ZPI vadlīnijas drukas iekārtām
ZPI prasību un kritēriju darbības joma:

drukas iekārtas
unk ijām:

ie ir ra ojumi kuri pared ēti lieto anai birojā un kuriem ir iena ai abas no ādām

a ie t papīra dokumenta ai oto rā ijas ormā drukātus attēlus ai nu no di itāla attēla ai arī
dokumenta papīra ormas kopijas kopē anas skenē anas pro esā;
b ie t di itālu attēlu no dokumenta papīra ormas kopijas kopē anas skenē anas pro esā.
rasības un kritēriji attie as u ra ojumiem kurus pārdod kā printerus kopētājus un airāk unk iju
ierī es biroja ajad ībām.
ZPI prasību un kritēriju piemēro ana: drukas iekārtām noteiktās ZPI prasības un kritēriji ap ienoti ienā rupā
Z I adlīniju u b

e: sastā no 2 daļām:



in ormatī ās;
praktiskai lieto anai pared ētās

In ormatī ā daļa adlīniju lietotāju iepa īstina ar al enajām normatī o aktu prasībām
preču pakalpojumu rupas b tiskajām ietekmēm u
idi un iespējamajiem īs ietekmes
sama inā anas eidiem kā arī ar konkrētās preču pakalpojumu rupas Z I prasībām un kritērijiem
saistīto in ormā iju
raktiskai lieto anai pared ētā snied "lieto anai ata as" ZPI prasības un kritērijus konkrētam
iepirkuma posmam (atlases kritēriji tehniskās spe i ikā ijas piedā ājumu i ērtē anas
kritēriji lī uma i pildes noteikumi Ai
katras ZPI prasības un kritērija seko tam atbilsto a
atbilstības pārbaudes ( eri ikā ijas) metode. Nobei umā sniegti pla āki paskaidrojumi da iem ar īs
preču rupas iepirkuma or ani ē anu un īsteno anu saistītiem aspektiem
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1. NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS DRUKAS IEKĀRTU ZAĻAJAM PUBLISKAJAM IEPIRKUMAM
Normatīvais akts
Publisko iepirkumu likums (PIL),
17. pants

Attiecināmo prasību izklāsts


tie ās pār aldes iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus ie ādāties no Ministru kabineta noteiktās
entrali ēto iepirkumu instit ijas ai ar tās starpnie ību ja attie ī ās pre es ai pakalpojumi ietilpst
Ministru kabineta noteiktajās preču un pakalpojumu rupās un to lī um ena 12 mēne u laikā attie ī ajā
preču ai pakalpojumu rupā ir 1000 euro ai lielāka (PIL 17 (7)).



pa aldībām un pa aldību iestādēm ir pienākums pre es un pakalpojumus ie ādāties no entrali ēto
iepirkumu instit ijas ai ar tās starpnie ību ja attie ī ās pre es ai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta
noteiktajās preču un pakalpojumu rupās un to lī um ena 12 mēne u laikā attie ī ajā preču ai
pakalpojumu rupā ir 10 000 euro ai lielāka (PIL 17 (8)).



pa aldība un pa aldības iestāde ā panta astotajā daļā un tie ās pār aldes iestāde ā panta septītajā daļā
minētajā adījumā ar neie ādāties attie ī ās pre es un pakalpojumus no Ministru kabineta noteiktās
entrali ēto iepirkumu instit ijas ai ar tās starpnie ību jebkurā no ādiem adījumiem:
1) tie ās pār aldes ai pa aldības iestādes ai pa aldības ajad ībām atbilsto u pre i ai pakalpojumu
na iespējams ie ādāties no entrali ēto iepirkumu instit ijas ai ar tās starpnie ību saskaņā ar entrali ēto
iepirkuma instit ijas publi ētajām tehniskajām spe i ikā ijām;
2) tie ās pār aldes ai pa aldības iestāde ai pa aldība ar nodro ināt preču ai pakalpojumu ie ādi par
emāku enu Šādā adījumā tā ienu darbdienu pirms iepirkuma lī uma noslē anas iksē entrali ēto
iepirkumu instit ijas piedā āto lī um enu attie ī ajām pre ēm un pakalpojumiem i drukājot in ormā iju
par attie ī o preču un pakalpojumu enu no entrali ēto iepirkumu instit ijas u turētas in ormā ijas
sistēmas ai pieprasot o in ormā iju no entrali ēto iepirkumu instit ijas ja attie ī as i drukas
in ormā ijas sistēmā netiek nodro inātas (PIL 17 (10)).

PIL, 19. pants



pas tītājs sa ata ojot iepirkumu ņem ērā saskaņā ar ā panta otro daļu noteiktās prasības Ja tādas na
noteiktas, pas tītājs pē iespējas dod priek roku tādām tehnisko spe i ikā iju prasībām piedā ājuma
iz ērtē anas kritērijiem un iepirkuma lī uma i pildes noteikumiem kas nodro ina iepirkuma atbilstību aļā
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PIL, 55. pants





MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 108
„Publisko elektronisko iepirkumu
noteikumi".
MK 28.03.2017. noteikumi Nr. 180

rīkojot preču ai pakalpojumu iepirkumus kuru pared amā lī um ena ir ienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām lī um enu robe ērtībām ai lielāka tie ās pār aldes iestādes ie ādājas tikai tādas pre es un
pakalpojumus, kuru ener oe ekti itātes līmenis ir au sts ie ās pār aldes iestāde ar ie ādāties emākam
ener oe ekti itātes līmenim atbilsto as pre es ai pakalpojumus ņemot ērā aps ērumus kas saistīti ar
rentabilitāti tehnisko piemērotību un il tspēju ( IL 55 (1
Ministru kabinets nosaka tie ās pār aldes iestā u rīkotajos iepirkumos i ir āmās prasības attie ībā u preču
un pakalpojumu ener oe ekti itāti (PIL 55 (2)).

Noteikumi nosaka:


entrali ēti iepērkamo preču un pakalpojumu rupas un centrali ēto iepirkumu instit ijas (1 pielikums), kā
arī to snie to pakalpojumu i manto anas nosa ījumus (MK not 1 5 p



pre es ener oe ekti itātes līmenis na emāks par līmeni kāds ir pre ei kurai ir Energy Star marķējums ja
uz preci attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. jan āra Regula (EK) Nr. 106/2008 par
biroja iekārtu ener oe ekti itātes marķē anas pro rammu (Energy Star marķējums (MK not 2 3 p



noteikumi nosaka aļā iepirkuma prasības un kritērijus kurus i manto to preču un pakalpojumu publiskajā
iepirkumā kam aļais iepirkums piemērojams obli āti (1. pielikums) (MK not. 1.2. p.).



papildus o noteikumu 6 un 7 punktā noteiktajam preču pakalpojumu ai b darbu publiskajā iepirkumā
ar i mantot arī itas aļā iepirkuma prasības un kritērijus ja tie attie ināmi u iepērkamo preču un
pakalpojumu rupu ai b darbiem nodro ina brī u preču un pakalpojumu kustību ienādas iespējas
pie ādātājiem atklātību un prasību samērību un nepieļauj diskriminā iju (MK not. 8. p.).

„ ie ās pār aldes iestā u rīkotajos
iepirkumos i ir āmās preču un
pakalpojumu ener oe ekti itātes
prasības"
MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353
„ rasības aļajam publiskajam
iepirkumam un to piemēro anas
kārtība"

publiskā iepirkuma prin ipiem ie ērojot samērī uma prin ipu un balstoties u objektī iem iemesliem ( IL
19 (1)).
Ministru kabinets nosaka aļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to piemēro anas kārtību preču
pakalpojumu un b darbu rupas kurām piemēro aļā publiskā iepirkuma prasības piedā ājuma ērtē anas
kritērijus iepirkuma lī uma i pildes noteikumus un kontroles kārtību (PIL 19 (2)).
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enerģiju patērējo u preču rupām, kuras iekļautas o noteikumu 1 pielikumā saimnie iski isi de ī ākā
piedā ājuma noteik anai pas tītājs vai sabiedrisko pakalpojumu snied ējs ar izmantot aprites cikla izmaksu
aprēķinu. Aprites ikla i maksas kas ir saistītas ar attie ī ās pre es ie ādi un lieto anu i saka naudas
i teiksmē un aprēķina i mantojot o noteikumu 3 pielikumā minēto metodiku (MK not. 11.p.).
 pas tītājs ai sabiedrisko pakalpojumu snied ējs ie ādājoties entrali ēto elektronisko iepirkumu sistēmā o
noteikumu 1. pielikumā iekļautās pre es un pakalpojumus ja iespējams i ēli ei no idei draud ī u preču
un pakalpojumu elektronisko katalo u piedā ājuma (MK not 12 p
 centrali ēto iepirkumu instit ija:
- nodro ina idei draud ī u preču un pakalpojumu elektronisko katalo u i eidi un pastā ī u darbību
prioritāti at ēlot tām preču un pakalpojumu rupām kuras iekļautas o noteikumu 1 pielikumā;
- idei draud ī u preču un pakalpojumu elektronisko katalo u preču pie ādātājiem i ir a aļā iepirkuma
prasības atbilsto i iem noteikumiem (MK not. 16.p.).
SECINĀJUMI.
1) Drukas iekārtām aļā iepirkuma prasību un kritērijupiemēro ana publiskajā iepirkumā ir obli āta (MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 „ rasības aļajam
publiskajam iepirkumam un tā piemēro anas kārtība" 1 pielikums).
2) Drukas iekārtas tie ās pār aldes iestādes, kā arī pa aldības un pa aldību iestādes ie ādājas no entrali ēto iepirkumu instit ijas ai ar tās starpnie ību
(MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 108 „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi", 1. pielikums). Drukas iekārtas ja iespējams i ēlas no idei draud ī u
preču un pakalpojumu elektronisko katalo u piedā ājuma un entrali ēto iepirkumu instit ija ir atbildī a par to lai piedā ātās pre es atbilstu prasībām
kādas nosaka MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 „ rasības aļajam publiskajam iepirkumam un tā piemēro anas kārtība"
3 IL nosaka i ņēmumus kādos adījumos tie ās pār aldes iestādes pa aldības un pa aldību iestādes ar neie ādāties attie ī ās pre es vai pakalpojumus
no entrali ēto iepirkumu instit ijas ai ar tās starpnie ību Šādos adījumos drukas iekārtu publiskajā iepirkumā jāie ēro MK 20.06.2017. noteikumi Nr.
353 „ rasības aļajam publiskajam iepirkumam un tā piemēro anas kārtība" prasības
4 Normatī ie akti nosaka ka tie ās pār aldes iestādēm ir pienākums ie ādāties tādas pre es un pakalpojumus kam ir au sts ener oe ekti itātes līmenis.
Drukas iekārtu adījumā aļā iepirkuma prasību ie ēro ana ienlai ī i arantē arī preču au stu ener oe ekti itātes līmeni un un atbilstību MK 28.03.2017.
noteikumiem Nr 180 „ ie ās pār aldes iestā u rīkotajos iepirkumos i ir āmās preču un pakalpojumu ener oe ekti itātes prasības"
5) Papildus 1. pielikumā noteiktajām Z I prasībām un kritērijiem publiskajā iepirkumā ar i ir īt arī itas Z I prasības un kritērijus ja tie izpilda MK
20.06.2017. noteikumu Nr 353 „ rasības aļajam publiskajam iepirkumam un tā piemēro anas kārtība" 8 punkta prasības
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2. BŪTISKĀ IETEKME UZ VIDI
Galvenās ar vidi saistītās jomas
apīra patēriņ (saistīta ar ietekmi u

Ietekmes samazināšanas pasākumi ar ZPI palīdzību
isām ides kate orijām)

Ie ādāties ra ojumus ar e ektī as papīra i manto anas iespējām

Ener opatēriņ drukas iekārtu lieto anas posmā (saistīta ar ietekmi u
isām ides kate orijām)

Ener oe ektī u modeļu ie āde

Bīstamu ielu i manto ana un sekas idē (saistīta ar toksiskumu
il ēkiem ekotoksiskumu eitro ikā iju)

Ie ādāties ra ojumus kuri ir resursu iņā e ektī i rada ma atkritumu un
kurus ar ie li i mantot atkārtoti ai pārstrādāt
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3. AR ZPI PRASĪBĀM UN KRITĒRIJIEM SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA
Darbības joma

1) printeri;
2) kopētāji;
3) airāk unk iju iekārtas: i pilda di as ai airākas ādas pamat unk ijas: kopē ana drukā ana skenē ana ai aksē ana – un kurai ir
iespējams pie adīt enerģiju no sienas kontaktli das ai no datu ai tīkla sa ienojuma.

Neattiecas uz

 faksa aparātiem di itāliem pa airotājiem un skeneriem kā arī lieljaudas attēlu pa airo anas iekārtām komer ajad ībām un ploteriem.
 datortehniku, kam ir atse i ķas ZPI prasības un kritēriji.

U iņas par ZPI
prasību un
kritēriju a otiem

ES Z I kritēriji attēl eides iekārtām (latviski)

S arī ākie ES
normatī ie akti,
kuru nosa ījumi
ietverti ZPI
prasībās un
kritērijos

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 106/2008 ( 2008. gada 15. jan āris
(pārstrādāta ersija

Tehniskais raksturojums (angliski)

1 At eriet EK Z I mājas lapu:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
2 Atrodiet sadaļu Imaging Equipment un at eriet attie ī o dokumentu!

Eiropas arlamenta un adomes Direktī a 2009 125 EK ( 2009
saistītiem ra ojumiem
Eiropas arlamenta un adomes Direktī a 2012 19 ES ( 2012

ada 21 oktobris

par biroja iekārtu ener oe ekti itātes marķē anas pro rammu

ar ko i eido sistēmu lai noteiktu ekodi aina prasības ar enerģiju

ada 4 j lijs par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA

Eiropas arlamenta un adomes Direktī a 2002/95/EK (2003. gada 27. jan āris par da u bīstamu ielu i manto anas ierobe o anu elektriskās un
elektroniskās iekārtās
Eiropas arlamenta un adomes Re ula (EK Nr 1907 2006 ( 2006 ada 18 de embris kas attie as u ķimikāliju reģistrē anu ērtē anu li en ē anu
un ierobe o anu ( REACH un ar kuru i eido Eiropas Ķimikāliju aģent ru ro a Direktī u 1999 45 EK un at eļ adomes Re ulu (EEK) Nr. 793/93
un Komisijas Re ulu (EK Nr 1488 94 kā arī adomes Direktī u 76 769 EEK un Komisijas Direktī u 91 155 EEK Direktī u 93 67 EEK Direktī u
93 105 EK un Direktī u 2000 21 EK (Dokuments attie as u EEZ
Komisijas Re ula (EK Nr 1275 2008 ( 2008 ada 17 de embris ar ko īsteno Eiropas arlamenta un adomes Direktī ā 2005 32 EK iestrādātās
ekodi aina prasības attie ībā u elektrisko elektronisko mājsaimnie ības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu ata ības un i slē tā re īmā
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Ar drukas iekārtu
ZPI prasībām un
kritērijiem ai to
eri ikā iju
saistītie
ekomarķējumi un
standarti

Mājas lapa: http://www.eu-energystar.org
ENERGY STAR ir ASV Enerģijas un ides ai sard ības aģent ras (E A i strādāta pro ramma Kop
2002. ada darbojas arī ES ENERGY STAR pro ramma Kā ekomarķējums ENERGY STAR ērtē tikai ienu
i strādājuma k alitāti (ener oe ekti itāti bet ir pla i i platīts pasaulē jo ļauj patērētājiem atpa īt biroja
tehniku ar emu enerģijas patēriņu. ENERGY STAR kritēriji tiek re ulāri pārstrādāti lai tie atbilstu
jaunākajiem sasnie umiem biroja tehnikas attīstībā Jaunākās ENERGY STAR prasības iet er biroja tehnikas
iekārtas kopējo enerģijas patēriņu tuk aitas (ready mode ata ības (standby mode) un miega (sleep mode
re īmā.
ENERGY STAR atbilst I tipa ekomarķējuma paveidam u
marķējums apt er tikai prasības ener opatēriņam

kuru neattie as ISO standartu prasības jo

Mājas lapa: http://www.eco-label.com
ES ekomarķējums I de ējs - Eiropas Komisija Ekomarķējums spēkā no 1992 ada un apt er 32 produktu
rupas biroja tehnikas sektorā tas attie as u kopētājiem printeriem un airāk unk iju iekārtām Kritēriji
iet er da ādus ides aspektus aprites ikla arumā. ES ekomarķējums ir I tipa ekomarķējums (skat airāk
paskaidrojumu sadaļā .
Mājas lapa: http://nordic-ecolabel.org/
Ziemeļu ulbis I de ējs Ziemeļ alstu padome Dibināts 1989 adā Ziemeļ alstu ekomarķējums kas atbilst
I tipa ekomarķējuma prasībām Kritēriji airāk nekā 60 preču pakalpojumu rupām Biroja tehnikas sektorā
tas attie as u kopētājiem printeriem airāk unk iju iekārtām aksa aparātiem un skeneriem tāpat atkārtoti
u pildītām toneru kasetnēm
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Mājas lapa: https://www.blauer-engel.de
Zilais eņģelis I de ējs: ederālā Vides ministrija Dibināts 1978 adā Vā ijas ekomarķējums kas atbilst I
tipa ekomarķējuma prasībām Kritēriji airāk nekā 120 preču pakalpojumu rupām biroja tehnikas sektorā tas
attie as u kopētājiem printeriem un airāk unk iju iekārtām tāpat atkārtoti u pildītām toneru kasetnēm

Mājas lapa: http://tcodevelopment.com
CO (Z iedrijas pro esionālo darbinieku kon ederā ija ir Z iedrijas na ionālā likumdo anas instit ija ā
pie ķir marķējumu mobilajiem tele oniem biroja mēbelēm un biroja tehnikai, kas atbilst noteiktām prasībām
attie ībā u ener oe ekti itāti darba ietas dro ību un ietekmi u apkārtējo idi Enerģijas kritēriji ir airāk
ai ma āk līd ī i Ener Star kritērijiem.
Kop 1999 ada ( CO’99 tie apt er lielāko daļu biroja iekārtu rupu. ieskaitāms I tipa ekomarķējuma
pa eidam u kuru neattie as ISO standartu prasības
Mājas lapa http://www.epeat.net
ASV i eidotā elektronisko preču ides no ērtējuma rīka (Electronic Product Environmental Assessment
Tool, EPEAT serti ikā ijas pro ramma kļu usi populāra isā pasaulē Kritēriji apt er arī biroja tehniku.
EPEAT ides kritēriji apt er pre es isu aprites iklu Kritēriji iedalās obli ātajos un i ēles kritērijos
EPEAT bron as līmeņa serti ikātam atbilst ra ojumi kuri i pilda isus obli ātos kritērijus sudraba līmeņa
ra ojumiem jāatbilst isiem obli ātajiem un 50% no i ēles kritērijiem bet elta līmeņa - isiem obli ātajiem
un 75% no i ēles kritērijiem
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4. DRUKAS IEKĀRTU ZAĻAIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS
Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas
Iepirkuma priek mets

ZPI prasības un kritēriji
ādu ener oe ektī u drukas iekārtu ie āde, kam ir sama ināta ietekme uz vidi.

ehniskās spe i ikā ijas

1. DRUKĀ ANA UZ ABĀM APAS PUSĒM

ai drukas

rtai, kas

)

Iekārtai jāb t aprīkotai ar bloku kas automātiski drukā kopē u abām lapas pusēm. Abpusējās drukā anas
un ai kopē anas unk ija ra otāja nodro inātajā oriģinālpro rammat rā ir iestatīta kā noklusējums.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. ar atbilstī iem u skata ra ojumus kuriem ir attie ī s I tipa ekomarķējums un
kas atbilst u skaitītajām prasībām un ra ojumus, kuriem ir ENERGY STAR 2 0 ersijas marķējums ( ai
attie ī ā adījumā jaunāks marķējums).
Var iesnie t arī ra otāja pa iņojumu kas pierāda ka īs prasības ir ie ērotas.
. VAIRĀKI ATTĒ I UZ VIENAS PAPĪRA APAS
Iekārtas standarta iespēja ir spēja drukāt un ai kopēt 2 ai airāk dokumenta lappuses u
ra ojumu lieto ar ra otāja nodro inātu oriģinālpro rammat ru (printera dzinis).

ienas papīra lapas ja

ATBI STĪBAS PĀRBAUDE ar atbilstī iem tiks u skatīti i strādājumi, kam ir attie ī s I tipa
ekomarķējums un kas atbilst minētajiem kritērijiem. Var iesnie t arī ra otāja pa iņojumu kas pierāda ka īs
prasības ir ie ērotas.
. ENERGOEFEKTIVITĀTE IETO ANAS RE ĪMĀ (use mode)
Ra ojuma ener opatēriņ lieto anas re īmā atbilst isma ener oe ekti itātes prasībām kas attie ībā u
attēl eides iekārtām i ir ītas ENERGY STAR 2 0 ersijas kritērijos.
Ener opatēriņ ir jāmēra saskaņā ar “ estē anas metodi biroja tehnikas iekārtu ener opatēriņa noteik anai” (2 0
ersija – alī ā redak ija, 2012. gada maijs) ai līd ērtī u metodi.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. ar atbilstī iem u skata ra ojumus kuriem ir attie ī s I tipa ekomarķējums un
kas atbilst u skaitītajām prasībām un ra ojumus, kuriem ir ENERGY STAR 2 0 ersijas marķējums ( ai
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attie ī ā adījumā jaunāks marķējums).
Var iesnie t arī ra otāja tehnisko dokumentā iju ai testē anas iņojumu kas pierāda ka minētās prasības ir
ie ērotas.
. INSTRUKCIJA PAR IEKĀRTAS IZMANTO ANU VIDEI MAZĀK KAITĪGĀ VEIDĀ
Norādījumi kā konkrēto drukas iekārtu i mantot pē iespējas ma āk kaitējot idei (aprakstītas ir papīra
i manto anas unk ijas ener oe ekti itātes unk ijas ra ojuma atkritumu un jebkādu i lietojamu materiālu
piemēram tintes un ai tonera kasetņu i manto ana), ir rakstiski pieejami kā atse i ķa lieto anas rokas rāmatas
daļa un ai elektroniski – ra otāja tīmekļ ietnē.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. ar atbilstī iem u skata ra ojumus kuriem ir attie ī s I tipa ekomarķējums un
kas atbilst u skaitītajām prasībām Var iesnie t arī itus atbilsto us pierādījumus piemēram rakstisku ra otāja
aplie inājumu ka iepriek minētā saistība tiks ie ērota.
. RA OJUMA IETO ANAS I GUMS UN GARANTIJA
)
Ra ojumam ir isma pie u adu arantija remontam ai nomaiņai ieteikuma iesnied ējs turklāt nodro ina
ka oriģinālas ai līd ērtī as re er es daļas ir pieejamas (tie i ai no piln arotā pārstā ja isma pie us adus
pē pirkuma dienas. Šo nosa ījumu nepiemēro neno ēr amās īslai ī ās situā ijās ko ra otājs ne ar kontrolēt
piemēram dabas katastro u adījumā.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. ar atbilstī iem u skata ra ojumus kuriem ir attie ī s I tipa ekomarķējums un
kas atbilst u skaitītajām prasībām.
Var iesnie t arī itus atbilsto us pierādījumus piemēram ra otāja pa iņojumu ka iepriek minētā saistība ir
ie ērota.
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. RESURSU EFEKTĪVA IZMANTO ANA ATTIECĪBĀ UZ KASETNĒM: tonera un/vai tintes kasetņu
atkārtotai i manto anai pared ēta u b e
)
Jāb t iespējai ra ojumos i mantot otrreiz u pildītas tonera un/vai tintes kasetnes. Nedrīkst u stādīt tādas ierī es
ai i mantot tādas metodes kas neļauj toneri un ai tintes kasetni i mantot atkārtoti.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. ar atbilstī iem u skata ra ojumus kuriem ir attie ī s I tipa ekomarķējums un
kas atbilst u skaitītajām prasībām.
Var iesnie t arī ra otāja tehnisko dokumentā iju ai testē anas iņojumu kas pierāda ka minētās prasības ir
ie ērotas.
iedā ājuma i ērtē anas kritēriji

. IE ĀKA ENERGOEFEKTIVITĀTE IETO ANAS RE ĪMĀ
apildu punktus pie ķirs par katriem 5 procentiem ma āk patērētas elektroenerģijas nekā norādīts tehniskajās
spe i ikā ijās attie ībā u lieto anas re īmu ko mēra saskaņā ar estē anas metodi biroja tehnikas iekārtu
ener opatēriņa noteik anai 2 0 ersija – alī ā redak ija 2012 ada maijs ai līd ērtī u metodi.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. Var iesnie t ra otāja tehnisko dokumentā iju ai testē anas iņojumu kurā
norādīts ener opatēriņ lieto anas re īmā.
. DRUKĀ ANA UZ ABĀM APAS PUSĒM (p

drukas
)

Papildu punktus pie ķir drukas iekārtām kas aprīkotas ar automātisku abpusējas drukā anas kopē anas bloku
(dupleksa bloks Abpusējās drukā anas un ai kopē anas unk ija ra otāja nodro inātajā
oriģinālpro rammat rā ir iestatīta kā noklusējums.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. ar atbilstī iem u skata ra ojumus kuriem ir attie ī s I tipa ekomarķējums un
kas atbilst u skaitītajām prasībām Var iesnie t arī ra otāja pa iņojumu kas pierāda ka īs prasības ir ie ērotas.
. ENERGOEFEKTIVITĀTE GAIDSTĀVES RE ĪMĀ
Papildu punktus pie ķir atbilsto i elektroenerģijas patēriņam tīklierosas aidstā es re īmā u ko iekārtu
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pārslēd ar baro anas pār aldības unk iju ai līd ī u unk iju Jo ma āks ir elektroenerģijas patēriņ jo airāk
punktu tiek pie ķirts.
Ener opatēriņ ir jāmēra saskaņā ar estē anas metodi biroja tehnikas iekārtu ener opatēriņa noteik anai 2 0
ersija – alī ā redak ija 2012 ada maijs ai līd ērtī u metodi.
ATBI STĪBAS PĀRBAUDE. Var iesnie t arī ra otāja tehnisko dokumentā iju ai testē anas iņojumu kas
pierāda ka minētās prasības ir ie ērotas.
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5. PAPI DINFORMĀCIJA
LĪGUMI AR DAŽĀDIEM PIEGĀDĀTĀJIEM
Drukas iekārtu iepirkumā pas tītājs ar ar da ādiem pie ādātājiem noslē t da ādus lī umus (kas attie as piemēram u iekārtu pie ādi un u stādī anu
āpē ādos adījumos da ādi pie ādātāji ar b t atbildī i par at ķirī u kritēriju ie ēro anu iemēram ja atbilstī as drukā anas sistēmas lietotājs i manto
at ķirī us materiālus (atkārtoti u pildītus ai pārra otus sākotnējā pie ādātāja atbilstības pa iņojums na derī s Lai sa labātu derī umu lietotājam ir
jāsa inās ar atkārtoti u pildīto pārra oto materiālu pie ādātāju un jāie st jauns atbilstības apstiprinājums.
PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
as tītājam iepirkuma pro ed ras dokumentā ijā jānorāda ik papildu punkti atbilst katram kritērijam Ar idi saistītiem kritērijiem kopā b tu jā eido
vismaz 15 procenti no kopējā pieejamo punktu skaita. Cenas ai aprites ikla i maksu kritērijam b tu jāat ēl apmēram puse no iespējamo punktu kopskaita
CITAS ZPI PRASĪBAS UN KRITĒRIJI
MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 „ rasības aļajam publiskajam iepirkumam un to piemēro anas kārtība" pared iespēju publiskajā iepirkumā piemērot arī
citas noteikumos neminētas Z I prasības un kritērijus ja tie attie ināmi u iepērkamo preču un pakalpojumu rupu ai b darbiem nodro ina brī u preču un
pakalpojumu kustību ienādas iespējas pie ādātājiem atklātību un prasību samērību un nepieļauj diskriminā iju (MK not 8 p.).
Ja pas tītājs ai sabiedrisko pakalpojumu snied ējs nolemj publiskajā iepirkumā i mantot papildus Z I prasības un kritērijus ietei ams iepriek i ērtēt sa as
iespējas jo stin rāku ides prasību u stādī ana bie i ien saistīta ar ekspertu iesaisti lai noteiktu iesnie to piedā ājumu atbilstību īm prasībām āpat jā ei
tir us i pēte lai pārlie inātos par atbilsto u idei draud ī u alternatī u pieejamību tir
Ja tomēr pieņemts lēmums preču ai pakalpojumu ie ādē i ir īt stin rākas ides prasības iens no ietei amajiem ādu prasību piemēriem ir ES Z I kritēriju
i ērstais ( isapt ero ais līmenis (skat. http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm jo arī ie kritēriji tāpat kā MK noteikumos Nr 353
ietvertie, attie ināmi u konkrēto iepērkamo preču un pakalpojumu rupu ai b darbiem nodro ina brī u preču un pakalpojumu kustību ienādas iespējas
pie ādātājiem atklātību un prasību samērību un nepieļauj diskriminā iju turklāt tiem ormulēta arī atbilstības pārbaudes ( eri ikā ijas metode
I TIPA VAI ISO 14024 EK MAR ĒJUMI
I tipa vai ISO 14024 (skat. standartu LVS EN ISO 14024:2001 “Vides marķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides deklarācijas - Principi un
procedūras”) ekomarķējumu pie ķir anai al enos kritērijus nosaka neatkarī a iestāde, un tos pārrau a ar serti ikā ijas un auditē anas palīd ību
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ādējādi

tie ir ļoti aurskatāms u ti ams un neatkarī s in ormā ijas a ots Šiem marķējumiem ir jāatbilst ādiem nosa ījumiem:


prasības marķējumam balstās u



ekomarķējums ir pieņemts piedaloties isām ieinteresētajām pusēm piemēram
or ani ā ijām;



ekomarķējums ir pieejams isām ieinteresētajām pusēm.

inātniskiem datiem;
alsts iestādēm patērētājiem ra otājiem i platītājiem un ides

ubliskajā iepirkumā pas tītājs ar pieprasīt lai tiktu ie ēroti konkrētam ekomarķējumam noteiktie kritēriji un ekomarķējumu arētu i mantot kā ienu no
atbilstības pierādījuma eidiem as tītājs ar prasīt īpa u ekomarķējumu kā pierādījumu i strādājuma atbilstībai noteiktajām prasībām ja tiek ie ēroti IL
21. panta nosa ījumi Be tam pas tītājs ar i mantot tikai tos ekomarķējuma kritērijus kas attie as u pa a produkta ai pakalpojuma ai ra o anas pro esu
īpa ībām ne is tos kuri attie as u ispārējo u ņēmuma adību.
AR APRITES CIKLU SAISTĪTĀS IZMAKSAS
Z I īsteno anā iens no s arī ākajiem aspektiem ir ar aprites iklu saistīto i maksu analī e kurā salīd ina ra ojumus kuriem ir islabākie ides rādītāji ar
tir pieejamajiem idusmēra ra ojumiem Šādā pieejā b tu jāiekļauj u stādī anas sākotnējās i maksas pared amais ekspluatā ijas laiks (aptu eni 5 adi tiek
u skatīts par drukas iekārtu idējo ekspluatā ijas laiku un ar lieto anu saistītās i maksas, tai skaitā tinti un ai tonerus patērējo o ienību i maksas un
elektroenerģijas patēriņ Ar darbību saistīto i maksu pamatā pirmkārt ir i lietojamu materiālu (tintes un tonera kasetņu ie āde un otrkārt elektroenerģijas
patēriņ un tās ir daud lielākas par drukas iekārtu sākotnējo ie ādes enu.
Kā jebkura elektroenerģiju patērējo a ra ojuma adījumā ener oe ektī u modeļu ie āde parasti ir i de ī s risinājums jo ir ma ākas ekspluatā ijas i maksas
un arī ietekme u idi Kopumā ra ojuma ener oe ekti itātei ir nosa īti ma a ietekme u ie ādes enu jo īpa i tad ja i ēlēts ir modelis kas ir iens no 25 %
tir pieejamajiem ener oe ektī ākajiem modeļiem.
ES Energy Star eltītajā tīmekļa ietnē ir noderī s instruments ar kuru ar aprēķināt iespējamos naudas ietaupījumus ie ādājoties ener oe ektī āku
produktu: https://www.eu-energystar.org/calculator.htm
Ie ērojamu ietaupījumu ie st ienmēr drukājot u abām lapas pusēm pretstatā drukā anai u
iespēju "Vairāki attēli u ienas papīra lapas".

ienas lapas puses. Ietaupījums ar b t ēl lielāks ja i ēlas

Ie ādājoties drukas iekārtas un oriģinālos atjaunotos ai alternatī os drukas i ejmateriālus b tu jā ērtē ai to ra otajs ir notei is i druku skaitu kuru ar
eikt pie 5% noklājuma un ai is mērījums ir eikts atbilsto i ISO IEC 19752:2017 “Information technology Office equipment Method for the determination
of toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi- un tion de i es that ontain printer omponents” Ja ādu datu na ai arī
mērījums ir eikts pē itas brī i i ēlētas metodikas pastā ērā ņemams risks ka aktiskās i maksas par ienas lapas i druku ar i rādīties b tiski lielākas
nekā plānots B tu ēlams iestādei ie iest entrali ētu drukas u skaites sistēmu lai spētu anali ēt eikto i druku apjomu un radīt pasākumus to ma inā anai
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un resursu ekonomiskai i manto anai (piemēram darba ersijas dokumentiem drukāt blā ākas u papīra ar ma āku blī umu eikt abpusējo druku
Lai no ērtētu pre es il tspēju pas tītājam b tu jā ērtē ai konkrētai iekārtai 200 km attālumā no tā atra anās ietas (tas ir vismaz 3 stundu brauciens, kas jau
rada ietekmi gan uz vidi (emisijas, troksnis), gan paildzina pakalpojumu izpildes laiku) ir vismaz viens no pie ādātāja neatkarī s īs pre es ra otāja autori ēts
ser isa entrs kurā iestāde arēs saņemt be maksas arantijas remontu isā arantijas perioda laikā Ja na āda ser isa entra pastā risks ka bojājumu
adījumā un pie ādātājam pārtrau ot sa u komer darbību iestādei neb s aktiskas iespēju saņemt be maksas bojājumu no ēr anu
Aprites cikla izmaksu izmantošana piedāvājumu izvērtēšanā
Aprites ikla i maksu (ACI aprēķinā anai i manto kalkulatoru: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/kalkulators/
Iepirkuma pro ed ras dokumentā ijā norāda kādu in ormā iju nodro ina pas tītājs un kādu iesnied pretendents Jānorāda
pie ienotās ērtības nodokļa ( VN
1. Informācija, kuru nodrošina PASŪTĪTĀJS:
1.1. diskonta likme (procentos);
1.2. iekārtas kopējais i manto anas laiks (gados);
1.3. elektroenerģijas ena (EUR kWh ;
1.4. elektroenerģijas enas i maiņas adā (pro entos .
Atse i ķām drukas iekārtām papildus jānorāda arī:
1.5. Vidējais drukas iekārtas i manto anas il ums adā Mie a re īmā (stundas adā ;
1.6. Vidējais drukas iekārtas il ums adā I slē tā re īmā (stundas adā
2. Informācija, kuru iesniedz PRETENDENTS:
2.1. pie ādātāja ra otāja nosaukums;
2.2. produkta nosaukums;
2.3. ienības ena (EUR ienību ;
2.4. tipiskais enerģijas patēriņ - TEC (kWh adā);
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ai enas b s ar ai be

vai
2.5. Enerģijas patēriņ Gaidī anas re īmā (Vati ;
2.6. Enerģijas patēriņ I slē tā re īmā (Vati
Paskaidrojumi:
Diskonta likme ir pro entu likme kapitāla ie uldītājam par atteik anos no līd ekļiem u ie uldījuma periodu ņemot ērā aidāmo in lā iju Likmei jāb t
ie adītai kā reālai likmei t i pro entu likmei ko neietekmē in lā ija a aldību un alsts pār aldes iestādes reālo pro enta likmi parasti nosaka 4-5%
robe ās
Iekārtas kopējais izmantošanas laiks ar at ķirties atkarībā no tās i manto anas intensitātes kas ar b t at ķirī a da ādos apstākļos. aču lai b tu
iespējams salīd ināt da ādu produktu ACI isām iekārtām ir jānosaka iens kalpo anas laiks Ietei amas kalpo anas laiks drukas iekārtām ir 5 adi Katrs
pas tītājs ar noteikt sa u rādītāju atbilsto i situā ijai.
Vidējais drukas iekārtu izmantošanas ilgums. Drukas iekārtu enerģijas patēriņ ir atkarī s no tā darbības re īmā iek i ķirti di i al enie darbības
re īmi kuriem noteikts tipiskais lieto anas stundu skaits ( os rādītāju as tītājs ar pielā ot sa ai iestādes praksei :



Gaidī anas re īmā – 7000 stundas adā;
I slē tā re īmā – 1760 stundas adā

Tipiskais enerģijas patēriņš (TEC) (kWh adā parāda tipisko iekārtas enerģijas patēriņu un to nosaka pie ādātājs saskaņā ar Ener
(datus iespējams pārbaudīt Ener Star datu bā ē - http://www.eu-energystar.org/database).

Star dokumentā iju

aču atse i ķām iekārtām EC netiek noteikts un tāpē ACI aprēķinā anai ir jāi manto dati par o iekārtu enerģijas patēriņu Gaidī anas un I slē tā re īmā
Tos nosaka pie ādātājs saskaņā ar Ener Star dokumentā iju (datus iespējams pārbaudīt Ener Star datu bā ē - http://www.eu-energystar.org/database).
Faktori, kas var ietekmēt ACI precizitāti
Jāņem ērā ka ACI rīks lietotājam ne ar snie t pilnī i pre ī u in ormā iju par attie ī ā produkta aprites ikla reālajām i maksām jo airāku aktoru
i maiņas nākotnē ne aram pilnī i pre ī i pared ēt iemēram na iespējams pared ēt kā mainīsies drukas iekārtu un elektroenerģijas enas nākotnē at
diskonta likme ajā kontekstā ir nenoteikts aktors un da ādām iestādēm tā ar b t at ķirī a Šajā aprēķinā arī na iekļautas u turē anas i maksas (tintes
kase u enas un nomaiņa u tml kas da ādiem produktiem ar b t at ķirī as
Vēl iens nenoteikts aktors kas ietekmē i maksas ir laika periods ik il i attie ī ais produkts tiks i mantots Aprites il umu jānosaka pas tītājam un tas
ietekmēs kopējās i maksas jo produkta ena no i maksu skatupunkta kļ st ma āk no īmī a ja produkts tiek i mantots il āk
Lai saprastu kā ie nenoteiktie parametri ietekmē ACI ar tikt eikti “i mēģinājuma aprēķini” mainot da ādas ērtības
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aču iepirkumā ir s arī i

nepārspīlēt os pre ī i nenosakāmos aktorus un skaidri spe i i ēt kādus parametrus i mantosiet
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