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1 IEVADS 
 
ES zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji ir izstrādāti tāpēc, lai publiskajām iestādēm atvieglotu tādu 
izstrādājumu, pakalpojumu un darbu iepirkšanu, kuriem ir samazināta ietekme uz vidi. Šo kritēriju 
izmantošana ir brīvprātīga. Kritēriji ir formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra iestāde tos varētu (daļēji 
vai pilnībā) integrēt savā konkursa dokumentācijā, izdarot minimālus labojumus. Pirms uzaicinājuma iesniegt 
piedāvājumus publicēšanas publiskajām iestādēm tiek ieteikts pārbaudīt to izstrādājumu, pakalpojumu un 
darbu piedāvājumu, kurus tās plāno iepirkt tirgū, kurā tās darbojas.  
Ja līgumslēdzēja iestāde plāno izmantot šajā dokumentā minētos kritērijus, tas jādara tā, lai nodrošinātu 
atbilstību ES publisko iepirkumu tiesību aktiem (skatīt, piemēram, Direktīvas 2014/24 42., 43., 67.(2) vai 
68. pantu un tamlīdzīgus citu ES publisko iepirkumu tiesību aktu noteikumus). Praktiska informācija pieejama 
2016. gada rokasgrāmatā par zaļo publisko iepirkumu, kas pieejama: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf  
Šajā dokumentā ir sniegti ES ZPI kritēriji, kas izstrādāti datu centriem, serveru telpām un 
mākoņpakalpojumiem. Pievienotajā tehniskā pamatojuma ziņojumā ir sniegts pilnīgs pamatojums minēto 
kritēriju atlasei un atsauces papildinformācijai.  
Kritēriji ir iedalīti atlases kritērijos, tehniskajās specifikācijās, piešķiršanas kritērijos un līguma izpildes 
klauzulās. Ir divu veidu kritēriji: 

• pamatkritēriji ir izstrādāti tā, lai ZPI būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz produkta ekoloģisko 
raksturlielumu pamatjomu(-ām), un to mērķis ir saglabāt uzņēmumu administratīvās izmaksas 
minimālā līmenī; 

• visaptverošajos kritērijos vērā ņem vairāk aspektu vai augstākus ekoloģisko raksturlielumu līmeņus, 
un tos izmanto iestādes, kas vēlas pastiprināti atbalstīt mērķus vides un inovāciju jomā. 

Formulējumu “vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem” iekļauj tad, ja kritēriji 
abiem mērķu vērienīguma līmeņiem ir identiski. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf
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1.1 Definīcija un darbības joma 
 
Produktu grupa “datu centri, serveru telpas un mākoņpakalpojumi” iekļauj: 

- Datu centrus, kas ir struktūras vai struktūru grupas, kas paredzētas centralizētai informācijas 
tehnoloģiju un tīkla telekomunikāciju aprīkojuma mitināšanai, starpsavienojumam un ekspluatācijai, 
kas nodrošina datu glabāšanas, apstrādes un transporta pakalpojumus, kā arī iekārtas un infrastruktūru 
elektroenerģijas sadalei un vides kontrolei, un izturības un drošības līmeņiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu vēlamā pakalpojuma pieejamību;  

- Serveru telpas, ko dēvē arī par datoru telpām vai serveru skapjiem, ir telpas vai ēkas daļas, kas 
apkalpo noteiktu IT slodzi, ko nosaka telpā esošā aprīkojuma elektroenerģijas blīvums. Serveru telpās 
parasti ir IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) vadība, un tās var būt aprīkotas ar dažādām 
elektroenerģijas padeves un dzesēšanas iespējām. Serveru telpas ir uzņēmumu datu centri, kas ir 
nedaudz mazāki, bet parasti atrodas telpās, kas ir mazākas par 46 m2 un tajās ir līdz 25 statīviem. 

- Datu centri, kas nodrošina digitālos pakalpojumus mākonī, kuros klients maksā par pakalpojumu, 
bet pārdevējs nodrošina un pārvalda IKT aparatūru/programmatūru un datu centra aprīkojumu, kas 
nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Tas ietver vairāku klientu kopēju mitināšanu, kas var notikt 
mākoņa lietotnes vidē. Ar mākoņpakalpojumiem tiek saistīti dažādi uzņēmējdarbības modeļi, taču 
būtiski atzīmēt, ka darbības joma attiecas tikai uz datu centra daļu. Šādi ir pazīstamākie 
mākoņpakalpojumi. 

o Infrastruktūra kā pakalpojums (IaaS): pakalpojumu sniedzējs piedāvā klientiem piekļuvi 
glabāšanas, tīklošanas, serveru un citiem skaitļošanas resursiem mākonī, par kuriem klients 
veic regulārus maksājumus. 

o Platforma kā pakalpojums (PaaS): pakalpojumu sniedzējs piedāvā piekļuvi mākoņa videi, kurā 
lietotāji var izstrādāt un piegādāt lietotnes. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pamata 
infrastruktūru. 

o Programmatūra kā pakalpojums (Saas): pakalpojumu sniedzējs nodrošina programmatūru un 
lietotnes ar interneta starpniecību. Lietotāji abonē programmatūru un piekļūst tai tīmeklī vai, 
izmantojot pārdevēja Lietotnes programmas saskarnes. 

 
Datu centri var tikt klasificēti pēc to veida, un šie dažādie veidi ir iekļauti kritēriju darbības jomā. 

- Uzņēmumu datu centri: datu centrs, kura darbību nodrošina uzņēmums, kura galvenais mērķis ir 
piegādāt un pārvaldīt pakalpojumus tā darbiniekiem un klientiem. 

- Līdzāsatrašanās datu centrs: datu centra iekārta, kurā vairāki klienti izmitina savu(-s) tīklu(-s), 
serverus un glabāšanas aprīkojumu. 

- Pārvaldītu pakalpojumu sniedzēju (MSP) datu centrs: datu centrs, kas piedāvā servera un datu 
glabāšanas pakalpojumus, un klients maksā par pakalpojumu, bet pārdevējs nodrošina un pārvalda 
nepieciešamo IKT aparatūru/programmatūru un datu centra aprīkojumu. Šis pārvaldības pakalpojums 
ietver vairāku klientu kopēju mitināšanu, kas var notikt mākoņa lietotnes vidē.  
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1.2 Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērojamība  
 

Visizplatītākie datu centru, tostarp serveru telpu, publiskā iepirkuma posmi ir balstīta uz iepirkuma prakses 
piemēriem ES.  
Jauna datu centra vai pakalpojuma iepirkuma process sastāv no vairākiem atšķirīgiem posmiem, un katram no 
tiem ir priekšrocības un trūkumi. Posma izvēlei var būt būtiska ietekme uz to, cik lielā mērā tiek uzlaboti 
ekoloģiskie raksturlielumi.. Tas saistīts ar to, ka katrs posms rada atšķirīgu mijiedarbību starp pasūtītāju, datu 
centra nodrošinātāju un aprīkojuma piegādātājiem.  
Kad sabiedriskās organizācijas iegādājas datu centru produktus un/vai pakalpojumus, šie produkti un 
pakalpojumi parasti iekļaujami kādā no šiem posmiem: 
1. Datu centra celtniecība/aprīkošana: 

• jauna datu centra celtniecība; 
• datu centra/servera telpas aprīkošana.  

2. Jauna IKT projekta vai infrastruktūras paplašināšana vai konsolidācija: 

• esošu servera telpu un/vai datu centru paplašināšana un/vai konsolidācija jaunos vai esošos datu 
centros; 

• IT virtualizācijas pakalpojumi; 
• esošu servera telpu konsolidācija jaunā uzņēmuma datu centrā. 

3. Nodošana ārpakalpojumā mitinātai un/vai mākoņa lietotnes videi; tas nozīmē, ka tiek iegādāts pakalpojums, 
nevis fizisks produkts. Mākoņpakalpojumiem tas iekļauj: 

• mitināšanas pakalpojumu iepirkums; 
• mākoņpakalpojumu iepirkums. 

4. Iekārtu darbības nodrošināšana un/vai uzturēšana, piemēram:  

• uzņēmuma datu centra/servera telpu ekspluatācijas nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumi; 
• darbības, lai atrastu un/vai nodrošinātu IKT aprīkojuma darbību no līdzāsatrašanās datu centra 

(līdzāsatrašanās pakalpojumi). 
Pārskats par kritēriju piemērojamību noteiktai iepirkuma gaitai, ko publiska organizācija var izvēlēties, ir 
pieejama pievienotajā tehniskajā ziņojumā. Mākoņpakalpojumi rada specifiskas problēmas saistībā ar datu 
centru veiktspējas pārbaudīšanu, kas tiek izmantoti pakalpojuma sniegšanai. Specifiskas vadlīnijas attiecībā 
uz mākoņpakalpojumu iepirkumiem ir sniegtas šī kritēriju dokumenta 1.4. punktā. 
Šajā dokumentā sniegtie kritēriji ir izstrādāti, lai nodrošinātu saskaņotību ar atsevišķām prasībām, testēšanas 
un aprēķinu metodoloģijām, kas ieviestas ar Komisijas Regulu (ES) 2019/424, ar ko nosaka ekodizaina 
prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem. Komisijas izstrādātais Datu centru rīcības kodekss un 
saistītais reģistrācijas un dalības process arī kalpo par būtiskāko atsauces punktu verifikācijai. 
 
Piezīme par prasībām attiecībā uz centrālās valdības iepirkumu 
Energoefektivitātes direktīvas (2012/27/ES), ko valsts tiesību aktos vajadzēja transponēt līdz 2014. gada 
jūnijam, 6. pantā un III pielikumā ir paredzēti īpaši pienākumi publiskām iestādēm iepirkt noteiktas 
energoefektīvas iekārtas. Tas ietver pienākumu iegādāties tikai produktus, kuri:  

ja uz ražojumu attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, iegādāties tikai tādus ražojumus, kas atbilst energoefektivitātes 
kritērijiem, kas noteikti attiecīgajā īstenošanas pasākumā. 
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Šis pienākums attiecas tikai uz centrālo valdību un iepirkumiem, kas pārsniedz iepirkuma direktīvās 
noteiktās robežvērtības. Turklāt prasībām ir jābūt saderīgām ar izmaksu lietderību, ekonomisko 
izdevīgumu, plašāku ilgtspējību, tehnisko piemērotību un pietiekamu konkurenci. Šie faktori var atšķirties 
dažādām publiskajām iestādēm un dažādos tirgos. Lai iegūtu papildu norādījumus par šā EED 6. pantā un 
III pielikumā minētā aspekta interpretāciju attiecībā uz energoefektīvu produktu, pakalpojumu un ēku 
iepirkumiem, ko veic centrālās valdības iestādes, sk. 33.–42. punktu Komisijas norādījumu dokumentā.1 
 

 

1.3 Vispārīga piezīme par verifikāciju 
 
Vairākiem kritērijiem ierosinātais verifikācijas veids ir testu ziņojumu iesniegšana — gan par izstrādājumiem, 
gan par sistēmu darbības rādītājiem. Katram kritērijam ir norādītas atbilstošās testēšanas metodes, kas balstītas 
uz starptautiski atzītām mērīšanas metodēm un standartiem. Šādi iespējams nodrošināt, ka pretendentu 
iesniegtās veiktspējas prasības ir pārbaudāmas, atkārtojamas, auditējamas un, galvenais, salīdzināmas. Posmu, 
kurā jāiesniedz minētie testēšanas rezultāti, nosaka publiskā iestāde. Kopumā nešķiet, ka visiem pretendentiem 
būtu jau sākotnēji jāiesniedz testēšanas rezultāti. Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām 
iestādēm, iesniedzot piedāvājumus, par pietiekamu var uzskatīt pašdeklarāciju. Vēlāk ir pieejamas dažādas 
iespējas attiecība uz minēto testu veikšanas nosacījumiem un laiku: 

a) piedāvājuma iesniegšanas posmā: 
Produktiem, kas veidos datu centra daļu, šie pierādījumi var būt jāsniedz pretendentam, kurš iesniedz 
ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Ja pierādījumi ir uzskatāmi par pietiekamiem, līgumu var 
piešķirt. Ja pierādījumi ir uzskatāmi par nepietiekamiem vai neatbilstošiem: 

i) ja verifikācijas līdzekļi attiecas uz tehnisko specifikāciju, tad tiek pieprasīti attiecīgie 
pierādījumi pretendentam, kuram ir nākamais augstākais vērtējums un attiecībā uz kuru tiek 
pieņemts lēmums par līguma piešķiršanu; 

ii) ja verifikācijas līdzekļi attiecas uz piešķiršanas kritēriju, tad attiecīgajam piedāvājumam tiek 
atņemti piešķirtie papildpunkti un tiek veikts piedāvājumu sarindojumu pārrēķins ar visām no 
tā izrietošajām sekām. 

Testa ziņojums nodrošina tikai to, ka testēšana attiecībā uz šīm prasībām ir veikta vienīgi parauga 
modelim, nevis vienībām, kuras tiek faktiski piegādātas līguma ietvaros. Pamatlīgumu gadījumā 
situācija var būt citāda. Šis scenārijs plašāk apskatīts nākamajā sadaļā par līgumu izpildi, kā arī tālāk 
sniegtajos papildu paskaidrojumos; 
 

b) līgumu izpildes laikā: 
Šajā posmā kritērijiem jābūt saistītiem ar darbības novērtēšanu, piemēram, elektroenerģijas lietošanas 
efektivitātes (PUE) ievades vērtības uzraudzību. Ieteicams izvirzīt skaidrus ar darbību saistītos 
kritērijus un saistīt tos ar līguma izpildes klauzulām, lai darbības rezultātu aspektus būtu iespējams 
uzraudzīt. Ja uzraudzības rezultāti rāda, ka piegādātais pakalpojums neatbilst kritērijiem, 
līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga piemērot sodus. 
Pamatlīgumu gadījumā brīdis, kad jāiesniedz pierādījumi, būs atkarīgs no specifiskā līguma 
nosacījumiem: 

 
1 COM(2013)0762 gala versija, Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Kā īstenot energoefektivitātes direktīvu – Komisijas norādījumi”. 
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i) ja atsevišķi piegādātie modeļi ir norādīti, piešķirot pamatlīgumu, un var mainīties tikai 
nepieciešamo vienību skaits, uz pamatlīgumiem ar vienu operatoru attiecas tie paši apsvērumi, 
kas tiek piemēroti iepriekš minētajiem vienreizējas piegādes līgumiem; 

ii) tādu pamatlīgumu gadījumā, kuros paredzēta vairāku iespējamo piegādātāju pirmsatlase un 
turpmāka konkursu rīkošana starp iepriekš atlasītajiem piegādātājiem, minētajā sākotnējā 
pirmsatlases posmā pretendentiem var būt nepieciešams apliecināt tikai spēju piegādāt preces, 
kas atbilst pamatlīguma minimālajām veiktspējas prasībām. Uz izrietošajiem līgumiem (vai 
pasūtījumiem) pēc pieprasījuma, kas tiek piešķirti pēc konkursa starp iepriekš atlasītajiem 
piegādātājiem, attiecas a) un b) punktā minētie apsvērumi, ja konkursa ietvaros ir jāapliecina 
atbilstība papildu prasībām. Ja konkurss attiecas tikai uz cenu, tad var būt nepieciešama 
pārbaude līguma izpildes posmā. 

Mākoņpakalpojumi rada specifiskas problēmas saistībā ar datu centru veiktspējas pārbaudīšanu, kas 
tiek izmantoti pakalpojuma sniegšanai. Tas ietekmē verifikācijas veidu, kas var tikt pieprasīts. 
Specifiskas vadlīnijas attiecībā uz mākoņpakalpojumu iepirkumiem ir sniegtas šī kritēriju dokumenta 
1.4. punktā. 
Ņemiet arī vērā, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējas iestādes 
pieņem citus atbilstīgus pierādījumus. Tā var būt ražotāja tehniskā dokumentācija, ja attiecīgajam 
uzņēmējam nav piekļuves šādiem testu ziņojumiem vai nav iespējams tos iegūt attiecīgajos termiņos. 
Tas ir spēkā ar nosacījumu, ka par piekļuves trūkumu nav vainojams attiecīgais uzņēmējs un ka 
attiecīgais uzņēmējs pierāda, ka būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošinās, atbilst 
tehniskajās specifikācijās izklāstītajām prasībām vai kritērijiem, piešķiršanas kritērijiem vai līguma 
izpildes nosacījumiem. Ja ir sniegta atsauce uz sertifikātu vai testa ziņojumu, kuru sastādījusi konkrēta 
atbilstības novērtēšanas struktūra, testu veikšanai līgumslēdzējas iestādes arī pieņem sertifikātus vai 
testu ziņojumus, kurus izdevušas citas līdzvērtīgas novērtēšanas struktūras. 
 

1.4 Mākoņpakalpojumu iepirkums 
 

Mākoņpakalpojumu sniegšanas raksturs nozīmē to, ka pakalpojumu sniedzēji atbilstoši līgumam var 
potenciālai izmantošanai nodrošināt vairākus datu centrus. Tāpat tie, iespējams, iepriekš nevar norādīt 
specifisku vietu, no kuras tiks sniegti visi pakalpojumi. Tas nozīmē, ka atkarībā no iepirkuma posma rūpīgi 
jāizvērtē saikne starp izmantoto datu centru veiktspēju un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu priekšmetu. 
1.4.1 Pirms iepirkuma/tirgus novērtēšanas posms 
Pirms konkursa līgumslēdzējas iestādes var pārbaudīt mākoņpakalpojumu sniedzēju tirgus potenciālu reaģēt 
uz ilgtspējības kritērijiem. Tas var iekļaut veiktspējas aspektus, kas minēti saistībā ar datu centru portfeli, kas 
identificēti kā potenciālie centri un kas tiks izmantoti pakalpojumu līgumos.  
1.4.2 Konkursa posms 
Ja šie kritēriji tiek piemēroti konkursā, jāveido specifiska saikne starp novērtētajiem datu centriem un 
pakalpojumiem, kas tiks sniegti atbilstoši līgumam.  Mākoņpakalpojumu gadījumā saiknei, iespējams, 
jāiekļauj vispārīgas korporatīvas politikas, kas paplašinās pār datu centriem, kas tiks izmantoti līguma 
ietvaros. Taču tas rada specifiskus juridiskus izaicinājumus, lai nodrošinātu atbilstību Iepirkumu direktīvai 
2014/24/ES. 
Lai arī Iepirkumu direktīvas 97. apsvērumā norādīts, ka vispārīgas korporatīvas politikas pašas par sevi nevar 
tikt iekļautas kritērijā, tas nenozīmē, ka šīs politikas nevar kalpot par pierādījumu, lai novērtētu un pārbaudītu 
specifiska kritērija atbilstību. Kā minēts Iepirkumu direktīvas 67. panta trešajā daļā, saikne ar priekšmeta 
prasību iekļauj plašu apsvērumu klāstu, pieņemot, ka tie ir saistīti ar darbiem, izejvielām un materiāliem vai 
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pakalpojumiem, kas tiek iegādāti atbilstoši līgumam. Ja korporatīvā līmeņa prakse un politikas kritērijā tiek 
minētas kā verifikācijas forma, tam jābūt saistītam ar aparatūru/iekārtām, kas tiks izmantotas konkrēta līguma 
izpildei, nevis politikas un prakses vispārīgajā korporatīvajā līmenī. 
Papildus ierobežojumu noteikšanai prasību tvērumam, kas var tikt piemērotas konkursa procedūrā, Iepirkumu 
direktīva ietver noteikumus par pierādījumu līdzekļiem, kas var tikt pieprasīti uzņēmējiem. Galvenais princips 
ir tāds, ka kopumā jāapstiprina vienādas metodes, apliecinājumi vai etiķetes un ļoti īpašos apstākļos var tikt 
ņemta vērā uzņēmēja pašdeklarācija. 
Visām prasībām jābūt saistītām ar un samērīgām ar līguma priekšmetu un apmēru. Piemēram, pakalpojumu 
sniedzējs ar lielu skaitu datu centru nevar saņemt papildu punktus, ja pieejama kapacitāte pārsniedz to, kas 
nepieciešama atbilstoši līgumam, salīdzinot ar pakalpojumu sniedzēju ar nelielu skaitu datu centru, kas ir 
pietiekams, lai nodrošinātu līguma prasību ievērošanu. 
Tāpat būtiski ievērot, ka visas prasības konkursos paplašināti var tikt piemērotas arī uz apakšuzņēmējiem. 
Tāpēc iznomātās vai kopīgi piederošās iekārtas, kas tiek izmantotas mākoņpakalpojumu sniegšanai, ja 
nepieciešams, jāiekļauj atbildēs uz atsevišķām prasībām. 
1.4.3 Līguma izpilde 
Līguma slēdzēji var nevēlēties kopīgot konfidenciālu informāciju par pakalpojumu sniegšanai izmantoto vietu 
darbību. Lai apietu šo aspektu, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu tieši jāmin, ka līguma slēdzējam regulāri 
jāpasūta auditi, ko veic neatkarīga trešā persona, lai pārbaudītu atbilstību attiecīgajiem ZPI kritērijiem, un 
jāiesniedz ziņojumi attiecīgajai līgumslēdzējai iestādei. Līdz ar šo pienākumu, kas minēts uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumu, tajā jāparedz pienākums arī līgumslēdzējai iestādei. Taču šī pienākuma izpildei 
līgumslēdzējai iestādei nepieciešami specifiski resursi, lai definētu un ievērotu šo procesu. 
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2 DATU CENTRU UN SERVERA TELPU GALVENIE IETEKMES UZ VIDI 
FAKTORI 

 
Atbilstoši pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem datu centru un servera telpu galvenie ietekmes uz vidi 
faktori no dzīves cikla perspektīvas ir apkopota tabulās tālāk (vairāk informācijas skatīt tehniskajā ziņojumā). 
Tabulā minēta arī ES ZPI pieeja, lai novērstu vai mazinātu šo ietekmi. 

Galvenie vides aspekti  ZPI pieeja 

• IT sistēmu elektrības patēriņš 
(galvenokārt serveru darbības dēļ). 

• Mehānisku un elektrisku sistēmu, kas 
nepieciešamas galvenokārt datu 
centra iekšējās vides apstākļu 
kontrolei, elektrības patēriņš. 

• Potenciāls apdraudējums, ko rada 
nepareiza elektroniskā aprīkojuma 
likvidācija, un saistīts vērtīgu 
materiālo resursu zudums, tostarp 
kritiski svarīgu izejvielu zudums. 

• Enerģijas un materiālu patēriņš, lai 
ražotu izmantoto IKT aprīkojumu. 

• Gāzu ar augstu globālās sasilšanas 
potenciālu lietošana dzesēšanas 
sistēmās. 

• Tiešās un netiešās siltumnīcefektu 
izraisošu gāzu emisijas, kas saistītas 
ar datu centru darbību, tostarp 
elektrības patēriņš, aukstumnesēji, 
IKT sistēmu ražošana un nelietderīgā 
siltuma atkārtotas izmantošanas 
potenciāls. 

 • Iegādāties energoefektīvus serverus. 
• Iegādāties pakalpojumus, kas spēj maksimizēt 

servera lietošanas ātrumu. 
• Iegādāties produktus, ieviešot ierobežotas 

pieejamības bīstamu sastāvdaļu kontroli. 
• Iegādāties produktus, kas izstrādāti tā, lai 

galvenos komponentus būtu iespējams remontēt 
un/vai atjaunināt. 

• Pieprasīt nolietotu produktu pārvaldības 
metodes, lai maksimāli izmantotu atgūtos 
resursus. 

• Iegādāties izstrādes un celtniecības 
pakalpojumus, kas var sniegt augstu 
energoefektīvu veiktspēju, tostarp maksimālu 
mehānisku un elektrisku sistēmu efektivitāti. 

• Pieprasīt energoefektīvu labākās prakses 
principu ieviešanu dzesēšanas sistēmu darbībā, 
tostarp bezmaksas dzesēšanas uzraudzību un 
izmantošanu. 

• Pieprasīt, cik vien iespējams izmantot 
atjaunojamo enerģiju datu centru pakalpojumu 
nodrošināšanā. 

• Izvairīties no aukstumnesējiem ar augstu 
globālās sasilšanas potenciālu datu centru 
pakalpojumu nodrošināšanā, ja vien netiek 
pierādīts, ka aukstumnesēju ar ļoti zemu 
globālās sasilšanas potenciālu izmantošana 
nebūtu iespējama izņēmuma apstākļu dēļ vai tas 
samazinātu sistēmas energoefektivitāti. 

• Dot priekšroku produktiem/pakalpojumiem, kas 
nodrošina nelietderīgā siltuma atkārtotu 
izmantošanu, piemēram, celtniecībā vai reģiona 
siltumapgādes tīklos. 

Ievērojiet, ka vides aspekti ne vienmēr uzskaitīti secībā pēc nozīmīguma. 

Detalizēta informācija par datu centriem un serveru telpām, tostarp informācija par saistītajiem tiesību aktiem, 
standartiem un tehniskajiem avotiem, kas izmantota kā pierādījumi, pieejama tehniskajā ziņojumā.
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3 ES ZPI KRITĒRIJI DATU CENTRIEM, SERVERU TELPĀM UN MĀKOŅPAKALPOJUMIEM 
3.1 Atlases kritēriji  

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 
Priekšmets:  
- IT virtualizācijas vai konsolidācijas pakalpojumu iegāde 
- Uzņēmuma datu centra/servera telpu darbības nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde 
SC1 Servera izmantošana 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. 

Pretendentam jāpiemīt atbilstošām kompetencēm un pieredzei servera izmantošanas optimizēšanā. Tas iekļauj servera virtualizācijas pakalpojumus, izmantošanas pārvaldības rīkus un programmatūru2 un IT 
aktīvu konsolidāciju datu centros. 
Verifikācija:  

Pretendentiem jāiesniedz pierādījumi par iepriekšējiem projektiem, kuros bija līdzīgs darba apjoms un bija jānodrošina un jāuzlabo IT aprīkojuma izmantošana. Tas iekļauj metožu aprakstu, kas izmantotas 
izmantošanas optimizācijai. Pieņemami pierādījumi iekļauj informāciju un atsauces uz līgumiem pēdējo 3 gadu laikā, kad veikti minētie darbi. Šie pierādījumi var būt saistīti ar līgumiem vai galveno personālu, 
kas būs iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.  Tāpat pierādījumus var papildināt ar darbinieku CV, kuri strādās projektā, un viņu pieredzi tamlīdzīgos projektos.  

 

Priekšmets:  
IT aprīkojuma iegāde ar samazinātu ietekmi uz vidi. 

 SC2 Bīstamu vielu kontrole — ierobežotas vielas serveru, datu glabāšanas un tīkla 
aprīkojumā 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja tiek iegādāts IT aprīkojums. 

Pretendentam jāpierāda ierobežotu vielu kontroles pasākumu ieviešana līdz ar piegādājamo 
produktu ķēdi. Ierobežotu vielu kontroles pasākumiem jāattiecas vismaz uz šādām jomām: 

- Produktu plānošana/izstrāde; 

- Piegādātāja atbilstība; 

- Analītiskā testēšana.  

Ieviešanai jāatbilst IEC 62476 sniegtajām vadlīnijām, un jāizmanto IEC 62474 materiālu 
deklarāciju datubāze, lai identificētu, izsekotu un pārbaudītu specifisku informāciju par 
piegādājamo produktu sastāvu. 

 
2 Tas varētu iekļaut glabāto datu virtualizāciju un optimizāciju, izmantojot kompresiju, datu atkārtotu dublēšanu, dinamisko kapacitātes piešķiršanu, glabātuves rindošanu un programmatūras definētās glabāšanas sistēmas. 
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Ierobežotu vielu kontroles pasākumi jāpiemēro vismaz:  

• REACH kandidātvielu sarakstam;  

• Ierobežotajām vielām un izņēmumiem, kas minēti Direktīvā par bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu. 

Pamatojošām deklarācijām jābūt atjauninātām attiecībā uz saistītajiem piegādājamiem 
materiāliem, daļām un daļām, kas paredzētas daļējai montēšanai. 

Verifikācija: 

Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā aprakstīta sistēma, tās procedūras un tās ieviešanas 
pierādījums. 

 

Priekšmets:  
- Jauna datu centra celtniecība 
- Esošo telpu paplašināšana ar jauna datu centra un serveru telpas infrastruktūru 
- Konsolidācijas pakalpojumu iegāde esošajām sadalītajām servera telpām jaunā datu centrā 
- Uzņēmuma datu centra/servera telpu darbības nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde 
SC3 Dzesēšanas enerģijas pārvaldība 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. 

Pretendentam jāpiemīt kompetencēm un pieredzei dzesēšanas enerģijas izmantošanas samazināšanā, identificējot iespējas, kā samazināt enerģijas patēriņu un izmantot visu atlikušo nelietderīgo siltumu 
(piemēram, apkārtējo ēku apkurei vai reģiona siltumapgādes tīklos). Īpaši piedāvājumu iesniedzējiem jāsniedz informācija par: 

• Piedāvājuma iesniedzējas organizācijas un jebkuru darbuzņēmēju spējām un prasmēm, lai veiksmīgi identificētu un ieviestu enerģijas samazināšanas un enerģijas atkārtotas izmantošanas pasākumus. 
Tas iekļauj kompetenta enerģijas pārvaldnieka nozīmēšanu katrā darba vietā, uz kuru attiecas līgums. 

• Darba pieredze uzraudzības sistēmu un programmatūru izmantošanā un enerģijas samazināšanas stratēģiju ieviešanā, īpaši atsaucoties uz ES Rīcības kodeksa3 / EN 50600 TR99-1 labākās prakses 
principiem attiecībā uz „dzesēšanas pārvaldību” un „temperatūras un mitruma iestatījumiem”. 

Verifikācija:  

Pretendentiem jāiesniedz pierādījumi par iepriekšējiem datu centru projektiem ar līdzīgām pazīmēm, kuros redzams, kā pretendenti ir samazinājuši vai mazinājuši dzesēšanas enerģijas izmantošanu.  

Pierādījumi informācijas un atsauksmju formā par specifiskiem datu centriem, ko pretendenti apkalpojuši pēdējo 3 gadu laikā. Šie pierādījumi var būt saistīti ar līgumiem vai galveno personālu, kas būs iesaistīts 
pakalpojuma sniegšanā. 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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3.2 Tehniskā specifikācija  
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

Priekšmets:  
IT aprīkojuma iegāde ar samazinātu ietekmi uz vidi. 

TS1 Servera aktīvā statusa efektivitāte 

Katram datu centrā izmantotajam servera modelim aprēķinātajam aktīvā statusa efektivitātes rādītājam 
(EffACTIVE) jābūt lielākam par minimālajiem aktīvā statusa efektivitātes robežlielumiem, kas minēti tālāk. 

Produkta veids  Minimālais EffACTIVE  

1 rozete  

Statīvs  11,0  

Tornis  9,4  

2 rozetes  

Statīvs  13,0  

Tornis  12,0  

Plātņu vai vairākmezglu serveris  14,0  

4 rozetes  

Statīvs  16,0  

Plātņu vai vairākmezglu serveris  9,6  

 

Verifikācija 

Pretendentam jāiesniedz aktīvā statusa efektivitātes aprēķins par katru servera modeli, balstoties uz EN 303470 
mērījumu metodoloģiju. Ja lietošanai tiek piedāvāti serveru modeļi ar atšķirīgu konfigurāciju, jāapliecina 
jaudīgo un mazāk jaudīgo konfigurāciju testēšana. Vai arī atbilstības pārbaude var tikt nodrošināta testa 
rezultātu formā modelim ar izmantojamu specifisku konfigurāciju. 

CE marķējuma vai etiķetes kvalifikācijas nolūkā iegūtie testa rezultāti, kas veikts atbilstoši līdzīgiem testēšanas 
standartiem, var tikt izmantoti kā atbilstības pārbaude.  

 

TS1 Servera aktīvā statusa efektivitāte 

Katram datu centrā izmantotajam servera modelim aprēķinātajam aktīvā statusa efektivitātes 
rādītājam (EffACTIVE) jābūt lielākam par minimālajiem aktīvā statusa efektivitātes 
robežlielumiem, kas minēti tālāk. 

Produkta veids  Minimālais EffACTIVE  

1 rozete  

Statīvs  13,0  

Tornis  11,0  

2 rozetes 

Statīvs  18,0  

Tornis  12,0  

Plātņu vai vairākmezglu 
serveris  

20,0  

4 rozetes  

Statīvs  16,0  

Plātņu vai vairākmezglu 
serveris  

9,6  

 

Verifikācija 

Pretendentam jāiesniedz aktīvā statusa efektivitātes aprēķins par katru servera modeli, balstoties 
uz EN 303470 mērījumu metodoloģiju. Ja lietošanai tiek piedāvāti serveru modeļi ar atšķirīgu 
konfigurāciju, jāapliecina jaudīgo un mazāk jaudīgo konfigurāciju testēšana. Vai arī atbilstības 
pārbaude var tikt nodrošināta testa rezultātu formā modelim ar izmantojamu specifisku 
konfigurāciju. 

CE marķējuma vai etiķetes kvalifikācijas nolūkā iegūtie testa rezultāti, kas veikts atbilstoši 
līdzīgiem testēšanas standartiem, var tikt izmantoti kā atbilstības pārbaude.  
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TS2 IKT darbības diapazons — temperatūra un mitrums 

Piemērojams gaisa dzesēšanas gadījumā un, ja datu centrs ir paredzēts ekonomiskai un/vai bezmaksas 
dzesēšanai. Piemērojamās ekspluatācijas apstākļu klases ir aprakstītas I. pielikumā. 
IKT aparatūrai jāatbalsta ekspluatācija pieļaujamā mitruma un temperatūras (sausais termometrs) diapazonā 
A2 ekspluatācijas apstākļu klasē atbilstoši Ekodizaina regulai (ES) 2019/424, ar ko nosaka ekodizaina prasības 
serveriem un datu glabāšanas ražojumiem. 
 
Aprīkojumam jābūt testētam, lai nodrošinātu tā darbību pieļaujamā diapazonā vismaz 16 ekspluatācijas 
stundas (darbība augstā temperatūrā nav paredzēta pastāvīgi). Testēšanai jābūt izstrādātai tā, lai tā atspoguļotu 
faktiskos ekspluatācijas apstākļus (skatīt pievienotās paskaidrojošās piezīmes). Testēšanas metodes, kas 
iekļautas Eiropas standartos par serveru ekspluatācijas apstākļu klasi, ir izstrādātas, reaģējot uz projektu 
standartizāciju atbilstoši Ekodizaina regulai (ES) 2019/424, un varētu būt atbilstošas arī šādā gadījumā. 
Jāziņo arī par ventilatora elektroenerģijas patēriņu normālā un paaugstinātā ievades temperatūrā, lai 
apliecinātu, ka tiks ietaupīta elektroenerģija. 
Šis kritērijs piemērojams šķidrumdzesēšanas gadījumā.  
IKT aparatūrai jāatbalsta ekspluatācija piegādātā ūdens temperatūras diapazonā, kas norādīts konkursa 
informācijā, atsaucoties uz W2 un W3 klasēm II. pielikumā.  

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz ražotāja specifikācijas un deklarācijas par katru IKT aprīkojuma elementu.   
Pretendentam jāapliecina, ka serveru modeļi ir testēti darbam paredzamo stundu skaitu noteiktā laika periodā 
pieļaujamajā diapazonā. Jāiesniedz testa specifikācija.  
CE marķējuma nolūkā iegūtā informācija un testa rezultāti var tikt izmantoti verifikācijai. 
 

TS2 IKT darbības diapazons — temperatūra un mitrums 
Piemērojams gaisa dzesēšanas gadījumā un, ja datu centrs ir paredzēts ekonomiskai un/vai 
bezmaksas dzesēšanai. Piemērojamās ekspluatācijas apstākļu klases ir aprakstītas I. pielikumā. 
IKT aparatūrai jāatbalsta ekspluatācija pieļaujamā mitruma un temperatūras (sausais 
termometrs) diapazonā A3 ekspluatācijas apstākļu klasē atbilstoši Ekodizaina regulai 
(ES) 2019/424, ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem. 
 
Aprīkojumam jābūt testētam, lai nodrošinātu tā darbību pieļaujamā diapazonā vismaz 
88 ekspluatācijas stundas (darbība augstā temperatūrā nav paredzēta pastāvīgi). Testēšanai jābūt 
izstrādātai tā, lai tā atspoguļotu faktiskos ekspluatācijas apstākļus (skatīt pievienotās 
paskaidrojošās piezīmes). Testēšanas metodes, kas iekļautas Eiropas standartos par serveru 
ekspluatācijas apstākļu klasi, ir izstrādātas, reaģējot uz projektu standartizāciju atbilstoši 
Ekodizaina regulai (ES) 2019/424, un varētu būt atbilstošas arī šādā gadījumā. 
Jāziņo arī par ventilatora elektroenerģijas patēriņu normālā un paaugstinātā ievades temperatūrā, 
lai apliecinātu, ka tiks ietaupīta elektroenerģija. 
Šis kritērijs piemērojams šķidrumdzesēšanas gadījumā.  
IKT aparatūrai jāatbalsta ekspluatācija piegādātā ūdens temperatūras diapazonā, kas norādīts 
konkursa informācijā, atsaucoties uz W4 un W5 klasēm II. pielikumā. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz ražotāja specifikācijas un deklarācijas par katru IKT aprīkojuma 
elementu.   
Pretendentam jāapliecina, ka serveru modeļi ir testēti darbam paredzamo stundu skaitu noteiktā 
laika periodā pieļaujamajā diapazonā. Jāiesniedz testa specifikācija.  
CE marķējuma nolūkā iegūtā informācija un testa rezultāti var tikt izmantoti verifikācijai. 

1. Paskaidrojoša piezīme: IKT aprīkojuma reprezentatīva termālā testēšana 
Šajā piezīmē identificēti IKT aprīkojuma reprezentatīvas termālās testēšanas pamatprincipi. Lai testēšana atspoguļotu faktiskos ekspluatācijas apstākļus, tai jābūt izstrādātai, lai simulētu:  

• īslaicīgas gradienta izmaiņas, ko ietekmē dzesēšanas aprīkojums, piemēram, pāreja no bezmaksas dzesēšanas uz mehānisku sistēmu;  

• īslaicīgas intensīvas iedarbības periodi, ko ietekmē apkārtējās vides apstākļi, piemēram, ilgstošu vasaras karstuma viļņu laikā; un   

• indikatīvu abu iepriekš minēto apstākļu iestāšanās biežumu ekspluatācijas gada laikā. 
2. Paskaidrojoša piezīme: Termālā veiktspēja un izmantotā elektroenerģija 
Būtiski ievērot, ka jāapsver papildu punktu piešķiršana par serveriem, kas var darboties A3 ekspluatācijas apstākļu klasē, ņemot vērā to, ka A2 vai A3 ekspluatācijas apstākļu klases serveri samazina kopējo 
izmantoto elektroenerģiju. 
Ja jaudas zudums, ko izraisa serveru darbība 40° C temperatūrā, rada situāciju, kurā tiek izmantoti vairāki serveri, papildu punkti nav jāpiešķir. 
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 TS3 Serveru un datu glabāšanas iekārtu remonta un atjaunināšanas projekti  

Šis kritērijs ir piemērojams tikai jaunu serveru iegādei un datu glabāšanai uzņēmuma datu 
centrā. 

Pretendentam ir jāsniedz skaidri norādījumi, lai būtu iespējams veikt nedestruktīvu remontu vai 
šādus komponentu nomaiņu: 

 datu glabāšanas ierīces;  

 atmiņu;  

 procesoru (CPU);  

 mātes plati;  

 paplašinājumu kartes/grafiskās kartes;  

 elektroenerģijas padeves bloku;  

 ventilatorus; 

 akumulatorus. 
Norādījumos par katru nepieciešamo remonta darbību un komponentu jāiekļauj vismaz šāda 
informācija: 

1 darbības veids; 

2 atbloķējamās metodes(-žu) veidu un skaitu; 

3 nepieciešamais rīks(-i). 
Instrukcijas jāizsniedz pilnvarotām trešajām personām, tostarp starpniekiem, rezerves daļu 
remontētājiem, rezerves daļu piegādātājiem, pārstrādātājiem un tehniskās apkopes pakalpojumu 
sniedzējiem, reģistrējoties ražotāja tīmekļa vietnē. Šīm instrukcijām jābūt pieejamām vismaz 
8 gadus pēc servera produkta palaišanas tirgū. 

Verifikācija: 

Atbilstības pārbaudes nolūkos pretendentam jānodrošina piekļuve remonta norādījumiem.  

Remonta informācija jāsniedz atbilstoši standartam EN 45559:2019: Informācijas sniegšanas 
metodes par būtiskiem ar enerģiju saistītu produktu efektivitātes aspektiem. CE marķējuma 
nolūkā iegūtie testa rezultāti var tikt izmantoti verifikācijai. 
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Priekšmets:  
Ar nolietotiem produktiem saistītu pakalpojumu iegāde serveriem, datu glabāšanas un tīkla aprīkojumam 

TS4 Ar nolietotiem produktiem saistītu pakalpojumu iegāde serveriem, datu glabāšanas un tīkla aprīkojumam 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar līguma izpildes CPC3 klauzulu. 

Pretendentiem jāsniedz pakalpojumi, lai nodrošinātu:  

 visa produkta atkārtotu izmantošanu un pārstrādi un/vai  
 komponentu selektīvo apstrādi atbilstoši Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) Direktīvas VII. pielikumam par aprīkojumu, kas sasniedzis sava derīgās lietošanas laika beigas  
 komponentu pārstrādi, lai atgūtu kritiski svarīgās izejvielas.   

Pakalpojumam jāiekļauj šādas aktivitātes: 

- savākšanu; 

- konfidenciālu apstrādi un datu drošu dzēšanu (ja vien tas netiek veikt iekšēji);  

- funkcionālo testēšanu, apkalpošanu, remontu un atjaunināšanu, lai sagatavotu produktus atkārtotai izmantošanai4;  

- produktu, kas paredzēti atkārtotai izmantošanai, atkārtota palaišana tirgū; 

- izjaukšana komponentu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un/vai likvidēšanai. 

Sniedzot pakalpojumu, dalībvalstīm jāziņo par atkārtotai izmantošanai sagatavoto vai tirgū palaisto iekārtu un pārstrādei sagatavoto iekārtu proporciju.  

Sagatavošana atkārtotai izmantošanai, pārstrāde un iznīcināšana jāveic atbilstoši visām EEIA Direktīvas (pārstrādāta) 2012/19/ES 8. panta un VII. un VIII. pielikuma prasībām un, atsaucoties uz atsevišķu 
komponentu sarakstu, kas paredzēti selektīvai apstrādei [skatīt pievienoto paskaidrojošo piezīmi].  

Turklāt pretendentiem jāiesniedz pierādījumi par visām veiktajām darbībām, lai uzlabotu tādu kritiski svarīgo izejvielu pārstrādi kā kobalts (akumulatoros) un neodīmiks (cietajos diskos) atbilstoši pieejamai 
informācijai par Kobalta un neodīmika saturu, kas sniegta Ekodizaina regulas (ES) 2019/424 II. pielikuma 3.3.a punktā. 

Verifikācija:  

Pretendentam jāsniedz informācija par datu vākšanas, datu drošības, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, atkārtotas palaišanas tirgū un pārstrādes/iznīcināšanas kārtību.  Līguma darbības laikā šai informācijai 
jāiekļauj derīgi pierādījumi par izmantojamo EEIA apstrādes iekārtu atbilstību un specifisku komponentu apstrādes nošķiršanu, kas var saturēt kritiski svarīgas izejvielas.  

Paskaidrojoša piezīme: komponenti, kam nepieciešama selektīva apstrāde 

Šiem komponentiem nepieciešama selektīva apstrāde atbilstoši EEIA Direktīvas VII. pielikumam: 

• komponenti, kas satur dzīvsudrabu;  
• akumulatori;  

 
4 Dažas dalībvalstis ir izstrādājušas standartus un/vai shēmas, ko valsts iestādes varētu izmantot, lai sniegtu vairāk informācijas par to, kā aprīkojums jāpadara piemērots atkārtotai izmantošanai un tālākpārdošanai. 
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• iespiedshēmu plates, kas lielākas par 10 cm2;  
• plastmasu saturoši bromēti liesmas slāpētāji;  
• hlorfluorogļūdeņraži (CFC), daļēji halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC) vai fluorogļūdeņraži (HFC), ogļūdeņraži (HC);  
• ārējie elektriskie kabeļi;  
• polihlorbifenilus (PCB) saturoši kondensatori;  
• komponenti, kas satur ugunsizturīgas keramikas šķiedras;  
• elektrolītu kondensatori, kas satur attiecīgās vielas;  
• aprīkojums, kas satur ozona slāni noārdošas gāzes vai kuru globālās sasilšanas potenciāls pārsniedz 15; 
• ozona slāni noārdošās gāzes jāapstrādā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšmets:  

• Jauna datu centra celtniecība 
• Esošas ēkas paplašināšana ar jauna datu centra un serveru telpas infrastruktūru 
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• Esošu servera telpu un/vai datu centru konsolidācija jaunos vai esošos datu centros. 
TS5 Vides uzraudzība 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemērojams no jauna būvējamos datu centros vai, modernizējot esošos datu centrus 

Pretendentam jāpierāda, ka objektā ir vides kontroles iekārtas un infrastruktūra, kas atbilst EN 50600-2-3 standarta prasībām un ieteikumiem un kas spēj izmērīt: 

1) Datoru telpu temperatūru: 

a) ienākošā gaisa temperatūra; 

b) izejošā gaisa temperatūra; 

c) aukstās ejas temperatūra (ja tiek izmantota); 

d) karstās ejas temperatūra (ja tiek izmantota). 

2) Relatīvo mitrumu: 

a) ārējo relatīvo mitrumu; 

b) datoru telpas relatīvo mitrumu. 

3) Gaisa spiedienu zem piekļuves stāva (ja piekļuves stāvs ir uzstādīts); 

4) Dzesētāja plūsmas ātrumu (ja vides kontroles sistēmas projekts ir balstīts uz šķidrumu kustību, piemēram, dzesēšana ar ūdeni). 

Turklāt pretendentiem jāiesniedz informācija par mērīšanas režīma detalizāciju, kādu pretendenti piedāvā uzstādīt. 

Verifikācija: 

Pretendentam jāiesniedz uzstādāmās uzraudzības sistēmas projekts un tehniskā specifikācija un jānorāda, kā tas nodrošina paziņotā mērīšanas režīma detalizāciju atbilstoši standarta EN 50600-2-3 prasībām. 
Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt ziņojumu par atbilstošu trešās personas veiktu datu centra auditu, kura mērķis ir pārbaudīt labākās prakses principu ieviešanu. 

 

 TS6 Dzesēšanas sistēmas labākās prakses principi — no jauna būvējamos datu centros vai, 
modernizējot esošos datu centrus  

Pretendentam jāpierāda, ka projekts ietver „sagaidāmos” labākās prakses principus, kas 
paredzēta šādiem projekta aspektiem jaunākajā [ES Rīcības kodeksa/EN50600 TR99-1] versijā: 

• gaisa plūsmas vadība un dizains;  

• dzesēšanas iekārta; 
• datoru telpas gaisa kondicionieri/gaisa apstrādātāji. 
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Turklāt bezmaksas dzesēšana un ekonomiskas dzesēšanas metodes jāizmanto vietās, kur 
pieejamas tādas iespējas (skatīt pievienoto paskaidrojošo piezīmi) un kur pastāv nākotnes 
klimata ievainojamība, un jāveic dzesēšanas sistēmu riska novērtējums. 

Verifikācija: 

Pretendentam jāiesniedz projekti un rasējumi, kas iekļauj Rīcības kodeksa/EN 50600 TR99-1 
labākās prakses principus. Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt trešajai personai veikt 
datu centra auditu, kura mērķis ir pārbaudīt labākās prakses principu ieviešanu. 

Ja pretendents ievēro ES Rīcības kodeksu, pretendentam ir jāiesniedz aizpildīta ziņojuma 
veidlapa5, kas iesniegta reģistrācijai ES Rīcības kodeksā, tostarp paredzamo principu ieviešanas 
plāna aprakstu. Turklāt jāiesniedz arī pierādījums par līdzdalības statusu, ko piešķīris Eiropas 
Komisijas ĢD Kopīgais pētniecības centrs. 

Saskaņā ar līguma izpildes klauzulu tiks uzraudzīta arī pretendenta dalībnieka statuss ES 
Rīcības kodeksā un labākās prakses principu ieviešanas process. 

 

Paskaidrojoša piezīme: bezmaksas dzesēšana un ekonomiskas dzesēšanas metodes 

Bezmaksas dzesēšana/ekonomiska dzesēšana ir dzesēšanas iekārtas, kas izmanto vēsu apkārtējo apstākļu priekšrocības, lai nodrošinātu atbilstību daļai vai visām telpu dzesēšanas prasībām, lai atkarība no 
jebkādas formas mehāniskas dzesēšanas, tostarp dzesēšanas ar kompresoriem, tiek samazināta vai likvidēta vispār, tādējādi būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu.  

Bezmaksas dzesēšanas izmantošanas iespējas ir lielākas vēsākā un sausākā klimatā un vietās, kur tiek izmantoti iestatīti paaugstinātas temperatūras punkti. 

Priekšmets:  

• Esošas ēkas paplašināšana ar jauna datu centra un/vai serveru telpas infrastruktūru 
• Līdzāsatrašanās pakalpojumu iegāde 
• Mitināšanas pakalpojumu iegāde 
• Mākoņpakalpojumu iegāde 

 TS7 Dzesēšanas sistēmas labākās prakses principi — esošie līdzāsatrašanās vai 
mitināšanas datu centri 

Pretendentam jāpierāda, ka datu centrs atbilst „sagaidāmajiem” labākās prakses principiem, kas 
izklāstīti šādiem projekta aspektiem jaunākajā [ES Rīcības kodeksa vai EN50600 TR99-1] 
versijā: 

• gaisa plūsmas vadība un dizains;  

• dzesēšanas iekārta;  

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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• datoru telpas gaisa kondicionieri/gaisa apstrādātāji. 

Turklāt bezmaksas dzesēšana un ekonomiskas dzesēšanas metodes jāizmanto vietās, kur 
pieejamas tādas iespējas (skatīt pievienoto paskaidrojošo piezīmi). 

Verifikācija: 

Pretendentam jāpierāda [atjaunināta dalība ES Rīcības kodeksā vai trešās personas veikta 
atbilstības pārbaude par sagaidāmo principu ieviešanu atbilstoši EN 50600 TR99-1 atsauces 
standartā norādītajam].   

Pretendentam jāsniedz aizpildīta ziņojuma forma6, aprakstot sagaidāmo labākās prakses 
principu ieviešanas statusu iepriekš minētajiem projekta aspektiem. 

Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt ziņojumu par atbilstošu trešās personas veiktu datu 
centra auditu, kura mērķis ir pārbaudīt labākās prakses principu ieviešanu.   

Jāsniedz pamatojums, kāpēc jebkurš no minētajiem „sagaidāmajiem” labākās prakses 
principiem nav iekļauts. 

Paskaidrojoša piezīme: bezmaksas dzesēšana un ekonomiskas dzesēšanas metodes 

Bezmaksas dzesēšana/ekonomiska dzesēšana ir dzesēšanas iekārtas, kas izmanto vēsu apkārtējo apstākļu priekšrocības, lai nodrošinātu atbilstību daļai vai visām telpu dzesēšanas prasībām, lai atkarība no 
jebkādas formas mehāniskas dzesēšanas, tostarp dzesēšanas ar kompresoriem, tiek samazināta vai likvidēta vispār, tādējādi būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu.  

Bezmaksas dzesēšanas izmantošanas iespējas ir lielākas vēsākā un sausākā klimatā un vietās, kur tiek izmantoti iestatīti paaugstinātas temperatūras punkti. 

Priekšmets:  

• Jauna datu centra celtniecība 
• Esošas ēkas paplašināšana ar jauna datu centra un serveru telpas infrastruktūru 
• Esošu servera telpu un/vai datu centru konsolidācija jaunos vai esošos datu centros. 

TS8 Nelietderīgā siltuma atkārtotas izmantošanas gatavība 

Ieteicams šo tehnisko specifikāciju paredzēt tikai tad, ja objektā vai tā tuvumā ir pieprasījums pēc siltuma vai 
ja valsts iestāde ir identificējusi plānotu vai potenciālu iespēju objektā vai tā tuvumā. 

Datu centram vai servera telpai ir jānodrošina siltuma pārneses cauruļvadu vai citu funkcionālo elementu 
maršruti tā, lai tie būtu piemēroti vai atvieglotu objekta ūdens sistēmas modernizēšanu nākotnē, sasniedzot 
katru servera statīva rindu, lai vēlāk to šķidrumdzesēšanu varētu viegli modernizēt.  

 

Verifikācija:  

TS8 Nelietderīgā siltuma atkārtota izmantošana 

Kritērijs jāpielāgo centralizētās siltumapgādes sistēmu un tīklu vietējai pieejamībai, kas var 
ietvert siltuma atkārtotu izmantošanu tajā pašā objektā. Ieteicams izstrādāt visaptverošu 
tehnisku specifikāciju, ja piekļuve ir gatava. 

Datu centram jābūt pieslēgtam un jāpiegādā [procentuālais daudzums, ko norāda līguma 
slēdzēja iestāde] % no datu centra nelietderīgā siltuma, kas izteikts kā enerģijas atkārtotas 
izmantošanas faktors vietējiem siltuma patērētājiem7. 

Katras iekārtas enerģijas atkārtotās izmantošanas faktors jāaprēķina atbilstoši standarta 
EN 50600-4-6:2020 vai līdzvērtīgam standarta prasībām. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 

7Tas var iekļaut patērētājus tajā pašā objektā vai tādus, kuri ir saistīti ar datu centru ar reģiona siltumapgādes tīkla starpniecību. 
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Pretendentam ir jāiesniedz projekta tehniskie rasējumi, kuros uzrādīts, ka tiks uzstādīta objekta ūdens sistēma 
ar atzariem katrā servera rindā vai ka izkārtojums ir veidots tā, lai to varētu viegli modernizēt. 

 

Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt ziņojumu par atbilstoša trešās personas veiktu datu centra auditu, 
kura mērķis ir pārbaudīt šī kritērija ieviešanu. 

 

 

Verifikācija:  

Pretendentam jāsniedz siltuma atkārtotas izmantošanas sistēmu un pieslēguma aprēķini un 
konstrukcijas rasējumi. Pierādījumi par noslēgtiem līgumiem vai nodomu protokoli jāsaņem no 
tīkla operatora.  

Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt ziņojumu par atbilstoša trešās personas veiktu datu 
centra auditu, kura mērķis ir pārbaudīt šī kritērija ieviešanu. 

Kā pierādījums var kalpot trešās personas veikta enerģijas atkārtotas izmantošanas faktora 
atbilstības pārbaude. 

Arī trešo personu apstiprinātas enerģijas pārvaldības sistēmas (pamatojoties uz ISO 50001) vai 
vides pārvaldības sistēmas (pamatojoties uz EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par 
aprēķināto enerģijas atkārtotas izmantošanas faktoru, var tikt pieņemtas kā pierādījums. 

 TS9 Atjaunojamās enerģijas faktors 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Pirms šī kritērija 
piemērošanas līguma slēdzēja iestādei ieteicams pārbaudīt tirgu, apskatot potenciālos 
pakalpojumu sniedzējus un piegāžu vietējo pieejamību. 

Datu centra atjaunojamās enerģijas faktoram jābūt vienādam ar „1” (100 % atjaunojama 
enerģija). Piegādātās un datu centrā patērētās enerģijas atjaunojamās enerģijas faktoru aprēķina 
atbilstoši standarta EN 50600-4-3 prasībām. 

Elektrība, kas veido atjaunojamās enerģijas faktoru, jāražo no atjaunojamiem energoresursiem 
atbilstoši Direktīvā 2009/28/EK noteiktajam. 

Verifikācija: 

Jāiesniedz informācija par atjaunojamās enerģijas faktoru, elektroapgādes un lietošanas datiem, 
un jaudas profiliem, kas ir aprēķina pamatā. 

Kā pierādījums var kalpot trešās personas veikta atjaunojamās enerģijas faktora atbilstības 
pārbaude. 

Arī trešo personu apstiprināta enerģijas pārvaldības sistēma (pamatojoties uz ISO 50001) vai 
vides pārvaldības sistēmas (pamatojoties uz EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par 
aprēķināto atjaunojamās enerģijas faktoru, var tikt pieņemtas kā pierādījums. 

 

 TS10 Aukstumnesēju maisījuma globālās sasilšanas potenciāls  

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. 

Skatīt arī AC11 
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Aukstumnesēju, kas tiks izmantoti datu centra dzesēšanas sistēmā, maisījuma globālās 
sasilšanas potenciāla vidējā svērtā vērtība nevar pārsniegt „10”, ja vien netiek pierādīts, ka šie 
aukstumnesēji nevar tikt izmantoti izņēmuma kārtā, vai tie samazinātu dzesēšanas sistēmu 
energoefektivitāti.  

Verifikācija:  

Pretendentiem jāziņo par globālās sasilšanas potenciāla vidējās svērtās vērtības aprēķinu, 
tostarp attiecībā uz aukstumnesēju krājumiem, kas tiek izmantoti objektos vai pakalpojuma 
sniegšanai, un jāparāda atbilstība metodei, kas aprakstīta Regulas (ES) Nr. 517/2014 
IV. pielikumā. 

Arī trešo personu apstiprināta enerģijas pārvaldības sistēma (ISO 50001) vai vides pārvaldības 
sistēma (EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par aukstumnesēju izmantošanu, var 
tikt pieņemtas kā pierādījums. 

Izņēmuma apstākļi, kas neatļauj aukstumnesēju izmantošanu ar globālās sasilšanas potenciāla 
vidējām vērtībām diapazonā no „0” līdz „10”, jādokumentē. 
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3.3 Piešķiršanas kritēriji 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

Priekšmets:  
IT aprīkojuma iegāde ar samazinātu ietekmi uz vidi. 

AC1 Servera jauda dīkstāvē 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs piemērojams tikai kopā ar TS1. Serveriem, kas atbilst TS1, var piešķirt papildu punktus par serveru jaudu dīkstāvē. 

Kritērijs ir attiecināms tikai, ja produkta veids (piemēram, statīvs vai torņa serveri, 1 rozetes vai 2 rozešu serveri) un sistēmas īpašības, kas ietekmē elektroenerģijas patēriņu (piemēram, procesora veiktspēja, 
serveris ar vai bez jaudas redundances, atmiņa, dzinēji, papildu ierīces), ir aprakstītas tehniskajā specifikācijā.  

Izņemot elastīgos serverus, HPC (augstas veiktspējas skaitļošana) serveriem un serveriem ar integrētiem APA (papildu veiktspējas akseleratori) var tikt piešķirti maksimums x punkti [tiks precizēts]. Punkti 
jāpiešķir serveru modeļiem, ņemot vērā uzlabojumu līmeni, kas pārsniedz minimālo veiktspējas slieksni, kas aprēķināts katram servera veidam atbilstoši Komisijas regulai (ES) 2019/424, ar ko nosaka 
ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem. 

Verifikācija 

Pretendentam jāiesniedz detalizēta informācija par katra servera jaudu dīkstāvē, balstoties uz EN 303470 testēšanu, un atbilstoši Komisijas regulai (ES) 2019/424 (skatīt arī pievienoto paskaidrojošo piezīmi). 
Ja lietošanai tiek piedāvāti serveru modeļi ar atšķirīgu konfigurāciju, jāapliecina jaudīgo un mazāk jaudīgo konfigurāciju testēšana. Alternatīvi pretendents var apliecināt atbilstību, iesniedzot testēšanas ziņojumu 
par līdzīgi konfigurētu tāda paša modeļa serveri. 

Paskaidrojoša piezīme: servera dīkstāves jaudas aprēķināšana atbilstoši Komisijas regulai (ES) 2019/424 

EN 303470 ir balstīts uz SERT 2. versijas testēšanas metodoloģiju un iekļauj specifisku dīkstāves jaudas testu, aktīvās jaudas aprēķinu un aktīvās efektivitātes mērīšanu. Atbilstoši Ekodizaina prasībām 
ražotājiem ir jānodrošina, ka šī informācija ir publiski pieejama  

Lai izmantotu pamata kritērijus, jāaprēķina katra servera veida minimālais slieksnis, balstoties uz papildu servera komponentiem, kas iekļaujami piedāvājumā, vai iekļauti uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. 

Ekodizaina metode detalizēti izklāstīta šī kritēriju dokumenta III. pielikumā. Katrs slieksnis jānosaka atbilstoši šādam vienādojumam: 

Pidle = Pbase +∑Padd_i 

kur „Pbase” ir pamata dīkstāves jaudas pielaide 3. tabulā, un „∑Padd_i” ir dīkstāves jaudas pielaides piemērojamiem un papildu komponentiem, kā noteikts 4. tabulā. Plātņserveru gadījumā „Pidle” tiek 
aprēķināta kā kopējā izmērītā jauda, dalīta ar uzstādīto plātņserveru skaitu testētajā plātņu šasijā.  
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 AC2 Izvietotā servera patērētā jauda 

Šis kritērijs ieteicams, ja līguma slēdzēja iestāde vēlas aicināt iesniegt piedāvājumus, balstoties 
uz paredzamo IT darba slodzes radīto jaudas patēriņu, un novērot to darbības laikā. Šis kritērijs 
jāizmanto kopā ar CPC1. 

Punkti tiek piešķirti, balstoties uz izvietotās jaudas aplēsi, kas aprēķināta visiem serveru veidiem 
un to konfigurācijām, kas tiks izmantotas datu centrā.  

Dažādu serveru konfigurāciju veiktspēja var tikt intrapolēta no lieljaudas un zemākas jaudas testa 
datiem konfigurāciju vajadzībām. Aprēķins var tikt balstīts uz līguma slēdzējas iestādes darba 
slodzi.   

Maksimālie punkti tiks piešķirti piedāvājumam ar zemāko izvietoto jaudu.  Pārējiem 
piedāvājumiem punkti tiks piešķirti proporcionāli labākajam piedāvājumam. 

Verifikācija 

Pretendentam jāiesniedz detalizēts izmantotās jaudas aprēķins, balstoties vai nu uz [tiks 
precizēts]:  

• EN 303470 izmantotās jaudas metodi ar standartizētu darba slodzi, vai 

• testēšanas protokolu, ko norāda līguma slēdzēja iestāde. 

Ja veiktspējas konfigurācijas ir intrapolētas no testa datiem, jāsniedz informācija par izmantoto 
metodoloģiju.   

 

Priekšmets:  
IT konsolidācijas vai virtualizācijas pakalpojumu iegāde 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Šis kritērijs jāizmanto kopā ar CPC 4.2. 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

AC3 Servera izmantošana 

Punkti tiks piešķirti, balstoties uz paredzamo gada vidējo servera izmantošanas līmeni, ņemot vērā līguma slēdzējas iestādes datu apstrādes prasības. Punkti tiks piešķirti atbilstoši šādiem diapazoniem: 

>70 %: [precizēti] punkti 

40-70 %: 0,8 x [precizēti] punkti 

25-40 %: 0,5 x [precizēti] punkti 

Verifikācija 

Pretendentam ir jāiesniedz paredzamās izmantošanas modelēšana, aprēķini vai aplēses, balstoties uz SC1 aprakstītajiem rīkiem. 
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Priekšmets:  
Ar nolietotiem produktiem saistītu pakalpojumu iegāde serveriem 

AC4 Nolietotu serveru pārvaldība 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar TS4 kritēriju. 

Punkti tiks piešķirti atkārtotas izmantošanas un pārstrādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina, ka iespiedshēmu plates un ārējie kabeļi, kas nav piemēroti atkārtotai izmantošanai, tiek atdalīti un pārstrādāti.   

Verifikācija:  

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka identificētie komponenti ir pārstrādāti.  

Priekšmets:  
Jauna/esoša datu centra celtniecība/modernizēšana 

AC5 Jaudas lietošanas efektivitāte — projektā paredzētā jaudas lietošanas efektivitāte  

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemērojams jauna/esoša datu centra celtniecības/modernizēšanas gadījumā, kad IT jaudas izmantošanu jau iespējams noteikt. 

Punkti tiks piešķirti par labāko projektā paredzēto jaudas lietošanas efektivitātes piedāvājumu (pilns norādīto punktu skaits) pie noteiktas IT slodzes (piemēram, 50 % no projekta) un īpašiem vides apstākļiem. 
Jaudas lietošanas efektivitātes vērtība jānosaka atbilstoši ISO/IEC 30134:2016. 2 daļai, EN 50600-4-2:2016 vai līdzvērtīgam standartam. 
 
Verifikācija:  

Pretendentam jāiesniedz projekta aprēķini, kuros parādīts, kā aprēķināta jaudas lietošanas efektivitāte atbilstoši ISO/IEC 30134:2016. 2 daļai, EN 50600-4-2:2016 vai līdzvērtīgam standartam. 

 

Priekšmets:  
Uzņēmuma datu centra/servera telpu ekspluatācijas nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde  
AC6 Jaudas lietošanas efektivitāte — projektā paredzētā jaudas lietošanas efektivitāte  

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemērojams esoša datu centra darbības un uzturēšanas pakalpojumu gadījumā, kad zināma vēsturiskā jaudas lietošanas efektivitāte. Turklāt kritērijs var tikt piemērots serveru telpām, ja tās aprīkotas ar 
dzesēšanas infrastruktūru.  

Punkti tiks piešķirti, pamatojoties uz pretendenta prognozēto uzlabojumu potenciālu attiecībā pret jaudas lietošanas efektivitātes vēsturisko bāzlīniju [iesniedz līguma slēdzēja iestāde]. Piedāvājuma tāme 
jāizstrādā, pamatojoties uz vēsturisko IT noslodzi un vides apstākļiem, kā norādījusi līguma slēdzēja iestāde. Jaudas lietošanas efektivitātes vērtība jānosaka atbilstoši ISO/IEC 30134:2016. 2 daļai, EN 50600-
4-2:2016 vai līdzvērtīgam standartam. 
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Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz aprēķini, kuros parādīts, kā aprēķināta jaudas lietošanas efektivitāte atbilstoši ISO/IEC 30134:2016. 2 daļai, EN 50600-4-2:2016 vai līdzvērtīgam standartam. 
Priekšmets: 
Jauna/esoša datu centra celtniecība/modernizēšana 

 AC7 Dzesēšanas sistēmu elektroenerģijas patēriņš 
Punkti tiks piešķirti, balstoties uz paredzamo dzesēšanas sistēmu elektroenerģijas patēriņu, kas 
nepieciešams datu centra projekta darbības nodrošināšanai, ņemot vērā atrašanās vietas klimata 
apstākļus. Punkti tiks piešķirti par labāko projektā paredzēto jaudas lietošanas efektivitātes 
piedāvājumu (pilns norādīto punktu skaits). 
Verifikācija:  
Pretendentam jāsniedz projekta tāmēšanas procesa dokumentācija, modelēšana un aprēķini. 

 

  AC8 Nelietderīgā siltuma atkārtota izmantošana (jauniem datu centriem) 

Kritērijs jāpielāgo vietējai reģiona siltumapgādes sistēmu un tīklu pieejamībai.  Ieteicams 
izstrādāt visaptverošu piešķiršanas kritēriju, ja valsts iestāde identificē vietējās iespējas. 

Punkti tiks piešķirti pretendentiem, kas apņemas piegādāt vairāk nekā x % [procentuālais 
daudzums, ko norāda līguma slēdzēja iestāde] no datu centra nelietderīgā siltuma, kas izteikts kā 
enerģijas atkārtotas izmantošanas faktors, vietējiem galalietotājiem. Papildu punkts tiks piešķirts 
par katriem 10 % no papildu nelietderīgā siltuma, ko datu centrs piegādā.  

Katras iekārtas enerģijas atkārtotās izmantošanas faktors jāaprēķina atbilstoši standarta 
EN 50600-4-6:2020 vai līdzvērtīgam standarta prasībām. 

Verifikācija: 

Pretendentam jāsniedz aprēķini atbilstoši ETSI ES 205 200-2-1 vai līdzvērtīgam standartam, kā 
arī siltuma atkārtotas izmantošanas sistēmu un pieslēguma projekta inženiertehniskie rasējumi. 
Pierādījumi par noslēgtiem līgumiem vai nodomu protokoli jāsaņem no tīkla operatora. 
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Priekšmets: 

• Līdzāsatrašanās pakalpojumu iepirkums 
• Mitināšanas pakalpojumu iepirkums 
• Mākoņpakalpojumu iepirkums 
• Uzņēmuma datu centra/serveru telpas darbība un uzturēšana 

 
 AC9 Nelietderīgā siltuma atkārtota izmantošana (pārvaldītajiem pakalpojumiem) 

Ieteicams izstrādāt, ka šis visaptverošais piešķiršanas kritērijs tiek izmantots, ja tiek pirkts 
pakalpojums.  
 
Punkti tiks piešķirti, pamatojoties uz deklarēto enerģijas atkārtotas izmantošanas faktoru 
iekārtām, kas tiks izmantotas līguma izpildei. Punkti tiks piešķirti proporcionāli pretendentam, 
kurš piedāvās augstāko enerģijas atkārtotas izmantošanas faktoru. 
Katras iekārtas enerģijas atkārtotās izmantošanas faktors jāaprēķina atbilstoši standarta 
EN 50600-4-6:2020 vai līdzvērtīga standarta prasībām. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz aprēķini atbilstoši EN 50600-4-6:2020 vai līdzvērtīgam standartam.  

Kā pierādījums var kalpot trešās personas veikta enerģijas atkārtotas izmantošanas faktora 
atbilstības pārbaude. 

Arī trešo personu apstiprinātas enerģijas pārvaldības sistēmas (pamatojoties uz ISO 50001) vai 
vides pārvaldības sistēmas (pamatojoties uz EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par 
aprēķināto enerģijas atkārtotas izmantošanas faktoru, var tikt pieņemtas kā pierādījums. 

 
AC10 Atjaunojamās enerģijas faktors 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Punkti piešķirami tikai pretendentiem, 
kas atbilst minimālajām IT un mehāniskās un elektriskās sistēmas veiktspējas prasībām. Mākoņpakalpojumu 
gadījumā atjaunojamās enerģijas faktors jāpieprasa kā vidējā vērtība vietnēm, kas sniedz pakalpojumu. 

Punkti tiks piešķirti proporcionāli pretendentam, kurš piedāvās augstāko enerģijas atkārtotas izmantošanas 
faktoru attiecībā uz elektroenerģijas izmantošanu. 

Piegādātās un datu centrā patērētās enerģijas atjaunojamās enerģijas faktoru aprēķina atbilstoši EN 50600-4-
38. 

AC10 Atjaunojamās enerģijas faktors 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Punkti piešķirami tikai 
pretendentiem, kas atbilst minimālajām IT un mehāniskās un elektriskās sistēmas veiktspējas 
prasībām. Mākoņpakalpojumu gadījumā noslodzei atbilstošais atjaunojamās enerģijas faktors 
jāpieprasa kā vidējā vērtība vietnēm, kas sniedz pakalpojumu. 

Punkti tiks piešķirti proporcionāli pretendentam, kurš piedāvās augstāko noslodzei atbilstošo 
enerģijas atkārtotas izmantošanas faktoru attiecībā uz elektroenerģijas izmantošanu. 

 
8 EIROPAS STANDARTS EN 50600-4-3 — informācijas tehnoloģijas — datu centru aprīkojums un infrastruktūra — 4-3. daļa. Atjaunojamās enerģijas faktors 
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Elektrība, kas veido atjaunojamās enerģijas faktoru, jāražo no atjaunojamiem energoresursiem atbilstoši 
Direktīvā 2009/28/EK noteiktajam.9 

Verifikācija: 

Jāiesniedz informācija par atjaunojamās enerģijas faktoru, elektroapgādes un lietošanas datiem, kas ir 
aprēķina pamatā.   

Kā pierādījums var kalpot trešās personas veikta atjaunojamās enerģijas faktora atbilstības pārbaude. 

Arī trešo personu apstiprināta enerģijas pārvaldības sistēmas (ISO 50001) vai vides pārvaldības sistēmas 
(EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par aprēķināto atjaunojamās enerģijas faktoru, var tikt 
pieņemtas kā pierādījums. 

 

Piegādātās un datu centrā patērētās enerģijas atjaunojamās enerģijas faktoru aprēķina atbilstoši 
standarta EN 50600-4-3 prasībām. Ģenerējošās kapacitātes jaudas profils jāpiesaista 
paredzamajam datu centra jaudas profilam.  

Elektrība, kas veido atjaunojamās enerģijas faktoru, jāražo no atjaunojamiem energoresursiem 
atbilstoši Direktīvā 2009/28/EK noteiktajam. 

Verifikācija:  

Jāiesniedz informācija par atjaunojamās enerģijas faktoru, elektroapgādes un lietošanas datiem, 
un jaudas profiliem, kas ir aprēķina pamatā.  

Kā pierādījums var kalpot trešās personas veikta atjaunojamās enerģijas faktora atbilstības 
pārbaude. 

Arī trešo personu apstiprināta enerģijas pārvaldības sistēma (pamatojoties uz ISO 50001) vai 
vides pārvaldības sistēmas (pamatojoties uz EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par 
aprēķināto atjaunojamās enerģijas faktoru, var tikt pieņemtas kā pierādījums. 

 
Paskaidrojoša piezīme: Izcelsmes garantija 

Atbilstoši Direktīvām 2009/28/EK un 2004/8/EK visām ES dalībvalstīm ir tiesisks pienākums ieviest izcelsmes garantijas shēmas elektroenerģijai no atjaunojamiem energoresursiem. Tie sniedz labu tiesisko 
pamatojumu verifikācijai. Lūdzu, ievērojiet, ka pašreizējais obligātas izcelsmes garantijas programmu piemērošanas statuss var atšķirties dažādās dalībvalstīs.  

Viena no alternatīvām ir piegādātāja iespēja iesniegt neatkarīgus pierādījumus, ka attiecīgais elektroenerģijas daudzums ir saražots no energoresursiem, kas definēti kā atjaunojami (piemēram, tirgū apgrozāms 
sertifikāts, ko izsniegusi neatkarīga izdevējiestāde, ko apstiprinājusi valdība). Vēl viena alternatīva būtu, ja piegādātā elektroenerģija būtu marķēta ar 1. tipa ekoloģisko marķējumu un atbilstu definīcijai, kas ir 
vienlīdz stingra kā Direktīvā 2009/28/EK iekļautā. 

 
AC11 Aukstumnesēju maisījuma globālās sasilšanas potenciāls  

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. 

Skatīt arī TS10. 

Punkti tiks piešķirti pretendentam atbilstoši aukstumnesēju maisījuma globālās sasilšanas potenciāla vidējai 
svērtajai vērtībai, kas tiks izmantots datu centra dzesēšanas sistēmā. Tas jāaprēķina atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. 517/2014 IV. pielikumam, skatīt paskaidrojošo piezīmi). Punkti tiks piešķirti atbilstoši nākamajiem 
iegūtajiem globālās sasilšanas potenciāla vidējiem svērtajiem intervāliem. Var tikt piešķirti maksimums 
x punkti [tiks precizēts]: 

• x punkti iegūtajām globālās sasilšanas potenciāla vidējām vērtībām diapazonā no „0” līdz „10”. 

 

 
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu. No 2021. gada 30. jūnija tiks piemērota atjaunojamo energoresursu definīcija, kas minēta 
Direktīvā 2018/2001/ES, ar ko atceļ Direktīvu 2009/28/EK. 
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• 0,6x punkti iegūtajām globālās sasilšanas potenciāla vidējām vērtībām diapazonā no „11” līdz 
„150”. 

• 0,2x punkti iegūtajām globālās sasilšanas potenciāla vidējām vērtībām diapazonā no „151” līdz 
„750”. 

Verifikācija:  

Pretendentiem jāziņo par globālās sasilšanas potenciāla vidējās svērtās vērtības aprēķinu, tostarp attiecībā uz 
aukstumnesēju krājumiem, kas tiek izmantoti objektos vai pakalpojuma sniegšanai, un jāparāda atbilstība 
metodei, kas aprakstīta Regulas (ES) Nr. 517/2014 IV. pielikumā.  

Pretendentam jāiesniedz pierādījumi par aprēķinā norādīto aukstumnesēju izmantošanu. 

Arī trešo personu apstiprināta enerģijas pārvaldības sistēma (ISO 50001) vai vides pārvaldības sistēma 
(EMAS vai ISO 14001), kas sniedz informāciju par aukstumnesēju izmantošanu, var tikt pieņemtas kā 
pierādījums.  

Paskaidrojoša piezīme: Aukstumnesēju maisījuma kopējā globālā sasilšanas potenciāla aprēķina metode atbilstoši Regulai (ES) Nr. 517/2014   

Maisījuma globālais sasilšanas potenciāls tiek aprēķināts kā vidējā svērtā vērtība, kas iegūta no atsevišķu vielu svara daļiņām, kas sareizinātas ar globālo sasilšanas potenciālu, ja vien nav norādīts citādi, tostarp 
vielas, kas nav fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Formula parādīta tālāk: 

�(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝑔𝑔𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔ā𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉š𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑉𝑉𝑎𝑎𝑝𝑝𝑉𝑉ā𝑉𝑉𝑙𝑙) + (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝑔𝑔𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔ā𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉š𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑉𝑉𝑎𝑎𝑝𝑝𝑉𝑉ā𝑉𝑉𝑙𝑙) + (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝑔𝑔𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔ā𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉š𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑉𝑉𝑎𝑎𝑝𝑝𝑉𝑉ā𝑉𝑉𝑙𝑙) 

Kur „%” ir svars ar svara pielaidi ±1 %. Aukstumnesēju globālās sasilšanas potenciāli ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 517/2014 I. pielikumā. 

Fluorēto gāzu daudzuma un veida dokumentēšanu jau paredz Regulas (ES) Nr. 517/2014 6. pants.   
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3.4 Līguma izpildes klauzulas  
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

Priekšmets:  

• Uzņēmuma datu centru vai serveru telpu darbības nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde  
  CPC1 IT enerģijas patēriņa uzraudzība 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Šis kritērijs jāizmanto kopā 
ar AC2. 

Darbuzņēmējam jāiesniedz mēneša un gada dati par IT aprīkojumu, kas atrodas datu centrā. 
Enerģijas patēriņa uzraudzībai jāatbilst EN 50600-2-2 standarta prasībām un ieteikumiem. 
 

CPC2 IT aprīkojuma izmantošanas uzraudzība  

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Šis kritērijs jāizmanto kopā ar AC3. 

Darbuzņēmējam jāiesniedz regulāri ziņojumi par optimizācijas analīzi un izmantošanas mērķu sasniegšanu, par kuriem tas vienojies ar klientu IT projekta ietvaros. 
Pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi jāmēra un jāziņo par datu centrā esošo serveru izmatošanas jaudu, pamatojoties uz ISO 30134-5.  
 
Priekšmets:  

• Ar nolietotiem produktiem saistītu pakalpojumu iegāde serveriem, datu glabāšanas un tīkla aprīkojumam 

CPC3 Ziņojumu sagatavošana par serveru, datu glabāšanas un tīkla aprīkojuma galamērķi 

(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar TS4 

Darbuzņēmējam jāiesniedz ziņojums par aprīkojuma statusu, kad visas preces ir apstrādātas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai iznīcināšanai. Ziņojumā jānorāda atkārtoti izmantojamo vai pārstrādājamo 
preču proporcija un tas, vai tie palika ES vai tika eksportēti. 

Aprīkojumam un komponentiem, kas pārstrādāti ES, jāpieņem šādi apstrādes iekārtu pierādīšanas līdzekļi: 

• atļauja, ko izdevusi nacionālā kompetentā iestāde atbilstoši Direktīvas 2008/98/EK 23. pantam, vai  

• trešās personas izsniegts apliecinājums par atbilstību EN 50625-1 standarta tehniskajām prasībām vai līdzvērtīgai atbilstības shēmai. 
Ja aprīkojums un komponenti tiek eksportēti atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, darbuzņēmējiem jāiesniedz šāda pārvadājumu un apstrādes informācija:  

• pārvadājumu informācija par aprīkojumu, kas paredzēts atkārtotai izmantošanai atbilstoši EEIA Direktīvas 2012/19/ES VI. pielikumam.   
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Lai EEIA preces, kas eksportētas ārpus ES, tiktu apstrādātas, jāiesniedz trešās personas izsniegts apliecinājums par atbilstību kritērijā iekļautajām minimālajām EEIA prasībām vai EN 50625-1 standarta 
tehniskajām prasībām vai līdzvērtīgai atbilstības shēmai10. 
 
Priekšmets: 
- Jauna datu centra celtniecība 
- Esošas ēkas paplašināšana ar jauna datu centra un serveru telpas infrastruktūru 
- Pakalpojumi, lai konsolidētu esošas serveru telpas un/vai datu centrus jaunos vai esošos datu centros 

  CPC4 Jaudas lietošanas efektivitāte — projektā paredzētā jaudas lietošanas efektivitāte 
pārtveres brīdī 

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar AC5. Apliecināšana un ziņojumu sagatavošana iespējama moduļu 
veidā, ja tas atbilst datu centra projektam un pakāpeniskai ieviešanai. 

Nododot ekspluatācijā datu centra sistēmu/integrēto sistēmu, jāveic tests, kurā tiek simulēta daļēja 
un pilna IT aprīkojuma slodze, elektroenerģijas un dzesēšanas sistēmām darbojoties automātiskā 
režīmā. 

Kopējais vai skaidri identificētais datu centra elektroenerģijas patēriņa modulis un IT aprīkojuma 
elektroenerģijas patēriņš jādokumentē līdz ar apkārtējās vides apstākļiem. Tad iespējams 
salīdzināt faktisko veiktspēju ar mērķiem, kas minēti AC5. 

Datiem, kas parāda tūlītēju jaudas lietošanas efektivitāti, jābūt balstītiem uz izmērītajām vērtībām 
un daļu noslodzi atbilstoši ISO/IEC 30134:2016. 2 daļai, EN 50600-4-2:2016 vai līdzvērtīgam 
standartam. 
 

Priekšmets: 
Uzņēmuma datu centru/serveru telpu ekspluatācijas nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde  
CPC5 Jaudas lietošanas efektivitāte — projektā paredzētā jaudas lietošanas efektivitāte ievades vērtības 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar AC5 un AC6. 

Datu centra iekārtu operatoram jāsniedz gada ziņojums, kas iekļauj gada vidējos un mēneša datus par datu centra kopējo patērēto enerģijas patēriņu un pakārtoto mehānisko un elektrisko sistēmu un IT iekārtu 
elektroenerģijas patēriņu. 
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10 Šī dokumenta sagatavošanas brīdī pieejamas šādas atbilstības shēmas, kas paredzētas šo prasību ievērošanai: WEEELABEX: 2011 prasība par „EEIA apstrādi”; „Atbildīga pārstrāde” (R2:2013) standarts elektronikas pārstrādātājiem; e-
Stewards standarts 2,0 atbildīgai elektroniskā aprīkojuma pārstrādei un atkārtotai izmantošanai; Austrālijas/Jaunzēlandes standarts AS/NZS 5377:2013 „Par nolietota elektriska un elektroniska aprīkojuma savākšanu, glabāšanu, transportēšanu 
un apstrādi” 
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Priekšmets: 
- Jauna datu centra celtniecība 
- Esošas ēkas paplašināšana ar jauna datu centra un serveru telpas infrastruktūru 
- Pakalpojumi, lai konsolidētu esošas serveru telpas un/vai datu centrus jaunos vai esošos datu centros 
 CPC6 Labākās prakses principu ieviešana 

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar tehnisko specifikāciju TS6. 

Pamatojoties uz gala projektu, datu centrs [jāapstiprina dalībai ES Rīcības kodeksā/trešās 
personas apliecinājumam ar atsauci uz EN 50600 TR99-1] līguma izpildes laikā.  

Pretendentam jāiesniedz gala projekts, lai kļūtu par ES Rīcības kodeksa dalībnieku. Līguma 
slēdzējai iestādei jākopē atjauninātas ikgadējo ziņojumu formas versijas.  

Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt trešajai personai veikt datu centra auditu, kura 
mērķis ir pārbaudīt labākās prakses principu ieviešanu.   

Priekšmets: 
Uzņēmuma datu centru/serveru telpu ekspluatācijas nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde  
 CPC7 Dzesēšanas sistēmu elektroenerģijas patēriņa uzraudzība 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona. Šis kritērijs jāizmanto kopā 
ar AC7 

Darbuzņēmējam jāiesniedz mēneša un gada dati par IT aprīkojumu, kas atrodas datu centrā. 
Uzraudzība jāparedz atbilstoši EN 50600-4-2:2016 sniegtajām vadlīnijām vai līdzvērtīgam 
standartam. 

  CPC8 Apkures piegādes un savienojuma uzraudzība  

Šis kritērijs jāiekļauj, ja datu centra darbību nodrošina trešā persona kopā ar TS8 tehnisko 
specifikāciju un AC8 un AC9 piešķiršanas kritērijiem. 

Datu centra iekārtu operatoram jāiesniedz ikmēneša dati par piegādāto siltumu vietējiem siltuma 
patērētājiem.   
Papildus enerģijas atkārtotās izmantošanas faktors jāaprēķina atbilstoši EN 50600-4-6:2020 vai 
līdzvērtīgam standartam, un par to jāziņo.  
Pēc pieprasījuma pārbaudes vajadzībām līguma slēdzēja iestādei jāsaņem piekļuve aprīkojumam 
un tīkla pieslēgumam datu centrā. 
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Priekšmets:  

• Līdzāsatrašanās pakalpojumu iepirkums 
• Mitināšanas pakalpojumu iepirkums 
• Mākoņpakalpojumu iepirkums 

 
CPC9 Atjaunojamās enerģijas faktors  

Šis kritērijs jāizmanto kopā ar AC10. 

Datu centra iekārtu operatoram vai objektā/blakus objektam esošajai enerģijas ģenerēšanas iekārtai jāiesniedz ikmēneša dati par iegādāto vai ģenerēto atjaunojamo enerģiju. Arī operatoriem–trešajām personām 
salīdzināšanas nolūkos jāiesniedz informācija par datu centra patērēto enerģiju. 
 
Priekšmets:  

• Līdzāsatrašanās pakalpojumu iepirkums 
• Mitināšanas pakalpojumu iepirkums 
• Mākoņpakalpojumu iepirkums 
• Uzņēmuma datu centru un/vai serveru telpu ekspluatācijas nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumu iegāde 

 CPC10 Aukstumnesēju maisījuma globālās sasilšanas potenciāls 

Šis kritērijs jāiekļauj, ja tiek izmantots AC11 kritērijs. 

Datu centra projekta operatoram jāuzrauga un jāpārbauda dzesēšanas sistēmas radītās 
siltumnīcefekta gāzu aukstumnesēju emisijas, kā tas paredzēts konkursa posmā. 
Par faktiski uzraudzītajām emisijām jāziņo katru darbības gadu, ņemot vērā izmērīto enerģijas 
patēriņu, nodrošinot trešās personas atbilstības pārbaudes veikšanu, ja tāda nepieciešama. 
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4 APRITES CIKLA IZMAKSAS 
Aprites cikla izmaksas ir metode, kas paredzēta pētāmā produkta vai pakalpojuma kopējo 
izmaksu novērtēšanai. Aprites cikla izmaksu modelis valsts iestādei ir galvenokārt saistīts ar 
piemēroto uzņēmējdarbības modeli. Serveru telpu un uzņēmuma datu centru gadījumā valsts 
iestāde kā datu centru/serveru telpu īpašnieks ir atbildīga par kapitāla izdevumiem (CAPEX), 
tostarp par IT, mehāniskā un elektriskā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu ēkā un ēkas 
infrastruktūru. Tāpat ar nolietotiem produktiem saistītas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas 
ekspluatācijas pārtraukšanu, sedz valsts iestāde. 
Datu centru pakalpojumu iegādes tendence (piemēram, līdzāsatrašanās vai pārvaldīta 
pakalpojumu sniedzēja modeļi) maina valsts iestāžu izmaksu modeli uz tādu, kurā ir mazāki 
kapitāla izdevumi un lielāki darbības izdevumi (OPEX) maksājumu formā, kas saistīti ar 
iegādātajiem pakalpojumiem. 1. tabulā sniegta informācija par datu centru un serveru telpu 
aprites cikla izmaksu struktūru. 

1. tabula1: Indikatīvas aprites cikla izmaksas datu centru īpašniekiem un klientiem. 

Izmaksu kategorija Izmaksu diapazons datu centra lietotājam/klientiem (% 
sadalījums no kopējā aprites cikla izmaksām) 

 Serveru 
telpas 

Uzņēmums Līdzāsatrašanās Pārvaldītais 
pakalpojumu 
sniedzējs 

CAPEX līdzekļi  1–5 % 15–20 % 1–5 % 0 % 

CAPEX IT 30–60 % 30–40 % 40–50 % 0 % 

OPEX līdzekļi 10–30 % 10–15 % 5–15 % 35–50 % 

OPEX IT 20–40 % 25–35 % 30–40 % 50–70 % 

Ekspluatācijas 
izbeigšana 

5–10 % 5–10 % 1–5 % 0 % 

Nolietotās iekārtas 1–5 % 1–5 % N/A N/A 

 
ES videi draudzīgu iepirkumu kritērijiem datu centriem, serveru telpām un 
mākoņpakalpojumiem būs pozitīva ietekme uz dažām no galvenajām izmaksām, kas jāņem 
vērā datu centra lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Lai arī ir sarežģīti precīzi aplēst 
izmaksu ietaupījumus, šo kritēriju piemērošanai ir augsts aprites cikla izmaksu samazinājuma 
potenciāls. Katra kritēriju kopuma paredzamā piemērošanas ietekme uz aprites cikla izmaksām 
ir aprakstīta tālāk: 
Ar IT aprīkojumu saistītie izdevumi 

• Serveru energoefektivitātes kritēriji var samazināt iekārtas OPEX izdevumus 
(pateicoties tiešam serveru patērētās elektroenerģijas samazinājumam). Tas var 
palielināt datu centra skaitļošanas kapacitāti, un tādējādi iespējams izvairīties 
no nepieciešamības paplašināt infrastruktūru un ar to saistītās izmaksas (kas 
ietekmē gan CAPEX, gan OPEX). 

• Serveru optimizācijas kritēriji: Izmantošanas pieaugums samazina CAPEX 
izmaksas, jo tas pats darbs tiek paveikts, izmantojot mazāk IT aprīkojuma. 
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Papildus tiek samazinātas OPEX izmaksas par enerģiju, jo tas samazina 
mehāniskas un elektriskas dzesēšanas vajadzības. 

• Nolietotu produktu pārvaldības kritēriji var tikt izmantoti, lai iedrošinātu 
ražotājus un EEEI operatoriem iesniegt piedāvājumus par nolietotā aprīkojuma 
krājumiem. Tas var ļaut atgūt daļu no aprīkojuma atlikušās vērtības. 

• Kritēriji attiecībā uz IT aprīkojuma remonta un atjaunināšanas iespējam 
var sniegt priekšrocības, samazinot aprīkojuma darbības izdevumus, kas 
nepieciešami aprīkojuma uzturēšanai (OPEX IT).  Šie izdevumi datu centra 
darbības laikā var sasniegt sākotnējos kapitāla izdevumus.  

• Kritēriji IKT līnijas darbības nodrošināšanai:  Dzesēšanas izmaksas veido 
lielāko daļu plašu datu centru elektrības rēķina izmaksu. Tāda IT aprīkojuma 
iegādei, kas spēj izturēt plaša spektra vides apstākļus (darbībām, kas nav 
pastāvīgas), ir pozitīva ietekme uz datu centra elastību un izmaksām. Tas 
attiecināms tikai, ja tas nodrošina bezmaksas dzesēšanas un/vai ekonomisku 
dzesēšanas sistēmu ieviešanu, tādējādi samazinot mehānisko un elektrisko 
sistēmu uzstādīto jaudu un iekārtas kapitāla un darbības izmaksas.  Lai arī 
paredzams, ka IT CAPEX izmaksas būs augstākas, enerģijas izmaksu 
ietaupījumi atsvērs sākotnējo pirkuma cenas pieaugumu. 

 
Ar mehāniskajām un elektriskajām sistēmām saistītie izdevumi 

• Kritēriji attiecībā uz enerģijas izmantošanas efektivitāti: iespējams ieviest 
vairākas stratēģijas, lai samazinātu enerģijas izmantošanas efektivitāti, 
piemēram, mehāniska un elektroniska aprīkojuma efektivitātes uzlabojumu 
apvienošana, darba apstākļi un termālais projekts. Enerģijas patēriņa 
samazināšana samazina darbības izmaksas. 

• Nelietderīgā siltuma atkārtotas izmantošanas kritēriji: potenciālās izmaksas 
un ieguvumi katrā vietā būtiski atšķiras, taču vērtība iegūstama, ja reģiona 
siltumapgāde jau ir pieejama vai tiek plānota. Tiek pieņemts, ka nelietderīgais 
siltums netiek izmantots atkārtoti, ja pēc tā nav pieprasījuma. Piemēru izpētē, 
kuros apskatīts ar gaisu dzesēts IKT aprīkojums un siltumsūkņi, secināts, ka 
atmaksāšanās laiks ir aptuveni 3 gadi, ja reģiona siltumapgādes sistēmu daļēji 
finansē trešā persona. Šķidrumdzesēšana, kas ļauj notvert siltumu augstākā 
temperatūrā, var padarīt to pievilcīgāku, pateicoties samazinātām vai neesošām 
investīciju (un darbības) izmaksām par siltumsūkņiem. 

• Kritēriji darbības apstākļu kontrolei, labākās prakses principi dzesēšanas 
sistēmām: Dzesēšanas pieprasījuma samazinājumam ir pozitīva ietekme uz 
datu centra aprites cikla OPEX izmaksām. Atsevišķas metodes ļauj samazināt 
nepieciešamo uzstādīto mehānisko un elektronisko kapacitāti, kas savukārt ļauj 
samazināt kapitāla izdevumus. 

• Aukstumnesēju izmantošanas kritēriji: Ja tradicionālie aukstumnesēji ar 
augstu globālās sasilšanas potenciālu netiek izmantoti, uzstādot bezmaksas 
dzesēšanas vai ekonomiskus dzesēšanas risinājumus, darbības izmaksas var tikt 
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samazinātas, salīdzinot ar tradicionālo gaisa kondicionēšanas sistēmu, 
pieņemot, ka nepieciešamās investīcijas tiek atmaksātas mazāk nekā 10 gadu 
laikā11. Tomēr jāņem vērā ievērojamas investīciju izmaksas, īpaši mazām 
serveru telpām un strukturāli integrētiem vidēja lieluma datu centriem. Turklāt 
paredzams, ka pakāpeniska F-gāzu izskaušana aukstumnesējos paaugstinās 
darbības izmaksas vietās, kur joprojām tiks izmantoti tradicionālie 
aukstumnesēji. Tas varētu piespiest tirgu izmantot citas klimatam draudzīgākas 
alternatīvas par zemākām izmaksām. 

• Atjaunojamās enerģijas faktora kritēriji: Izmaksas atšķirsies dažādos tirgos 
un atkarībā no piegādātāja un datu centra individuālās situācijas. 

 
  

 
11 Klimatam draudzīga gaisa kondicionēšana ar dabiskiem aukstumnesējiiem. Integrēti koncepti nedzīvojamām ēkām, kurās atrodas datu 
centri. Vides, būvniecības un kodoldrošības federālā ministrija (BMUB) un Vācijas Vides aģentūra. 2016. gada decembris. Pieejams: 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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I. PIELIKUMS GAISA DZESĒŠANAS EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻU KLASES 
2. tabulā tālāk aprakstītas ekspluatācijas apstākļu klases atbilstoši Regulai (ES) 2019/424, ar 
ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem. 
2. tabula 2 Ekspluatācijas apstākļu klases serveriem un datu glabāšanas ražojumiem 

 Sausā termometra temperatūra 

° C 

Mitruma diapazons, kondensācija 

nenotiek 

  

Ekspluatācijas 

apstākļu klase 

Pieļaujama

is 

diapazons 

Ieteicamais 

diapazons 

Pieļaujamais 
diapazons 

Ieteicamais 

diapazons 

Maksimālais 

rasas punkts 

(° C) 

Maksimālais 

izmaiņu 

diapazons 

(° C/h) 

A1 15–32 18-27 –12°C rasas 
punkts un 8 % 
relatīvais 
mitrums līdz 

17°C rasas 
punkts un 
80 % 
relatīvais 
mitrums 

–9°C rasas 

punkts līdz 

15°C rasas 

punkts un 60 % 

relatīvais 

mitrums 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 –12°C rasas 
punkts un 8 % 
relatīvais 
mitrums līdz 

21°C rasas 
punkts un 
80 % 
relatīvais 
mitrums 

Tāpat kā A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 –12°C rasas 
punkts un 8 % 
relatīvais 
mitrums līdz 

24°C rasas 
punkts un 
85 % 
relatīvais 
mitrums 

Tāpat kā A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 –12°C rasas 
punkts un 8 % 
relatīvais 
mitrums līdz 

24°C rasas 
punkts un 
90 % 
relatīvais 
mitrums 

Tāpat kā A1 24 5/20 
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II. PIELIKUMS ŠĶIDRUMDZESĒŠANAS EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻU 
KLASES  

Tabulā tālāk aprakstītas ekspluatācijas apstākļu klases iekārtas ūdens piegādes temperatūrai un 
saistītajam dzesēšanas aprīkojumam, kas nepieciešams klasei, kas minēta ASHRAE 
Šķidrumdzesēšanas vadlīnijās. 
3. tabula3: Šķidrumdzesēšanas ekspluatācijas apstākļu klases 

Klase 

 

Galvenā siltuma noraidīšana 

 
Papildu dzesēšanas aprīkojums 

Iekārtai piegādātā ūdens 
temperatūra (°C) 

W2 

 

Dzesinātājs/dzesēšanas tornis 

 
Ūdens daļas eknomaizers (ar sauso 
dzesētāju vai dzesēšanas torni) 

2-27 

 

W3 

 
Dzesēšanas tornis Dzesinātājs 2-32 

W4 
Ūdens daļas eknomaizers (ar 
sauso dzesētāju vai dzesēšanas 
torni) 

N/A 

 

2-45 

 

W5 

 
Ēkas vai reģiona 
siltumapgādes sistēma 

Dzesēšanas tornis >45 
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III. PIELIKUMS DĪKSTĀVES JAUDA 
Atbilstoši Komisijas regulai (ES) 2019/424, ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un 
datu glabāšanas ražojumiem, serveru dīkstāves jauda (Pidle), izņemot elastīgos serverus, HPC 
serverus un serverus ar integrētiem APA, tiek aprēķināta, izmantojot šādu vienādojumu: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

kur „Pbase” ir pamata dīkstāves jaudas pielaide 4. tabulā, un „∑Padd_i” ir dīkstāves jaudas 
pielaides piemērojamiem un papildu komponentiem, kā noteikts 5. tabulā. Plātņserveru 
gadījumā Pidle tiek aprēķināta kā kopējā izmērītā jauda, dalīta ar uzstādīto plātņserveru skaitu 
testētajā plātņu šasijā. Vairāk mezglu serveru gadījumā rozešu skaits tiek skaitīts katram 
mezglam atsevišķi, savukārt Pidle tiek aprēķināta kā kopējā izmērītā jauda, dalīta ar uzstādīto 
mezglu skaitu testētajā korpusā.   
4. tabula4: Pamata dīkstāves jaudas pielaides 

Produkta veids Pamata dīkstāves jaudas pielaide, Pbase (W) 

1 rozetes serveri (ne plātņu, ne vairākmezlgu serveri) 25 

2 rozešu serveri (ne plātņu, ne vairākmezlgu serveri) 38 

Plātņu vai vairāk mezglu serveri 40 

 

5. tabula5: Papildu dīkstāves jaudas pielaides papildu komponentiem 
Sistēmas 
raksturlielumi 

Attiecas uz  Papildu dīkstāves jaudas pielaide 

Procesora veiktspēja Visi serveri 1 rozete:  10 × PerfCPU W 
2 rozetes:  7 × PerfCPU W 

Papildu 
elektroenerģijas 
padeves bloks 

Elektroenerģijas padeves bloks, kas uzstādīts 
tieši jaudas redundancei 

10 W uz elektroenerģijas padeves bloku 

HDD vai SSD Uz uzstādīto HDD vai SSD 5,0 W uz HDD vai SSD 
Papildu atmiņa Uzstādītā atmiņa lielāka par 4 GB 0,18 W uz GB 
Papildu bufera DDR 
kanāls 

Ir uzstādīti vairāk nekā 8 bufera DDR kanāli 4,0 W uz katru bufera DDR kanālu 

Papildu I/O ierīces Uzstādītās ierīces ir aprīkotas ar vairāk nekā 
diviem portiem ≥ 1 Mbit Ethernet 

<1 GB: Nav pielaides 
= 1 GB/s: 2,0 W/aktīvais ports 
>1 GB/s un <10 GB/s: 4,0 W/aktīvais ports 
≥10 GB/s un <25 GB/s: 15,0 W/aktīvais 
ports 
≥25 GB/s un <50 GB/s: 20,0 W/aktīvais 
ports 
≥ 50 GB/s 26,0 W/aktīvais ports 
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