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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 vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminēšanas, proporcionalitātes, pārredzamības principiem un 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). Tas cita starpā paredz ka piešķiršanas kritērijus vai līguma 
izpildes nosacījumus nedrīkst izvēlēties vai piemērot tā, ka tie tieši vai netieši diskriminē ekonomikas dalībniekus no citām dalībvalstīm vai trešajām 
valstīm. Praktiska informācija par šiem aspektiem pieejama 2016. gada rokasgrāmatā par zaļajiem iepirkumiem, kas pieejama: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Šajā dokumentā ir sniegti ES ZPI kritēriji attiecībā uz attēlu iekārtām, palīgmateriāliem un drukas pakalpojumiem. 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 “attēlu iekārtas, palīgmateriāli un drukas pakalpojumi” iekļauj: 

- Attēlu iekārtas1 ir produkti, kas tiek pārdoti lietošanai birojā vai mājās, vai abās vidēs un kuru funkcija ir viena vai abas no tālāk minētajām: 
a) radīt drukātu attēlu papīra, dokumenta vai fotogrāfijas formā marķēšanas procesā vai nu no digitāla attēla, ko nodrošina tīkla/kartes 
saskarne, vai no cietās kopijas skenēšanas/kopēšanas procesā; 
b) radīt digitālu attēlu no cietās kopijas skenēšanas/kopēšanas procesā. 

No darbības jomas izslēgti šādi elementi: 
a) digitālie pavairotāji;  
b) frankēšanas aparāti; 
c) faksimila (faksa) aparāti.  

- Palīgmateriāli ir maināmi produkti, kas ir nozīmīgi attēlu iekārtu produktu funkcionēšanai. Normālas lietošanas un attēlu iekārtu dzīves cikla 
laikā lietotājs vai pakalpojumu sniedzējs var mainīt vai papildināt palīgmateriālus. Palīgmateriāli, uz kuriem attiecas šis ES ZPI, iekļauj tvertnes 
un kasetnes. 

Tvertne ir produkts, ko maina galalietotājs un kurā ievietots toneris vai tinte, un kas tiek uzstādīts uz attēlu iekārtas vai tās iekšpusē, vai 
no kura tiek veikta attēlu iekārtu uzpilde. Tvertnes nesatur integrētus komponentus vai kustīgas daļas, kas ir nozīmīgas attēlu iekārtas 
funkcionēšanai. Tvertnes var saukt arī par pudelēm vai tilpnēm.  
Kasetne (tinte/toneris) ir produkts, ko maina galalietotājs un kas tiek uzstādīts uz attēlu iekārtas vai tās iekšpusē, un kam ir ar druku 
saistīta funkcionalitāte, kas iekļauj integrētus komponentus vai kustīgas daļas, kas ir nozīmīgas attēlu iekārtas funkcionēšanai, papildus 
tintes vai tonera materiāla uzglabāšanai. Kasetnes var saukt arī par moduļiem. 

Kasetnes un tvertnes var būt: 
- no jauna ražoti (oriģinālā aprīkojuma ražotājs un neoriģinālā aprīkojuma ražotājs, tostarp viltojumi); 
- atjaunoti (oriģinālā aprīkojuma ražotājs un neoriģinālā aprīkojuma ražotājs); 
- uzpildāmi (oriģinālā aprīkojuma ražotājs un neoriģinālā aprīkojuma ražotājs). 

- Drukas pakalpojumi ir pakalpojumu līgumi, kuros cena ir piesaistīta izdrukāto lappušu skaitam. Šie līgumi var iekļaut attēlu iekārtu produktu 
un/vai palīgmateriālu piegādi, uzturēšanu, darbības ekspluatācijas laika beigās un organizācijas dokumentu izlaides optimizāciju. 
 

Attēlu iekārtas var tikt klasificētas pa veidiem, un šie dažādie veidi ir iekļauti kritēriju darbības jomā: 
- Printeris: Produkts, kura primārā funkcija ir radīt papīra izdruku no elektroniskas informācijas. Printeris spēj saņemt informāciju no viena 

lietotāja vai datoru tīkla, vai citām ievades ierīcēm (piem., digitālajām kamerām). Ar šo definīciju paredzēts aptvert produktus, ko pārdod kā 
printerus, un printerus, ko lietotājs var modernizēt, iegūstot daudzfunkciju ierīci. 

 
1 Uz attēlu iekārtām, kas ir medicīniskas ierīces saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/42/EEK 1. panta otrās daļas a) punktu (vai no 2021. gada 26. maija saskaņā ar Regulas Nr. 2017/745 2. panta pirmo daļu), šis dokuments neattiecas. 
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- Kopētājs: Produkts, kura vienīgā funkcija ir radīt papīra dublikātus no papīra oriģināliem. Ar šo definīciju paredzēts aptvert produktus, ko 
pārdod kā kopētājus, un modernizējamus ciparkopētājus (UDC). 

- Daudzfunkciju ierīce: Produkts, kas veic divas vai vairākas printera, skenera, kopētāja vai faksa aparāta funkcijas. Daudzfunkciju ierīcei var 
būt fiziski integrēts formas faktors vai tā var sastāvēt no funkcionāli integrēta komponentu apvienojuma. Daudzfunkciju ierīces kopēšanas 
funkcionalitāte ir nošķirta no vienas loksnes kopēšanas funkcionalitātes, ko dažkārt nodrošina faksa aparāti. Šī definīcija iekļauj produktus, ko 
pārdod kā daudzfunkciju ierīces un daudzfunkciju produktus. 

- Skeneris: Produkts, kura primārā funkcija ir konvertēt papīra oriģinālus elektroniskos attēlos, ko iespējams glabāt, rediģēt, konvertēt vai nosūtīt 
galvenokārt personālajā skaitļošanas vidē. Ar šo definīciju paredzēts aptvert produktus, ko pārdod kā skenerus. 

- Profesionāls attēlu produkts: Printeris vai daudzfunkciju ierīce, ko pārdod kā produktu, kas spēj radīt pārdošanai paredzētus materiālus un 
kam ir šādas funkcijas: 

a) atbalsta papīru ar pamata svaru, kas ir lielāks vai vienāds ar 141 g/m2; 
b) atbalsta A3 formātu; 
c) ja produkts ir monohroms, monohroma produkta ātrums ir vienāds vai lielāks nekā 86 ipm; 
c) ja produkts ir krāsu, krāsu produkta ātrums ir vienāds vai lielāks nekā 50 ipm; 
e) drukas izšķirtspēja 600 x 600 punkti uz collu (dpi) vai lielāka katrai krāsai; 
f) pamata modeļa svars pārsniedz 180 kg; un  

piecas tālāk minētās papildu funkcijas krāsu produktiem vai četras funkcijas monohromiem produktiem, kas iekļautas kā attēlu iekārtu standarts 
vai piederums: 

g) papīra ietilpība ir vienāda vai lielāka par 8000 loksnēm; 
h) digitāla ārējā saskarne (DFE); 
i) caurumsitis; 
j) iesiešana ar bezšuves tehnoloģiju vai ar spirāli (vai tamlīdzīga iesiešana, piemēram, ar lenti vai stiepli, bet ne skavošana);  
g) dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa (DRAM) ir vienāda vai lielāka par 1024 MB; 
l) trešo personu izsniegts krāsu sertifikāts (piem., IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System 
Certification vai Japan Colour Digital Printing Certification, ja produkts spēj radīt krāsu attēlu); un 
m) apvalkota papīra saderība. 

 
Papildu definīcijas ir minētas tālāk: 

- Cilindri: Produkts, ko maina galalietotājs un kas tiek uzstādīts attēlu iekārtas iekšpusē, un iekļauj fotosensitīvu cilindru. 
- Kausēšanas bloki: Produkts, ko maina galalietotājs un kas tiek uzstādīts attēlu iekārtas iekšpusē, un iekļauj divus uzkarsējamus veltņus, kas 

izkausē toneri uz drukas materiāla. 
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- Uzklāšanas bloks: Produkts, ko maina galalietotājs un kas tiek uzstādīts attēlu iekārtas iekšpusē, un atbalsta tonera uzklāšanu uz drukas materiāla 
pirms izkausēšanas. 

- No jauna ražots: Jauna kasetne/tvertne. 
- Atjaunota kasetne vai tvertne: Kasetne vai tvertne, kas pēc tam, kad lietota vismaz vienu reizi un savākta tās ekspluatācijas laika beigās, tiek 

atjaunota tās sākotnējā stāvoklī un tiek atjaunota vai uzlabota tās veiktspēja, piemēram, nomainot nolietotās detaļas un no jauna uzpildot ar jaunu 
toneri vai tinti (tostarp cieto tinti). Iegūtais produkts tiek pārdots ar tādu pašu garantiju kā jauna kasetne vai tvertne. 

- No jauna uzpildīta kasetne vai tvertne: Kasetne vai tvertne, kas ir lietota un no jauna uzpildīta ar jaunu toneri vai tinti (tostarp cieto tinti). 
- Viltojums:  Jauna kasetne/tvertne, ko ražojusi trešā persona (nevis oriģinālā aprīkojuma ražotājs), bet kam nelikumīgi piešķirts oriģinālā 

aprīkojuma ražotāja zīmola nosaukums. 
 
1.2 Vispārīga piezīme par verifikāciju 
 
Vairākiem kritērijiem ierosinātais verifikācijas veids ir testu ziņojumu sniegšana. 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 attiecībā uz minēto testu veikšanas 
nosacījumiem un laiku: 

a) piedāvājuma iesniegšanas posmā: 
Vienreizējos piegādes līgumos, šie pierādījumi var būt jāiesniedz 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: 
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Testēšanas rezultātus var pieprasīt par vienu vai vairākiem izstrādājumiem, kas piegādāti saskaņā ar līgumu,— vispārēja priekšstata iegūšanai vai 
gadījumā, ja rodas šaubas par deklarāciju patiesumu. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja tiek slēgti pamatlīgumi, kuros nav paredzēts sākotnējs pasūtījums.  
Ir ieteicams skaidri formulēt līguma izpildes klauzulas. Tajās būtu jānosaka, ka līgumslēdzējai iestādei ir tiesības veikt nejauši izvēlētus 
verifikācijas testus jebkurā brīdī līguma darbības laikā. Ja minēto testu rezultāti liecina, ka piegādātie izstrādājumi neatbilst kritērijiem, 
līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga piemērot sodus un var izbeigt līgumu. Dažas publiskās iestādes ietver nosacījumus, ka gadījumā, ja testos 
noskaidrojas, ka izstrādājums to prasībām atbilst, testēšanas izmaksas ir jāsedz publiskajai iestādei, bet tad, ja prasības nav izpildītas, izmaksas ir 
jāsedz piegādātājam. 
Pamatlīgumu gadījumā brīdis, kad jāiesniedz pierādījumi, būs atkarīgs no specifiskā līguma nosacījumiem: 

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. 

Ir svarīgi arī uzsvērt, ka pretendenti verifikāciju var nodrošināt ar izstrādājumu ES ekomarķējumu vai citu atbilstīgu I tipa ekomarķējumu (saskaņā 
ar standartu ISO 14024), kas atbilst tām pašām noteiktajām prasībām. Ir jāuzskata, ka šādi izstrādājumi atbilst attiecīgajiem kritērijiem, un 
verifikācija tiks pieprasīta pēc tās pašas pieejas, kāda noteikta attiecībā uz testēšanas rezultātiem. 
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. 
Kā priekšnosacījums uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus jāiekļauj klauzula, kam jānodrošina, ka attēlu iekārtas un palīgmateriāli atbilst visām 
ES un valsts (valstu) tiesiskajām prasībām, kurās produkti tiek iegādāti, piemēram, CE marķējumam, bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanas 
(RoHS) direktīvai, Eiropas Regulai par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un Direktīvai par elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), kur piemērojams.  
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2 GALVENIE IETEKMES UZ VIDI FAKTORI  
 
Atbilstoši pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem attēlu iekārtu, palīgmateriālu un drukas pakalpojumu 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 

• Elektrības izmantošana printeriem, daudzfunkciju ierīcēm un 
skeneriem.  

• Palīgmateriālu izmantošana, īpaši papīra un kasetņu 
(printeriem un daudzfunkciju ierīcēm) izmantošana. 

• Printeru, daudzfunkciju ierīču un skeneru ražošana, īpaši 
attiecībā uz energoefektīviem produktiem (piem., lāzera 
tehnoloģijām). 

• Potenciāls apdraudējums, ko rada nepareiza elektronisko 
iekārtu atkritumu likvidēšana.  

• Emisijas izmantošanas laikā. 
• Bīstamu vielu saturs. 
• Kasetņu ražošana, īpaši apvalks un drukas galviņa. 
• Papīra apjoms, ko kasetne izmanto, lai nodrošinātu izdrukas 

vēlamajā kvalitātē. 

 • Iegādāties energoefektīvas attēlu iekārtas. 
• Iegādāties pakalpojumus, kas optimizē drukāšanas 

procesu. 
• Iegādāties produktus no pretendentiem, ieviešot 

ierobežoto vielu bīstamu sastāvdaļu kontroli. 
• Iegādāties produktus ar ierobežotām iekštelpu 

emisijām izmantošanas laikā un ar ierobežotu 
bīstamu vielu saturu. 

• Iegādāties produktus, kas izstrādāti tā, lai galvenos 
komponentus būtu iespējams remontēt. 

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

• Iegādāties iekārtas, kas spēj izmantot atjaunotus 
palīgmateriālus un pārstrādātu papīru. 

• Pieprasīt iesniegt informāciju par zaļajiem 
rādītājiem. 

• Pieprasīt pakalpojumus, kas iekļauj attēlu iekārtu 
kopuma optimizāciju. 

• Iegādāties palīgmateriālus, kuru kvalitāte ir testēta. 
 

Ievērojiet, ka vides aspekti ne vienmēr uzskaitīti secībā pēc nozīmīguma. 
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Detalizēta informācija par attēlu iekārtām, palīgmateriāliem un drukas pakalpojumiem, tostarp informācija par saistītajiem tiesību aktiem, standartiem 
un tehniskajiem avotiem, kas izmantota kā pierādījumi, pieejama tehniskajā ziņojumā. 

 
3 KRITĒRIJU STRUKTŪRA  

Kritēriji ir sadalīti trīs grupās atkarībā no priekšmeta: 1) attēlu iekārtas, 2) palīgmateriāli un 3) drukas pakalpojumi. Pievienota viena papildu horizontāla 
sadaļa un nolīguma izpildes klauzula, kas attiecas uz visiem trim kritēriju veidiem. Kritēriji ir piemēroti izmantošanai ilgtermiņa līzinga līgumos, kas ir 
līguma veids, kas var būt īpaši efektīvs, lai veicinātu izturīgu iekārtu un efektīvu resursu izmantošanu. 
 

 Nr. Kritērijs Pamatkritērijs Visaptverošie 
kritēriji 

IEPRIEKŠĒJĀ NOLĪGUMA KLAUZULA  
PRIEKŠMETS: IEPRIEKŠĒJAIS NOVĒRTĒJUMS  
(nodrošina cits pakalpojumu sniedzējs, nevis potenciālais pakalpojumu sniedzējs attēlu iekārtu iepirkuma vajadzībām) 

LĪGUMA IZPILDES 
KLAUZULAS CPC1 Esošo iekārtu iepriekšējais novērtējums un iepirkuma 

vajadzības X X 

1. KRITĒRIJU VEIDS — ATTĒLU IEKĀRTAS  
PRIEKŠMETS: ATTĒLU IEKĀRTAS IEGĀDE, LĪZINGS 

ATLASES KRITĒRIJI SC1 Ierobežotu vielu kontrole  X 

TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA 

TS1 Attēlu iekārtu minimālā energoefektivitāte X X 

TS2 Abpusējās drukas iespēja X X 

TS3 Vairāku lappušu druka  X X 
TS4 Pārstrādāta papīra izmantošanas iespēja X X 
TS5 Atjaunotu kasetņu izmantošanas iespēja X X 
TS6 Samazināts materiālu skaits  X 
TS7 Informācija par pārstrādāto lietoto plastmasu  X 
TS8(a) Rezerves daļu pieejamība X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
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 Nr. Kritērijs Pamatkritērijs Visaptverošie 
kritēriji 

TS8(b) Piemērots izjaukšanai un remontam X X 
TS8(c) Piemērots pārstrādei X X 
TS9 Vielu emisijas X X 
TS10 Trokšņa emisijas X X 
TS11 Vielas, kuras raisa lielas bažas X X 
TS12 Bīstamu vielu saturs  X 
TS13 Aparātprogrammatūras atjauninājumu kontrole  X 
TS14 Garantijas un pakalpojumu līgumi X X 

TS15(a) Kopējamā un grafiskā papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI 
kritērijiem 

X X 

TS15(b) Kasetņu piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem X X 

PIEŠĶIRŠANAS 
KRITĒRIJI 

AC1 
 

Attēlu iekārtu energoefektivitātes uzlabojums, pārsniedzot 
TS1  X X 

AC2(a) Ilgākas garantijas  X X 

AC2(b) Visilgākā garantija X X 

AC3 
Attēlu iekārtu pieņemšanas sistēma X  
Attēlu iekārtas pārvaldība ekspluatācijas laika beigās  X 

AC4 Atkārtoti izmantojamu/atjaunotu tintes un/vai tonera 
kasetņu piegāde 

X X 

LĪGUMA IZPILDES 
KLAUZULAS 

CPC2 Ziņošana par attēlu iekārtu atkārtotu izmantošanu/pārstrādi  X X 
CPC3 Ziņošana par piegādātajiem palīgmateriāliem X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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2. KRITĒRIJU VEIDS — PALĪGMATERIĀLI 
PRIEKŠMETS: PALĪGMATERIĀLU IEGĀDE (KASETNES UN/VAI TVERTNES) 

TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA 

TS16 Kasetņu/tvertņu izdrukājamo lappušu skaita deklarācija X X 
TS17 Palīgmateriālu masas resursu efektivitāte  X 
TS18 Palīgmateriālos esošās bīstamās vielas  X 
TS19 Piemērots atkārtotai izmantošanai/atjaunošanai X X 
TS20 Palīgmateriālu kvalitāte  X X 

TS21 Kasetņu un tvertņu pieņemšanas sistēma un EEIA 
reģistrācija 

X X 

PIEŠĶIRŠANAS 
KRITĒRIJI 

AC5 Elektrofotogrāfisko palīgmateriālu resursu efektivitāte X X 
AC6 Atkārtotas izmantošanas/atjaunošanas veicināšana X X 
AC7 Kasetņu pārvaldība ekspluatācijas laika beigās  X 

LĪGUMA IZPILDES 
KLAUZULAS CPC4 Ziņošana par palīgmateriālu atkārtotu 

izmantošanu/pārstrādi 
X X 

3. KRITĒRIJU VEIDS — DRUKAS PAKALPOJUMI  
PRIEKŠMETS: REZULTĀTU IEGĀDE — IZDRUKU SKAITS 

TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA 

TS22(a) Attēlu iekārtu atkārtotas izmantošanas saistības X X 

TS22(b) Attēlu iekārtu remonta veikšanas saistības X X 

TS23 Attēlu iekārtu piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem X X 

TS24(a) Papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem X X 

TS24(b) Kasetņu piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem X X 

PIEŠĶIRŠANAS 
KRITĒRIJI 

AC8 
Atkārtoti izmantojamu/atjaunotu kasetņu un tvertņu 
piegāde 

X X 

AC9 Pārvaldītu drukas pakalpojumu sniegšana  X 

LĪGUMA IZPILDES 
KLAUZULAS 

CPC5 Ziņošana par piegādātajiem palīgmateriāliem X X 

CPC6 Palīgmateriālu izmantošanas informācijas sniegšana  X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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CPC7 Vides informācijas sniegšana pakalpojumu līguma termiņa 
laikā 

 X 

HORIZONTĀLIE KRITĒRIJI  
(piemērojami visiem kritēriju veidiem) 

TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA 

TS25(a) 
Garantēta palīgmateriālu nodrošināšana līguma termiņa 
laikā 

X X 

TS25(b) 
Garantēta rezerves daļu nodrošināšana līguma termiņa 
laikā 

X X 

TS26 Lietotāja norādījumi zaļās veiktspējas pārvaldībai X X 
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4 ESOŠO IEKĀRTU IEPRIEKŠĒJAIS NOVĒRTĒJUMS UN IEPIRKUMA VAJADZĪBAS 
4.1 Priekšmets 

Priekšmets 

Esošo iekārtu iepriekšējais novērtējums un iepirkuma vajadzības 

4.2 Līguma izpildes klauzulas 

CPC1 Esošo iekārtu iepriekšējais novērtējums un iepirkuma vajadzības 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

(Šis līgums uzskatāms par iepriekšēju procedūru, ko nodrošina cits pakalpojumu sniedzējs, nevis potenciālais pakalpojumu sniedzējs attēlu 
iekārtu iepirkuma vajadzībām. Iepriekšējais novērtējums veicams tikai, ja iepirkuma iestāde identificē nepieciešamību optimizēt esošo iekārtu 
izmantošanu pirms jaunu attēlu iekārtu iepirkuma un ja iepirkuma veicējs nolemj neizmantot uzņēmuma darbiniekus šī novērtējuma veikšanai.) 
Pakalpojumu sniedzējam jāveic jebkuru esošo attēlu iekārtu novērtējums, kas atrodas iepirkuma veicēja darba vietā(-s), un jāiesniedz 
novērtēšanas rezultāti iestādei, kas veic iepirkumu. Novērtējumā jāiekļauj šāda informācija: 
• Attēlu iekārtu modeļu skaits katrā darba vietā. 
• Katra attēlu iekārtu modeļu nosaukums, modeļa numurs un veids. 
• Katra attēlu iekārtu modeļa aptuvenais vecums. 
Ņemot vērā iepirkuma veicēja sniegto informāciju par pamata drukas vajadzībām (vai kas novērtētas, veicot esošo iekārtu reģistrēto datu analīzi) 
un iepriekš minētos novērtēšanas rezultātus, pakalpojumu sniedzējam jāklasificē katrs attēlu iekārtu modelis noteiktās kategorijās, kas identificē 
to nākotnes statusu. Kategoriju piemēri iekļauj: 
o Saglabāt: Produkts jāsaglabā turpmākai izmantošanai iestādes, kas veic iepirkumu, īpašumā; 
o Atgriezt: produkts jāatgriež esošajam vai iepriekšējam piegādātājam (ja piemērojams); 
o Atkārtoti izmantot: produkts jāpārdod atkārtotai izmantošanai ārpus iestādes, kas veic iepirkumu, darba vietas; 
o Atjaunot: produkts jāpārstrādā, lai paaugstinātu vai atjaunotu tā veiktspēju un/vai funkcionalitāti vai lai nodrošinātu atbilstību 

piemērojamiem tehniskajiem standartiem vai regulatīvajām prasībām, kā rezultātā tiek radīts pilnībā funkcionējošs produkts, kas 
izmantojam mērķim, kas ir vismaz tas mērķis, kuram tas bija paredzēts sākotnēji; 

o Pārstrādāt: produkts jānosūta ekspluatācijas laika beigu apstrādei. 
Ņemot vērā iepriekš minētos elementus, pakalpojumu sniedzējam jāsagatavo īss ziņojums, kurā sniegti ieteikumi iepirkuma veicējam par papildu 
jaunu iegādājamo produktu skaitu un īpašībām. 
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5 ES ZPI KRITĒRIJI ATTĒLU IEKĀRTU IEGĀDEI  

5.1 Priekšmets 

Priekšmets 

Attēlu iekārtu iegāde ar zemu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā  

5.2 Atlases kritēriji  

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

SC1 Ierobežota lietojuma vielu kontrole 
 Pretendentam jāpierāda ierobežota lietojuma vielu kontroles pasākumu ietvara 

ieviešana piegādājamo produktu ķēdē. Produktu novērtējumiem saskaņā ar 
ierobežota lietojuma vielu kontroles pasākumiem jāattiecas vismaz uz šādām 
jomām: 
- Produktu plānošana/izstrāde; 
- Piegādātāja atbilstība; 
- Analītiskā testēšana. 
Ierobežota lietojuma vielu kontroles pasākumi jāpiemēro vismaz REACH 
pretendējošo vielu sarakstam un RoHS ierobežota lietojuma vielām. Lai 
identificētu, izsekotu un pārbaudītu specifisku informāciju par piegādājamo 
produktu sastāvu, jāizmanto IEC 62474 materiālu deklarāciju datubāze*. 
Ierobežota lietojuma vielu kontroles pasākumi jāveic, lai nodrošinātu, ka 
pretendents apzinās IEC 62474 datubāzē uzskaitīto vielu klātbūtni vai to 
neesamību. 
Piegādātāju deklarācijām par atbilstību ierobežota lietojuma vielu kontroles 
pasākumiem jāapkopo, un tām jābūt atjauninātām attiecībā uz saistītajiem 
piegādājamiem materiāliem, daļām un daļām, kas paredzētas daļējai 
montēšanai. Ja nepieciešams, deklarācijas var būt balstītas uz piegādātāju 
auditiem un analītisko testēšanu. Ierobežota lietojuma vielu kontroles 
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procedūrām jānodrošina, ka produkta un piegādātāja atbilstība tiek atkārtoti 
novērtēta: 
- kad mainās ierobežota lietojuma vielu prasības; 
- kad mainās piegādātie materiāli, daļas un daļas, kas paredzētas daļējai 
montēšanai; 
- kad mainās ražošana un montāžas darbības. 
Ierobežota lietojuma vielu kontroles pasākumu ieviešanai jāatbilst vadlīnijām 
IEC 62476 vai tamlīdzīgam dokumentam un IEC 62474 materiālu deklarāciju 
datubāzei. 
*Starptautiskā elektrotehniskā komisija (IEC), IEC 62474: Materiālu 
deklarācija produktiem no elektrotehniskās nozares un tās vajadzībām: 
http://std.iec.ch/iec62474 
Verifikācija: 
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā aprakstīta sistēma, tās 
procedūras un tās ieviešanas pierādījums. 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

 
5.3 Tehniskā specifikācija  

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS1 Attēlu iekārtu minimālā energoefektivitāte 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(Piemērojams attēlu iekārtām, uz kurām attiecas energoefektivitātes prasības Energy Star) 
Attēlu iekārtām jāatbilst visām energoefektivitātes un jaudas pārvaldības prasībām, kas izklāstītas jaunākajā publicētajā ENERGY STAR specifikācijā [versija 
tiks precizēta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, ņemot vērā paskaidrojošo piezīmi]. 
ENERGY STAR versija, kas ieviesta šīs publikācijas brīdī, ir 3.0, un atjauninājumi pieejami šajā saitē: 

http://std.iec.ch/iec62474
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https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz testu ziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar testēšanas metodēm, kas izklāstītas ENERGY STAR versijā(-s), kas precizēta(-s) 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Paskaidrojoša piezīme: TS1 Attēlu iekārtu minimālā energoefektivitāte 
Lai nodrošinātu produktu pieejamību konkursa procedūrai, pirmā gada laikā pēc ENERGY STAR jaunās versijas publicēšanas TS1 pieļaujama gan jaunā, gan 
iepriekšējā ENERGY STAR versija. 

TS2 Abpusējās drukas iespēja 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(Piemērojams attēlu iekārtām, uz kurām attiecas abpusējās drukas prasības Energy Star) 
Attēlu iekārtām jāatbilst automātiskās abpusējās drukas prasībām, kas izklāstītas jaunākajā publicētajā ENERGY STAR specifikācijā [versija tiks precizēta 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, ņemot vērā paskaidrojošo piezīmi]. 
ENERGY STAR versija, kas ieviesta šīs publikācijas brīdī, ir 3.0, un atjauninājumi pieejami šajā saitē: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Verifikācija:  
Iekārtas, kas reģistrētas ENERGY STAR datubāzē vai kam piešķirts attiecīgais I. tipa ekomarķējums, un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par 
atbilstošām. Tiek pieņemts arī ražotāja apliecinājums par atbilstību šīm prasībām. 

Paskaidrojoša piezīme: TS2 Abpusējās drukas iespēja 
Lai nodrošinātu produktu pieejamību konkursa procedūrai, pirmā gada laikā pēc ENERGY STAR jaunās versijas publicēšanas TS2 pieļaujama gan jaunā, gan 
iepriekšējā ENERGY STAR versija. 

TS3 Vairāku lappušu druka 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Attēlu iekārtām kā standarta funkcija jāpiedāvā iespēja drukāt divas vai vairākas dokumenta lapas uz vienas loksnes, kad produkts darbojas ar oriģinālo 
programmatūru, ko nodrošinājis ražotājs (printera draiveris). 
Verifikācija:  
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Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas apliecina atbilstību prasībām. Produkti, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst uzskaitītajām 
prasībām, tiks uzskatīti par atbilstošiem.  

TS4 Pārstrādāta papīra izmantošanas iespēja 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Attēlu iekārtām jāspēj apstrādāt pārstrādāts papīrs, kas atbilst EN 122812 kvalitātes prasībām.  
No darbības jomas izslēgti skeneri. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz apliecinoša deklarācija vai dokumentācija, kas pierāda, ka pārstrādātais papīrs, kas atbilst EN 12281 prasībām, var tikt izmantots šajā 
produktā. Produkti, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst uzskaitītajām prasībām, tiks uzskatīti par atbilstošiem.  

TS5 Atjaunotu kasetņu un tvertņu izmantošanas iespēja 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem)  
Produktus aizliegts izstrādāt tā, lai nepieļautu toneru un/vai tintes kasetņu un tvertņu atjaunošanu. Konstruktīvi, uz programmatūru balstīti un citi pasākumi, 
kas nepieļauj atjaunotas kasetnes vai tvertnes lietošanu, nav jāīsteno vai jāpiemēro.  
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz apliecinoša deklarācija vai dokumentācija, kas pierāda, ka atjaunotās kasetnes un tvertnes, var tikt izmantotas šajā produktā. Produkti, 
kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst uzskaitītajām prasībām, tiks uzskatīti par atbilstošiem. 

 
2 EN 12281: Drukāšana un komerciāli izmantojams papīrs sausā tonera attēlu radīšanas procesiem 
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TS6 Samazināts materiālu skaits 
 Plastmasas komponentos izmantoto materiālu skaits ar līdzīgām funkcijām ir 

ierobežots līdz vienam materiālam. Attiecas uz: 

─ apvalka daļām, šasiju; 

─ mehāniskajām daļām ((≥ 25 g). 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz produkta shēma, kurā ilustrētas izmantotās 
plastmasas detaļas un izmantotā polimēra veids.  
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS7 Informācija par pārstrādāto lietoto plastmasu 
 Jādeklarē pārstrādātās lietotās plastmasas satura proporcija, kas aprēķināta kā 

procenti no kopējās plastmasas (pēc svara). Procenti jānorāda ar x pieaugumu 
<1 %, 1 %≤x <5 %, 5 %≤x <10 %, 10 % ≤x <15 %, 15 % ≤x<20 % un vairāk 
(ar 5 % intervāliem). 
 
Aprēķinā atļauts neiekļaut šādas daļas: drukātās shēmas plates, kabeļi, 
savienotāji, elektroniskie komponenti, optiskie komponenti, elektrostatiskās 
izlādes (ESD) komponenti, elektromagnētisko traucējumu (EMI) komponenti 
un bioloģiskās plastmasas materiāls. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā norādīta pārstrādātās lietotās 
plastmasas procentuālā daļa, kas tiek izmantota attēla iekārtas modelī(-os), kas 
aprēķināta saskaņā ar EN 45557. Dokumentācija var iekļaut ražotāja 
deklarāciju, atbilstības pierādījumu ar attiecīgu vides shēmu, kas iekļauj tādas 
pašas produkta dizaina funkcijas, vai alternatīvus pierādījumus, kas parāda 
pārstrādātās lietotās plastmasas saturu. 
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Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS8 (a) Rezerves daļu pieejamība 
Ražotājiem jānodrošina tālāk uzskaitīto rezerves daļu pieejamība vismaz 
3 gadus no iegādes datuma.  

• Drukas galviņas (ja tās netiek uzskatītas par palīgmateriālu) 
• Lāzera bloks (ja tas netiek uzskatīts par palīgmateriālu) 

• Kausēšanas bloki (ja tie netiek uzskatīti par palīgmateriālu)  
• Cilindri (ja tie netiek uzskatīti par palīgmateriālu)  

Ražotājam, importētājam vai pilnvarotajiem pārstāvjiem jānodrošina iepriekš 
minēto rezerves daļu piegāde 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā apstiprināts, ka rezerves daļas 
būs pieejamas kritērijā norādītajos termiņos. 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām.  

Ražotājiem jānodrošina tālāk uzskaitīto rezerves daļu pieejamība kā 
minimums 5 gadus no iegādes datuma.  

• Glabāšanas ierīces 
• Skenēšanas bloki 

• Drukas galviņas (ja tās netiek uzskatītas par palīgmateriālu) 
• Lāzera bloks (ja tas netiek uzskatīts par palīgmateriālu) 

• Kausēšanas bloki (ja tie netiek uzskatīti par palīgmateriālu)  
• Cilindri (ja tie netiek uzskatīti par palīgmateriālu) 
• Uzklāšanas siksnas/komplekti (ja tie netiek uzskatīti par 

palīgmateriālu) 

• Apkopes komplekti (ja tie netiek uzskatīti par palīgmateriālu) 
• Papīra padeves komponenti 

• Blīvuma sensori 
• Elektrības un kontroles shēmas plates 

• Kasetņu/tvertņu pievienojamie komponenti 
• Ārējie barošanas bloki 
• Eņģes  

Ražotājam, importētājam vai pilnvarotajiem pārstāvjiem jānodrošina iepriekš 
minēto rezerves daļu piegāde 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. 
Verifikācija:  
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Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā apstiprināts, ka rezerves daļas 
būs pieejamas kritērijā norādītajos termiņos. 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Paskaidrojoša piezīme: TS8 (a) Rezerves daļu pieejamība 
Visas rezerves daļas ir komponenti vai mezgli, kas var potenciāli radīt kļūdas un/vai kam paredzama nomaiņa produkta darbmūža laikā. Citas daļas, kuru 
ekspluatācijas laiks parasti pārsniedz produkta tipisko darbmūžu, nav rezerves daļas. 

TS8 (b) Piemērots izjaukšanai un remontam 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem)  
Attēlu iekārtām jābūt izgatavotām tā, lai būtu iespējams tās izjaukt un remontēt. Jānodrošina atbilstība šādām prasībām:  

• Apvalka daļām, šasijai, elektriskajiem/elektroniskajiem mezgliem un kasetnēm/tvertnēm jābūt atdalāmām vai savienotām ar atdalīšanas palīglīdzekļiem[1]. 

• Elektriskie/elektroniskie mezgli un komponenti, piemēram, baterijas un kondensatori, kas pakļauti riskam, ka to sastāvdaļas var saturēt bīstamas vielas, kā 
arī fluorescējošās lampas, kas satur dzīvsudrabu, ir viegli atrodamas un nomaināmas. 

• Apvalka, šasijas un elektrisko/elektronisko mezglu demontāžu iespējams veikt ar A, B un C klases darbarīkiem saskaņā ar EN 45554:2020 standartu[2]. 

• Skrūvju savienojumi apvalka daļu, šasijas un elektrisko/elektronisko mezgli piestiprināšanai iespējams nostiprināt ar ne vairāk kā trim darbarīkiem. 

• Apvalkam un šasijai atļauts izmantot tikai atkārtoti izmantojamus stiprinājumus[3]. 

• Visas iekārtas demontāžu var veikt viens cilvēks (t.i., jāatskrūvē ne vairāk kā viens savienojums vienlaicīgi). 

• Apvalka daļas nesatur elektroniskus mezglus. 

• Ražotājs ir veicis izmēģinājuma demontāžu, ņemot vērā iepriekš minētās dizaina funkcijas, un dokumentējis to, koncentrējoties uz vājajiem posmiem. 

• Norādījumi, kā nomainīt daļas, jāsniedz apkalpošanas rokasgrāmatā. Rokasgrāmatā jāiekļauj detalizēts ierīces attēls, kurā redzamas daļas, kurām iespējams 
piekļūt un ko iespējams nomainīt, un nepieciešamie darbarīki. Apkalpošanas rokasgrāmatai jābūt pieejamai tiešsaistē bez maksas. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz deklarācija, kas apliecina atbilstību iepriekš minētajām prasībām, kopā ar remonta rokasgrāmatu (fizisku dokumentu vai saiti, kur 
dokuments ir pieejams), kam jāiekļauj detalizēts produkta attēls, kurā redzamas daļas, kurām iespējams piekļūt un ko iespējams nomainīt, nepieciešamie 
darbarīki un kā veicams remonta process. 
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Informācija par remontu jāsniedz saskaņā ar EN 45559 (informācijas sniegšanas metodes par būtiskiem ar enerģiju saistītu produktu efektivitātes aspektiem). 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Paskaidrojošas piezīmes: TS8 (b) Piemērots izjaukšanai un remontam 
[1.]: Termins “atdalīšanas palīglīdzekļi” attiecas, piemēram, uz iepriekš iestrādātiem laušanas punktiem. 
[2.]: A, B un C klases darbarīki saskaņā ar A.2. tabulā noteikto “Procesa klasifikācija pēc nepieciešamajiem darbarīkiem”. Tas nozīmē, ka atļauti visi 
darbarīki, izņemot nepatentēti darbarīki. Nepatentēti darbarīki ir darbarīki, kas nav pieejami iegādei vai kuriem nav pieejami piemērojamie patenti, lai 
darbarīkus varētu licencēt saskaņā ar godīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem.  
[3.]: Oriģinālā stiprinājumu sistēma, ko iespējams pilnībā izmantot atkārtoti, vai jebkuri stiprinājumu sistēmas elementi, ko nav iespējams atkārtoti izmantot, 
tiek piegādāti ar jaunu daļu remontam, atkārtotai izmantošanai vai atjaunošanai. 

TS8 (c) Piemērots pārstrādei 
Attēlu iekārtām jābūt izgatavotām tā, lai veicinātu pārstrādi, izmantojot šādas 
dizaina funkcijas: 

• Plastmasas komponenti, kas sver vairāk nekā 25 g, ar līdzenu virsmu 
vismaz 200 mm2 jānodrošina ar pastāvīgu materiāla marķējumu saskaņā ar 
ISO 11469 (ņemot vērā ISO 1043) vai tamlīdzīgu standartu; 

• Galvaniski pārklājumi uz plastmasas daļām netiek izmantoti apvalku daļās 
un kasetnēs/tvertnēs. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas pierāda, ka nodrošināta atbilstība 
katrai prasībai, kas paredz izgatavošanu pārstrādei. Iekārtas, kam piešķirts 
attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks 
uzskatītas par atbilstošām. 

Attēlu iekārtām jābūt izgatavotām tā, lai veicinātu pārstrādi, izmantojot šādas 
dizaina funkcijas: 

• Plastmasas komponenti, kas sver vairāk nekā 25 g, ar līdzenu virsmu 
vismaz 200 mm2 jānodrošina ar pastāvīgu materiāla marķējumu saskaņā ar 
ISO 11469 (ņemot vērā ISO 1043) vai tamlīdzīgu standartu; 

• Galvaniski pārklājumi netiek izmantoti apvalku daļās un kasetnēs/tvertnēs. 

• Krāsu un pārklājumu klātbūtne (izņemot galvaniskos) apvalkos nedrīkst 
būtiski ietekmēt pārstrādāto plastmasas materiālu izturību, kas pārstrādes 
rezultātā ražoti no šīm daļām, un, testējot saskaņā ar ISO 180 vai 
tamlīdzīgu standartu.  

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas pierāda, ka nodrošināta atbilstība 
katrai prasībai, kas paredz izgatavošanu pārstrādei.  
Jāiesniedz ziņojums par derīgu mehānisku/fizisku testu, kas veikts saskaņā ar 
ISO 180 vai tamlīdzīgu standartu, lai apstiprinātu atbilstību prasībai par 
krāsām. Alternatīvi tiks pieņemti arī trešo personu testu ziņojumi, kas iegūti 
no plastmasas pārstrādātājiem vai sveķu ražotājiem, un neatkarīgi 
izmēģinājuma testu ziņojumi.  
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Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Paskaidrojošas piezīmes: TS8 (b) Piemērots izjaukšanai un remontam 
Šī kritērija izpratnē būtiska ietekme tiek definēta kā > 25 % pārstrādātu sveķu 
Izod ietekmes samazinājums, kas mērīts saskaņā ar ISO 180. 

TS9 Vielu emisijas 
Attēlu iekārtām (testēts ar oriģinālā aprīkojuma ražotāja kasetni) jāatbilst tālāk 
minētajām vielu emisijas intensitātes prasībām, mērot saskaņā ar testa 
procedūru, kas minēta Blue Angel specifikācijā RAL-UZ 205: 
 

Pieļaujamās emisijas intensitātes testu vērtības 
saskaņā ar S-M[1] pielikumu par 
elektrofotogrāfiskajām ierīcēm 

(Visas vērtības norādītas 
mg/h)  

Monohromā 
druka  

Krāsu 
druka  

Pirmsieviešanas 
posms  TVOC[2]  

1 
(galddatori)  
2 (uz grīdas 
uzstādāmas 
ierīces, 
ierīču 
tilpums > 
250 l)  

1 
(galddatori) 
2 (uz grīdas 
uzstādāmas 
ierīces, 
ierīču 
tilpums > 
250 l)  

Drukas posms 
(= 
pirmsieviešanas 
+ drukas 
posms) 

TVOC[2]  10,0 18,0 

Benzols  <0,05 <0,05 

Stirols  1,0 1,8 

Ozons  1,5 3,0 

Attēlu iekārtām (testēts ar oriģinālā aprīkojuma ražotāja kasetni) jāatbilst tālāk 
minētajām vielu emisijas intensitātes prasībām, mērot saskaņā ar testa 
procedūru, kas minēta Blue Angel specifikācijā RAL-UZ 205: 
 

Pieļaujamās emisijas intensitātes testu vērtības saskaņā ar S-
M[1] pielikumu par elektrofotogrāfiskajām ierīcēm 

 (Visas vērtības norādītas mg/h, 
izņemot daļiņu emisijas)  

Monohromā 
druka  

Krāsu 
druka  

Pirmsieviešanas 
posms  TVOC[2]  

1 
(galddatori) 
2 (uz grīdas 
uzstādāmas 
ierīces, ierīču 
tilpums > 
250 l)  

1 
(galddatori) 
2 (uz grīdas 
uzstādāmas 
ierīces, 
ierīču 
tilpums > 
250 l)  

Drukas posms 
(= 
pirmsieviešanas 
+ drukas 
posms)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Benzols  <0,05 <0,05 

Stirols  1,0 1,8 

Neidentificētas 
atsevišķas vielas 
VOC  0,9 0,9 



 

23 

Putekļi  4,0 4,0 

 
Lielformāta printeri, profesionāli attēlu produkti un skeneri ir izslēgti no šī 
kritērija darbības jomas. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz testu rezultāti, kuros uzrādīta emisiju intensitāte 
drukas posmā par katru nosaukto vielu un informācija par testa procedūru, kas 
izmantota emisiju intensitātes mērīšanai. Pieņemami arī testu ziņojumi 
identiskas konstrukcijas ierīcēm. “Identiskas konstrukcijas” definīcija atbilst 
definīcijai, kas iekļauta Blue Angel RAL-UZ 205 pamata piešķiršanas kritēriju 
B-M pielikumā. 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām.  

Ozons  1,5 3,0 

Putekļi  4,0 4,0 

Drukas posms  
PER10 PW 
[daļiņas/10 min.]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Pieļaujamās emisijas intensitātes testu vērtības saskaņā ar S-
M[1] pielikumu par tintes ierīcēm 

 (Visas vērtības norādītas mg/h)  
Monohromā 
druka  

Krāsu 
druka  

Pirmsieviešanas 
posms  TVOC[2]  

1 
(galddatori) 
2 (uz grīdas 
uzstādāmas 
ierīces, ierīču 
tilpums > 
250 l)  

1 
(galddatori) 
2 (uz grīdas 
uzstādāmas 
ierīces, 
ierīču 
tilpums > 
250 l)  

Drukas posms 
(= 
pirmsieviešanas 
+ drukas 
posms) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benzols <0,05 <0,05 

Stirols 1 1,8 

Neidentificētas 
atsevišķas vielas 
VOC 0,9 0,9 

 
Lielformāta printeri, profesionāli attēlu produkti un skeneri ir izslēgti no šī 
kritērija darbības jomas. 
Verifikācija:  
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Pretendentam jāiesniedz testu rezultāti, kuros uzrādīta emisiju intensitāte 
drukas posmā par katru nosaukto vielu un informācija par testa procedūru, kas 
izmantota emisiju intensitātes mērīšanai. Pieņemami arī testu ziņojumi 
identiskas konstrukcijas produktiem. “Identiskas konstrukcijas” definīcija 
atbilst definīcijai, kas iekļauta Blue Angel RAL-UZ 205 pamata piešķiršanas 
kritēriju B-M pielikumā.  
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Paskaidrojošas piezīmes: TS9 Vielu emisijas 
[1]Blue Angel specifikācijas RAL-UZ 205 S-M pielikums (2017. gada janvāra versija (Printeri un daudzfunkcionālas ierīces)) 
[2] Gaistošu organisku savienojumu saraksts, kas jāņem vērā, mērot attēlu iekārtu ar drukas funkciju emisijas, jānosaka saskaņā ar Blue Angel specifikāciju 
RAL-UZ 205 (2017. gada janvāra versija) — (S-M pielikums, 4.5. daļa VOC). 

TS10 Trokšņa emisijas 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

A-svērtais akustiskās jaudas līmenis 𝐿𝐿𝐿𝐿A jānosaka saskaņā ar ISO 7779. Krāsu drukas ierīces jātestē gan monohromā režīmā (𝐿𝐿𝐿𝐿A, M), gan krāsu režīmā 
(𝐿𝐿𝐿𝐿A, F). 

• Trokšņa mērījumi jāveic bez izvēles perifērajām ierīcēm. 
• Testēšanas darbībām jāizmanto A4 izmēra 60 g/m² līdz 80 g/m² papīrs. 
• Četru lappušu Adobe Reader failam no Office Test Suite saskaņā ar ISO/IEC 24734 B.1. jākalpo par testa paraugu. 
• Jāmēra tikai vienpusējā druka. 
• Trokšņa mērījumi jāveic tikai atkārtotu drukas ciklu laikā. Mērījumu laika intervālam jāiekļauj vismaz trīs pilnīgas četru lapu testa parauga izdrukas 

(12 lappuses). Intervālam jāsākas pēc drukas sagatavošanas. 
Jātestē vismaz trīs viena modeļa ierīces. Deklarētais A-svērtais akustiskās jaudas līmenis 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad jānosaka saskaņā ar ISO 9296:1988 procedūrām. Līmenis 
jādeklarē decibelos (dB) ar precizitāti līdz pirmajai zīmei aiz komata. Ja trokšņu emisijas mērījumu var veikt ar vienu ierīci, kā aizvietotāju atļauts izmantot 
tikai tālāk parādīto formulu, lai noteikto deklarēto A-svērto akustiskās jaudas līmeni 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad. 

𝐿𝐿𝐿𝐿Ad = 𝐿𝐿𝐿𝐿A1 +3,0 dB 

(𝐿𝐿𝐿𝐿A1 = vienas ierīces A-svērtais akustiskās jaudas līmenis dB ar precizitāti līdz pirmajai zīmei aiz komata) 
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Deklarētais A-svērtais akustiskās jaudas līmenis(-i) (gan) monohromajā režīmā 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, mo (gan pilno krāsu režīmā 𝐿𝐿𝐿𝐿A, co, ja attiecināms) nedrīkst pārsniegt 
limitu. Limits 𝐿𝐿𝐿𝐿A, lim jānosaka atkarībā no lappušu caurlaidspēju (gan) monohromajā režīmā sM, gan krāsu režīmā sF, ja piemērojams, ar precizitāti līdz 
pirmajai zīmei aiz komata un atbilstoši šādai formulai: 
LWA, lim = 47 + 15 * lg (SM/F + 10) dB 

Deklarētā A-svērtā akustiskās jauda līmeņa vērtības 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, kas izteiktas dB ar precizitāti līdz pirmajai zīmei aiz komata, un, ņemot vērā lappušu caurlaidspēju 
𝑆𝑆𝑆𝑆/𝐹𝐹, kas izteikta ipm, jānorāda informācijas un datu lapā sadaļā „ar vidi un veselību saistītie apliecinājumi”. Ierīcēm, kas nodrošina krāsu druku, jānorāda 
deklarētie A-svērtie akustiskās jaudas līmeņi 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, M un 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, F, un atbilstošā lappušu caurlaidspēja 𝑆𝑆M un 𝑆𝑆F gan monohromajā, gan krāsu režīmā. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, piemēram, testa ziņojums, kurā identificēta trokšņu emisiju intensitāte drukas posmā, kas mērīta saskaņā ar ECMA-
74 un ECMA-109 prasībām. Testēšanas laboratorijai jābūt akreditētai saskaņā ar ISO/IEC 17025 un ISO 7779 akustiskā trokšņa mērījumiem vai tamlīdzīgiem 
standartiem. Turklāt dokumentācijā jānorāda, vai nodrošināta atbilstība kritērijā norādītajam A-svērtajam akustiskās jaudas līmenim.  
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS11 Bīstamas vielas 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Plastmasas apvalku un apvalku daļu sastāvā aizliegts tīši pievienot REACH saraksta vielas. 
Prasības attiecas arī uz pārstrādāto materiālu. 
Jānodrošina atbilstība bīstamo vielu saraksta jaunākajai versijai, kas pieejama vienu gadu pirms produkta ražošanas datuma. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācija attiecībā uz šo kritēriju. 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS12 Bīstamu vielu saturs 
 • Halogenēti polimēri un halogenēti organiski savienojumi, kas tiek 

izmantoti kā liesmas slāpētāji, nav atļauti. 
Šī prasība neattiecas uz: 

- Fluorētām organiskām piedevām (piemēram, pilēšanas novēršanas 
līdzekļiem), kas tiek izmantotas plastmasas fizisko īpašību uzlabošanai, 
pieņemot, ka tās nepārsniedz 0,5 % w/w. 
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- Fluorētiem polimēriem, piemēram, PTFE. 
- Plastmasas daļām ar masu, kas ir vienāda vai mazāka nekā 25 grami. Taču 

tās nedrīkst saturēt PBB (polibromdifenili), PBDE (polibromdifenilēteri) 
vai hlorētus parafīnus. (Šis izņēmums neattiecas uz kontroles paneļa 
taustiņiem.) 

- Īpašām plastmasas daļām, kas atrodas tuvu sildošajiem un kausēšanas 
elementiem. Taču šīs daļas nevar saturēt PBB, PBDE vai hlorētus 
parafīnus. 

• Plastmasas sastāvā aizliegts tīši pievienot vielas, kas atbilst vismaz vienam 
no nosacījumiem, kas minēti tabulā tālāk: 

Nosacījumi vielu izslēgšanai no materiāliem apvalkos un apvalku daļās. 

Bīstamības 
klase  

Bīstamības 
kategorija  

CLP Regula 
(EK) 
Nr. 1272/2008  

Kancerogenitāte  Kancer. 
1A, 1B  

H350 Var 
izraisīt vēzi 

Kancerogenitāte  Kancer. 
1A, 1B  

H350i Var 
izraisīt vēzi 
ieelpojot  

Cilmes šūnu 
mutagenitāte  

Mutag. 
1A, 1B  

H340 Var 
izraisīt 
ģenētiskus 
bojājumus  

Toksiska 
ietekme uz 
reproduktīvo 
sistēmu  

Repr. 1A, 
1B  

H360 Var 
kaitēt auglībai 
vai 
nedzimušajam 
bērnam 

 
Prasības attiecas arī uz pārstrādāto materiālu. 
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• Drukāto shēmas plašu atbalsta materiāls nedrīkst saturēt PBB 
(polibromdifenili), PBDE (polibromdifenilēteri) vai hlorētus parafīnus. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas pierāda, ka nodrošināta atbilstība 
prasībai. Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS13 Aparātprogrammatūras atjauninājumu kontrole 
 Jebkurš aparātprogrammatūras atjauninājums nedrīkst ierobežot atkārtoti 

izmantojamu/atjaunotu palīgmateriālu izmantošanu.  
Attēlu iekārtām jāiekļauj funkcionalitāte, kas ļauj aparātprogrammatūras 
atjauninājumus atgriezt uz iepriekš uzstādītajām versijām. Šo funkcionalitāti 
var nodrošināt, izmantojot pie tīkla pieslēgtu datoru, vai pašā attēlu iekārtā. 
Norādījumi par aparātprogrammatūras atjauninājumu atgriešanu jāsniedz 
tehniskajā dokumentācijā. Ja iepriekšējā aparātprogrammatūras versija ir brīvi 
pieejama internetā, sākot no pirmā laidiena, un lietotājiem tiek sniegti skaidri 
norādījumi par to, kur tā atrodama, kritērija mērķi ir sasniegti. 
Alternatīvi pretendentam jāapņemas, ka tas nodrošinās risinājumu, kas pieļauj 
pastāvīgu atkārtoti izmantojamu/atjaunotu palīgmateriālu izmantošanu, ja 
programmatūras atjauninājums ierobežo atkāroti izmantojamu/atjaunotu 
palīgmateriālu izmantošanu. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā identificēts, ka nodrošināta 
atbilstība prasībai. Dokumentācijai var iekļaut ražotāja deklarāciju vai citu 
alternatīvu dokumentāciju, kurā sniegta nepieciešamā informācija. 

TS14 Garantija  TS14 Garantijas un pakalpojumu līgumi 

(Šis kritērijs neattiecas uz līgumiem, kas iekļauj apkopi.) 
Pretendentam jānodrošina vismaz divu gadu garantija bez papildu izmaksām, 
kas stājas spēkā produkta piegādes brīdī. Garantijai jāsedz remonts vai 
nomaiņa. 

(Šis kritērijs neattiecas uz līgumiem, kas iekļauj apkopi.) 
Pretendentam jānodrošina vismaz trīs gadu garantija bez papildu izmaksām, 
kas stājas spēkā produkta piegādes brīdī. Garantijai jāsedz remonts vai 
nomaiņa un jāiekļauj pakalpojumu līgums ar saņemšanas un atgriešanas 
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Garantijai jānodrošina, ka produkti atbilst līguma noteikumiem bez papildu 
izmaksām.  
Garantija paliek spēkā, ja attēlu iekārtās tiek izmantoti atkārtoti 
izmantojami/atjaunoti palīgmateriāli, ja vien netiek pierādīts, ka darbības 
traucējums vai bojājums radies tieši atkārtoti izmantojama/atjaunota 
palīgmateriāla dēļ. 
 Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz garantijas un pakalpojumu līguma kopija. 
Pretendentam jāiesniedz deklarācija, ka tas nodrošina preču atbilstību līguma 
noteikumiem. 

opcijām vai remontu uz vietas. Garantijai jāgarantē, ka produkti atbilst līguma 
noteikumiem bez papildu izmaksām.  
Garantija paliek spēkā, ja attēlu iekārtās tiek izmantoti atkārtoti 
izmantojami/atjaunoti palīgmateriāli, ja vien netiek pierādīts, ka darbības 
traucējums vai bojājums radies tieši atkārtoti izmantojama/atjaunota 
palīgmateriāla dēļ. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz garantijas un pakalpojumu līguma kopija. 
Pretendentam jāiesniedz deklarācija, ka tas nodrošina preču atbilstību līguma 
noteikumiem. 

TS15 (a) Kopējamā un grafiskā papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(ja kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu piegādes 
līgumā) 
Kopējamam un grafiskajam papīram, ko pretendents piedāvā kā daļu no attēlu 
iekārtu nodrošināšanas, jāatbilst ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriju pamata 
tehniskajām specifikācijām kopējamam un grafiskajam papīram3. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

(ja kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu piegādes 
līgumā) 
 Kopējamam un grafiskajam papīram, ko pretendents piedāvā kā daļu no attēlu 
iekārtu nodrošināšanas, jāatbilst ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriju 
visaptverošajām tehniskajām specifikācijām kopējamam un grafiskajam 
papīram3. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

 
3 Pieejams: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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TS15 (b) Palīgmateriālu piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(ja kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu piegādes 
līgumā) 
Palīgmateriāliem, ko pretendents piedāvā kā daļu no attēlu iekārtu 
nodrošināšanas, jāatbilst ES ZPI 2. kritēriju veida pamata tehniskajām 
specifikācijām attēlu iekārtu palīgmateriāliem. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

(ja kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu piegādes 
līgumā) 
Palīgmateriāliem, ko pretendents piedāvā kā daļu no attēlu iekārtu 
nodrošināšanas, jāatbilst ES ZPI 2. kritēriju veida visaptverošajām 
tehniskajām specifikācijām attēlu iekārtu palīgmateriāliem. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

 

5.4 Piešķiršanas kritēriji 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC1 Attēlu iekārtu energoefektivitātes uzlabojums, pārsniedzot TS1 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(Piemērojams attēlu iekārtām, uz kurām attiecas energoefektivitātes prasības Energy Star) 
Punkti tiks piešķirti, ja attēlu iekārtas ir energoefektīvākas nekā TEC_MAX vērtība, kas norādīta ENERGY STAR TEC pieejā. Punkti jāaprēķina, salīdzinot 
ar maksimālo tipisko elektrības patēriņu (TEC_MAX), kas pieļaujams saskaņā ar ENERGY STAR versiju(-ām), kas minēta(-s) TS1. 
Var tikt piešķirti maksimums x punkti [tiks precizēts]: Punkti jāpiešķir proporcionāli energoefektivitātes uzlabojumam, salīdzinot ar TEC_MAX vērtību: 
- vairāk nekā 80 % zemāk: x punkti 
- 60–79 % zemāk: 0,8x punkti 
- 40–59 % zemāk: 0,6x punkti 
- 20–39 % zemāk: 0,4x punkti 
- 10–19 % zemāk: 0,2x punkti 
Verifikācija:  
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Pretendentam jāiesniedz testu ziņojumi, kas veikti saskaņā ar testēšanas metodēm, kuras noteiktas ENERGY STAR standarta versijā(-s), kas minēta(-s) TS1. 
Pretendentam jāprecizē izmērītā TEC vērtība un TEX_MAX vērtība par katru atbilstošo produktu un jāprecizē energoefektivitātes uzlabojuma aprēķins. Tos 
iesniedz pēc līguma piešķiršanas vai pirms tam pēc pieprasījuma. 

AC2 Ilgās garantijas 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
1. opcija: AC2 (a) Ilgās garantijas  
Punkti tiek piešķirti par katru piedāvāto papildu garantijas gadu, kas ir vairāk nekā minimālais tehniskajā specifikācijā norādītai ilgums. Var tikt piešķirti 
maksimums x punkti [tiks precizēts]:  
- +4 gadi vai vairāk: x punkti 
- +3 gadi: 0,75x punkti 
- +2 gadi: 0,5x punkti 
- +1 gads: 0,25x punkti 
Verifikācija: 
Pretendentam jāiesniedz garantijas kopija.  

2. opcija: AC2 (b) Visilgākā garantija  
Punkti tiek piešķirti pretendentam, kas nodrošina visilgāko garantiju, salīdzinot ar pārējiem pretendentiem. Var tikt piešķirti maksimums x punkti [tiks 
precizēts]: 
Verifikācija: 
Pretendentam jāiesniedz garantijas kopija.  

AC3 Ekspluatācijas laika beigas 
AC3 Attēlu iekārtu pieņemšanas sistēma  
(Šis kritērijs jāizmanto kopā ar līguma izpildes CPC2 klauzulu.) 
Punkti jāpiešķir pretendentam, kurš piedāvā pieņemšanas sistēmu lietotām 
attēlu iekārtām bez papildu izmaksām iestādei, kas veic iepirkumu, lai 
veicinātu šādu iekārtu vai to daļu atkārtotu izmantošanu vai materiālu 
pārstrādi, priekšroku dodot atkārtotai izmantošanai.  

AC3 Darbības ar attēlu iekārtām to ekspluatācijas laika beigās 
(Šis kritērijs jāizmanto kopā ar līguma izpildes CPC2 klauzulu.) 
Punkti jāpiešķir pretendentam, kas sniedz atkārtotas izmantošanas un 
pārstrādes pakalpojumus visam produktam un/vai nodrošina komponentu 
selektīvo apstrādi saskaņā ar Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
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Pretendentam pašam jāizpilda šie pienākumi vai jānodrošina šī opcija ar 
piemērotas trešās personas organizācijas starpniecību. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā apliecināts, ka tiks nodrošināta 
bezmaksas iekārtu pieņemšanas sistēma. Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais 
I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par 
atbilstošām. 

(EEIA) Direktīvas VII pielikumu par aprīkojumu, kas sasniedzis sava derīgās 
lietošanas laika beigas. 
Pakalpojumam jāiekļauj šādas aktivitātes: 
- savākšanu; 
- konfidenciālu apstrādi un datu drošu dzēšanu (ja vien tas netiek veikts 
iekšēji);  
- funkcionālo testēšanu, apkalpošanu, remontu un atjaunināšanu, lai 
sagatavotu produktus atkārtotai izmantošanai;  
- 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, pārstrādei un iznīcināšanai jāveic 
saskaņā ar visām EEIA Direktīvas (pārstrādāta) 2012/19/ES 8. panta un VII 
[2] un VIII pielikuma prasībām un, atsaucoties uz atsevišķu komponentu 
sarakstu, kas paredzēti selektīvai apstrādei [skatīt pievienoto paskaidrojošo 
piezīmi]. 
Pretendentam pašam jāizpilda šie pienākumi vai jānodrošina šī opcija ar 
piemērotas trešās personas organizācijas starpniecību. 
Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus ES, kur EEIA Direktīva nav piemērojama, 
atkritumu komponentu apstrāde tiek īstenota apstākļos, kas ir līdzīgi šīs 
Direktīvas prasībām [3].  
Verifikācija:  
Pretendentam jāsniedz informācija par datu vākšanas, datu drošības, 
sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, atkārtotas palaišanas tirgū un 
pārstrādes/iznīcināšanas kārtību. Līguma darbības laikā šai informācijai 
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jāiekļauj derīgi pierādījumi par izmantojamo EEIA apstrādes iekārtu atbilstību 
(ja piemērojams). 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 
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; eStewards 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” 

 Paskaidrojoša piezīme: AC3 Darbības ar attēlu iekārtām to 
ekspluatācijas laika beigās 
[1] Dažas dalībvalstis ir izstrādājušas standartus un/vai shēmas, ko publiskās 
iestādes varētu izmantot, lai sniegtu vairāk informācijas par to, kā aprīkojums 
jāpadara piemērots atkārtotai izmantošanai un tālākpārdošanai.  
[2] Komponenti, kam nepieciešama selektīvā apstrāde saskaņā ar EEIA 
Direktīvas VII pielikumu. 

• Dzīvsudrabu saturoši komponenti 
• Akumulatori 
• Drukāto shēmu 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 
• Iekārtas, kas satur ozona slāni noārdošas gāzes vai kuru globālās 

sasilšanas potenciāls pārsniedz 15 
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• Ozona slāni noārdošās gāzes jāapstrādā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1005/2009. 

 
[3] Šī Dienestu darba dokumentu sagatavošanas laikā Komisija plāno pieņemt 
deleģēto aktu, lai izvirzītu tamlīdzīgu apstākļu novērtēšanas kritērijus. 

 
AC4 Atjaunotu kasetņu/tvertņu piegāde 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(ja kasetņu un tvertņu piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu piegādes līgumā) 
Punkti jāpiešķir proporcionāli saistībām nodrošināt procentuāli augstāko atjaunoto kasetņu/tvertņu daļu, kas atbilst pamata tehniskajām specifikācijām, kas 
iekļautas ES ZPI attēlu iekārtu palīgmateriālu 2. kritēriju veidā. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

 
5.5 Līguma izpildes klauzulas  
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

CPC2 Ziņošana par attēlu iekārtu atkārtotu izmantošanu/pārstrādi  
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Šis kritērijs jāizmanto kopā ar tehnisko specifikāciju 3. piešķiršanas kritēriju. 
Līgumslēdzējam jānodrošina dokumentācija par lietoto attēlu iekārtu ekspluatācijas laika beigām. 
Īpaši dokumentācijai jāiekļauj šāda informācija: 
- iekārtu skaits, kas saņemtas no iestādes, kas veic iepirkumu; 
- attiecīgu iekārtu/daļu skaits, kas novirzītas atkārtotai izmantošanai; 
- attiecīgu iekārtu/daļu skaits, kas novirzītas atkārtotai materiālu pārstrādei  
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CPC3 Ziņošana par piegādātajiem palīgmateriāliem 
(ja kasetņu vai kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu 
piegādes līgumā) 
Līgumslēdzējam jānodrošina dokumentācija par TS “Palīgmateriālu piegāde” 
norādīto palīgmateriālu nodrošināšanu šādiem mērķiem: 
- kopējamā un grafiskā papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem (TS15 
(a)); 
- palīgmateriāli, kas atbilst ES ZPI kritērijiem (TS15 (b)); 
- atjaunotas kasetnes un tvertnes (AC5). 

(ja kasetņu vai kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta attēlu iekārtu 
piegādes līgumā) 
Līgumslēdzējam jānodrošina dokumentācija par TS “Palīgmateriālu piegāde” 
norādīto palīgmateriālu nodrošināšanu šādiem mērķiem: 
- kopējamā un grafiskā papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem (TS15 
(a)); 
- palīgmateriāli, kas atbilst ES ZPI kritērijiem (TS15 (b)); 
- atjaunotas kasetnes un tvertnes (AC5). 
- izdrukāto lappušu skaits, kas izdrukātas no atjaunotajām kasetnēm/tvertnēm, 
kas atbilst ES ZPI 2. kritēriju veidam. 
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6 ES ZPI KRITĒRIJI PALĪGMATERIĀLU IEGĀDEI (KASETNES UN TVERTNES) 
 
6.1 Priekšmets 

Priekšmets 

Palīgmateriālu (kasetņu un tvertņu) iegāde ar zemu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā 
 

6.2 Tehniskā specifikācija 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS16 Kasetņu/tvertņu izdrukājamo lappušu skaits 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Paredzamais izdrukājamo lappušu skaits jānorāda visām kasetnēm/tvertnēm, kas tiks piegādātas lietošanai attiecīgajās attēlu iekārtās.  
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā identificēts izdrukājamo lappušu skaits un saistītās testa procedūras, kas izmantotas rezultātu 
iegūšanai. Tintes un tonera palīgmateriālu izdrukājamo lappušu skaits jāaprēķina saskaņā ar šādu standartu jaunākajām versijām: 

─ ISO/IEC 24711;  
─ ISO/IEC 19752;  
─ ISO/IEC 19798;  
─ DIN 33870-1;  
─ DIN 33870-2.  
vai, izmantojot citas uzticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemts vērā vispārpieņemtais tehnikas līmenis.  
Dokumentācijai var iekļaut ražotāja deklarāciju vai citu alternatīvu dokumentāciju, kurā sniegta nepieciešamā informācija. Iekārtas, kam 
piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Paskaidrojoša piezīme: TS16 Kasetņu/tvertņu izdrukājamo lappušu skaits 
Izdrukājamo lappušu skaits: Izmērīts attēlu skaits, ko spēj radīt kasetne/tvertne. 
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TS17 Palīgmateriālu masas resursu efektivitāte 
 Palīgmateriālu masas resursu efektivitāte [izmērīts attēlu skaits, ko 

palīgmateriāls spēj radīt, uz palīgmateriāla gramu], kas aprēķināts 
saskaņā ar vienādojumu (1), nevar būt zemāks par slieksni, kas norādīts 
tabulā tālāk:  
 

Palīgmateriāla 
veids 

Minimālā palīgmateriālu masas 
resursu efektivitāte 

Tonera kasetne 
vai tvertne un 
cilindrs 

(2 × [10 × th (0,1+0,0003 × (CMass-
10))-0,5]+1) 

No jauna 
uzpildīta 
kasetne vai 
tvertne: 

(2 × [15 × th (0,2+0,0004 × (CMass-
8))-1]+2) 

Th = hiperboliskais tangenss 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ī𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ā𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔ā𝑔𝑔𝑔𝑔 

=
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝑒𝑒ā𝑗𝑗𝑃𝑃𝑔𝑔𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙š𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 (1) 

Kur:  

• Izdrukājamo lappušu skaits ir izmērīts attēlu skaits, ko spēj radīt 
palīgmateriāls. 

• Palīgmateriālu masa (CMass) ir katras kasetnes vai tvertnes 
(tostarp cilindrs, ja piemērojams) masa (g), kas izmērīta to 
uzstādītajā stāvoklī (t.i., pilnas ar tinti vai toneri).  

Verifikācija:  
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Pretendentam jāiesniedz palīgmateriālu masas resursu efektivitātes 
aprēķina rezultāts un dokumentācija, kurā identificēts izdrukājamo 
lappušu skaits, saistītās testa procedūras, kas izmantotas, lai iegūtu 
vērtības, un visu kasetņu, tvertņu un cilindru masa, kas paredzēti 
izmantošanai katrā attēlu iekārtu modelī. Dokumentācijai var iekļaut 
ražotāja deklarāciju vai citu alternatīvu dokumentāciju, kurā sniegta 
nepieciešamā informācija. 

TS18 Bīstamu vielu saturs  
 Krāsvielu, piemēram, toneri, tintes, cietās tintes un tamlīdzīgas, sastāvā 

aizliegts tīši pievienot vielas, kas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 
tabulā tālāk.  

Bīstamības klase  Bīstamības 
kategorija  

CLP Regula (EK) 
Nr. 1272/2008  

Kancerogenitāte Kancer. 1A, 
1B H350 Var izraisīt vēzi 

Kancerogenitāte Kancer. 1A, 
1B 

H350i Var izraisīt vēzi 
ieelpojot 

Kancerogenitāte Kancer. 2 H351 Ir aizdomas, ka var 
izraisīt vēzi 

Cilmes šūnu 
mutagenitāte 

Mutag. 1A, 
1B 

H340 Var izraisīt 
ģenētiskus bojājumus 

Cilmes šūnu 
mutagenitāte Mutag. 2 H341 Ir aizdomas, ka var 

izraisīt vēzi 

Toksiska ietekme 
uz reproduktīvo 
sistēmu 

Repr. 1A, 
1B 

H360 Var kaitēt auglībai 
vai nedzimušajam 
bērnam 
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Toksiska ietekme 
uz reproduktīvo 
sistēmu 

Repr. 2 
H361 Ir aizdomas, ka var 
kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam 

 
Turklāt krāsvielu sastāvam nevar būt tīši pievienotas vielas, kam 
nepieciešams maisījuma marķējums ar H frāzēm saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1272/2008 1. pielikumu vai, kas atbilst saistītās klasifikācijas 
kritērijiem. 
 

Toksiska ietekme 
uz īpašu 
mērķorgānu 
(vienreizēja 
iedarbība) 

STOT SE 1 H370 Izraisa orgānu 
bojājumus 

Toksiska ietekme 
uz īpašu 
mērķorgānu 
(vienreizēja 
iedarbība) 

STOT SE 2 H371 Var izraisīt orgānu 
bojājumus 

Toksiska ietekme 
uz īpašu 
mērķorgānu 
(atkārtota 
iedarbība) 

STOT RE 1 

H372 Izraisa orgānu 
bojājumus ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības 
rezultātā 

Toksiska ietekme 
uz īpašu 
mērķorgānu 

STOT RE 2 

H373 Var izraisīt orgānu 
bojājumus ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības 
rezultātā 
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(atkārtota 
iedarbība) 

 
Palīgmateriāliem jāatbilst šādām bīstamu materiālu prasībām:  

• Nesatur nekādas papildu REACH sarakstā iekļautās vielas 
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % (pēc svara) 

• Toneru un tintes sastāvā aizliegts tīši pievienot dzīvsudrabu, 
kadmiju, svinu, niķeli vai hroma (VI) savienojumus. Kompleksi 
niķeļa savienojumi ar augstu molekulāro svaru, kas tiek izmantoti kā 
krāsvielas, ir izņēmums. 

• Toneri un tintes nevar saturēt azo krāsas (krāsas vai pigmentus), kas 
var izdalīt kancerogēnos aromātiskos amīnus, kas uzskaitīti Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 (REACH Regula) XVII pielikuma 
8. papildinājumā. 

• Toneriem un tintēm aizliegts pievienot biocīdus, ja vien nav iesniegta 
dokumentācija par aktīvo vielu saskaņā ar Biocīdu produktu regulu 
(BPR, Regula (ES) 528/2012) par konservantiem produktiem 
glabāšanas laikā (6. produktu veids). Vielas aizliegts lietot, ja to 
iekļaušana 6. produktu veidam apstiprināto vielu sarakstā ir 
noraidīta. 

• Fotovadītāju cilindru sastāvā aizliegts tīši pievienot selēnu, svinu, 
dzīvsudrabu vai kadmiju (vai jebkuru no to savienojumiem). 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, piemēram, drošības datu lapas 
(SDS), kas pierāda, ka nodrošināta atbilstība prasībai attiecībā uz 
piedāvāto(-ajiem) produktu(-iem). Dokumentācijai skaidri jāpierāda, 
ka nodrošināta atbilstība katram kritērija aspektam. Atbilstības 
pierādījums var sastāvēt no testu ziņojumiem, ko izsniegušas trešās 
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personas, vai ražotāja veiktiem testiem, kas demonstrē jebkuru kritērijā 
norādīto izslēgto vielu klātneesamību. 
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS19 Piemērots atkārtotai izmantošanai/atjaunošanai 
Kasetnes vai tvertnes aizliegts izgatavot, lai ierobežotu iespējas tās 
atkārtoti izmantot/atjaunot. Funkciju piemēri, kas var ierobežot 
atjaunošanu vai nepieļaut atkārtotu izmantošanu, iekļauj, bet 
neaprobežojas ar šādām funkcijām: 

• Paziņojumi uz kasetnes vai tvertnes, vai iepakojuma, kuros norādīts 
vai netieši norādīts, ka produkts nav paredzēts atjaunošanai. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā skaidri norādīts, ka 
kasetnes vai tvertnes nav izgatavotas tā, lai ierobežotu iespējas tās 
atkārtoti izmantot/atjaunot.  
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

Kasetnes vai tvertnes aizliegts izgatavot, lai ierobežotu iespējas tās 
atkārtoti izmantot/atjaunot. Funkciju piemēri, kas var ierobežot 
atjaunošanu vai nepieļaut atkārtotu izmantošanu, iekļauj, bet 
neaprobežojas ar šādām funkcijām: 

• Kasetnes vai tvertnes, uz kurām attiecas patenti vai licences līgumi, 
kas iekļauj paziņojumus, kuru mērķis ir ierobežot atjaunošanu. 

• Paziņojumi uz kasetnes vai tvertnes, vai iepakojuma, kuros norādīts 
vai netieši norādīts, ka produkts nav paredzēts atjaunošanai. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā skaidri norādīts, ka 
kasetnes vai tvertnes nav izgatavotas tā, lai ierobežotu iespējas tās 
atkārtoti izmantot/atjaunot, un jānorāda, kā tiek nodrošināta atbilstība 
diviem minētajiem piemēriem.  
Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS20 Palīgmateriālu kvalitāte 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Jebkurām kasetnēm vai tvertnēm jāatbilst visām prasībām, kas iekļautas vismaz vienā plaši atzītā kasetņu/tvertņu kvalitātes standartā.  
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas pierāda, ka kasetnes vai tvertnes atbilst vismaz viena atzīta kvalitātes standarta prasībām, piemēram, 
DIN 33870-1 sērijai, DIN 33870-2 sērijai, DIN 33871-1 sērijai vai tamlīdzīgiem standartiem par atjaunotām kasetnēm un tvertnēm un 
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DIN 33871-2 sērijai vai tamlīdzīgam standartam par jaunām kasetnēm un tvertnēm. Iekārtas, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un 
kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 

TS21 Kasetņu un tvertņu pieņemšanas sistēma un EEIA reģistrācija 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Šis kritērijs jāizmanto kopā ar līguma izpildes CPC4 klauzulu. 
Lietotu kasetņu un tvertņu pieņemšanas sistēma jānodrošina bez papildu izmaksām iestādei, kas veic iepirkumu, lai veicinātu kasetņu un tvertņu 
vai to daļu novirzīšanu atkārtotai izmantošanai vai materiālu pārstrādei.  
Pretendentam jānodrošina iestādei, kas veic iepirkumu, tvertnes, kas ir piemērotas lietoto kasetņu un tvertņu uzkrāšanai. 
Pretendentam pašam jāizpilda šie pienākumi vai jānodrošina šī opcija ar piemērotas trešās personas organizācijas starpniecību. 
Turklāt pretendentam jāiesniedz pierādījums par kasetņu ražotāja EEIA reģistrāciju, kas atbilst EEIA Direktīvai (ja attiecināma). 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz deklarācija, kurā apliecināts, ka tiks nodrošināta bezmaksas kasetņu un tvertņu pieņemšanas sistēma. Kasetnes, kam 
piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. Turklāt attiecībā uz kasetnēm, uz 
kurām attiecas EEIA Direktīva, pretendentam jāiesniedz pierādījums, ka ražotājs ir reģistrēts (t.i., EEIA reģistrācijas numurs vai EEIA 
reģistrācijas apliecība, vai jebkāds dokuments, kas pierāda, ka ražotājs ir reģistrēts).  

Paskaidrojoša piezīme: TS21 Kasetņu un tvertņu pieņemšanas sistēma un EEIA reģistrācija 
Printeru kasetnes, kas satur elektriskas/elektroniskas daļas, un to atbilstoša funkcionēšana ir atkarīga no elektriskajām strāvām vai 
elektromagnētiskajiem laukiem atbilst EIA definīcijai, un tādējādi uz tām attiecas EEIA Direktīvas tvērums. 

 
6.3 Piešķiršanas kritēriji 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC5 Elektrofotogrāfisko palīgmateriālu masas resursu efektivitāte 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
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Punkti jāpiešķir par elektrofotogrāfiskajiem palīgmateriāliem (kasetnēm, tvertnēm un cilindriem), kas samazina materiālu izmantošanu uz 
izdrukāto lappušu skaitu. Var tikt piešķirti maksimums x punkti [tiks precizēts] pretendentam, kurš piedāvā augstāko kopējo elektrofotogrāfisko 
palīgmateriālu resursu efektivitātes vērtību katram attēlu iekārtu modelim. Resursu efektivitāte jāaprēķina saskaņā ar TS17 sniegto vienādojumu. 
Katra palīgmateriāla rezultāti jāsaskaita, lai iegūtu kopējo vērtību. Ja tiek iegādāti atšķirīgi palīgmateriāli, vērtībai jābūt visu piegādājamo 
produktu vidējai vērtībai. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz palīgmateriālu masas resursu efektivitātes aprēķins un dokumentācija, kurā identificēta šāda informācija par visām 
kasetnēm/tvertnēm un atsevišķiem cilindriem, kas tiek izmantoti attiecīgajās elektrofotogrāfiskajās attēlu iekārtās: 

• izdrukājamo lappušu skaits; 
• pilnu kasetņu/tvertņu masa; 
• atsevišķu cilindru masa. 
Dokumentācijai var iekļaut ražotāja deklarāciju vai citus alternatīvus pierādījumus, kas sniedz nepieciešamo informāciju. 

AC6 Atkārtotas izmantošanas/atjaunošanas veicināšana 
Var tikt piešķirti maksimums x punkti [tiks precizēts] pretendentam, 
kurš piedāvā palīgmateriālus, kas atbilst šādai prasībai: 

• Palīgmateriālus iespējams manuāli izjaukt, ja nepieciešams, 
izmantojot universāli pieejamus darbarīkus (piemēram, atvērtas un 
pieejamas skrūvju galviņas, knaibles vai pincetes), lai nomainītu 
nolietotās daļas un atkārtoti uzpildītu tonera materiālu vai tinti. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā paskaidrots, kā tiek 
nodrošināta atbilstība prasībai. 

Var tikt piešķirti maksimums x punkti [tiks precizēts] pretendentam, 
kurš izpilda vismaz vienu no tālāk minētajām tehniskajām funkcijām vai 
metodēm:  
• Palīgmateriāli izstrādāti tā, lai veicinātu to atkārtotu 

izmantošanu/atjaunošanu, aprīkojot tos ar tādām tehniskām 
funkcijām, kas veicina atjaunošanu, proti: 
 izvairīšanās no čipa palīgmateriālā, kas kontrolē attēlu 

funkcionalitāti 
vai 
 jebkurš uzstādīts čips, kas iekļauj funkcionalitāti, kas ļauj iniciēt 

pilnu atiestatīšanu vai nu ar attēlu iekārtas kontrolierīci, vai ar 
tīklam pieslēgtu datoru bez papildu produktiem. 

• Oriģinālā aprīkojuma ražotāji piedāvā neoriģinālā aprīkojuma ražotāju 
uzņēmumiem par saprātīgu maksu iegādāties tiesības pārprogrammēt 
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palīgmateriālu čipu, lai tiktu atbalstīta pilna attēlu iekārtas 
funkcionalitāte 

• No brīža, kad palīgmateriāls pirmo reizi tiek pārdots ES tirgū, nomaiņas 
čipi, kas atbalsta pilnu attēlu iekārtas funkcionalitāti, ir pieejami 
atvērtā tirgū. 

Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā skaidrots, kuras no 
iepriekš minētajām tehniskajām funkcijām vai metodēm ir izmantotas.  

AC7 Kasetņu pārvaldība ekspluatācijas laika beigās 
 (Šis kritērijs jāizmanto kopā ar līguma izpildes CPC4 klauzulu.) 

Punkti jāpiešķir pretendentam, kas sniedz atkārtotas 
izmantošanas/atjaunošanas un pārstrādes pakalpojumus lietotajām 
kasetnēm, kam jānodrošina selektīvā apstrāde saskaņā ar Elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) Direktīvas VII pielikumu par 
aprīkojumu, kas sasniedzis sava derīgās lietošanas laika beigas.  
Pakalpojumam jāiekļauj šādas aktivitātes: 
- savākšanu; 
- izjaukšanu komponentu atkārtotai izmantošanai/atjaunošanai, 
pārstrādei un/vai likvidēšanai. 
Pretendentam jānodrošina iestādei, kas veic iepirkumu, tvertnes, kas ir 
piemērotas lietoto kasetņu uzkrāšanai. 
Sagatavošana atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un iznīcināšanai jāveic 
atbilstoši visām EEIA Direktīvas (pārstrādāta) 2012/19/ES 8. panta un 
VII un VIII pielikuma prasībām. 
Piegādātājs var izpildīt šos pienākumus pats vai ar piemērotas trešās 
personas organizācijas starpniecību.  
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Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus ES, kur EEIA Direktīva nav 
piemērojama, atkritumu komponentu apstrāde tiek īstenota apstākļos, 
kas ir līdzīgi šīs Direktīvas prasībām [1].  
 
Verifikācija: 
Pretendentam jāsniedz informācija par savākšanas, sagatavošanas 
atkārtotai izmantošanai/atjaunošanai un pārstrādes/iznīcināšanas 
kārtību. Līguma darbības laikā šai informācijai jāiekļauj derīgi 
pierādījumi par izmantojamo EEIA apstrādes iekārtu atbilstību (ja 
piemērojams). 
Kasetnes, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst 
noteiktajām prasībām, tiks uzskatītas par atbilstošām. 
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; eStewards 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” 

 Paskaidrojoša piezīme: C7 Kasetņu pārvaldība ekspluatācijas laika 
beigās 
 
[1] Šī Dienestu darba dokumentu sagatavošanas laikā Komisija plāno 
pieņemt deleģēto aktu, lai izvirzītu tamlīdzīgu apstākļu novērtēšanas 
kritērijus. 
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6.4 Līguma izpildes klauzulas 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

CPC4 Ziņošana par palīgmateriālu atkārtotu izmantošanu/pārstrādi  
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Beztaras sūtījumu gadījumā (t.i., tādi sūtījumi, kuros netiek atgriezts viens palīgmateriāls) līgumslēdzējam jānodrošina dokumentācija par 
bezmaksas pieņemšanas sistēmu lietotajiem palīgmateriāliem, kuras mērķis ir novirzīt šādas iekārtas vai to daļas atkārtotai izmantošanai vai 
materiālu pārstrādei, priekšroku dodot atkārtotai izmantošanai. 
Īpaši dokumentācijai jāiekļauj šāda informācija: 
- palīgmateriālu skaits, kas saņemtas no iestādes, kas veic iepirkumu; 
- daļu skaits un veids, ja atbilst, kas novirzītas atkārtotai izmantošanai/atjaunošanai; 
- daļu skaits un veids, ja atbilst, kas novirzītas atkārtotai materiālu pārstrādei; 
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7 ES ZPI KRITĒRIJI DRUKAS PAKALPOJUMU IEGĀDEI 
 
7.1 Priekšmets 

Priekšmets 

Drukas pakalpojumu iegāde ar zemu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā 
 

7.2 Tehniskā specifikācija 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS22 (a) Attēlu iekārtu atkārtotas izmantošanas saistības  
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Pretendenti piekrīt, ka pilnībā funkcionālas attēlu iekārtas, kas pieder iestādei, kas veic iepirkumu, un kas atrodas iepirkuma veicēja telpās, 
jāsaglabā turpmākai izmantošanai, nevis jānomaina ar jauniem produktiem (ar iestādes, kas veic iepirkumu, apstiprinājumu).  
Šī prasība netiek piemērota, ja ir uzstādīts mazāk attēlu iekārtu produktu. 
Šī prasība netiek piemērota, ja piegādātājs iesniedz pierādījumus, ka esoša produkta nomaiņa ar efektīvāku(-iem) produktu(-iem) samazinātu 
vispārējo ietekmi uz vidi. 
Šī prasība netiek piemērota, ja piegādātājs iesniedz pietiekamu pamatojumu, kāpēc vecāku iekārtu izmantošana nevar tikt atbalstīta. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācija attiecībā uz šo prasību. 
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Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS22 (b) Attēlu iekārtu remonta veikšanas saistības  
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Piegādātāji piekrīt, ka attēlu iekārtas, kas pārstāj funkcionēt līguma termiņa laikā, tiek salabotas tā, lai tās pilnībā funkcionētu, izmantojot 
rezerves daļas (ar iestādes, kas veic iepirkumu, apstiprinājumu). Šī prasība neattiecas uz: 
• attēlu iekārtām, kas vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo funkcionalitātes līmeni, ko noteikusi iestāde, kas veic iepirkumu; 
• attēlu iekārtām, kuras nav iespējams viegli salabot tā, lai tās pilnībā funkcionētu, aizvietojot nefunkcionējošas rezerves daļas, vai nu pieejamo 
rezerves daļu trūkuma dēļ, vai pārmērīgu izmaksu dēļ; 
• situāciju, kurā iestāde, kas veic iepirkumu, vēlas samazināt izmantoto attēlu iekārtu modeļu kopējo skaitu. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācija attiecībā uz šo prasību. 

TS23 Attēlu iekārtu piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(ja attēlu iekārtu piegāde ir iekļauta drukas pakalpojumu līgumā) 
Attēlu iekārtām, ko pretendents piedāvā kā daļu no drukas 
pakalpojumiem, jāatbilst ES ZPI 1. kritēriju veida pamata tehniskajām 
specifikācijām attēlu iekārtām. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

(ja attēlu iekārtu piegāde ir iekļauta drukas pakalpojumu līgumā) 
Attēlu iekārtām, ko pretendents piedāvā kā daļu no drukas 
pakalpojumiem, jāatbilst ES ZPI 1. kritēriju veida visaptverošajām 
tehniskajām specifikācijām attēlu iekārtām. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 
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Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS24(a) Kopējamā un grafiskā papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(ja kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta drukas 
pakalpojumos) 
Kopējamam un grafiskajam papīram, ko pretendents piedāvā kā daļu 
no drukas pakalpojumiem, jāatbilst ES zaļā publiskā iepirkuma 
kritēriju pamata tehniskajām specifikācijām kopējamam un 
grafiskajam papīram4. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

(ja kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta drukas 
pakalpojumos) 
Kopējamam un grafiskajam papīram, ko pretendents piedāvā kā daļu 
no drukas pakalpojumiem, jāatbilst ES zaļā publiskā iepirkuma 
kritēriju visaptverošajām tehniskajām specifikācijām kopējamam un 
grafiskajam papīram4. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

TS24(b) Palīgmateriālu piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem 
(ja attēlu iekārtu palīgmateriālu piegāde ir iekļauta drukas 
pakalpojumos) 
Palīgmateriāliem, ko pretendents piedāvā kā daļu no drukas 
pakalpojumiem, jāatbilst ES ZPI 2. kritēriju veida pamata tehniskajām 
specifikācijām attēlu iekārtu palīgmateriāliem. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

(ja attēlu iekārtu palīgmateriālu piegāde ir iekļauta drukas 
pakalpojumos) 
Palīgmateriāliem, ko pretendents piedāvā kā daļu no drukas 
pakalpojumiem, jāatbilst ES ZPI 2. kritēriju veida visaptverošajām 
tehniskajām specifikācijām attēlu iekārtu palīgmateriāliem. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka 
piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

 

 
4 Pieejams: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Piešķiršanas kritēriji 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC8 Atkārtoti izmantojamu/atjaunotu kasetņu un tvertņu piegāde 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(ja kasetņu un tvertņu piegāde ir iekļauta drukas pakalpojumos) 
Punkti jāpiešķir proporcionāli saistībām nodrošināt procentuāli augstāko atkārtoti izmantojamo/atjaunoto kasetņu/tvertņu daļu, kas atbilst 
pamata tehniskajām specifikācijām, kas iekļautas ES ZPI attēlu iekārtu palīgmateriālu 2. kritēriju veidā. 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz pamatojošā dokumentācija, kas apliecina, ka piegādājamie produkti atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

AC9 Pārvaldītu drukas pakalpojumu sniegšana 
 Punkti tiks piešķirti pretendentiem, kuri piedāvās pārvaldītu drukas 

pakalpojumu sniegšanu.  
Pārvaldītajiem drukas pakalpojumiem jāiekļauj šādi aspekti: 
- Novērtējums: iekļauj esošās organizācijas drukāšanas vides 
novērtējumu, un tā mērķis ir sniegt ieteikumus labākai ierīču 
pārvaldībai; 
- Optimizācija: paredz ierīču un biznesa procesu konsolidāciju un 
racionalizēšanu, lai izstrādātu visaptverošu pārvaldīto drukas 
pakalpojumu stratēģiju; 
- Pārvaldība: iekļauj sistemātiskas pārbaudes, pakalpojuma līmeņa 
vienošanos uzraudzību un attālināto pārvaldību. Šī procesa mērķis ir 
uzlabot pastāvīgos procesus un darbplūsmas.  
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā sniegta detalizēta 
informācija par pārvaldīto drukas pakalpojumu nosacījumiem.  
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Paskaidrojoša piezīme: AC9 Pārvaldītu drukas pakalpojumu 
sniegšana 
Pārvaldīti drukas pakalpojumi tiek definēti kā “aktīva attēlveidošanas 
ierīču un saistīto biznesa procesu pārvaldība un optimizācija”. 

 
7.4 Līguma izpildes klauzulas  
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

CPC5 Ziņošana par piegādātajiem palīgmateriāliem 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 

 (ja attēlu iekārtu palīgmateriālu vai kopējamā un grafiskā papīra piegāde ir iekļauta drukas pakalpojumos) 
Līgumslēdzējam jānodrošina dokumentācija par TS “Palīgmateriālu piegāde” norādīto palīgmateriālu nodrošināšanu šādiem mērķiem: 
- kopējamā un grafiskā papīra piegāde, kas atbilst ES ZPI kritērijiem (TS24 (a)); 
- palīgmateriāli, kas atbilst ES ZPI kritērijiem (TS24 (b)); 
- atkārtoti izmantotas/atjaunotas kasetnes/tvertnes (AC5) 
CPC6 Palīgmateriālu izmantošanas informācijas sniegšana 
 Drukas pakalpojumu sniegšanai jāiekļauj detalizētas palīgmateriālu 

izmantošanas statistikas iesniegšana iestādei, kas veic iepirkumu, 
regulāri vai pēc iestādes pieprasījuma pakalpojumu līguma darbības 
laikā. Palīgmateriālu izmantošanas informācijai jāiekļauj, ja 
attiecināms, tālāk minētā informācija: 
• Papīra izmantošana katrā attēlu iekārtas modelī, norādot: 

─ lappušu/papīra ruļļu skaitu un izmēru (t.i., A4, A3 utt.); 

─ papīra veids (t.i., pārstrādāts, neapstrādāts, blīvums utt.) 
• Kasetņu vai tvertņu skaits, kas izmantots katrā attēlu iekārtas modelī; 
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• Izdrukājamo lappušu skaits uz kasetni/tvertni/cilindru katram attēlu 
iekārtas modelim; 
• Citu palīgmateriālu daudzums, kas izmantoti katrā attēlu iekārtas 
modelī; 
• Jaunu un atjaunotu izmantoto palīgmateriālu skaits; 
• Izmantoto monohromo un krāsu (pa krāsu veidiem) palīgmateriālu 
skaits; 
• Priekšlaicīgu atteices gadījumu vai ceļā bojāto palīgmateriālu skaits 
(pa veidiem). 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kurā sniegta pieprasītā 
informācija.  
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CPC7 Vides informācijas sniegšana pakalpojumu līguma termiņa laikā 
 Pakalpojuma sniegšanai jāiekļauj šādas informācijas iesniegšana 

līguma termiņa laikā pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma: 
Informācija par attēlu iekārtu un saistīto komponentu pārvaldību 
ekspluatācijas laika beigās. Šai informācijai jāiekļauj: 
• Sākotnējais produktu galamērķis ekspluatācijas laika beigās; 
• Apliecinājums, ka ekspluatācijas laika beigās piesaistītos 
pakalpojumu sniedzējus atbilstoši pārstrādes standartam sertificējušas 
neatkarīgas sertifikācijas iestādes; 
• Produktu skaits, kas nosūtīti: 
  • Atkārtotai izmantošanai; 
  • Atjaunošanai; 
  • Pārstrādei; 
  • Citām darbībām ekspluatācijas laika beigās (tiks precizēts (piem., 
enerģijas atgūšana, apglabāšana poligonā)). 
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas apstiprina, ka pieprasītā 
informācija par vidi tiks iesniegta pēc līgumslēdzējas iestādes 
pieprasījuma visa līguma termiņa laikā. 
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8 HORIZONTĀLIE ES ZPI KRITĒRIJI  

8.1 Priekšmets 

Priekšmets 

Attēlu iekārtas iegāde 
Palīgmateriālu (kasetņu un tvertņu) iegāde 
Drukas pakalpojumu iegāde 

 
8.2 Tehniskā specifikācija  
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS25(a) Garantēta palīgmateriālu nodrošināšana līguma termiņa laikā 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(piemērojams konkursiem, kuros iekļauta palīgmateriālu iegāde) 
Pretendentam jānodrošina palīgmateriāli jebkurām attēlu iekārtām, kas ir saglabātas lietošanai, līguma termiņa laikā.  
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācija attiecībā uz šo kritēriju. 
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Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS25(b) Garantēta rezerves daļu nodrošināšana līguma termiņa laikā 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
(piemērojams konkursiem, kuros iekļauts remonta serviss) 
Pakalpojumam jāiekļauj rezerves daļu nodrošināšana jebkurām attēlu iekārtām, kas ir saglabātas lietošanai, līguma termiņa laikā.  
Verifikācija:  
Pretendentam jāiesniedz dokumentācija, kas apstiprina, ka rezerves daļas jebkurām uzstādītajām attēlu iekārtām, kas ir saglabātas lietošanai, tiks 
nodrošinātas visu līguma termiņa laiku. 

TS26 Lietotāja norādījumi zaļās veiktspējas pārvaldībai 
(vienādi gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem) 
Jāpiedāvā klātienes vai tiešsaistes apmācības par to, kā uzlabot attiecīgo ražotāja piegādāto attēlu iekārtu ekoloģiskos raksturlielumus un ieviest labākās 
prakses principus saistīto palīgmateriālu izmantošanai. Alternatīvi var tikt nodrošinātas vadlīnijas ar norādījumiem par zaļo rezultātu pārvaldību, kas 
iekļauti kā atsevišķa lietotāja rokasgrāmatas daļa un/vai pieejami digitālā formātā ražotāja tīmekļa vietnē.  
Jebkurai no izvēlētajām opcijām jāietver vismaz šādi elementi: papīra pārvaldības funkcijas, energoefektivitātes funkcijas, palīgmateriālu efektīvāka 
izmantošana un labāka pārvaldība ekspluatācijas laika beigās.  
Verifikācija: 
Produkti, kam piešķirts attiecīgais I tipa ekomarķējums un kas atbilst uzskaitītajām prasībām, tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tiks pieņemti arī citi 
piemēroti pierādījumi veidi, kas apliecina atbilstību iepriekš minētajai klauzulai, piemēram, ražotāja deklarācija, kas izsniegta iekārtu piegādes brīdī. 
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9 APRITES CIKLA IZMAKSAS 
Aprites cikla izmaksu analīze ir metode, kas paredzēta pētāmās produktu grupas vai 
pakalpojuma kopējo izmaksu novērtēšanai. Šajā analīzē tiek ņemtas vērā visas ar šīs produktu 
grupas vai pakalpojuma iegādi, izmantošanu un apkopes darbībām, un ar to radīto atkritumu 
likvidēšanu saistītās izmaksas. Aprites cikla izmaksu analīzes mērķis ir aplēst kopējās projekta 
alternatīvu izmaksas un izvēlēties opciju, kas nodrošina iegādi un/vai pakalpojumu, kas radīs 
zemākās kopējās izmaksas un nodrošinās atbilstošu kvalitāti un funkcijas. Aprites cikla 
izmaksu analīze jāveic iegādes procesa sākumā. Aprites cikla izmaksu analīzes izmantošana 
ZPI procedūrās var palīdzēt noteikt zemākās izmaksas, izvērtējot piedāvājumus. Faktiski 
aprites cikla izmaksu analīze palīdz iestādēm izvērtēt ne tikai produkta vai pakalpojuma 
iegādes izmaksas (piem., izejvielu un ražošanas izmaksas), bet arī citas izmaksas, kas parasti 
jāidentificē un jāaprēķina pircējam (piem., apkopes izmaksas, darbības izmaksas, likvidācijas 
un pārstrādes izmaksas utt.). Šāda veida izmaksas jāpievieno pārdošanas cenai, lai iegūtu 
visaptverošu aplēsi par produkta vai pakalpojuma aprites cikla izmaksām. Turklāt aprites cikla 
izmaksu analīzē tiek ņemti vērā produkta vai pakalpojuma ārējās vides faktori dzīves cikla 
laikā, ja ir iespējams noteikt to monetāro vērtību. Aprites cikla izmaksu analīze var sniegt 
pilnīgāku ieskatu pakalpojuma izmaksās tā dzīves cikla posmos, tostarp, piemēram, ne tikai 
izejvielu un materiālu, piederumu un iekārtu izmaksas, bet arī pakalpojuma darbības izmaksas 
(piem., elektrības patēriņš darbības laikā) un darbaspēka izmaksas. Direktīva Nr. 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu identificē izmaksas, kas jāņem vērā veicamā pirkuma ekonomiskajā 
analīzē. Publiskās iestādes var nodrošināt nozarei faktiskus stimulus zaļo tehnoloģiju izstrādei 
ar zaļo iepirkumu starpniecību. Atsevišķos pakalpojumu sektoros ietekme var būt īpaši 
nozīmīga, jo publiskās iestādes pārvalda lielu tirgus daļu (piem., energoefektīvas ēkas, 
sabiedriskais transports, iekārtu pārvaldība). Ja tiek izvērtētas visa līguma dzīves cikla 
izmaksas, zaļais publiskais iepirkums var ietaupīt naudu, un vienlaikus tam ir mazāka ietekme 
uz vidi. Veicot gudras iegādes, iespējams ietaupīt materiālus un enerģiju, samazināt atkritumus 
un piesārņojumu un veicināt ilgtspējīgu uzvedības modeli. 
Sākotnējā ziņojumā8 attēlu iekārtu aprites cikla izmaksas tika aprēķinātas, lai iegūtu pārskatu 
par svarīgākajām publisko iestāžu izmaksām.  
Tika izvērtētas šādas izmaksas: 

1. Iegādes izmaksas 
2. Darbības izmaksas (t.i., elektrības, papīra un tonera/tintes kasetņu izmaksas) 
3. Remonta un apkopes darbības izmaksas  
4. Izmaksas ekspluatācijas laika beigās. 

Uzstādīšanas izmaksas tika uzskatītas par nenozīmīgām. Lai arī lielākām iekārtām 
nepieciešama profesionāla uzstādīšana, šo darbību izmaksu līmenis ir nenozīmīgs, salīdzinot 
ar iekārtas izmaksām.  
Printeri un daudzfunkcionālas ierīces ir dažādu izmēru un ar ļoti dažādām iegādes un darbības 
izmaksām tirgū. Datu vākšanas laikā tika identificēti trīs izmēri, balstoties uz drukāšanas 
ātrumu, un tie redzami: 1. tabulā. 
1. tabula1: Printeru un daudzfunkcionālo ierīču kategorijas pēc izmēra (definēts pēc drukāšanas ātruma) 

Izmērs Drukāšanas ātrums  

(Lappuses minūtē: ppm) 

Mazs 1–20 

Vidējs 21–40 
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Izmērs Drukāšanas ātrums  

(Lappuses minūtē: ppm) 

Liels >40 
 

Turklāt cenas un izmaksas būtiski atšķiras atkarībā no tā, vai drukāšana ir krāsu vai 
monohromā. Tādējādi izmaksu dati tika sadalīti ne tikai atkarībā no iekārtu izmēra, bet arī 
atkarībā no drukāšanas veida. 
 

1. Iegādes izmaksas: 
Attēlu iekārtu produktu iegādes izmaksas var atšķirties atkarībā no tehnoloģijas, zīmola un 
jaudas. Tās ir diapazonā no mazāk nekā 100 € par mazu tintes printeri līdz 10 000 € par lieliem 
daudzfunkciju printeriem.  
 

2. Darbības izmaksas: 
Attēlu iekārtu darbības izmaksas parasti sastāv no elektrības izmaksām un palīgmateriālu, 
piemēram, papīra, tonera un tintes kasetņu, izmaksām.  

• Elektroenerģija: Elektroenerģijas cena birojiem ES-28 2015. gadā bija 0,2087 € par 
kWh5. 

• Palīgmateriāli: 
Papīrs: Papīra izmaksas ir 0,042 € par A4 papīra loksni un 0,062 € par A3 
papīra loksni, balstoties uz 20 ražotāju mazumtirdzniecības cenām. 
Kasetnes Tonera vai tintes kasetņu cenas būtiski atšķiras pēc to veida un jaudas. 
Maziem lāzera un tintes printeriem parasti ir augstākā cena eiro par vienu 
drukātu loksni, savukārt lielu lāzera daudzfunkciju ierīču izmaksas ir 
viszemākās. Krāsu un monohromo kasetņu cenu atšķirības novērojamas 
apkopotajos datos (skatīt 2. tabulu). 

 
5 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai. Elektroenerģijas cenas un 
izmaksas Eiropā. 5. lapa. Pieejams: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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2. tabula 2: Apkopotās cenas par tonera un tintes kasetnēm daudzfunkciju ierīcēm un printeriem 

Drukāšanas 
tehnoloģija 

Kasetnes 
ražotājs 

Krāsu/mono
hroms 

Cenu 
diapazons 
(EUR) 

Jaudas 
diapazons 
(lappuses/dzī
ves cikls) 

Izmaksas par 
lappušu 
diapazonu 
(EUR) 

Lāzera Oriģinālā 
aprīkojuma 
ražotājs 

Melns 49–269 1400–50 000 0,002–0,054 

Krāsu 67–326 1000–55 000 0,002–0,067 

Atjaunots Melns 26–67 1000–44 000 0,002–0,050 

Krāsu 20–105 1000–38 000 0,002–0,021 

Tintes Oriģinālā 
aprīkojuma 
ražotājs 

Melns 6–37 300–2500 0,011–0,058 

Krāsu 24–26 1 020–1 500 0,017–0,024 

Atjaunots Melns 9–20 560–1200 0,017–0,032 

Krāsu n/a6 n/a n/a 
 

3. Remonta un apkopes izmaksas:  
Saskaņā ar dokumentu pētījumu vidējās viena remonta izmaksas bija aptuveni 52 €. Izmaksas 
atšķīrās no 34 € līdz 78 €.  
 
4. Izmaksas ekspluatācijas laika beigās:  
Izmaksas ekspluatācijas laika beigās var iekļaut izmaksas par attēlu iekārtu likvidāciju, iegādes 
pakalpojumu izmaksas pārstrādes uzņēmumiem vai transportēšanas izmaksas uz pārstrādes 
stacijām vai EEIA stacijām. Tā kā lielāko daļu attēlu iekārtu ir salīdzinoši viegli atinstalēt, 
demontēšanas izmaksas tika uzskatītas par nenozīmīgām. Atkarībā no ES dalībvalsts šīs 
izmaksas var būt no 80 €, plus PVN, un lielākas izmaksas atkarībā no roku darbaspēka vienību 
skaita un transportēšanas jaudas7.  
 
Ņemot vērā visu iepriekš sniegto informāciju, kopējās aprites cikla izmaksas tika aprēķinātas, 
ņemot vērā vidējo drukas apjomu mēnesī 2500, 8000 un 25 000 maziem, vidējiem un lieliem 
produktiem. Rezultāti ir pieejami sākotnējā ziņojumā8.  
Attēlā tālāk parādīti 8000 vidējo drukāšanas reižu rezultāti mēnesī. Izvērtētās attēlu iekārtas 
kopējais dzīves cikls bija 6 gadi lāzera printeriem un daudzfunkciju ierīcēm un 4 gadi tintes 
printeriem, daudzfunkciju ierīcēm un skeneriem. Papīra un mazo ierīču gadījumā tonera 
izmaksas uzskatāmas par dominējošām attēlu iekārtu aprites cikla izmaksās. 

 
6 n/a = dati nav pieejami par kasetnēm, kas nebija saderīgas ar daudzfunkciju ierīcēm/printeriem, par kuriem tika vākta cenu informācija. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, apskatīts 2017. gada jūlijā. 

8 Sākotnējais ziņojums ES ZPI Attēlu iekārtas. Pieejams: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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1. attēls Kopējās aprites cikla izmaksas par produkta dzīves ciklu, pieņemot, ka tiek radītas 8000 izdrukas 
mēnesī 

 

Eiropas Komisija ir izstrādājusi vairākus nozarēm specifiskus aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas rīkus, kuru mērķis ir izmantot aprites cikla izmaksas publiskajās iestādēs, kas 
veic iepirkumus. Rīka mērķis ir veicināt aprites cikla izmaksu plašāku piemērošanu publiskajās 
iestādēs Eiropas Savienībā, lai organizācijas varētu pieņemt izmaksu ziņā efektīvākus lēmumus 
iepirkumu procesā. 
Aprites cikla izmaksu vadlīnijas un aprēķina rīks attēlu iekārtu sektoram pieejams: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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