GreenS
Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change
Υποστηρικτικές Δομές για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για μία καινοτόμα θεσμική αλλαγή
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Περιεχόμενα
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 Εισαγωγή
 Πράσινες Συμβάσεις στον εξοπλισμό







γραφείου/ πληροφορικής
Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα γραφεία
Σημάνσεις Energy Star, Ecolabel, NordicSwank
Κριτήρια – Υπολογιστές και οθόνες
Κριτήρια – Εκτυπωτές

Εισαγωγή
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42%
Του ηλεκτρισμού που
καταναλώνεται στην
Κύπρο οφείλεται στον
τομέα των υπηρεσιών
και καταστημάτων

Πράσινες Συμβάσεις στον εξοπλισμό γραφείου/ πληροφορικής
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 Αντικαθιστώντας τον παλαιό εξοπλισμό πληροφορικής με νέο, το κόστος

συντήρησης εξαλείφεται για τα επόμενα 5-6 χρόνια.

 Ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελεί σημαντικό καταναλωτή ηλεκτρικής

ενέργειας.

 Για παράδειγμα στη Γερμανία, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από

τον εξοπλισμό γραφείου/ πληροφορικής ανέρχεται στο 10% (55 TWh)
της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ποσοστό
που μάλιστα αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2020.

 Η κατανάλωση ενέργειας από τον εξοπλισμό πληροφορικής μπορεί να

μειωθεί περισσότερο από 50%.

 Η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό

με την ορθή χρήση του εξοπλισμού.

Πράσινες Συμβάσεις στον εξοπλισμό γραφείου/ πληροφορικής
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Τι επιτυγχάνεται?
✓ Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή πολιτική
✓ Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
✓ Οικονομικό όφελος
✓ Χαμηλότερες εκπομπές CO2
✓ Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
✓ Χαμηλότερη κατανάλωση πρώτων υλών
✓ Μικρότερη παραγωγή αποβλήτων
✓ Περιορισμένη χρήση τοξικών ουσιών κατά την παραγωγή του εξοπλισμού.

Πράσινες Συμβάσεις στον εξοπλισμό γραφείου/ πληροφορικής
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 Χρήση

κριτηρίων από την εργαλειοθήκη των «Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων» της ΕΕ ή
 Θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων:
 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα τελευταία πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης του ΕNERGY STAR.
 Κριτήρια ανάθεσης:
 Συμμόρφωση με τα κριτήρια του «Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος».
Υπολογισμός του κόστος σε όλον το κύκλο ζωής του προϊόντος με τη χρήση
υπολογιστικού εργαλείου. Στον πιο κάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το
υπολογιστικό εργαλείο ENERGY STAR http://www.eu-energystar.org/index.html
 http://www.eu-energystar.org/products.htm

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
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Κατηγορίες προϊόντων (για ΠΔΣ)
 Επιτραπέζιοι υπολογιστές
 Φορητοί υπολογιστές
 Τερματικά (thin clients)

 Εκτυπωτές
 Πολυμηχανήματα
 Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
 Συσκευές σάρωσης εγγράφων (scanners)
 Τηλεφωνικά Συστήματα
 Κέντρα Δεδομένων (Data Centres)

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
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Παράδειγμα κατανάλωσης ενέργειας
σε κτίριο γραφείων (ιδιωτικός οργ.)
πηγή: Ενεργειακή Επιθεώρηση
Χαρακτηριστικά Κτιρίου:
 Εμβαδόν 750 τ.μ.
 Αριθμός Εργαζομένων 40
 Συνολική κατανάλωση 90.000 kWh
2250 kWh/υπάλληλο

Καταμερισμός καταναλώσεων
ηλεκτρισμού
Εξοπλισμός
Κουζίνας

9%

Εξοπλισμός
Γραφείου

47%

36%

Φωτισμός
Κλιματισμός

8%

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
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Παράδειγμα Δημοσίου Κτιρίου
Αριθμός εργαζομένων : 112
Ετήσια κατανάλωση 2012: 621.173 kWh
Ετήσιες ενεργειακές δαπάνες 2012: 166.857 €
Μέγιστη μηνιαία κατανάλωση: Ιούνιος 84.312 kWh
Ανθρακικό αποτύπωμα Δημοτικού Μεγάρου: 543 τόνους CO2/έτος

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΑ
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Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
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Εξοπλισμός

Κατάσταση

Ισχύς
(Watt)

Ώρες χρήσεις
ανά ημέρα

Φορητός
υπολογιστής

Ανοικτός

80

Οθόνη LCD 20’’
Οθόνη LCD 14’’
Laser printer
Ηχεία

Ενέργεια σε
kWh/Ημέρα

Κόστος
€/Ημέρα

8

0,64

0,18

Κλειστός, φόρτιση
45
μπαταρίας,
φορτισμένη μπαταρία

16

0,72

0,20

Ανοικτή

49

8

0,39

0,11

Standby

5

16

0,08

0,02

Ανοικτή

18

8

0,14

0,04

Standby

1

16

0,02

0,01

Εκτύπωση

800

4

3,20

0,90

Standby

46

20

0,92

0,26

Λειτουργία

20

8

0,16

0,04

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
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Εξοπλισμός

Ισχύς
(Watt)

Ώρες χρήσεις
ανά ημέρα

Λαμπτήρας εξοικονόμησης Ανοικτός
(φθορισμού ή LED) 20
Watt

20

8

0,16

0,04

Λαμπτήρας πυρακτώσεως
100 Watt

Ανοικτή

100

8

0,80

0,22

φωτοτυπική

Εκτύπωση

1600

4

6,40

1,79

Standby

100

20

2,00

0,56

Λειτουργία

3500

8

28,00

7,84

Κλιματιστικό

Κατάσταση

Ενέργεια σε Κόστος
kWh/Ημέρα €/Ημέρα

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
12

Ενεργειακό κόστος ανά
γραφείο (1-2 άτομα) !!!
Ενέργεια σε
kWh/Ημέρα
28
Κόστος
€/Ημέρα
5,60
Κόστος
€/Μήνα
123,20

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία
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ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Κώδικας διατίμησης: 63
Εγκεκριμένο φορτίο: 600 kVA

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα γραφεία
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 Βήμα 1ο : Ορισμός Διαχειριστή Ενέργειας για το

Κτίριο

•

Υπεύθυνος για την καταγραφή και
παρακολούθηση των ενεργειακών
καταναλώσεων του κτιρίου
• Παρακολούθηση προγράμματος
συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού
• Να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται για
τεχνικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας
• Να προβαίνει σε εισηγήσεις στη
Διεύθυνση για εφαρμογή μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα γραφεία
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 Βήμα 2ο : Καλλιέργεια ενεργειακής

συνείδησης στους εργαζόμενους
• Εκπαίδευση και ενημέρωση για

•
•
•
•

πιο αποδοτική και ορθολογική
χρήση ενέργειας.
Κώδικας ορθής πρακτικής
Συμμόρφωση με οδηγίες για
εξοικονόμηση ενέργειας
Αξιολόγηση, βελτίωση
Επιβράβευση

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα γραφεία
16

 Βήμα 3ο : Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης

μηδενικού ή χαμηλού κόστους
• Καλές πρακτικές
• Απλές συμβουλές
• Προμήθεια εξοπλισμού (ΠΔΣ)
• Μικρές επεμβάσεις για μικρό κόστος

και μεγάλο όφελος
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Energy
Star
➢ Εξοπλισμός απεικόνισης (εκτυπωτές, συσκευές σάρωσης εγγράφων,

συσκευές τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, κτλ.)

➢ Επιτραπέζιοι υπολογιστές
➢ Φορητοί υπολογιστές
➢ Τερματικά (Thin clients)
➢ Οθόνες
➢ Εξυπηρετητές (servers)

Στην ιστοσελίδα www.eu-energystar.org μπορείτε να βρείτε:
✓ Bάση προϊόντων στην ΕΕ που φέρουν τη σήμανση Energy Star.
✓ Ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού
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Ecolabel
Ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών
και περιβαλλοντικών
επιδόσεων:











Χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας τόσο κατά την
κατάσταση ενεργού
λειτουργίας όσο και κατά την
κατάσταση αναμονής.
Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε
βλαβερές, για τη δημόσια υγεία
και το περιβάλλον, ουσίες .
Δωρεάν συλλογή εξοπλισμού,
από τον προμηθευτή, μετά το
τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Δυνατότητα εύκολης
αποσυναρμολόγησης και
ανακύκλωσης.
Αύξηση της διάρκειας ζωής
μέσω ενημερώσεων.
Χρήση λιγότερο ρυπογόνων
μπαταριών.

Blue Angel
Κριτήρια έχουν θεσπιστεί για
την πλειοψηφία του
γραφειακού εξοπλισμού
πληροφορικής.
Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν
υπόψη:









τη δυνατότητα ανακύκλωσης
του εξοπλισμού,
τον περιορισμό της ρύπανσης
κατά την κατασκευή του,
την εξοικονόμηση ενέργειας
κατά τη λειτουργία του
(ιδιαίτερη προσοχή δίνεται
στην κατάσταση αναμονής),
τις εκπομπές χημικών ουσιών,
το θόρυβο,
και τη διάθεση του μετά το
τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
http://blauerengel.de/en/index.php
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Nordic Swan
Χρησιμοποιείται για την
πιστοποίηση υπολογιστών,
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων και
εκτυπωτών.
Τα κριτήρια αξιολόγησης
βασίζονται στα εξής:







Κατανάλωση ενέργειας
Περιεκτικότητα σε τοξικές
χημικές ουσίες
Δυνατότητα ανακύκλωσης
Δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης
αποβλήτων
www.nordic-ecolabel.org

Συμβουλές για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
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✓ Καταγραφή υπάρχοντος εξοπλισμού και στοιχεία καταναλώσεων εάν είναι

εφικτό.
✓ Ανανέωση του εξοπλισμού βάσει των αναγκών και όχι συστηματικά. Πριν από
κάθε προμήθεια θα πρέπει αξιολογούνται οι διαθέσιμες εναλλακτικές και να
εξετάζονται οι πραγματικές τρέχουσες ανάγκες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
✓ Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
διαφόρων σημάτων πιστοποίησης
✓ Σύγκριση των διαφόρων μοντέλων βάσει του κόστους σε όλον τον κύκλο ζωής
τους.
 Αγορά εκτυπωτών με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης.
 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών, μειώνοντας της οχλήσεις

λόγω θορύβου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αποτρέποντας την
επαφή με συγκεκριμένες επιβλαβείς ουσίες.

Κριτήρια – Υπολογιστές και οθόνες
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1. ENERGY STAR
Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα τελευταία κριτήρια ENERGY STAR για την
ενεργειακή απόδοση, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση www.eu-energystar.org.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. Πρόσβαση και δυνατότητα αναβάθμισης
Για επιτραπέζιους και φορητούς ΗΥ: Εύκολη πρόσβαση και αλλαγή ή αναβάθμιση
της μνήμης. Για επιτραπέζιους ΗΥ: Αλλαγή του σκληρού δίσκου (ή
κατασκευαστικών μερών που εκτελούν λειτουργίες σκληρού δίσκου), και εφόσον
υπάρχει, της μονάδας δίσκου CD ή/και DVD.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3. Υδράργυρος στις οθόνες
Ο οπίσθιος φωτισμός των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,5 mg υδράργυρου κατά μέσο όρο ανά λυχνία.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4. Ηχητική Στάθμη
Η «δηλούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α» (re 1 pW)
προσωπικών υπολογιστών ή φορητών υπολογιστών, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει:
ΗΥ: 40 dB(A) σε κατάσταση αδράνειας
45 dB(A) κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου
Φορητός ΗΥ: 35 dB(A) σε κατάσταση αδράνειας
40 dB(A) κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5. Οδηγίες
Παρέχονται οδηγίες χρήσης ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για την
τεχνική υποστήριξη

Στοιχειώδη

Αναλυτικά

√

√

√

√

√

Καθόλου
περιεκτικότητα σε
υδράργυρο

√

√

√

√

Κριτήρια – Υπολογιστές και οθόνες
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Στοιχειώδη

Αναλυτικά

Συσκευασίες
τουλάχιστον, κατά
50% από ανακυκλωμένα
υλικά
Πλαστικές σακούλες
τουλάχιστον κατά 50% από
προϊόν ανακύκλωσης

Συσκευασίες
τουλάχιστον, κατά
80% από ανακυκλωμένα
υλικά
Πλαστικές σακούλες
τουλάχιστον κατά 75%
από προϊόν ανακύκλωσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. Λειτουργίες διαχερίσης
Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο ίδιο το υλικό (για
όλα τα προϊόντα)

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
Ο προσφέρων οφείλει να εγγυηθεί τη δυνατότητα εξεύρεσης
ανταλλακτικών για τουλάχιστον τρία έτη μετά την παύση της παραγωγής.

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9. Ουσίες σε πλαστικά μέρη επικίνδυνες για την υγεία:
Τα πλαστικά μέρη με βάρος μεγαλύτερο των 25 γραμμαρίων δεν περιέχουν
ουσίες ή παρασκευάσματα επιβραδυντικών φλόγας που έχουν λάβει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου κατά την έννοια του
κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου:
• R45 (ενδέχεται να προκαλεί καρκίνο)
• R46 (ενδέχεται να προκαλεί κληρονομικές
• R61 (ενδέχεται να προκαλεί βλάβες στο έμβρυο)

-

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6. Συσκευασία
Όταν χρησιμοποιούνται κιβώτια συσκευασίας, αυτά είναι κατασκευασμένα από
ανακυκλωμένα υλικά. Εάν για την τελική συσκευασία χρησιμοποιούνται πλαστικές
σακούλες, αυτές να αποτελούντα από καθορισμένο ποσοστό από προϊόν
ανακύκλωσης ή μπορούν να βιοαποδομηθούν ή να πολτοποιηθούν, κατά τους
ορισμούς που περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 13432.

Κριτήρια – Εκτυπωτές
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Στοιχειώδη

Αναλυτικά

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1. Εκτύπωση διπλής όψης
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να διαθέτει μονάδα αυτόματης
εκτύπωσης/αντιγραφής διπλής όψης. Η λειτουργία εκτύπωσης και/ή αντιγραφής
διπλής όψης ρυθμίζεται ως προεπιλογή στο γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή.

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. Πολλαπλές εικόνες σε μονό φύλλο χαρτιού
Ο εξοπλισμός απεικόνισης προσφέρει ως τυπικό χαρακτηριστικό τη
δυνατότητα εκτύπωσης και/ή αντιγραφής 2 ή περισσότερων σελίδων ενός
εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού, όταν η διαχείριση του προϊόντος γίνεται από το
γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή.

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3. Ενεργειακή απόδοση για την κατάσταση χρήσης
Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση χρήσης του προϊόντος πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κριτηρίων του προγράμματος
Energy Star για τον εξοπλισμό απεικόνισης.

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4. Οδηγίες χρήσης για την οικολογική διαχείριση των επιδόσεων
Παρέχεται οδηγός σε γραπτή μορφή ως ειδικό τμήμα των οδηγιών χρήσης και/ή σε
ψηφιακή μορφή που είναι προσβάσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του
κατασκευαστή, σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης των περιβαλλοντικών
επιδόσεων του συγκεκριμένου εξοπλισμού απεικόνισης (που καλύπτει τις
λειτουργίες διαχείρισης χαρτιού, τις λειτουργίες ενεργειακής απόδοσης και των
αναλώσιμων, όπως τα φυσίγγια μελάνης και/ή τόνερ).

√

√

Κριτήρια – Εκτυπωτές
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Στοιχειώδη

Αναλυτικά

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5. Διάρκεια ζωής προϊόντος και εγγύηση
Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης για
τουλάχιστον πέντε έτη. Ο υποβάλλων προσφορά διασφαλίζει περαιτέρω ότι υπάρχουν
διαθέσιμα γνήσια ή ισοδύναμα ανταλλακτικά (άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων) για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία αγοράς. Η ρήτρα αυτή δεν θα
εφαρμόζεται σε αναπόφευκτες προσωρινές καταστάσεις πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή,
όπως οι φυσικές καταστροφές.

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6. Αποδοτική χρήση των πόρων για φυσίγγια
Σχεδιασμός με γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση των φυσιγγίων τόνερ και/ή μελάνης. Τα
προϊόντα πρέπει να δέχονται ανακατασκευασμένα φυσίγγια τόνερ και/ή μελάνης. Δεν πρέπει
να υπάρχουν διατάξεις ούτε να εφαρμόζονται πρακτικές που εμποδίζουν την
επαναχρησιμοποίηση των φυσιγγίων τόνερ και/ή μελάνης (δηλ. διατάξεις/πρακτικές κατά της
επαναχρησιμοποίησης).

√

√

1. Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε κατάσταση χρήσης
Απονέμονται βαθμοί για κάθε 5% χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας από την κατανάλωση
που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για την κατάσταση χρήσης

√

√

2. Εκτύπωση διπλής όψης
Απονέμονται βαθμοί για συσκευές εξοπλισμού απεικόνισης που είναι εφοδιασμένες με
αυτόματη μονάδα εκτύπωσης/αντιγραφής διπλής όψης

-

√

3. Ενεργειακή απόδοση σε κατάσταση αναμονής
Απονέμονται βαθμοί σύμφωνα με την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής με
δικτύωση από τη λειτουργία διαχείρισης της ισχύος ή από παρόμοια λειτουργία. Όσο
χαμηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας, τόσο περισσότεροι βαθμοί απονέμονται.

√

√

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υπολογισμός κόστους κύκλου ζωής
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Υπολογισμός κόστους λαμβάνοντας υπόψη:
 τιμή αγοράς
 κόστος συντήρησης και άλλων υπηρεσιών,
 το κόστος κατανάλωσης ενέργειας και άλλων αναλώσιμων υλικών (όπως
χαρτί και μελάνι) για μια συσκευή,
 έξοδα διάθεσης
Ο δικτυακός τόπος της ΕΕ για το πρόγραμμα Energy Star έχει ένα χρήσιμο
εργαλείο για τον υπολογισμό της πιθανής εξοικονόμησης χρημάτων από την
αγορά ενός πιο αποδοτικού προϊόντος:
http://www.eu-energystar.org/

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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