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Kontori IT-seadmete keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 
 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. ELis on keskvalitsuse asutustel juba olemas kokkulepe selliste kontori IT-seadmete hankimiseks, 
mis vastaksid Energy Star’i tõhususnõuetele. Käesolev dokument sisaldab ELi KHRi kriteeriume, mis on välja töötatud kontori IT-seadmete tooterühma jaoks. 
Nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik kirjeldus ja viited lisateabele on esitatud lisatud tehnilises taustaaruandes.  
 
Igas toote-/teenuserühmas on kriteeriumid jagatud kahte rühma: 
 

• ELi KHLi põhikriteeriumid on kõigis liikmesriikides iga hankija poolt kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja kehtestatud asjaomase toote põhiliste 
keskkonnamõjude kohta. Need on mõeldud kasutamiseks minimaalsete lisakontrollide või -kuludega.  

• ELi KHRi täiendavad kriteeriumid on mõeldud hankijatele, kes soovivad osta parimaid turul saadaolevaid tooteid. Need võivad eeldada lisakontrolle 
või veidi suuremaid kulusid võrreldes samu funktsioone täitvate teiste toodetega. 

 
 
1. Mõisted ja reguleerimisala 
 
Käesolev dokument hõlmab kahesuguseid kontori IT-seadmeid: 

• arvutid − nii personaal- kui ka sülearvutid; 
• kuvarid. 

 
Keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide (suuniste) määratlemiseks jaotatakse nimetatud tooterühm kuude kategooriasse: 

• personaalarvuti (lauaarvuti, integreeritud lauaarvuti, kõhnklientarvuti); 
• kuvar (mis on arvutiga kaasas); 
• klaviatuur (mis on arvutiga kaasas); 
• väline toiteallikas (mis on arvutiga kaasas); 
• sülearvutid (sh tahvelarvutid); 
• diskreetgraafikaprotsessor (mis on arvutiga kaasas). 

 
Personaalarvutite, sülearvutite ja kuvarite kriteeriumid on esitatud koos. 
 
Personaalarvutite, sülearvutite ja kuvarite põhikriteeriumides pööratakse erilist tähelepanu energiatarbimist käsitlevate tehnilise kirjelduse nõuete kaasamisele, 
kuna energiatarbimist peetakse kõige olulisema keskkonnamõjuga aspektiks. Lisaks sellele hõlmavad põhikriteeriumid lihtsaid, kergesti arusaadavaid (ja 
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kontrollitavaid) kriteeriume, mis on seotud toodete tööeaga. Kõnealused tööea kriteeriumid on valitud ELi ökomärgise, sinise ingli märgi ja põhjamaade luige 
märgi alusel.  
 
Täiendavate kriteeriumidega lisatakse tehnilisse kirjeldusse ja hankelepingu sõlmimise etappi lisaaspekte: 

• riistvara energiajuhtimisfunktsioonid; 
• müratase; 
• elavhõbeda kasutamine vedelkristallkuvari taustvalgustuses; 
• seadme demonteerimine; 
• ringlussevõetud materjal ja ringlussevõetavus; 
• teatud riskilausetega (kantserogeenne, mutageenne või sigivust kahjustav) märgistatud leegiaeglustite kasutamine plastosades. 

 
 
2. Peamised keskkonnamõjud 

 
Peamised keskkonnamõjud  KHRi meetod 

 
• Energiatarbimine ja sellest tingitud süsinikdioksiidi (CO2) 

heide 
• Ohtlikest koostisosadest, näiteks vedelkristallkuvarite 

elavhõbedasisaldusest või leegiaeglustitest tingitud õhu-, 
pinnase- ja veesaaste, osooni teke (sudu), bioakumulatsioon 
või toiduahela ja veeorganismide kahjustamine 

• Mürast tingitud negatiivne mõju töötajate tervisele, mis 
põhjustab selliste helide suhtes tundlikes inimestes stressi 

• IT-toodete valmistamisega (tooraine ostmine, komponentide 
valmistamine) seotud energia ja taastumatute ressursside 
kasutamine ning kahjulike ainete heide 

• Jäätmete teke, sh pakendid ning lõppladustamine 
 

  
• Energiasäästlike mudelite ostmine  
• Piiratud hulga ohtlike koostisosadega toodete ostmine ning 

tagasivõtuvõimaluste edendamine 
• Piiratud müratasemega toodete ostmine 
• Ringlussevõttu arvestav konstruktsioon, pikem tööiga ja 

tagasivõtuvõimaluste edendamine 
• Kasutatavate pakendite ringlussevõetavuse tagamine 
• Ringlussevõetud pakendite kasutuse suurendamine 
• Lõpptoote ohutu kõrvaldamine (ringlussevõtt, taaskasutus) 

 
Pange tähele, et mõjude järjekord ei ole tingimata nende tähtsuse järjekord. 
 
Üksikasjalik teave kontori IT-seadmete tooterühma kohta on esitatud tehnilises taustaruandes. 
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3. Kontori IT-seadmete keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis  

 
Põhikriteeriumid Täiendavad kriteeriumid 

3.1 Personaal- ja sülearvutite ning kuvarite keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 
REGULEERIMISESE REGULEERIMISESE 
Kogu tööea jooksul vähest keskkonnamõju avaldavate 
[personaalarvutite/sülearvutite/kuvarite] ostmine 
 

Kogu tööea jooksul vähest keskkonnamõju avaldavate 
[personaalarvutite/sülearvutite/kuvarite] ostmine  

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Kõik tooted peavad vastama uusimatele Energy Star’i 

energiatõhususnõuetele, mis on kättesaadavad veebisaidil www.eu-
energystar.org  

 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja tehniline toimik või tunnustatud 
asutuse (nt asutus, mis on akrediteeritud väljastama katsearuandeid vastavalt 
standardile ISO 17025) katsearuanne, mis tõendavad, et kriteeriumid on 
täidetud. 
 

1. Kõik tooted peavad vastama uusimatele ENERGY STAR’i 
energiatõhususnõuetele, mis on kättesaadavad veebisaidil www.eu-
energystar.org. 

 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja tehniline toimik või tunnustatud 
asutuse (nt asutus, mis on akrediteeritud väljastama katsearuandeid vastavalt 
standardile ISO 17025) katsearuanne, mis tõendavad, et kriteeriumid on 
täidetud. 

2. Personaalarvutid peavad olema konstrueeritud nii, et: 
• mälu on kergesti ligipääsetav ja seda saab vahetada või uuendada; 
• kõvaketast (või kõvaketta ülesandeid täitvaid osi) ning, kui see on 

olemas, ka CD- ja/või DVD-seadet, saab vahetada. 
 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

2. Personaalarvutid peavad olema konstrueeritud nii, et: 
• mälu on kergesti ligipääsetav ja seda saab vahetada või uuendada; 
• kõvaketast (või kõvaketta ülesandeid täitvaid osi) ning, kui see on 

olemas, ka CD- ja/või DVD-seadet, saab vahetada. 
 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. Sülearvuti peab olema konstrueeritud nii, et selle mälu on kergesti 
juurdepääsetav ja seda on võimalik vahetada või uuendada. 

 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

3. Sülearvuti peab olema konstrueeritud nii, et selle mälu on kergesti 
juurdepääsetav ja seda on võimalik vahetada või uuendada. 

 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

4. Vedelkristallkuvari taustvalgustussüsteemi keskmine elavhõbedasisaldus 
ühe lambi kohta ei tohi olla üle 3,5 mg. 

 
Vastavuse kontroll: nõuetele vastavaks loetakse tooteid, millel on ELi 
ökomärgis. Nõuetele vastavaks võib lugeda ka muid eelnimetatud 
kriteeriumile vastavaid I tüübi ökomärgisega tooteid. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
On oluline märkida, et pärast 31. detsembrit 2011 reguleeritakse kõnealust 
küsimust direktiivi 2011/65/EL III lisa punkti 3 alapunktiga a.  
 

4. Vedelkristallkuvarite taustvalgustus ei tohi sisaldada elavhõbedat. 
 
Vastavuse kontroll: nõuetele vastavaks loetakse kõiki tooteid, millel on ELi 
ökomärgis. Nõuetele vastavaks võib lugeda ka muid eelnimetatud 
kriteeriumile vastavaid I tüübi ökomärgisega tooteid. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

5. Vastavalt standardi ISO 9296 punktile 3.2.5 ei tohi laua- ega sülearvuti 
A-filtriga korrigeeritud deklareeritud helivõimsuse tase (1 pW kohta) 
mõõdetuna vastavalt standardile ISO 7779b (või samaväärsetele 
standarditele) ületada järgmisi väärtusi. 

 
Personaalarvutite puhul: 
• ooterežiimil 4,0 B(A) (vastab helitugevusele 40 dB(A)), 
• kõvaketta töötamise ajal 4,5 B(A) (vastab helitugevusele 45 dB(A)). 

 
Vastavuse kontroll: nõuetele vastavaks loetakse kõiki tooteid, millel on ELi 
ökomärgis. Vastavaks võib pidada ka muid eelnimetatud kriteeriumile 
vastavaid I tüübi ökomärgisega tooteid. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 
Sülearvutite puhul: 
• ooterežiimil 3,5 B(A) (vastab helitugevusele 35 dB(A)), 
• kõvaketta töötamise ajal 4,0 B(A) (vastab helitugevusele 40 dB(A)). 

5. Vastavalt standardi ISO 9296 punktile 3.2.5 ei tohi laua- ega sülearvuti 
A-filtriga korrigeeritud deklareeritud helivõimsuse tase (1 pW kohta) 
mõõdetuna vastavalt standardile ISO 7779b (või samaväärsetele 
standarditele) ületada järgmisi väärtusi. 

 
Personaalarvutite puhul: 
• ooterežiimil 4,0 B(A) (vastab helitugevusele 40 dB(A)), 
• kõvaketta töötamise ajal 4,5 B(A) (vastab helitugevusele 45 dB(A)). 

 
Vastavuse kontroll: nõuetele vastavaks loetakse kõiki tooteid, millel on ELi 
ökomärgis. Vastavaks võib pidada ka muid eelnimetatud kriteeriumile 
vastavaid I tüübi ökomärgisega tooteid. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 
Sülearvutite puhul: 
• ooterežiimil 3,5 B(A) (vastab helitugevusele 35 dB(A)), 
• kõvaketta töötamise ajal 4,0 B(A) (vastab helitugevusele 40 dB(A)). 
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Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 
Võib esitada aruande, milles tõendatakse, et müra tase on mõõdetud 
standardi ISO 7779 kohaselt ja deklareeritud ISO 9296 või samaväärsete 
standardite kohaselt. Aruandesse märgitakse nii puhkerežiimil kui ka 
kettaseadme töötamise ajal mõõdetud müra tasemed, mis deklareeritakse 
vastavalt standardi ISO 9296 punktile 3.2.5 või samaväärsele standardile. 
 

 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 
Võib esitada aruande, milles tõendatakse, et müra tase on mõõdetud 
standardi ISO 7779 kohaselt ja deklareeritud ISO 9296 või samaväärsete 
standardite kohaselt. Aruandesse märgitakse nii puhkerežiimil kui ka 
kettaseadme töötamise ajal mõõdetud müra tasemed, mis deklareeritakse 
vastavalt standardi ISO 9296 punktile 3.2.5 või samaväärsele standardile. 
 

6. Tuleb pakkuda IT-toe kasutusjuhendeid ja/või koolituskursusi IT-
toodete keskkonnahoidliku käitlemise kohta. 

 
Vastavuse kontroll: kasutusjuhendi koopia tuleb esitada ametiasutusele. 
Seejärel peab kasutusjuhend olema eelnevalt arvutisse installeeritud (või 
kuvari korral draiveri tarkvaraga kaasas), et kasutaja saaks seda lugeda, 
lisaks peab kasutusjuhend olema kättesaadav ka tootja veebisaidil. 
Käsitletavad küsimused võivad sisaldada näiteks 
energiasäästmisfunktsioone. Teise võimalusena tuleb pakkuda ühekordset 
koolituskursust (interaktiivset, vastavalt varustusele) ja teabepaketti.  
 

6. tuleb pakkuda IT-toe kasutusjuhendeid ja/või koolituskursusi IT-toodete 
keskkonnasäästliku käitlemise kohta. 

 
Vastavuse kontroll: kasutusjuhendi koopia tuleb esitada ametiasutusele. 
Seejärel peab kasutusjuhend olema eelnevalt arvutisse installeeritud (või 
kuvari korral draiveri tarkvaraga kaasas), et kasutaja saaks seda lugeda, 
lisaks peab kasutusjuhend olema kättesaadav ka tootja veebisaidil. 
Käsitletavad küsimused võivad sisaldada näiteks 
energiasäästmisfunktsioone. Teise võimalusena tuleb pakkuda ühekordset 
koolituskursust (interaktiivset, vastavalt varustusele) ja teabepaketti.  
 

7. Pakendamine 
 
Kui kasutatakse pappkaste, valmistatakse need vähemalt 50 % ulatuses 
ringlussevõetud materjalist. Kui lõpp-pakendamiseks kasutatakse 
plastikkotte või plastümbriseid, valmistatakse need vähemalt 50 % ulatuses 
ringlussevõetud materjalist või need on biolagunevad või kompostitavad 
kooskõlas standardis EN 13432 sätestatud määratlustega. 
  
Hindamine ja vastavuse kontroll: asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, 
mis vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Teise 
võimalusena tuleb esitada deklaratsioon selle kohta, et kõnealune kauba 
pakkimisele kehtestatud kriteerium on täidetud. Kriteeriumi kohaldatakse 
üksnes direktiivis 94/62/EÜ määratletud esmase pakendi suhtes. 

7. Pakendamine 
 
Kui kasutatakse pappkaste, valmistatakse need vähemalt 80% ulatuses 
ringlussevõetud materjalist. Kui lõpp-pakendamiseks kasutatakse 
plastikkotte või plastümbriseid, valmistatakse need vähemalt 75% ulatuses 
ringlussevõetud materjalist või need on biolagunevad või kompostitavad 
kooskõlas standardis EN 13432 sätestatud määratlustega. 
  
Hindamine ja kontroll: asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Teise 
võimalusena tuleb esitada deklaratsioon selle kohta, et kõnealune kauba 
pakkimisele kehtestatud kriteerium on täidetud. Kriteeriumi kohaldatakse 
üksnes direktiivis 94/62/EÜ määratletud esmase pakendi suhtes. 
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8. Riistvara peab sisaldama energiajuhtimisfunktsioone (kõigi toodete 
puhul). 

 
Vastavuse kontroll: toodetega peab kaasas olema riistvara 
energiajuhtimisfunktsioonide olemasolu, asetuse ja käitamisnõuete 
üksikasjalik kirjeldus. 
 

8. Riistvara peab sisaldama energiajuhtimisfunktsioone (kõigi toodete 
puhul). 

 
Vastavuse kontroll: toodetega peab kaasas olema riistvara 
energiajuhtimisfunktsioonide olemasolu, asetuse ja käitamisnõuete 
üksikasjalik kirjeldus. 
 

9. Pakkuja peab tagama varuosade kättesaadavuse vähemalt kolme aasta 
jooksul pärast tootmise lõpetamist. 
 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

9. Pakkuja peab tagama varuosade kättesaadavuse vähemalt viie aasta 
jooksul pärast tootmise lõpetamist. 

 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 

 
 
 

10. Plastosades sisalduvad tervisele ohtlikud ained 
 
Raskemad kui 25 g kaaluvad plastosad ei sisalda leegiaeglusteid ega 
valmistisi, millele on omistatud mõni järgmistest määruses (EÜ) nr 
1272/2008 määratletud riskilausetest: 
• R45 (võib põhjustada vähktõbe). 
• R46 (võib põhjustada pärilikke geneetilisi haigusi). 
• R60 (võib kahjustada viljakust). 
• R61 (võib kahjustada loodet). 
 
Vastavuse kontroll: asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
1. Lisapunkte antakse demonteerimise ja plastikosade taaskasutamise 

lihtsuse eest: 
• liitekohad on kergesti leitavad, ligipääsetavad üldlevinud 

tööriistadega ning võimalikult standarditud; 

1. Lisapunkte antakse demonteerimise ja taaskasutatavate plastikosade 
lihtsuse eest. 
• liitekohad on kergesti leitavad, ligipääsetavad üldlevinud 

tööriistadega ning võimalikult standarditud; 
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• üle 25 grammi raskustel plastosadel peab olema ISO 11469:2000 või 
samaväärse standardi kohane materjali identifitseeriv püsimärgistus. 
Seda kriteeriumi ei kohaldata pressitud plastmaterjali ega 
lamekuvarite valgusjuhtmete suhtes. Plastosad peavad olema 
valmistatud ühest polümeerist või mitmest ühildatavast polümeerist, 
välja arvatud kate, mis peab koosnema kuni kaht liiki polümeerist, 
mida on võimalik eraldada. 

 
Vastavuse kontroll: koos taotlusega esitatakse katsearuanne, milles on 
üksikasjalikult kirjeldatud personaalarvuti lahtivõtmist. Selles on 
personaalarvuti kolmemõõtmeline kujutis, millel on märgistatud peamised 
osad ja märgitud neis sisalduvad ohtlikud ained. Selle võib esitada kirjalikult 
või audiovisuaalses vormingus. Teave kahjulike ainete kohta esitatakse 
asutusele ainete loeteluna, milles on märgitud aine liik, kasutatud kogus ja 
asukoht. 
 

• üle 25 grammi raskustel plastosadel peab olema ISO 11469:2000 
või samaväärse standardi kohane materjali identifitseeriv 
püsimärgistus. Seda kriteeriumi ei kohaldata pressitud plastmaterjali 
ega lamekuvarite valgusjuhtmete suhtes. 

• Plastosad peavad olema valmistatud ühest polümeerist või mitmest 
ühildatavast polümeerist, välja arvatud kate, mis peab koosnema 
kuni kaht liiki polümeerist, mida on võimalik eraldada. 

 
Vastavuse kontroll: koos taotlusega esitatakse katsearuanne, milles on 
üksikasjalikult kirjeldatud personaalarvuti lahtivõtmist. Selles on 
personaalarvuti kolmemõõtmeline kujutis, millel on märgistatud peamised 
osad ja märgitud neis sisalduvad ohtlikud ained. Selle võib esitada kirjalikult 
või audiovisuaalses vormingus. Teave kahjulike ainete kohta esitatakse 
asutusele ainete loeteluna, milles on märgitud aine liik, kasutatud kogus ja 
asukoht. 
 

 2. Ringlussevõetud materjali sisaldus ja ringlussevõetavus (personaal- ja 
sülearvutite ning kuvarite puhul) 

 
Lisapunkte antakse, kui süsteemiploki, kuvari ja klaviatuuri väline plastkest 
sisaldab pärast tarbimist ringlusse võetud materjali vähemalt 10 
massiprotsenti 
 
Vastavuse kontroll: tootja tõend, milles on esitatud pärast tarbimist 
ringlusse võetud materjali protsent. 
 

 
 
Selgitavad märkused 
 
Uuendatavad või vahetatavad tooted: eeltoodud kriteeriumidega tagatakse varuosade kättesaadavus. Otsus toodete uuendamise või asendamise kasuks tuleb 
siiski teha juhtumipõhiselt, kaaludes eelkõige seda, kas tänu uue toote ostmisele suurenev energiatõhusus kaaluks üles varase kõrvaldamise mõju. 
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Pakkumuste hindamise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja hankedokumentides märkima, kui palju lisapunkte iga hindamiskriteeriumi eest 
antakse. Keskkonnaalased pakkumuste hindamise kriteeriumid peaksid kokku moodustama vähemalt 15 % kogu punktiarvust. 
 
I tüübi või ISO 14024 ökomärgised: I tüübi või ISO 14024 ökomärgiste puhul kehtestab sõltumatu asutus aluskriteeriumid ning neid jälgitakse 
sertifitseerimise ja auditeerimise teel. Seega on need äärmiselt läbipaistvad, usaldusväärsed ja sõltumatud teabeallikad. Kõnealused märgised peavad vastama 
järgmistele tingimustele:  

• märgisele kehtestatud nõuded põhinevad teaduslikel tõenditel,  
• ökomärgiste vastuvõtmisel osalevad kõik sidusrühmad, nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid,  
• märgise nõuded on kättesaadavad kõigile huvitatud isikutele. 

 
Hankijad võivad riigihangetes nõuda teatavate ökomärgiste kriteeriumide täitmist ning seda, et ökomärgiseid võib kasutada nõuetele vastavuse ühe võimaliku 
tõendina. Nad ei tohi siiski nõuda, et toode kannaks ökomärgist. Tootjad võivad rakendada üksnes neid ökomärgise kriteeriume, mis viitavad toote või teenuse 
või tootmisprotsessi omadustele välja arvatud neile, mis on seotud ettevõtte üldise juhtimisega. 
 
Vastavustõend: kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid asjakohaseid tõendusvahendeid, võivad sellisteks vahenditeks olla 
tootja tehnilised toimikud, tunnustatud asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil veenduma, et esitatud 
tõendusmaterjali saab pidada tehniliselt/õiguslikult sobivaks. 
 
 
Kulukaalutlused  
 
Lepingu sõlmimise korral on soovitatav kohaldada sellist meetodit, milles arvestatakse omamise kogukulu. See tähendab, et parima pakkumuse tegija 
kindlakstegemisel ei arvestata mitte üksnes toote ostuhinnaga, vaid kogu olelusringi kulusid seadme omamise hinnangulise aja jooksul. Olelusringikulu 
hõlmab ostuhinda, hooldustööde ja muude teenuste kulusid, energiatarbimise kulusid, seadme tarvikute (nagu paber ja tint) kulusid ning kõiki 
kõrvaldamiskulusid. See võimaldab hankijatel võtta keskkonnaaspekte arvesse nii kvaliteedi hindamisel (keskkonnaalaste tehniliste kirjelduste ja/või 
pakkumuste hindamise kriteeriumide kaudu) kui ka hinna (olelusringi kulude lisamise kaudu) puhul. 
Nagu kõigi elektrit tarbivate toodete puhul on üldiselt kasulikum osta energiatõhusaid mudeleid − sellega vähendatakse hoolduskulusid ning ka mõju 
keskkonnale. ELi Energy Star’i veebilehel on kasulik vahend, mille abil saab arvestada võimalikku rahalist säästu energiatõhusama toote ostmise korral: 
http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
Keerulisem on olukord personaalarvuti asendamisega. Puhtäriliselt väljendatuna ilmneb Ühendkuningriigi riigikontrolli aruandest,1 et rahaliselt võib olla 
mõistlikum asendada kontori IT-seadmed pigem iga kolme, kui iga viie aasta järel, mis on tavapärane avalikus sektoris. Seda tingib asjaolu, et varustusel on 
jääkväärtus, varustust võib edasi müüa kolme aasta jooksul ning tegevuskulud hoitakse madalal. 
                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
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Komisjoni tellitud uuringus riigihangete tulude ja kulude kohta aastal 20072 on hinnatud keskkonnahoidlike (ökomärgistega) IT-seadmete (arvutid, kuvarid ja 
pilditöötlusseadmed) ostmisega kaasnevaid kulusid mõjutavaid tegureid.  
 
Arvutid 
Arvutite puhul on erinevus keskkonnahoidliku ja mittekeskkonnahoidliku versiooni vahel järgmine − arvutuste kohaselt on keskkonnahoidliku versiooni kulud 
3 % kõrgemad kuni 7 % madalamad. Mitmesugused ebaselged tegurid võivad aga olulisel määral tulemusi mõjutada: kasutamine, parandamiskulud, 
kohapealse teeninduse mõju toote üldisele elueale ning turutingimuste kiired muutused (nt seadmeosade varieeruvuse ja hindade tõttu) põhjustavad toote 
koostise ja hinna kiiret muutumist. 
 
Sülearvutid 
Sülearvutite puhul on erinevus keskkonnahoidliku ja mittekeskkonnahoidliku versiooni vahel arvutuste kohaselt 6–24 %, kusjuures kulukam on 
keskkonnahoidlik versioon. Keskkonnahoidliku versiooni energiasääst ei mõjuta oluliselt üldkulusid (üldjuhul säästetakse 8 eurot nelja aasta jooksul). 
 
Kuvarid  
Arvestuslik erinevus keskkonnahoidliku ja mittekeskkonnahoidliku versiooni vahel on 10–22 %, kusjuures keskkonnahoidlik versioon on vähem kulukas. 
 

                                                 
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, kättesaadav: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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