoda i na to da administrativni troškovi za poduzeća budu što niži,



sveobuhvatna mjerila – kojima se u obzir uzimaju više aspekata ili više razine okolišne učinkovitosti, namijenjena su tijelima koja žele ostvariti
još više ciljeve zaštite okoliša i poticanja inovacija.

Izraz „isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila” javlja se ako su mjerila ista za obje kategorije.
Oprema za cestovnu rasvjetu može se i unutar skupine proizvoda po prirodi znatno razlikovati i brzo se razvija. Zbog toga je niz mjerila popraćen
uvjetnim klauzulama kojima se određuje u kojim bi se okolnostima ta mjerila trebala smatrati dovoljno relevantnima da bi ih se uključilo u poziv na
dostavu ponuda.
Mjerila iz ovog dokumenta potencijalno su zanimljiva svim javnim tijelima koja posjeduju instalacije za cestovnu rasvjetu ili upravljaju njima i/ili
trebaju nabaviti novu opremu za cestovnu rasvjetu. Naposljetku, u nacionalnim ili regionalnim zakonima o planiranju utvrđuje se treba li cestu
osvijetliti i, ako treba, do koje razine osvijetljenosti (vidjeti sliku 15. u tehničkom izvješću). Prije odluke o objavi bilo kakvog poziva za podnošenje
ponuda preporučuje se da javno tijelo procijeni svu opremu za rasvjetu koja se trenutačno upotrebljava u njegovoj infrastrukturi te da usporedi
postojeće tehničke karakteristike i čimbenike troška s proizvodima koji su dostupni na tržištu. Ako preliminarni trošak životnog ciklusa pokazuje da su
moguće velike uštede energije/da je troškove održavanja moguće bitno smanjiti, uključivanje mjerila EU-a za zelenu javnu nabavu postaje posebno
relevantno. Ovisno o situaciji (npr. nove instalacije, naknadna ugradnja i redizajniranje instalacija, jednostavna naknadna ugradnja instalacija,
naknadna ugradnja samo kontrolnih uređaja ili samo zamjena sličnim svjetlima), različita mjerila imaju različite stupnjeve relevantnosti (vidjeti sliku 4.
u tehničkom izvješću).
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1.1.

Definicija i područje primjene

Cestovna rasvjeta: ova mjerila obuhvaćaju nabavu opreme za rasvjetu za:
-

cestovnu rasvjetu u novim rasvjetnim instalacijama,
naknadnu ugradnju različitih rasvjetnih tijela u postojeće rasvjetne instalacije,
naknadnu ugradnju različitih izvora svjetlosti ili kontrolnih uređaja u postojeća rasvjetna tijela ili
jednostavnu zamjenu izvora svjetlosti, žarulja ili rasvjetnih tijela sličnima u postojećim rasvjetnim instalacijama.

U skladu s normom EN 13201-1 pojam „cestovna rasvjeta” odnosi se na fiksne rasvjetne instalacije namijenjene osiguravanju dobre vidljivosti po
mraku korisnicima vanjskih javnih prometnih područja radi sigurnosti i protoka prometa te javne sigurnosti.
Izričito se isključuju rasvjetne instalacije za tunele, naplatne postaje, kanale i brodske prevodnice, parkirališta, komercijalna ili industrijska područja,
sportske objekte, spomenike i pročelja zgrada.
Kako bi se ta mjerila lakše primijenila (pojedinosti i dodatne tehničke definicije vidjeti u tehničkom izvješću),
„učinkovitost rasvjetnih tijela” definira se kao omjer izlaznog svjetlosnog toka rasvjetnog tijela (u lumenima) i snage (u vatima).
Prometna signalizacija: crvena, žuta i zelena signalna svjetla za cestovni promet s krugovima od 200 mm i 300 mm, u skladu s normom EN 12368.
Prijenosna signalna svjetla izričito su isključena.

1.2.

Opća napomena o provjeri

Za neka mjerila predloženi način provjere uključuje upotrebu podataka o ispitivanjima ili izvješćâ. Kad god je to moguće, za svako su mjerilo
navedene relevantne ispitne metode. Javno tijelo odlučuje treba li rezultate ispitivanja iznijeti prije ili nakon dodjele ugovora. Općenito se čini da nije
potrebno zahtijevati da svi ponuditelji dostave sve rezultate ispitivanja na samom početku. Kako bi se rasteretilo ponuditelje i javna tijela, pri
4

podnošenju ponuda dovoljnom bi se mogla smatrati izjava ponuditelja. Kasnije bi se s pomoću različitih mogućnosti u nastavku moglo odrediti jesu li
ispitivanja potrebna i kada su potrebna.
a) U fazi nadmetanja:
Za jednokratne ugovore o nabavi dostava tog dokaza može se zahtijevati od ponuditelja s ekonomski najpovoljnijom ponudom. Ako se utvrdi
da je dokaz dovoljan, ugovor se može dodijeliti. Utvrdi li se da dokaz nije dovoljan ili da nije u skladu sa zahtjevima:
i) ako se način provjere odnosi na tehničku specifikaciju, dokaz se traži od sljedećeg ponuditelja s najviše bodova, kojeg se zatim razmatra
za dodjelu ugovora;
ii) ako se način provjere odnosi na mjerilo za dodjelu, dodatni dodijeljeni bodovi oduzimaju se, a poredak ponuditelja ponovno izračunava,
uz sve pripadajuće posljedice.
Izvješćem o ispitivanju potvrđuje se da je ispitan uzorak proizvoda, a ne proizvodi koji se stvarno isporuče na osnovi ugovora, kako bi se
utvrdilo ispunjavaju li određene zahtjeve. Za okvirne se ugovore situacija može razlikovati. Taj je scenarij dodatno obuhvaćen sljedećom
točkom o izvršenju ugovora i dodatnim objašnjenjima u nastavku.
b) Tijekom izvršenja ugovora:
Rezultate ispitivanja može se tražiti za jedan predmet ili nekoliko predmeta isporučenih na osnovi ugovora, općenito ili ako se sumnja da su
izjave lažne. To je osobito važno za okvirne ugovore u kojima nije navedena početna narudžba.
Preporučuje se da se izričito utvrde odredbe o izvršenju ugovora. U njima bi se trebalo navesti da javni naručitelj ima pravo provesti nasumične
provjere u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora. Ako rezultati ispitivanjâ pokažu da dostavljeni proizvodi ne ispunjavaju mjerila, javni
naručitelj ima pravo primijeniti sankcije i može raskinuti ugovor. Neka javna tijela propisuju da ona, a ne dobavljač, snose troškove ispitivanjâ
ako ispitivanja pokažu da proizvod ispunjava njihove zahtjeve.
U slučaju okvirnih sporazuma trenutak u kojem se mora dostaviti dokaz ovisit će o tipu određenog ugovora:
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i) za okvirne sporazume s jednim gospodarskim subjektom, u kojima su pojedinačne stavke koje treba isporučiti utvrđene pri dodjeli
okvirnog sporazuma i pitanje je samo koliko će jedinica biti potrebno, primjenjuju se isti uvjeti kao i za prethodno opisane jednokratne
ugovore o nabavi;
ii) za okvirne sporazume kojima se unaprijed odabire nekoliko mogućih dobavljača, nakon čega slijedi natječaj među njima, u toj će
početnoj fazi ponuditelji trebati dokazati samo svoju sposobnost da isporuče stavke koje ispunjavaju minimalne zahtjeve učinkovitosti
iz okvirnog sporazuma. Za ugovore o opciji kupnje (ili narudžbe) koji se dodjeljuju nakon natječaja među prethodno odabranim
dobavljačima u načelu se primjenjuju isti uvjeti kao i u prethodnim točkama a) i b) ako se na temelju natječaja moraju dokazivati
dodatni zahtjevi. Ako se o natječaju odlučuje samo na temelju cijene, u fazi izvršenja ugovora trebalo bi razmotriti je li potrebna
provjera.
Treba imati na umu i da u skladu s člankom 44. stavkom 2. Direktive 2014/24/EU javni naručitelji moraju prihvatiti druge prikladne načine za
dokazivanje. Oni mogu uključivati tehničku dokumentaciju proizvođača kada predmetni gospodarski subjekt nema pristup izvješćima o
ispitivanju ili ih ne može pribaviti u odgovarajućem roku. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da nije bio odgovoran za
nemogućnost pristupa te da radovi, roba ili usluge koje je isporučio ispunjavaju zahtjeve ili mjerila utvrđena u tehničkim specifikacijama,
mjerila za dodjelu ili uvjete za izvršenje ugovora. Ako se za provedbu ispitivanja upućuje na potvrdu/izvješće o ispitivanju koje je izradilo
određeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, javni naručitelji moraju prihvatiti i potvrde/izvješća o ispitivanju koje izdaju ostala jednakovrijedna
tijela za ocjenjivanje.
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KLJUČNI UTJECAJI NA OKOLIŠ

Na temelju dostupnih znanstvenih dokaza glavni utjecaji cestovne rasvjete i prometne signalizacije na okoliš iz perspektive životnog ciklusa sažeto su
prikazani u tablici u nastavku (za dodatne pojedinosti vidjeti tehničko izvješće). U istoj je tablici predstavljen i pristup EU-a za zelenu javnu nabavu za
ublažavanje i smanjenje tih utjecaja.
Ključni utjecaji na okoliš tijekom životnog ciklusa cestovne
rasvjete






Predloženi pristup EU-a za zelenu javnu nabavu za cestovnu rasvjetu


emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova kao posljedica
potrošnje električne energije pri upotrebi cestovne rasvjete
emisije kiselih plinova kao posljedica potrošnje električne
energije pri upotrebi cestovne rasvjete
gubitak vidljivosti zvijezda koji uzrokuje svjetlost prema
gore do koje dolazi zbog nezaštićenih rasvjetnih tijela i
refleksije od tla
poremećaj ponašanja noćnih životinja koji može negativno
utjecati na bioraznolikost, osobito zbog plave svjetlosti
slaba učinkovitost resursa u slučajevima kada treba
zamijeniti proizvode ili komponente prije isteka njihova
navedenog vijeka trajanja zbog, na primjer, upotrebe LED
čipova niže kvalitete (koji su jeftiniji) i poteškoća s
popravcima ili zbog loše instalacije








nabavljati rasvjetna tijela, žarulje ili izvore svjetlosti koji premašuju
minimalnu učinkovitost rasvjetnih tijela
poticati reguliranje intenziteta i mjerenje svjetlosti kako bi se osiguralo da
se potrošnja energije određene rasvjetne instalacije može optimizirati i
pratiti u stvarnom vremenu
postaviti zahtjev da sva rasvjetna tijela imaju udio svjetlosti prema gore od
0,00 %, a na sveobuhvatnoj razini osigurati da 97 % sve svjetlosti pada
prema dolje unutar kuta od 75,5° u odnosu na okomitu liniju kako bi se
smanjili ometajuća svjetlost i odsjaj
poticati obveznu regulaciju intenziteta svjetlosti u područjima koja
izazivaju zabrinutost i postavljanje ograničenja u pogledu udjela plave
svjetlosti (G-indeks) u izlaznoj svjetlosti žarulje/rasvjetnog tijela
nabaviti izdržljivu opremu za cestovnu rasvjetu koja je primjerena namjeni
te koja se može popraviti i obuhvaćena je jamstvom ili proširenim
jamstvom
postaviti najmanje zahtjeve za osobu koja je odgovorna za odobrenje
rasvjetne instalacije

Redoslijed kojim su utjecaji nabrojani ne odražava nužno njihov značaj.

Dodatne informacije o utjecajima cestovne rasvjete i prometne signalizacije na okoliš dostupne su u tehničkom izvješću.
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2.

MJERILA EU-A ZA ZELENU JAVNU NABAVU ZA UGOVARANJE USLUGA PROJEKTIRANJA, KUPNJU
OPREME ZA RASVJETU I/ILI UGOVARANJE RADOVA NA INSTALACIJI CESTOVNE RASVJETE
Preliminarna procjena postojeće rasvjetne infrastrukture i ugradnja namjenskog mjerenja

2.1.

PREDMET
Mjerilo iz odjeljka 3.1. odnosi se posebno na procjenu i reviziju postojeće infrastrukture za cestovnu rasvjetu, žarulja, pomoćne opreme te
evidencije o održavanju i potrošnji električne energije.

ODREDBE O IZVRŠENJU UGOVORA
CPC1. Preliminarna procjena postojeće rasvjetne infrastrukture i ugradnja namjenskog mjerenja
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
(Ovaj bi se ugovor trebao smatrati samostalnim preliminarnim postupkom. Nije izravno povezan ni s kakvim naknadnim postupcima nabave
opreme za cestovnu rasvjetu ni s mjerilima EU-a za zelenu javnu nabavu koji su utvrđeni u nastavku ovog dokumenta. Ova bi se preliminarna
procjena trebala primjenjivati samo ako javni naručitelj utvrdi da je potrebno poboljšati znanje o postojećoj ugrađenoj cestovnoj rasvjeti, ako je
potrebno ugraditi mjerače električne energije specifične za cestovnu rasvjetu ili ako naručitelj odluči da tu procjenu neće obaviti interno osoblje.)
Trenutačno ugrađena cestovna rasvjeta koju naručitelj utvrdi u definiranom području mora se procijeniti u pogledu sljedećih aspekata:


kartiranja svjetlosnih točaka i dodjele jedinstvenog identifikacijskog broja svakoj svjetlosnoj točki (ako to već nije učinjeno),



modela rasvjetnog tijela, njegove učinkovitosti, udjela svjetlosti prema gore i godine ugradnje (ako su informacije dostupne),



tehnologije žarulje, nazivne snage, korelirane temperature boje i godine ugradnje,
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prisutnosti/odsutnosti kontrola za regulaciju intenziteta svjetlosti.

Cijela rasvjetna mreža mora se podijeliti na potpodručja (ako javni naručitelj to već nije učinio) i svako se potpodručje mora procijeniti kako bi se
utvrdilo mjeri li se potrošnja električne energije pri upotrebi cestovne rasvjete već posebno.
Ako se ne mjeri posebno, moraju se ugraditi novi mjerači i, ako je potrebno, spojni ormarići.
Kada se ugrade odgovarajući mjerači, mora se voditi evidencija o potrošnji električne energije koja se može pripisati cestovnoj rasvjeti u svakom
utvrđenom potpodručju. Naručitelj se zatim koristi tim informacijama kao temeljem za sve buduće analize troškova i koristi kada razmatra nabavu
nove opreme za rasvjetu.
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Mjerila za odabir (SC) i relevantne odredbe o izvršenju ugovora (CPC)

2.2.

PREDMET
Mjerila iz odjeljka 3.2. odnose se posebno na stručnost i iskustvo projektnog tima i/ili tima za ugradnju u pogledu usluga i/ili radova koje treba
isporučiti. Ta mjerila za odabir mogu biti potpuno ili djelomično primjenjiva na sve ugovore koji uključuju predmet koji je utvrđen u odjeljku 3.3.
(kupnja energetski učinkovite opreme za cestovnu rasvjetu), odjeljku 3.4. (kupnja opreme za cestovnu rasvjetu s malim svjetlosnim onečišćenjem) i
odjeljku 3.5. (kupnja kvalitetne i izdržljive opreme za cestovnu rasvjetu).

Osnovna mjerila

Sveobuhvatna mjerila
MJERILA ZA ODABIR

SC1. Kompetencije projektnog tima
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
(Primjenjuje se kada se u postupku nabave traži projektiranje rasvjete.)
Ponuditelj mora dokazati da će projekt provjeriti i odobriti osoblje koje ispunjava sljedeće zahtjeve u pogledu najmanjeg iskustva i kvalifikacija:


najmanje tri godine iskustva u području projektiranja rasvjete, dimenzioniranja strujnih krugova i distribucijskih mreža za električnu
energiju,



sudjelovanje u projektiranju najmanje triju različitih vanjskih rasvjetnih instalacija,



posjedovanje potvrde o razini kompetencije u upotrebi softvera za projektiranje rasvjete radi izračuna pokazatelja gustoće snage (PDI) i

10

pokazatelja godišnje potrošnje energije (AECI) (npr. potvrda European Lighting Expert),


iskustvo u upotrebi provjerenog softvera za izračun osvijetljenosti (npr. u skladu s testnim slučajem CIE 171, tablicama refleksije od
površine ceste ili drugim relevantnim normama),



odgovarajuća stručna kvalifikacija inženjera u području rasvjete ili članstvo u stručnom tijelu u području projektiranja rasvjete.

Provjera: ponuditelj dostavlja popis osoba koje će biti odgovorne za projekt ako ponuditelj bude uspješan te navodi njihove obrazovne i stručne
kvalifikacije, relevantno iskustvo u projektiranju u stvarnim projektima i, ako je relevantno, iskustvo u upotrebi softvera za projektiranje rasvjete i
naziv tog softvera. Popis bi trebao uključivati i osobe koje zapošljavaju podugovaratelji ako se projektiranje namjerava podugovoriti.
Javni naručitelj po vlastitom nahođenju može prihvatiti iskustvo u manje od triju projekata projektiranja rasvjetnih instalacija ako je razmjer
projektiranja bio dovoljno velik (tj. ako je iznosio barem 70 % veličine plana projekta koji je predmet poziva na dostavu ponuda) i ako je trajao
dovoljno dugo (tj. najmanje tri godine).
SC2. Kompetencije tima za ugradnju
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
(Primjenjuje se kada odgovornost za ugradnju ne preuzima osoblje javnog naručitelja odgovorno za održavanje.)
Ponuditelj mora dokazati da će radove ugradnje planirati, provjeriti i odobriti osoblje koje ispunjava sljedeće zahtjeve u pogledu najmanjeg iskustva
i kvalifikacija:


najmanje tri godine relevantnog iskustva u ugradnji vanjskih rasvjetnih sustava,



sudjelovanje u ugradnji najmanje triju različitih projekata ugradnje,



odgovarajuća stručna kvalifikacija u području elektrotehnike i članstvo u stručnom tijelu koje odgovara radovima koje provode (npr.
certificirani rasvjetni tehničar). Trebalo bi navesti popis relevantnih rasvjetnih sustava koje su osobe ugradile i odgovarajući „razmjer
projekta”.
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Provjera:
Ponuditelj dostavlja popis osoba odgovornih za radove ugradnje ako ponuditelj bude uspješan te navodi njihove obrazovne i stručne kvalifikacije,
evidenciju o osposobljavanju i relevantno iskustvo u ugradnji u stvarnim projektima. Popis bi trebao uključivati i osobe koje zapošljavaju
podugovaratelji ako se ugradnja namjerava podugovoriti.
Javni naručitelj po vlastitom nahođenju može prihvatiti iskustvo u manje od triju projekata ugradnje rasvjetnih instalacija ako je razmjer ugradnje
bio dovoljno velik (tj. ako je iznosio barem 70 % veličine plana projekta koji je predmet poziva na dostavu ponuda) i ako je trajao dovoljno dugo (tj.
najmanje tri godine).
ODREDBE O IZVRŠENJU UGOVORA
CPC2. Osiguranje primjereno kvalificiranog osoblja za izvedbu ugovorenih radova
(Primjenjuje se na SC1 i SC2.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Uspješan ponuditelj (ugovaratelj) osigurava da osoblje navedeno u dokumentaciji koja je dostavljena radi dokazivanja usklađenosti s mjerilom SC1
i/ili SC2 doista i sudjeluje u radovima obuhvaćenima ugovorom.
U slučajevima kada osoblje koje je izvorno dodijeljeno projektu nije dostupno, ugovaratelj to mora javiti javnom naručitelju i osigurati zamjenu ili
zamjene s jednakovrijednim ili većim iskustvom i stručnošću.
Dokaz o kvalifikacijama zamjenskog osoblja dostavlja se na isti način kao što je opisano za SC1 i/ili SC2, prema potrebi.
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2.3.

Energetski učinkovita oprema za rasvjetu: tehničke specifikacije (TS), mjerila za dodjelu (AC) i povezane odredbe
o izvršenju ugovora (CPC)

PREDMET
Mjerila iz odjeljka 3.3. odnose se posebno na kupnju energetski učinkovite opreme za cestovnu rasvjetu za: nove rasvjetne instalacije, obnovu
postojećih rasvjetnih instalacija, naknadnu ugradnju novih rasvjetnih tijela u postojeće instalacije ili naknadnu ugradnju novih izvora svjetlosti ili
kontrola za postojeća rasvjetna tijela. Mjerilo AECI-ja (TS4) isto tako uključuje ugovaranje usluga projektiranja.

Osnovna mjerila

Sveobuhvatna mjerila
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TS1. Učinkovitost rasvjetnih tijela
(Primjenjivo kada se izvori svjetlosti ili rasvjetna tijela zamjenjuju u
postojećoj rasvjetnoj instalaciji, a redizajniranje ne provodi. Ove se
razine ambicija ne bi trebale primjenjivati kada se zahtijeva i da izvori
svjetlosti imaju koreliranu temperaturu boje ≤ 2 700 K.)
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TS1. Učinkovitost rasvjetnih tijela
(Primjenjivo kada se izvori svjetlosti ili rasvjetna tijela zamjenjuju u
postojećoj rasvjetnoj instalaciji i ne provodi se redizajniranje. Ove se
razine ambicija ne bi trebale primjenjivati kada se zahtijeva i da izvori
svjetlosti imaju koreliranu temperaturu boje ≤ 2 700 K.)

Učinkovitost rasvjetnih tijela koje treba ugraditi mora biti veća od Učinkovitost rasvjetnih tijela koje treba ugraditi mora biti veća od
odgovarajuće referentne vrijednosti navedene u nastavku.
odgovarajuće referentne vrijednosti navedene u nastavku.
Godina poziva
na dostavu
ponuda*
2018.–2019.
2020.–2021.
2022.–2023.

Godina poziva
na dostavu
ponuda*
2018.–2019.
2020.–2021.
2022.–2023.

Učinkovitost (lm/W)
120
137
155

Učinkovitost (lm/W)
130
147
165

Provjera:
Ponuditelj dostavlja standardnu fotometrijsku dokumentaciju koja je
kompatibilna s uobičajenim softverom za planiranje rasvjete i koja
sadržava tehničke specifikacije o izlaznoj svjetlosti i potrošnji energije
rasvjetnog tijela izmjerene pouzdanim, točnim, ponovljivim i
najsuvremenijim metodama mjerenja. Metode moraju poštovati
relevantne međunarodne norme, ako su one dostupne.

Provjera:
Ponuditelj dostavlja standardnu fotometrijsku dokumentaciju koja je
kompatibilna s uobičajenim softverom za planiranje rasvjete i koja
sadržava tehničke specifikacije o izlaznoj svjetlosti i potrošnji energije
rasvjetnog tijela izmjerene pouzdanim, točnim, ponovljivim i
najsuvremenijim metodama mjerenja. Metode moraju poštovati
relevantne međunarodne norme, ako su one dostupne.

*Zbog brzog tehnološkog razvoja u području učinkovitosti rasvjetnih
tijela koja se temelje na LED svjetlima predlaže se da bi se referentne
vrijednosti koje su ovdje navedene za pozive na podnošenje ponuda
trebale povećavati u sljedećih šest godina kako bi se izbjeglo njihovo
zastarijevanje prije ponovne revizije mjerila EU-a za zelenu javnu
nabavu.

*Zbog brzog tehnološkog razvoja u području učinkovitosti rasvjetnih
tijela koja se temelje na LED svjetlima predlaže se da bi se referentne
vrijednosti koje su ovdje navedene za pozive na podnošenje ponuda
trebale povećavati u sljedećih šest godina kako bi se izbjeglo njihovo
zastarijevanje prije ponovne revizije mjerila EU-a za zelenu javnu
nabavu.
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TS2. Kompatibilnost kontrolnih uređaja za regulaciju intenziteta svjetlosti
(Primjenjivo na sve pozive na podnošenje ponuda.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Rasvjetna instalacija mora biti kompatibilna s kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti i omogućivati programirano isključivanje
tijekom razdoblja niskog intenziteta upotrebe cesta noću.
Provjera:
Ponuditelj objašnjava kako je predložena rasvjetna instalacija kompatibilna s programiranom regulacijom intenziteta svjetlosti i isključivanjem. To
bi objašnjenje trebalo uključivati svu relevantnu dokumentaciju proizvođača izvora svjetlosti i rasvjetnih tijela koje je ponuditelj predložio za
upotrebu.
Ako kontrolni uređaji nisu ugrađeni u rasvjetno tijelo, u dokumentaciji bi trebalo navesti koja se kontrolna sučelja mogu upotrebljavati za regulaciju
intenziteta svjetlosti.
U dokumentaciji se navodi i koje su metode regulacije intenziteta kompatibilne, na primjer:
 regulacija intenziteta svjetlosti koja se temelji na unaprijed postavljenom razdoblju očekivanog niskog intenziteta upotrebe cesta noću,
 početna regulacija intenziteta svjetlosti prekomjerno dizajniranih rasvjetnih instalacija kako bi se nadoknadila postupna smanjenja
svjetlosnog toka u lumenima,
 promjenjiva regulacija intenziteta svjetlosti kako bi se održala ciljna osvijetljenost u promjenjivim vremenskim uvjetima.
TS3. Minimalna učinkovitost regulacije intenziteta svjetlosti
TS3. Minimalna učinkovitost regulacije intenziteta svjetlosti
(Primjenjivo na sve pozive na podnošenje ponuda osim ako je jasno da (Primjenjivo na sve pozive na podnošenje ponuda osim ako je jasno
bi kontrolni uređaji za regulaciju intenziteta svjetlosti doveli do većeg da bi kontrolni uređaji za regulaciju intenziteta svjetlosti doveli do
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ukupnog troška vlasništva. Naručitelji bi u pozivu na dostavu ponuda većeg ukupnog troška vlasništva. Naručitelji bi u pozivu na dostavu
trebali jasno definirati željenu učinkovitost regulacije intenziteta ponuda trebali jasno definirati željenu učinkovitost regulacije
svjetlosti.)
intenziteta svjetlosti.)
Svi izvori svjetlosti i rasvjetna tijela ugrađuju se s potpuno funkcionalnim
kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti koji se mogu
programirati tako da postoji barem jedna unaprijed određena razina
smanjenja intenziteta na barem 50 % najveće izlazne svjetlosti.
Provjera:
Ponuditelj za izvore svjetlosti i rasvjetna tijela čiju upotrebu predlaže
dostavlja dokumentaciju proizvođača iz koje je vidljivo da su oni
kompatibilni s kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti.
U dokumentaciji se navodi i koji su kontrolni uređaji za regulaciju
intenziteta ugrađeni, na primjer:
 unaprijed određena regulacija intenziteta svjetlosti ili
 promjenjiva regulacija intenziteta svjetlosti koja se temelji na
vremenskim uvjetima ili intenzitetu prometa.
Usto, u dokumentaciji se moraju jasno navesti krivulja izlazne svjetlosti u
odnosu na snagu i najveće moguće smanjenje intenziteta svjetlosti te se
moraju dati upute za programiranje i reprogramiranje kontrolnih uređaja.

Svi izvori svjetlosti i rasvjetna tijela ugrađuju se s potpuno
funkcionalnim kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti
koji se mogu programirati tako da postoje barem dvije unaprijed
određene razine smanjenja intenziteta na barem 10 % najveće izlazne
svjetlosti.
Provjera:
Ponuditelj za izvore svjetlosti i rasvjetna tijela čiju upotrebu predlaže
dostavlja dokumentaciju proizvođača iz koje je vidljivo da su oni
kompatibilni s kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti.
U dokumentaciji se navodi i koji su kontrolni uređaji za regulaciju
intenziteta ugrađeni, na primjer:
 unaprijed određena regulacija intenziteta svjetlosti ili
 promjenjiva regulacija intenziteta svjetlosti koja se temelji na
vremenskim uvjetima ili intenzitetu prometa.
Usto, u dokumentaciji se moraju jasno navesti krivulja izlazne svjetlosti
u odnosu na snagu i najveće moguće smanjenje intenziteta svjetlosti te
se moraju dati upute za programiranje i reprogramiranje kontrolnih
uređaja.

TS4. Pokazatelj godišnje potrošnje energije (AECI)
(Primjenjivo kada se projektira nova rasvjetna instalacija ili kada je potrebno redizajniranje zbog obnove postojeće rasvjetne instalacije ili
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naknadne ugradnje novih rasvjetnih tijela. Naručitelji bi posebnu pozornost trebali posvetiti brojevima koje projektant/ponuditelj dostavi za
faktore održavanja i iskorištavanja te bi trebali provjeriti jesu li oni realistični i opravdani.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila iako su referentne vrijednosti za pokazatelj gustoće snage više kod pristupa sa sveobuhvatnom razinom –
vidjeti Tehnički prilog I.)
Naručitelj dostavlja tehničke nacrte rasporeda cesta, zajedno s područjima koja treba osvijetliti i zahtjevima u pogledu osvijetljenosti/svjetljivosti.
Za ceste klase M naručitelj definira koeficijent reflektivnosti od površine ceste koji bi ponuditelji trebali upotrebljavati u svojim izračunima
svjetljivosti.
Kako bi pomogao ponuditeljima s pretpostavkama u pogledu faktora održavanja projekta, naručitelj bi trebao definirati koliko će se često rasvjetna
tijela čistiti.
Za prosječnu jačinu osvjetljenja/svjetljivosti koju naručitelj definira AECI projekta mora biti u skladu s jednadžbom u nastavku:
AECIprojekt ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001
pri čemu vrijedi sljedeće:
PDI je pokazatelj gustoće snage, u jedinicama W·lx–1·m–2,
Em je najveća jačina osvjetljenja (lx),
FD je faktor smanjenja intenziteta za programirano reguliranje intenziteta svjetlosti,
T je vrijeme rada (sati·god–1),
0,001 je faktor koji se koristi radi izražavanja W u kW.
Vrijednost PDIref koja se upotrebljava ovisi o širini ceste i godini, kako je navedeno u Tehničkom prilogu I. Vrijednosti PDIref niže od onih
navedenih u Tehničkom prilogu I. opravdane su u slučajevima u kojima su utvrđeni i izvori svjetlosti s koreliranom temperaturom boje ≤ 2 700 K.
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Provjera:
Ponuditelj navodi koji je softver za rasvjetu upotrijebljen za izračun vrijednosti PDI i prikazuje jasan izračun u kojem su vidljive vrijednosti za
učinkovitost rasvjetnog tijela, faktor održavanja i faktor iskorištavanja njihova predloženog projekta. Rezultati izračuna moraju uključivati mrežu
mjerenja i izračunane vrijednosti osvjetljenja/svjetljivosti.
TS5. Mjerenje
TS5. Mjerenje
(Primjenjivo na sve ponuditelje kada još ne postoji namjensko mjerenje (Primjenjivo na sve ponuditelje kada još ne postoji namjensko
za rasvjetnu instalaciju.)
mjerenje za rasvjetnu instalaciju.)
Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda navodi sve posebne tehničke
zahtjeve za mjerni sustav.
Ponuditelj dostavlja pojedinosti o predloženoj opremi za mjerenje i svoj
pomoćnoj opremi koja je potrebna kako bi se pratila potrošnja električne
energije na razini rasvjetne instalacije za istu rasvjetnu instalaciju koja je
predmet poziva na dostavu ponuda.

Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda navodi sve posebne tehničke
zahtjeve za mjerni sustav.
Ponuditelj dostavlja pojedinosti o predloženoj opremi za mjerenje i svoj
pomoćnoj opremi koja je potrebna kako bi se pratila potrošnja
električne energije na razini rasvjetne instalacije za istu rasvjetnu
instalaciju koja je predmet poziva na dostavu ponuda.
Mjerni uređaj mora imati mogućnost evidentiranja podataka na 24satnoj osnovi, a ti se podaci kasnije moraju moći preuzeti lokalno ili na
Provjera:
Ponuditelj dostavlja tehničke specifikacije o mjerenju i mjernom sustavu daljinu.
te daje jasne upute o upravljanju tim sustavom i njegovu održavanju. Za
svaku zonu kontrole dostavlja se potvrda o umjeravanju koja je usklađena Provjera:
s Direktivom 2004/22/EZ o mjernim instrumentima.
Ponuditelj dostavlja tehničke specifikacije o mjerenju i mjernom
sustavu te daje jasne upute o upravljanju tim sustavom i njegovu
održavanju. Za svaku zonu kontrole dostavlja se potvrda o umjeravanju
koja je usklađena s Direktivom 2004/22/EZ o mjernim instrumentima.
TS6. Faktor snage
(Primjenjivo kod nabave LED rasvjetnih tijela.)

TS6. Faktor snage
(Primjenjivo kod nabave LED rasvjetnih tijela.)
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Faktor snage za rasvjetno tijelo koje se ugrađuje mora biti ≥ 0,90.

Faktor snage za rasvjetno tijelo koje se ugrađuje mora biti ≥ 0,95.

Provjera:
Ponuditelj dostavlja izjavu o usklađenosti s mjerilom za opremu za
rasvjetu koju namjerava dobaviti, popraćenu izjavom proizvođača i
rezultatima ispitivanja provedenih u skladu s normom IEC 61000-3-2.

Provjera:
Ponuditelj dostavlja izjavu o usklađenosti s mjerilom za opremu za
rasvjetu koju namjerava dobaviti, popraćenu izjavom proizvođača i
rezultatima ispitivanja provedenih u skladu s normom IEC 61000-3-2.

MJERILA ZA DODJELU
AC1. Poboljšana učinkovitost rasvjetnih tijela
(Primjenjuje se na TS1.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ocjena od najviše X bodova dodjeljuje se ponuditeljima koji mogu isporučiti izvore svjetlosti ili rasvjetna tijela koji premašuju najmanju svjetlosnu
učinkovitost utvrđenu u specifikaciji TS1.
Najviši broj bodova (X) dodijelit će se ponudi s najvećom vrijednošću svjetlosne učinkovitosti, a ostalim će se ponudama u kojima izvori svjetlosti
ili rasvjetna tijela premašuju najmanje zahtjeve iz specifikacije TS1, ali ne dostižu vrijednost iz ponude s najvećom učinkovitošću, bodovi
dodjeljivati razmjerno toj vrijednosti.
AC2. Poboljšani AECI
(Primjenjuje se na TS4.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
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Ocjena od najviše X bodova dodjeljuje se ponuditeljima koji mogu isporučiti projekte koji dovode do vrijednosti AECI koja je manja od najvećeg
ograničenja utvrđenog u specifikaciji TS4.
Najviši broj bodova (X) dodijelit će se ponudi s najnižom vrijednošću AECI, a ostalim će se ponudama čije su vrijednosti projekta manje od
najvećeg ograničenja iz specifikacije TS4, ali ne dostižu vrijednost iz ponude s najmanjom potrošnjom energije, bodovi dodjeljivati razmjerno toj
vrijednosti.

ODREDBA O IZVRŠENJU UGOVORA
CPC3. Kontrolni uređaj za regulaciju intenziteta svjetlosti
(Primjenjuje se na TS2 i TS3.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ako ugovaratelj iz bilo kojeg razloga promijeni izvore svjetlosti i/ili rasvjetna tijela u odnosu na one koji su navedeni u uspješnoj ponudi, novi
izvori svjetlosti i/ili rasvjetna tijela moraju ispuniti barem sljedeće zahtjeve:
 jednaka kompatibilnost s kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti kao i izvorna oprema,
 ista fleksibilnost programiranja,
 mogućnost postizanja barem istog najvećeg smanjenja intenziteta svjetlosti i
 slična krivulja izlazne svjetlosti u odnosu na snagu.
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To se pitanje razrješava dostavom slične dokumentacije proizvođača novih izvora svjetlosti i/ili rasvjetnih tijela koja bi opravdala odabir novih
rasvjetnih tijela i/ili izvora svjetlosti.
CPC4. Puštanje u pogon kontrolnih uređaja za rasvjetu i pravilno upravljanje njima
(Primjenjuje se na TS2 i TS3.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Uspješni ponuditelj (ugovaratelj) osigurava da novi ili renovirani rasvjetni sustavi i kontrolni uređaji pravilno funkcioniraju.
 Svi kontrolni uređaji povezani s dnevnom svjetlošću moraju biti umjereni tako da isključe rasvjetu kada je dnevna svjetlost dovoljno jaka.
 Svi prometni senzori moraju se ispitati kako bi se provjerilo registriraju li vozila, bicikle i pješake, prema potrebi.
 Za sve vremenske sklopke, pokretače za održavanje konstantne osvijetljenosti i kontrolne uređaje za regulaciju intenziteta svjetlosti mora se
dokazati da mogu ispuniti sve relevantne specifikacije koje javni naručitelj utvrdi u pozivu na dostavu ponuda.
Ako se nakon puštanja sustava u pogon čini da kontrolni uređaji za rasvjetu ne ispunjavaju prethodno navedene relevantne zahtjeve, ugovaratelj je
dužan prilagoditi i/ili ponovno umjeriti kontrolne uređaje bez dodatnog troška za javnog naručitelja.
Ugovaratelj mora dostaviti izvješće u kojem je detaljno opisano kako su provedene relevantne prilagodbe i umjeravanja te kako se postavke mogu
koristiti.
Napomena: za velike infrastrukture nova ili obnovljena instalacija možda će morati biti kompatibilna samo s postojećim kontrolnim sustavima koji
se upotrebljavaju za širu rasvjetnu mrežu. U toj bi se situaciji ova odredba o izvršenju ugovora odnosila i na kompatibilnost kontrolnih uređaja s
postojećim kontrolnim sustavom.
CPC5. Isporuka izvorno utvrđene opreme za rasvjetu
(Primjenjuje se na TS1–6 i AC1–2.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ugovaratelj osigurava da se oprema za rasvjetu (uključujući izvore svjetlosti, rasvjetna tijela i kontrolne uređaje za rasvjetu) ugradi kako je utvrđeno
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u izvornoj ponudi.
Ako ugovaratelj promijeni opremu za rasvjetu u odnosu na onu koja je utvrđena u izvornoj ponudi, mora u pisanom obliku dostaviti objašnjenje te
promjene, a sva zamjenska oprema mora odgovarati tehničkim specifikacijama izvorne opreme za rasvjetu ili ih premašiti (npr. učinkovitost
rasvjetnih tijela, funkcija regulacije intenziteta svjetlosti, RULO itd.).
U svakom slučaju, ugovaratelj dostavlja vremenski raspored stvarno ugrađene opreme za rasvjetu, kojemu prilaže račune proizvođača ili dostavnice.
Ako se ugradi alternativna oprema za rasvjetu, dostavljaju se proizvođačevi rezultati ispitivanja i izvješća o svjetlosnoj učinkovitosti svih novih
izvora svjetlosti i rasvjetnih tijela, zajedno s relevantnom dokumentacijom u kojoj je navedena učinkovitost svih novih kontrolnih uređaja za
rasvjetu.

CPC6. Usklađenost stvarne energetske učinkovitosti i razina
osvjetljenja s tvrdnjama iz projekta
(Preporučuje se samo za velike instalacije znatne snage u neurbanim
okolinama.)
Ako je relevantno, naručitelj odabire primjereno neurbano potpodručje
ceste na kojem je položaj rasvjetnih tijela u skladu s fotometrijskom
studijom PDI-ja za in situ fotometrijska mjerenja (u skladu s normom
EN 13032-2) i mjerenja potrošnje energije (u skladu s normom
EN 13201-5) tijekom dogovorenog razdoblja od jednog tjedna.
Na odabranim potpodručjima osvjetljenje ne smije biti znatnije ometano
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drvećem, autobusnim stajalištima, parkiranim vozilima ni pozadinskom
svjetlošću oglasnih ploča ili zgrada.
Ako je sporno odstupa li učinak stvarne reflektivnosti od površine ceste
znatno od pretpostavki iz projekta, za ceste klase M za koje postoje
zahtjevi u pogledu svjetljivosti prihvatljivo je umjesto toga dostaviti
podatke o osvijetljenosti.
Trebalo bi uzeti u obzir parametre koji utječu na nesigurnost u
mjerenjima osvijetljenosti navedene u Prilogu F normi EN 13201-4.
Preporučuje se upotreba automatiziranih sustava za mjerenje
osvijetljenosti i dogovor o dopuštenim odstupanjima u pogledu
osvijetljenosti i podatkovnih točaka prije početka projekta (predlaže se
±10 %).
Tijekom istog razdoblja od jednog tjedna mjere se i/ili računaju vršna
snaga (W) i potrošnja energije (kWh) za odgovarajuće svjetlosne točke.
Vrijednosti za PDI i AECI izmjerene in situ moraju iznositi ±10 %
vrijednosti AECI iz projekta i ±15 % vrijednosti PDI iz projekta.
Napomena: posljedice neusklađenosti vrijednosti za PDI i/ili AECI s
vrijednostima iz projekta trebale bi biti utvrđene u pozivu na dostavu
ponuda. Opcije bi mogle uključivati sljedeće:
 obavljanje popravaka bez dodatnog troška za naručitelja,
 financijske sankcije razmjerne stupnju neusklađenosti (mogu biti
povezane s predviđenim dodatnim troškovima za električnu energiju
tijekom utvrđenog razdoblja koji su posljedica slabije učinkovitosti
instalacije).
Ako se neusklađenost osporava, naručitelj može ponoviti mjerenja na
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istom potpodručju ili odabrati drugo potpodručje ako se može tvrditi da
izvorno potpodručje nije bilo primjereno za mjerenje. Naručitelj ne
snosi troškove dodatnih mjerenja.
Ako je učinkovitost veća od predviđanja iz projekta, mogu se
primijeniti novčane nagrade ako ih naručitelj odluči definirati u pozivu
na dostavu ponuda.

24

2.4.

Oprema za rasvjetu s malim svjetlosnim onečišćenjem: tehničke specifikacije (TS), mjerila za dodjelu (AC) i
povezane odredbe o izvršenju ugovora (CPC)

PREDMET
Mjerila iz odjeljka 3.4. odnose se posebno na kupnju opreme za cestovnu rasvjetu s malim svjetlosnim onečišćenjem za: nove rasvjetne instalacije,
obnovu postojećih rasvjetnih instalacija, naknadnu ugradnju novih rasvjetnih tijela u postojeće instalacije ili naknadnu ugradnju novih izvora
svjetlosti ili kontrolnih uređaja u postojeća rasvjetna tijela.
Osnovna mjerila

Sveobuhvatna mjerila
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TS7. Udio svjetlosti prema gore (RULO) i ometajuće svjetlosti
(Primjenjivo na sve ugovore u kojima se kupuju nova rasvjetna tijela.)

TS7. Udio svjetlosti prema gore (RULO) i ometajuće svjetlosti
(Primjenjivo na sve ugovore u kojima se kupuju nova rasvjetna tijela.
Ako je odsjaj ili ometajuća svjetlost sporno pitanje, naručitelji bi
Vrijednost za RULO svih kupljenih modela rasvjetnih tijela mora trebali razmotriti utvrđivanje zahtjeva za C3 kodove svjetlosnog toka.)
iznositi 0,0 %.
Ako radi optimalnog razmještaja stupova ili zbog prostornih ograničenja Svi kupljeni modeli rasvjetnih tijela moraju imati vrijednost od 0,0 % za
pozicioniranja stupa nosač svjetiljke mora biti nagnut, vrijednost za RULO, a C3 kod svjetlosnog toka mora im biti ≥ 97 u skladu s
RULO mora se održati na 0,0 % čak i ako je rasvjetno tijelo nagnuto u fotometrijskim podacima.
skladu s potrebnim kutom.
Ako radi optimalnog razmještaja stupova ili zbog prostornih ograničenja
pozicioniranja stupa nosač svjetiljke mora biti nagnut, vrijednost za
Provjera:
Ponuditelj dostavlja fotometrijsku dokumentaciju. Ona mora sadržavati RULO mora se održati na 0,0 % čak i ako je rasvjetno tijelo nagnuto u
tablicu fotometrijske jakosti iz koje se računa RULO u skladu s skladu s potrebnim kutom.
normama EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, Prilogom D normi Provjera:
IEC 62722-1 ili drugim relevantnim međunarodnim normama.
Ponuditelj dostavlja fotometrijsku dokumentaciju. Ona mora sadržavati
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Ako se rasvjetna tijela ne ugrađuju vodoravno, u fotometrijskoj
dokumentaciji mora se dokazati sljedeće:
– usklađivanje podataka za kut jednak nagibu rasvjetnog tijela i dalje
dovodi do vrijednosti RULO od 0,0 % ili
– rasvjetna tijela dodatno su zaštićena i takva pokazuju vrijednost RULO
od 0,0 % kada su nagnuta pod kutom ugradnje iz projekta.

tablicu fotometrijske jakosti iz koje se računa RULO u skladu s
normama EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, Prilogom D normi
IEC 62722-1 ili drugim relevantnim međunarodnim normama.
Ako se rasvjetna tijela ne ugrađuju vodoravno, u fotometrijskoj
dokumentaciji mora se dokazati sljedeće:
– usklađivanje podataka za kut jednak nagibu rasvjetnog tijela i dalje
dovodi do vrijednosti RULO od 0,0 % i vrijednosti C3 koda svjetlosnog
toka ≥ 97 ili
– rasvjetna tijela dodatno su zaštićena i takva pokazuju vrijednost RULO
od 0,0 % i vrijednost C3 koda svjetlosnog toka ≥ 97 kada su nagnuta pod
kutom ugradnje iz projekta.

TS8. Uznemiravanje
(Vrijednost korelirane temperature boje izravno je povezana s ljudskom percepcijom pa bi ju trebalo specificirati ako postoji bojazan da bi boja
mogla uznemiravati ljude.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Kako bi se smanjio rizik od uznemiravanja ljudi, u stambenim područjima korelirana temperatura boje izvora svjetlosti mora biti ≤ 3 000 K i mora
se instalirati program za regulaciju intenziteta svjetlosti ili isključivanje*.
Provjera:
Ponuditelj na zahtjev dostavlja spektre svjetlosti svih žarulja koje će isporučiti.
Ponuditelj izvješćuje o mjerenjima korelirane temperature boje u skladu s normom CIE 15.
U slučaju regulacije intenziteta svjetlosti, ponuditelj dostavlja pojedinosti o predloženim kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta i rasponu
mogućnosti regulacije intenziteta, koje moraju omogućavati barem regulaciju intenziteta ili isključivanje na temelju astronomskog sata.
*Prema specifikacijama naručitelja (potencijalno definirano u specifikaciji TS3 ako je to uključeno u poziv na dostavu ponuda).
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TS9. Ekološko svjetlosno onečišćenje i vidljivost zvijezda
(Vrijednost G-indeksa izravno je povezana s udjelom plave svjetlosti pa
bi je trebalo specificirati ako postoji bojazan od učinaka svjetlosnog
onečišćenja na divlju floru i faunu ili na vidljivost zvijezda.)

TS9. Ekološko svjetlosno onečišćenje i vidljivost zvijezda
(Vrijednost G-indeksa izravno je povezana s udjelom plave svjetlosti pa
bi je trebalo specificirati ako postoji bojazan od učinaka svjetlosnog
onečišćenja na divlju floru i faunu ili na vidljivost zvijezda.)
Naručitelji bi trebali imati na umu da rasvjetna tijela koja su
U parkovima, vrtovima i područjima koja naručitelj smatra ekološki usklađena s ovim zahtjevom vjerojatno neće ispunjavati TS1 za
učinkovitost rasvjetnih tijela.)
osjetljivima G-indeks mora biti ≥ 1,5*.
U parkovima i vrtovima koji su otvoreni tijekom noći mora biti instaliran
U parkovima, vrtovima i područjima koja naručitelj smatra ekološki
program za regulaciju intenziteta svjetlosti**.
Program za isključivanje primjenjuje se na sve relevantno vrijeme osjetljivima ili bilo kojem području unutar polumjera od 30 km od
urbanog opservatorija za optičku astronomiju ili unutar polumjera od
tijekom kojeg su parkovi i vrtovi zatvoreni.
Program za regulaciju intenziteta svjetlosti i/ili isključivanje** instalira 100 km od velikog opservatorija za optičku astronomiju G-indeks mora
biti ≥ 2,0*.
se i u svim ostalim ekološki osjetljivim područjima.
U parkovima i vrtovima koji su otvoreni tijekom noći mora biti instaliran
program za regulaciju intenziteta svjetlosti**.
Provjera:
Program za isključivanje primjenjuje se na sve relevantno vrijeme
Ponuditelj dostavlja mjerenja G-indeksa***.
tijekom kojeg su parkovi i vrtovi zatvoreni.
Program za regulaciju intenziteta svjetlosti i/ili isključivanje** instalira
*Ako se G-indeks ne može izračunati, korelirana temperatura boje može se se i u svim ostalim ekološki osjetljivim područjima ili unutar definiranog
koristiti kao orijentacija, ali uvijek se mora imati na umu da njezina upotreba
kruga od relevantnih optičkih opservatorija.
kao mjere za plavu svjetlost nije potpuno točna. Vrijednost G-indeksa ≥ 1,5
obično bi (ali ne uvijek) odgovarala vrijednosti korelirane temperature boje
≤ 3 000 K.
**Prema specifikacijama naručitelja (potencijalno definirano u specifikaciji
TS3 ako je to uključeno u pozivu na dostavu ponuda).
***G-indeks može se brzo i jednostavno izračunati upotrebom istih
fotometrijskih podataka koji se upotrebljavaju za izračun korelirane

Provjera:
Ponuditelj dostavlja mjerenja G-indeksa***.
*Ako se G-indeks ne može izračunati, korelirana temperatura boje može se
koristiti kao orijentacija, ali uvijek se mora imati na umu da njezina upotreba
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temperature boje putem radnog lista u Excelu koji je dostupan na sljedećoj kao mjere za plavu svjetlost nije potpuno točna. Vrijednost G-indeksa ≥ 2,0
stranici:
obično bi (ali ne uvijek) odgovarala vrijednosti korelirane temperature boje
≤ 2 700 K.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg.
**Prema specifikacijama naručitelja (potencijalno definirano u specifikaciji
TS3 ako je to uključeno u pozivu na dostavu ponuda).
***G-indeks može se brzo i jednostavno izračunati upotrebom istih
fotometrijskih podataka koji se upotrebljavaju za izračun korelirane
temperature boje putem radnog lista u Excelu koji je dostupan na sljedećoj
stranici:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg.
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2.5.

Kvalitetna i izdržljiva oprema za rasvjetu: tehničke specifikacije (TS), mjerila za dodjelu (AC) i povezane odredbe
o izvršenju ugovora (CPC)

PREDMET
Mjerila iz odjeljka 3.5. odnose se posebno na kupnju kvalitetne i izdržljive opreme za cestovnu rasvjetu za: nove rasvjetne instalacije, obnovu
postojećih rasvjetnih instalacija, naknadnu ugradnju novih rasvjetnih tijela u postojeće instalacije ili naknadnu ugradnju novih izvora svjetlosti ili
kontrolnih uređaja u postojeća rasvjetna tijela.
Osnovna mjerila

Sveobuhvatna mjerila
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TS10. Davanje uputa
(Primjenjivo kada su oprema i/ili kontrolni uređaji u određenoj rasvjetnoj instalaciji koji se traže u pozivu na dostavu ponuda drugačiji od
uobičajene opreme koja je ugrađena u drugim dijelovima šire rasvjetne mreže kojom naručitelj upravlja.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ponuditelj pri ugradnji novih ili obnovljenih rasvjetnih sustava dostavlja sljedeće informacije:
 upute za rastavljanje rasvjetnog tijela,
 upute o načinu zamjene izvora svjetlosti (ako je primjenjivo) i o tome koje se žarulje mogu koristiti u rasvjetnim tijelima bez smanjenja
energetske učinkovitosti,
 upute o načinu upravljanja kontrolnim uređajima za rasvjetu i o njihovu održavanju,
 u slučaju kontrolnih uređaja povezanih s dnevnom svjetlošću, upute o ponovnom baždarenju i prilagođavanju te
 u slučaju vremenskih sklopki, upute o prilagođavanju vremena isključivanja i savjete o tome kako to najbolje učiniti da bi se ispunile potrebe
za vidljivošću bez prekomjernog povećanja potrošnje energije.
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Provjera:
Ponuditelj dostavlja izjavu o usklađenosti s ovim mjerilom, potkrijepljenu primjerima pisanih uputa koje će se javnom naručitelju dostaviti ako
ponuditelj bude uspješan.
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TS11. Oporaba otpada
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ponuditelj provodi odgovarajuće ekološke mjere kako bi smanjio i oporabio otpad koji nastaje tijekom ugradnje novog ili obnovljenog rasvjetnog
sustava.
Sve otpadne žarulje, rasvjetna tijela i kontrolni uređaji za rasvjetu odvajaju se i šalju na oporabu u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i
elektroničkoj opremi (OEEO)6. Svi ostali otpadni materijali za koje se očekuje da će nastati i koji se mogu reciklirati prikupljaju se i dostavljaju
odgovarajućim postrojenjima.
Provjera:
Ponuditelj dostavlja pojedinosti o uspostavljenim postupcima za postupanje s otpadom i utvrđuje odgovarajuća mjesta na koja se OEEO i ostali
materijali koji se mogu reciklirati mogu odvesti radi odvajanja, recikliranja i oporabe toplinske energije, prema potrebi.
TS12. Vijek trajanja proizvoda, rezervni dijelovi i jamstvo

TS12. Vijek trajanja proizvoda, rezervni dijelovi i jamstvo

(Pragovi koji su ovdje utvrđeni primjenjivi su na izvore svjetlosti, (Pragovi koji su ovdje utvrđeni primjenjivi su na izvore svjetlosti,
žarulje i rasvjetna tijela koji se temelje na LED tehnologiji.)
žarulje i rasvjetna tijela koji se temelje na LED tehnologiji.)
Na 25 °C svi LED izvori svjetlosti moraju imati sljedeći nazivni vijek Na 25 °C svi LED izvori svjetlosti moraju imati sljedeći nazivni vijek
trajanja:
trajanja:

6



L96: 6 000 sati,



L96: 6 000 sati,



L70: 50 000 sati (projicirano),



L70: 100 000 sati (projicirano),



C0: 3 000 sati ili C10: 6 000 sati,



C0: 3 000 sati ili C10: 6 000 sati,

Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).
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C50: 50 000 sati (projicirano).

C50: 100 000 sati (projicirano).

Popravak ili dostava odgovarajućih zamjenskih dijelova za LED module Popravak ili dostava odgovarajućih zamjenskih dijelova za LED
kod kojih je iznenada došlo do kvara moraju biti obuhvaćeni module kod kojih je iznenada došlo do kvara moraju biti obuhvaćeni
petogodišnjim jamstvom koje počinje teći od datuma ugradnje.
petogodišnjim jamstvom koje počinje teći od datuma ugradnje.
Provjera:

Provjera:

Laboratorij s akreditacijom Međunarodne organizacije za akreditaciju
laboratorija koji ispunjava normu IES LM-80* u pogledu stvarnih
podataka i normu IES TM-21* u pogledu projiciranih podataka dostavlja
podatke o ispitivanju očuvanja svjetlosnog toka izvora svjetlosti u
lumenima.

Laboratorij s akreditacijom Međunarodne organizacije za akreditaciju
laboratorija koji ispunjava normu IES LM-80* u pogledu stvarnih
podataka i normu IES TM-21* u pogledu projiciranih podataka
dostavlja podatke o ispitivanju očuvanja svjetlosnog toka izvora
svjetlosti u lumenima.

Ponuditelj dostavlja primjerak minimalnog petogodišnjeg jamstva koje će Ponuditelj dostavlja primjerak minimalnog petogodišnjeg jamstva koje
se potpisati ako ponuda bude uspješna.
će se potpisati ako ponuda bude uspješna.
Ugovaratelj dostavlja primjerak jamstva koje će se primjenjivati ako
ponuda bude uspješna i pruža potrebne podatke za kontakt (barem
telefonski broj i adresu e-pošte) za odgovaranje na sve povezane upite ili
moguća potraživanja.

Ugovaratelj dostavlja primjerak jamstva koje će se primjenjivati ako
ponuda bude uspješna i pruža potrebne podatke za kontakt (barem
telefonski broj i adresu e-pošte) za odgovaranje na sve povezane upite
ili moguća potraživanja.

Radi veće jasnoće, jamstvo mora obuhvaćati barem troškove popravka ili
zamjene neispravnih dijelova LED modula u razumnom roku nakon
prijave kvara (naručitelj će ga definirati u pozivu na dostavu ponuda),
izravno ili preko drugih imenovanih subjekata. Zamjenski dijelovi trebali
bi biti jednaki izvornima, ali ako to nije moguće, mogu se koristiti
jednakovrijedni rezervni dijelovi koji imaju istu funkciju te istu ili bolju
učinkovitost.

Radi veće jasnoće, jamstvo mora obuhvaćati barem troškove popravka
ili zamjene neispravnih dijelova LED modula u razumnom roku nakon
prijave kvara (naručitelj će ga definirati u pozivu na dostavu ponuda),
izravno ili preko drugih imenovanih subjekata. Zamjenski dijelovi
trebali bi biti jednaki izvornima, ali ako to nije moguće, mogu se
koristiti jednakovrijedni rezervni dijelovi koji imaju istu funkciju te istu
ili bolju učinkovitost.
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Jamstvo ne obuhvaća sljedeće:

Jamstvo ne obuhvaća sljedeće:

a) neispravan rad koji je posljedica vandalizma, nesreća ili drugih a)
ekstremnih vremenskih uvjeta;

neispravan rad koji je posljedica vandalizma, nesreća ili drugih
ekstremnih vremenskih uvjeta;

b) žarulje ili rasvjetna tijela koji dugo rade u neuobičajenim uvjetima b)
(npr. koriste se s pogrešnim linijskim naponom) ako ugovaratelj to
može dokazati.

žarulje ili rasvjetna tijela koji dugo rade u neuobičajenim uvjetima
(npr. koriste se s pogrešnim linijskim naponom) ako ugovaratelj to
može dokazati.

*Ažurirat će se primjenom normi LM-84 i TM 28 kada te verzije budu *Ažurirat će se primjenom normi LM-84 i TM 28 kada te verzije budu
objavljene.
objavljene.

TS13. Mogućnost popravka
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ponuditelj stručnjacima mora osigurati jednostavan i praktičan pristup komponentama (npr. izvoru svjetlosti, žarulju, LED modulu, pokretaču)
nakon što se rasvjetno tijelo počne upotrebljavati.
Komponente se moraju moći identificirati, mora im se moći pristupiti i mora ih se moći ukloniti bez oštećenja komponenti ili rasvjetnog tijela.
Zamjena komponenti mora se moći obaviti na terenu (tj. na visini ugradnje rasvjetnog tijela) bez alata ili jednom od sljedećih vrsta odvijača:
standardni, Pozidriv, Phillips, Torx, imbus-ključ ili kombinirani ključ.
Provjera:
Ponuditelj dostavlja tehnički priručnik u kojem se nalazi shematski prostorni prikaz rasvjetnog tijela na kojem su prikazani dijelovi kojima se može
pristupiti i koji se mogu zamijeniti. Moraju se naznačiti i dijelovi obuhvaćeni sporazumima o uslugama na temelju jamstva.
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TS14. Stupanj zaštite od ulaza čestica
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Rasvjetna tijela za ceste klasa M i C moraju imati optički sustav sa stupnjem zaštite od ulaza čestica IP65 ili višim, ovisno o lokalnim uvjetima.
Rasvjetna tijela za ceste klase P moraju imati stupanj zaštite IP55 ili viši, ovisno o lokalnim uvjetima.
Provjera:
Ponuditelj dostavlja tehničke specifikacije u kojima dokazuje da je ovo mjerilo ispunjeno u skladu s točkom 9. norme IEC 60598-1.
Napomena: zbog tehničkih značajki rasvjetnih tijela ispitivanja ulaza prašine, krutih predmeta i vlage utvrđena u normi IEC 60598-1 nisu sva istovjetna
ispitivanjima iz norme IEC 60529. Objašnjenje IP sustava brojčanog označivanja navedeno je u Prilogu J normi.

TS15. Stopa kvara kontrolnog uređaja

TS15. Stopa kvara kontrolnog uređaja

Utvrđena stopa kvara kontrolnog uređaja mora biti manja od 0,2 % po Utvrđena stopa kvara kontrolnog uređaja mora biti manja od 0,1 % po
1 000 sati i mora biti obuhvaćena osmogodišnjim jamstvom za kontrolni 1 000 sati i mora biti obuhvaćena desetogodišnjim jamstvom za
uređaj.
kontrolni uređaj.
Provjera:

Provjera:

Ponuditelj dostavlja izjavu o usklađenosti s prethodno navedenom stopom Ponuditelj dostavlja izjavu o usklađenosti s prethodno navedenom
kvara za sve kontrolne uređaje koje namjerava isporučiti. Izjava mora biti stopom kvara za sve kontrolne uređaje koje namjerava isporučiti. Izjava
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potkrijepljena odgovarajućim ispitnim postupcima koji su standardni za mora biti potkrijepljena odgovarajućim ispitnim postupcima koji su
industriju.
standardni za industriju.
TS16. Označavanje LED rasvjetnih tijela
(Primjenjivo kada se ugrađuju nova LED rasvjetna tijela.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Na rasvjetnim tijelima čiju ugradnju ponuditelj predlaže moraju se nalaziti barem sljedeće tehničke informacije:


ime proizvođača, šifra, serijski broj i datum proizvodnje,



nazivna ulazna snaga,



svjetlosni tok pri 25 °C,



udio svjetlosti prema gore,



CIE kodovi svjetlosnog toka,



korelirana temperatura boje (CCT),



G-indeks,



naznaka tehnologije primijenjene u kontrolnom uređaju za regulaciju intenziteta svjetlosti (ako je primjenjivo).

Informacije se trebaju nalaziti na rasvjetnom tijelu, a ako je moguće i na dijelu rasvjetnog stupa kojemu se može pristupiti s tla. Ponuditelj bi trebao
navesti kako će se točno prikazati informacije (npr. hoće li biti na naljepnici s QR kodom, naljepnici s informacijama u čitljivom obliku ili će biti
ugravirani na metalnu pločicu).
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Provjera:
Ponuditelj dostavlja uzorak opisa naljepnice koju namjerava dostaviti sa svojom opremom za rasvjetu ako njegova ponuda bude uspješna.

MJERILA ZA DODJELU
AC3. Prošireno jamstvo
(Primjenjuje se na TS12.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ponuditeljima koji su spremni pružiti početna jamstva koja su dulja od najmanjih jamstvenih razdoblja navedenih u specifikaciji TS12 i čiji je trošak
već uključen u ponuđenu cijenu dodjeljuje se maksimalnih X bodova. Bodovi se dodjeljuju razmjerno vremenu za koje jamstvo premašuje najmanje
zahtjeve na sljedeći način:
 najkraće razdoblje + 1 godina: 0,2X bodova,
 najkraće razdoblje + 2 godine: 0,4X bodova,
 najkraće razdoblje + 3 godine: 0,6X bodova,
 najkraće razdoblje + 4 godine: 0,8X bodova,
 najkraće razdoblje + 5 godina ili dulje: X bodova.
Ponuditelji po izboru mogu navesti i kotacije za proširena jamstva koja nisu uključena u ponuđenu cijenu, ali za to se ne dodjeljuju bodovi. U tim
slučajevima plaćanje za bilo kakvo prošireno jamstvo neće biti potrebno do završne godine početnog jamstva, nakon čega će naručitelj uspješnom
ponuditelju platiti godišnju naknadu na početku svake godine proširenog jamstva.
Nadalje, naručitelj će imati mogućnost prihvaćanja ili odbijanja ponude proširenog jamstva sve do završne godine početnog jamstva. Troškovi za
prošireno jamstvo bit će početno predloženi troškovi uvećani za inflaciju.
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ODREDBE O IZVRŠENJU UGOVORA
CPC7. Predanost oporabi otpada i prijevoz na odgovarajuće lokacije
(Primjenjuje se na TS11.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ponuditelj dostavlja raspored prikupljanja otpada za vrijeme trajanja projekta. Osim toga, ponuditelj dostavlja pojedinosti o svakom razvrstavanju
obavljenom prije prijevoza na odgovarajuće lokacije utvrđene u izvornoj ponudi ili na druge odgovarajuće lokacije na kojima se otpad može
razvrstati, obraditi, reciklirati i, ako je relevantno, upotrijebiti za oporabu toplinske energije.
Kao dokaz o isporuci podnose se računi za isporuku.

CPC8. Označavanje LED rasvjetnih tijela
(Primjenjuje se na TS16.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Naručitelj se obvezuje za rasvjetna tijela koja isporučuje dostaviti naljepnice koje sadržavaju barem minimalne informacije utvrđene u specifikaciji
TS16.
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3.
3.1.

MJERILA EU-A ZA ZELENU JAVNU NABAVU ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU
Tehničke specifikacije (TS) i mjerila za dodjelu (AC)

PREDMET
Mjerila iz odjeljka 4.1. odnose se posebno na kupnju opreme za rasvjetu za prometnu signalizaciju te trošak upravljanja tom opremom i njezina
održavanja u utvrđenom roku.

Osnovna mjerila

Sveobuhvatna mjerila
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TS1. Trošak životnog ciklusa (LCC)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Trošak životnog ciklusa računa se na temelju specifikacija koje odredi naručitelj, a one bi trebale obuhvaćati:
 rok (npr. osam godina),
 popis potrebne prometne signalizacije (npr. okrugli crveni signali, okrugli žuti signali, okrugli zeleni signali, zeleni signali u obliku strelice,
signali za zaustavljanje pješaka i signali za slobodan prolaz pješaka),
 prosječni radni ciklus svakog prometnog signala (npr. crveni signal 55 %, žuti signal 2 %, zeleni signal 43 %) te
 cijenu električne energije (npr. 0,12 EUR/kWh).
Ponuditelj dostavlja sljedeće pojedinosti kako bi naveo potpunu procjenu troška životnog ciklusa:
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 razdoblje tijekom kojeg su žarulje obuhvaćene jamstvom za iznenadni kvar,
 nazivni vijek trajanja žarulje (tj. vrijeme kada se očekuje da će se izlazni svjetlosni tok smanjiti na 70 % izvornog toka),
 trošak nabave žarulja (i na početku i za sve potrebne zamjene tijekom utvrđenog vremena),
 trošak nabave svih pomoćnih uređaja,
 trošak nabave svih stupova, temelja i novih električnih priključaka te
 trošak ugradnje (sati rada pomnoženi s cijenama rada, uvećano za moguće troškove za opremu za dizanje itd.).
Provjera:
Naručitelj ponuditeljima dostavlja kalkulator za trošak životnog ciklusa koji se temelji na običnoj računalnoj proračunskoj tablici u koju su već
unesene informacije koje naručitelj treba navesti.
Ponuditelj podnosi primjerak ispunjene proračunske tablice zajedno s izjavom u kojoj potvrđuje da su ti troškovi valjani barem tijekom utvrđenog
razdoblja koje obuhvaća izvorni planirani vremenski raspored za izvršavanje ugovora nakon odabira uspješnog ponuditelja.
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TS2. Vijek trajanja proizvoda, rezervni dijelovi i jamstvo

TS2. Vijek trajanja proizvoda, rezervni dijelovi i jamstvo

(Pragovi koji su ovdje utvrđeni primjenjivi su na izvore svjetlosti, (Pragovi koji su ovdje utvrđeni primjenjivi su na izvore svjetlosti,
žarulje i rasvjetna tijela koji se temelje na LED tehnologiji.)
žarulje i rasvjetna tijela koji se temelje na LED tehnologiji.)
Na 25 °C svi LED izvori svjetlosti moraju imati sljedeći nazivni vijek Na 25 °C svi LED izvori svjetlosti moraju imati sljedeći nazivni vijek
trajanja:
trajanja:


L96: 6 000 sati,



L96: 6 000 sati,



L70: 50 000 sati (projicirano),



L70: 100 000 sati (projicirano),



L0C0: 3 000 sati ili C10: 6 000 sati,



L0C0: 3 000 sati ili C10: 6 000 sati,



C50: 50 000 sati (projicirano).



C50: 100 000 sati (projicirano).

Popravak ili dostava odgovarajućih zamjenskih dijelova za LED module Popravak ili dostava odgovarajućih zamjenskih dijelova za LED module
kod kojih je iznenada došlo do kvara moraju biti obuhvaćeni kod kojih je iznenada došlo do kvara moraju biti obuhvaćeni
petogodišnjim jamstvom koje počinje teći od datuma ugradnje.
sedmogodišnjim jamstvom koje počinje teći od datuma ugradnje.
Provjera:

Provjera:

Ispitivanje i provjeru provodi laboratorij s akreditacijom Međunarodne
organizacije za akreditaciju laboratorija koji ispunjava normu IES LM80* u pogledu stvarnih podataka i normu IES TM-21* u pogledu
projiciranih podataka.

Ispitivanje i provjeru provodi laboratorij s akreditacijom Međunarodne
organizacije za akreditaciju laboratorija koji ispunjava normu IES LM80* u pogledu stvarnih podataka i normu IES TM-21* u pogledu
projiciranih podataka.

Ponuditelj dostavlja primjerak minimalnog petogodišnjeg jamstva koje Ponuditelj dostavlja primjerak minimalnog sedmogodišnjeg jamstva koje
će se potpisati ako ponuda bude uspješna.
će se potpisati ako ponuda bude uspješna.
Ugovaratelj dostavlja primjerak jamstva koje će se primjenjivati ako Ugovaratelj dostavlja primjerak jamstva koje će se primjenjivati ako
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ponuda bude uspješna i pruža potrebne podatke za kontakt (barem ponuda bude uspješna i pruža potrebne podatke za kontakt (barem
telefonski broj i adresu e-pošte) za odgovaranje na sve povezane upite ili telefonski broj i adresu e-pošte) za odgovaranje na sve povezane upite ili
moguća potraživanja.
moguća potraživanja.
Radi veće jasnoće, jamstvo mora obuhvaćati barem troškove popravka
ili zamjene neispravnih dijelova LED modula u razumnom roku nakon
prijave kvara (naručitelj će ga definirati u pozivu na dostavu ponuda),
izravno ili preko drugih imenovanih subjekata. Zamjenski dijelovi trebali
bi biti jednaki izvornima, ali ako to nije moguće, mogu se koristiti
jednakovrijedni rezervni dijelovi koji imaju istu funkciju te istu ili bolju
učinkovitost.

Radi veće jasnoće, jamstvo mora obuhvaćati barem troškove popravka
ili zamjene neispravnih dijelova LED modula u razumnom roku nakon
prijave kvara (naručitelj će ga definirati u pozivu na dostavu ponuda),
izravno ili preko drugih imenovanih subjekata. Zamjenski dijelovi trebali
bi biti jednaki izvornima, ali ako to nije moguće, mogu se koristiti
jednakovrijedni rezervni dijelovi koji imaju istu funkciju te istu ili bolju
učinkovitost.

Jamstvo ne obuhvaća sljedeće:

Jamstvo ne obuhvaća sljedeće:

a) neispravan rad koji je posljedica vandalizma, nesreća ili drugih a) neispravan rad koji je posljedica vandalizma, nesreća ili drugih
ekstremnih vremenskih uvjeta;
ekstremnih vremenskih uvjeta;
b) žarulje ili rasvjetna tijela koji dugo rade u neuobičajenim uvjetima b) žarulje ili rasvjetna tijela koji dugo rade u neuobičajenim uvjetima
(npr. koriste se s pogrešnim linijskim naponom) ako ugovaratelj to
(npr. koriste se s pogrešnim linijskim naponom) ako ugovaratelj to
može dokazati.
može dokazati.
*Ažurirat će se primjenom normi LM-84 i TM 28 kada te verzije budu *Ažurirat će se primjenom normi LM-84 i TM 28 kada te verzije budu
objavljene.
objavljene.
MJERILA ZA DODJELU
AC1. Najniži trošak životnog ciklusa
(Primjenjuje se na TS1.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
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Ponuditelju čija ponuda ima najniži trošak životnog ciklusa dodjeljuje se maksimalnih X bodova.
Bodovi se ostalim ponuditeljima dodjeljuju razmjerno usporedbi njihova troška životnog ciklusa s najnižim troškom upotrebom sljedeće formule:
𝐵𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑖𝑗𝑒𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑢 𝐴 = 𝑋 𝑥

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ž𝑖 𝑡𝑟𝑜š𝑎𝑘 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑔 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠𝑎 𝑚𝑒đ𝑢 𝑠𝑣𝑖𝑚 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑖𝑚𝑎
𝑡𝑟𝑜š𝑎𝑘 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑔 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑎 𝐴

Provjera:
Nakon što primi sve ponude, naručitelj će moći utvrditi za koju je ponudu trošak životnog ciklusa najniži i taj podatak upotrijebiti da bi odredio
koliko bi se bodova trebalo dodijeliti svakoj ponudi.
AC2. Prošireno jamstvo
(Primjenjuje se na TS2.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Ponuditeljima koji su spremni pružiti početna jamstva koja su dulja od najmanjih jamstvenih razdoblja navedenih u specifikaciji TS2 i čiji je trošak
već uključen u ponuđenu cijenu dodjeljuje se maksimalnih X bodova. Bodovi se dodjeljuju razmjerno vremenu za koje jamstvo premašuje najmanje
zahtjeve na sljedeći način:
 najkraće razdoblje + 1 godina: 0,2X bodova,
 najkraće razdoblje + 2 godine: 0,4X bodova,
 najkraće razdoblje + 3 godine: 0,6X bodova,
 najkraće razdoblje + 4 godine: 0,8X bodova,
 najkraće razdoblje + 5 godina ili dulje: X bodova.
Ponuditelji po izboru mogu navesti i kotacije za proširena jamstva koja nisu uključena u ponuđenu cijenu, ali za to se ne dodjeljuju bodovi. U tim
slučajevima plaćanje za bilo kakvo prošireno jamstvo neće biti potrebno do završne godine početnog jamstva, nakon čega će naručitelj uspješnom
ponuditelju platiti godišnju naknadu na početku svake godine proširenog jamstva.
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Nadalje, naručitelj će imati mogućnost prihvaćanja ili odbijanja ponude proširenog jamstva sve do završne godine početnog jamstva. Troškovi za
prošireno jamstvo bit će početno predloženi troškovi uvećani za inflaciju.
AC3. Kontrolni uređaji za regulaciju intenziteta svjetlosti
(Primjenjivo na sve pozive na podnošenje ponuda osim ako je jasno da bi kontrolni uređaji za regulaciju intenziteta svjetlosti doveli do većeg
ukupnog troška vlasništva. Naručitelji bi u pozivu na dostavu ponuda trebali jasno definirati željenu učinkovitost regulacije intenziteta
svjetlosti.)
(Isto za osnovna i sveobuhvatna mjerila.)
Bodovi će se dodijeliti ponuditeljima koji navedu izvore svjetlosti i rasvjetna tijela s potpuno funkcionalnim kontrolnim uređajima za regulaciju
intenziteta svjetlosti koji se mogu programirati tako da smanje intenzitet svjetlosti tijekom razdoblja niskog intenziteta upotrebe cesta noću.
Provjera:
Ponuditelj za izvore svjetlosti i rasvjetna tijela čiju upotrebu predlaže dostavlja dokumentaciju proizvođača iz koje je vidljivo da su oni kompatibilni
s kontrolnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti.
Usto, u dokumentaciji se moraju jasno navesti krivulja izlazne svjetlosti u odnosu na snagu i najveće moguće smanjenje intenziteta svjetlosti te se
moraju dati upute za programiranje i reprogramiranje kontrolnih uređaja.
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TROŠKOVI ŽIVOTNOG CIKLUSA

4.

Troškovi životnog ciklusa vrlo su važna tema kod cestovne rasvjete. Najveći trošak životnog ciklusa za tradicionalne tehnologije s izbojem u plinu
oduvijek je bila potrošnja električne energije tijekom faze upotrebe. LED tehnologije učinkovitije su, i cijena im se znatno smanjila u posljednjih pet
godina, ali su još uvijek skuplje. Zato javna tijela trebaju imati mogućnost donošenja ekonomski najbolje objektivne odluke. To je posebno osjetljivo
pitanje jer prelazak s instalacije cestovne rasvjete s izbojem u plinu na LED rasvjetu obično zahtijeva veliku investiciju, veću od godišnjeg proračuna
javnog tijela za cestovnu rasvjetu. Stoga dokaz o nižim troškovima životnog ciklusa zapravo može biti preduvjet za dobivanje sredstava za prelazak na
LED instalaciju.
U američkim gradovima, gdje je upotreba LED tehnologije za instalacije cestovne rasvjete izvorno započela, proveden je niz usporedbi troškova
životnog ciklusa. U nastavku su ukratko opisani neki primjeri.


Grad Portland uložio je 18,5 milijuna USD kako bi u 45 000 svjetlosnih točaka visokotlačne natrijeve žarulje zamijenio LED žaruljama, čija je
potrošnja energije manja za 50 %. Time se smanjenjem troškova potrošnje energije i održavanja uštedi 1,5 milijuna USD godišnje. To odgovara
razdoblju otplate od osam godina ako se uzmu u obzir diskontne stope (Portland, 2015.).



Grad Los Angeles uložio je 57 milijuna USD kako bi u 140 000 svjetlosnih točaka visokotlačne natrijeve žarulje zamijenio LED žaruljama, čija
je potrošnja energije manja za 3 % (Los Angeles, 2013.). U početku se očekivala ušteda energije od približno 40 %, ali napredak u LED
tehnologiji prije početka projekta doveo je do veće uštede. U studiji je istaknuto i brzo smanjenje jediničnih troškova (npr. od ožujka do
rujna 2012. trošak se smanjio s 495 USD na 309 USD). Očekuje se godišnja ušteda od 2,5 milijuna USD samo u troškovima održavanja
zahvaljujući nižoj stopi kvara LED rasvjetnih tijela (0,2 % za LED u odnosu na 10 % za visokotlačne natrijeve žarulje). Zajedno s uštedom od
7,5 milijuna USD u troškovima električne energije, ukupna godišnja ušteda od 10 milijuna USD trebala bi dovesti do razdoblja otplate od pet
do šest godina. Međutim, u studiji se ističe da je potreban oprez pri nabavi rješenja koja se temelje na LED tehnologiji jer je utvrđeno da su
samo 84 od 244 LED jedinica ispunile specifikacije kvalitete utvrđene na internetskim stranicama Ureda za cestovnu rasvjetu (BSL, 2018.).



Okrug Charlotte razmatrao je 2016. troškove zamjene visokotlačnih natrijevih žarulja LED žaruljama u 2 145 svjetlosnih točaka koje se nalaze
u tom okrugu. Pretpostavljeno je da troškovi održavanja iznose od 28 USD do 55 USD po svjetlosnoj točki, ovisno o vrsti. Trošak energije za
visokotlačne natrijeve žarulje iznosio je približno 12 USD mjesečno, a za LED žarulje pretpostavljen je trošak od 6 USD mjesečno (smanjenje
od 50 %). Trenutačni troškovi (za visokotlačne natrijeve žarulje) iznose 310 000 USD za potrošnju energije i 80 000 USD za održavanje.
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Troškovi navedeni za različite vrste rasvjetnih tijela bili su sljedeći: s kobrastom glavom 345 USD za visokotlačne natrijeve žarulje, 780 USD
za LED, a s ukrasnom glavom 1 200 USD za visokotlačne natrijeve žarulje, 1 800 USD za LED. Pretpostavljeno je da će se visokotlačna
natrijeva žarulja morati zamijeniti svakih pet godina, LED modul za napajanje (150 USD) isto bi se mijenjao svakih pet godina, a LED optički
modul (750 USD) trebao bi se zamijeniti svakih 20 godina. Zaključili su da su troškovi za visokotlačne natrijeve žarulje i LED žarulje slični
tijekom razdoblja od 20 godina, ali da će LED žarulje uskoro postati isplativije rješenje zbog smanjenja cijena.


U Minnesoti (grad Chanhassen) 2012. su procijenjena jednostavna razdoblja povrata od 8 do 12 godina za prelazak sa žarulja s izbojem u plinu
na LED žarulje (Swanson i Carlson, 2012.). Procijenjen je vijek trajanja od 6 godina (21 000 sati) za žarulje s izbojem u plinu i 22 godine
(78 000 sati) za LED žarulje (na temelju 3 550 sati rada godišnje). Autori su utvrdili da se cijene LED rasvjetnih tijela znatno razlikuju ovisno o
potrebnoj učinkovitosti, veličini narudžbe i duljini lanca opskrbe. Za narudžbe od 500 rasvjetnih tijela cijene su se kretale od 250 USD do
1 325 USD po LED rasvjetnom tijelu. Procijenjeno je da je cijena nove visokotlačne natrijeve žarulje 11 USD, a novog stupa 800 USD.
Procijenjeno je da je cijena ugradnje nove visokotlačne natrijeve žarulje ili novog LED rasvjetnog tijela 110 USD, a ugradnje novog stupa
1 500 USD. Za LED žarulje pretpostavljena je ušteda u potrošnji energije od 60 % i procijenjeno da ukupni troškovi servisiranja LED
rasvjetnih tijela tijekom 22 godine iznose 220 USD. Primijenjene su diskontne stope od 2 %, 4 % i 8 %, pretpostavljena je cijena električne
energije od 0,046 USD/kWh i u obzir su uzete tri različite cijene najma. Iz perspektive troška životnog ciklusa opcija s LED žaruljama u gotovo
je svim slučajevima bila jeftinija od opcije sa žaruljama s izbojem u plinu. Što je diskontna stopa bila viša, to je opcija s LED žaruljama bila
manje privlačna.



U Phoenixu se 2013. razmatralo bi li se gotovo 95 000 svjetlosnih točaka s visokotlačnim natrijevim žaruljama trebalo zamijeniti LED
žaruljama (Silsby, 2013.). U razdoblju od deset godina razmatrali su visokotlačne natrijeve žarulje i LED žarulje u pogledu sljedećih značajki:
godišnjeg troška energije po svjetiljki (72,36 USD za visokotlačne natrijeve žarulje, 32,88 USD za LED), troška rasvjetnog tijela (250 USD za
visokotlačne natrijeve žarulje, 475 USD za LED), ugradnje rasvjetnog tijela (29 USD za visokotlačne natrijeve žarulje, 29 USD za LED) i
vijeka trajanja žarulje (20 000 sati za visokotlačne natrijeve žarulje, 50 000 sati za LED). Zaključili su da je LED rasvjeta za približno 20 %
jeftinija u desetogodišnjem razdoblju. Ako se to primijeni na grad Phoenix, to iznosi približno 5 milijuna USD godišnje kada se zamijeni cijeli
sustav. Za ulaganje u LED rasvjetu u iznosu od 1 milijuna USD izračunano je jednostavno razdoblje povrata od devet godina.

Primjeri niza različitih scenarija nabave uključeni su u Tehnički prilog IV. tehničkom izvješću priloženom ovim mjerilima EU-a za zelenu javnu
nabavu. U scenarijima je korišten kalkulator za trošak životnog ciklusa Švedske nacionalne agencije za javnu nabavu. Čitatelji koji su zainteresirani za
više primjera troškova životnog ciklusa u nabavi cestovne rasvjete trebali bi pogledati tehničko izvješće.
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5.

TEHNIČKI PRILOG I.: REFERENTNE VRIJEDNOSTI ZA PDI I AECI
Razina ambicije i širina ceste (koju treba osvijetliti)
Godin
a

5–6 m

Sveobuh
vatna
5–6 m

6–7 m

Sveobuh
vatna
6–7 m

0,018

0,020

0,016

0,018

0,021

0,016

0,018

0,015

2022.–
2023.

0,018

0,014

0,016

2018.–
2019.

0,094

0,053

2020.–
2021.

0,083

2022.–
2023.

Referentne vrijednosti
za PDI
W·lx–1·m–2
=1/(učink. rasvj. tijela x
faktor održavanja x
faktor iskorištavanja)
„Osnovne vrijednosti”
za AECI
kWh·m–2·god–1·lx–1
(u osnovi PDI x
0,001 kW/W x
4 015 h/god
pomnoženo s
čimbenikom regulacije
intenziteta svjetlosti od
1,00 (osnovna) ili 0,73
(sveobuhvatna)

2018.–
2019.
2020.–
2021.

C0*,
C1*, C2
(prosječ
no
20 lux)

2018.–
2019.
2020.–
2021.
2022.–
2023.
2018.–
2019.
2020.–
2021.
2022.–
2023.

Stvarne
referentne
vrijednosti
za AECI,
odnosno
prethodno
navedene
osnovne
vrijednost
za AECI

C3/P1
(prosječ
no
15 lux)

≤5m

Sveobuh
vatna
≤5m

7–8 m

Sveobuh
vatna
7–8 m

8–9 m

Sveobuh
vatna
8–9 m

≥9m

Sveobuh
vatna
≥9m

0,023

0,015

0,016

0,013

0,014

0,012

0,014

0,012

0,015

0,013

0,014

0,011

0,012

0,011

0,012

0,011

0,013

0,014

0,012

0,012

0,010

0,011

0,010

0,011

0,010

0,081

0,048

0,071

0,044

0,063

0,038

0,057

0,035

0,057

0,035

0,047

0,071

0,042

0,062

0,039

0,055

0,033

0,050

0,031

0,050

0,031

0,074

0,042

0,063

0,038

0,055

0,035

0,049

0,030

0,044

0,028

0,044

0,028

1,874

1,057

1,607

0,961

1,406

0,881

1,250

0,755

1,125

0,705

1,125

0,705

1,654

0,935

1,418

0,850

1,240

0,779

1,103

0,668

0,992

0,623

0,992

0,623

1,470

0,833

1,260

0,757

1,103

0,694

0,980

0,595

0,882

0,555

0,882

0,555

1,406

0,793

1,205

0,721

1,054

0,661

0,937

0,566

0,843

0,529

0,843

0,529

1,240

0,701

1,063

0,637

0,930

0,584

0,827

0,501

0,744

0,467

0,744

0,467

1,103

0,625

0,945

0,568

0,827

0,520

0,735

0,446

0,662

0,416

0,662

0,416

Osnovna

Osnovna

Osnovna
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Osnovna

Osnovna

Osnovna

pomnožen
es
vrijednošću
osvijetljeno
sti (lux).
*Razine C0
ili C1 moraju
moći ispuniti
AECI na
temelju
20 lux (npr.
putem
poboljšane
regulacije
intenziteta
svjetlosti).
Napominje
se da se za
ceste klase
M mora
odrediti
svjetljivost,
na koju će
utjecati
reflektivnost
od površine
ceste
(svjetljivost =
osvijetljenost
x
reflektivnost
).

C4/P2
(prosječ
no
10 lux)
C5/P3
(prosječ
no
7,5 lux)

P4
(prosječ
no 5 lux)

P5
(prosječ
no 3 lux)

P6
(prosječ
no 2 lux)

2018.–
2019.
2020.–
2021.
2022.–
2023.
2018.–
2019.
2020.–
2021.
2022.–
2023.
2018.–
2019.
2020.–
2021.
2022.–
2023.
2018.–
2019.
2020.–
2021.
2022.–
2023.
2018.–
2019.
2020.–
2021.

2022.–
2023.

0,937

0,529

0,803

0,480

0,703

0,440

0,625

0,378

0,562

0,352

0,562

0,352

0,827

0,467

0,709

0,425

0,620

0,389

0,551

0,334

0,496

0,312

0,496

0,312

0,735

0,416

0,630

0,379

0,551

0,347

0,490

0,297

0,441

0,278

0,441

0,278

0,703

0,396

0,602

0,360

0,527

0,330

0,469

0,283

0,422

0,264

0,422

0,264

0,620

0,351

0,532

0,319

0,465

0,292

0,413

0,250

0,372

0,234

0,372

0,234

0,551

0,312

0,473

0,284

0,413

0,260

0,368

0,223

0,331

0,208

0,331

0,208

0,469

0,264

0,402

0,240

0,351

0,220

0,312

0,189

0,281

0,176

0,281

0,176

0,413

0,234

0,354

0,212

0,310

0,195

0,276

0,167

0,248

0,156

0,248

0,156

0,368

0,208

0,315

0,189

0,276

0,173

0,245

0,149

0,221

0,139

0,221

0,139

0,281

0,159

0,241

0,144

0,211

0,132

0,187

0,113

0,169

0,106

0,169

0,106

0,248

0,140

0,213

0,127

0,186

0,117

0,165

0,100

0,149

0,093

0,149

0,093

0,221

0,125

0,189

0,114

0,165

0,104

0,147

0,089

0,132

0,083

0,132

0,083

0,187

0,106

0,161

0,096

0,141

0,088

0,125

0,076

0,112

0,070

0,112

0,070

0,165

0,093

0,142

0,085

0,124

0,078

0,110

0,067

0,099

0,062

0,099

0,062

0,147

0,083

0,126

0,076

0,110

0,069

0,098

0,059

0,088

0,056

0,088

0,056

Razlike u vrijednostima za PDI za različite godine temelje se na postupnom povećanju učinkovitosti rasvjetnih tijela koje se očekuje da će industrija LED rasvjete ostvariti, odnosno
na 17 lm/W svake dvije godine od 2018. do 2023. Početne učinkovitosti rasvjetnih tijela 2018. su iznosile 120 lm/W (osnovna) i 130 lm/W (sveobuhvatna). Proveden je
pojednostavnjeni izračun referentnih vrijednosti za PDI, kod kojeg vrijedi sljedeće: PDI = 1/(učinkovitost rasvjetnog tijela x faktor održavanja x faktor iskorištavanja).
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Za sve se referentne vrijednosti za PDI pretpostavlja faktor održavanja od 0,85. Vrijednosti faktora iskorištavanja mijenjaju se kao funkcija širine ceste i razine ambicije na sljedeći
način:
osnovna/sveobuhvatna: širina ≤ 5 m (U = 0,42/0,5); širina 5–6 m (U = 0,49/0,55); širina 6–7 m (U = 0,56/0,6); širina 7–8 m (U = 0,63/0,7); širina 8–9 m (U = 0,7/0,75); širina
≥ 9 m (U = 0,7/0,75).
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