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1. IEVADS 

 

ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir izstrādāti tāpēc, lai publiskajām iestādēm atvieglotu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkšanu. Kritēriji ir 

formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra iestāde tos varētu (daļēji vai pilnībā) integrēt savā iepirkuma procedūras dokumentācijā, izdarot minimālus 

labojumus. Pirms publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, publiskajām iestādēm tiek ieteikts pārbaudīt, kādas preces, pakalpojumi un būvdarbi, 

ko tās plāno iepirkt, ir pieejami tirgū, kurā tās darbojas.  

Ja līgumslēdzēja iestāde izmanto šajā dokumentā ieteiktos kritērijus, tai tas jādara saskaņā ar ES tiesību aktiem par publisko iepirkumu (sk., piemēram, 

Direktīvas 2014/24/ES 42. pantu, 43. pantu, 67. panta 2. punktu vai 68. pantu un līdzīgus noteikumus citos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu). 

Praktiska informācija atrodama 2016. gada rokasgrāmatā “Zaļais iepirkums” (http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

Šajā dokumentā uzskaitīti ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji datoriem, monitoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem. Pievienotajā tehniskajā 

pārskatā ir sniegts pilnīgs šo kritēriju atlases loģiskais pamatojums un atsauces uz papildu informāciju.  

Kritēriji ir iedalīti šādās grupās: atlases kritēriji, tehniskās specifikācijas, piešķiršanas kritēriji un līguma izpildes klauzulas. Ir divu veidu kritēriji: 

 pamatkritēriji — izstrādāti tā, lai zaļā publiskā iepirkuma noteikumus būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz galvenajiem izstrādājuma vidiskā 

snieguma aspektiem, un to mērķis ir minimizēt uzņēmumu administratīvās izmaksas, 

 visaptverošie kritēriji — izstrādāti tā, lai ņemtu vērā vairāk aspektu vai augstākus vidiskā snieguma līmeņus, un tie ir paredzēti iestādēm, kas 

vēlas dot lielāku ieguldījumu vides un inovāciju mērķu sasniegšanā. 

Formulējums “vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem” iekļauts tad, ja kritēriji abiem mērķu vērienīguma līmeņiem ir 

identiski. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definīcija un darbības joma 

 

Izstrādājumu grupā ietilpst: 

- stacionārās ierīces 

o stacionārie datori 

 galddatori  

 integrētie galddatori 

 galda vienkāršotie klientdatori 

 galda darbstacijas (jeb darbstacijas) 

o datora displeji (monitori) 
 

- portatīvās ierīces 

o portatīvie datori 

 klēpjdatori 

 “divi vienā” piezīmjdatori 

 mobilie vienkāršotie klientdatori 

 mobilās darbstacijas 

o planšetdatori 

o viedtālruņi 
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1.2 Vispārīga piezīme par verifikāciju 

 

Vairākus kritērijus var verificēt, iesniedzot testa ziņojumus. Katram kritērijam ir norādītas attiecīgās testēšanas metodes, kas pamatojas uz starptautiski 

atzītām mērīšanas metodēm un standartiem. Tas ļauj nodrošināt, ka pretendentu iesniegtās norādes par veiktspēju ir verificējamas, atkārtojamas, 

pārbaudāmas un — kas ir vissvarīgākais — salīdzināmas.  

Posmu, kurā būtu jāsniedz minētie testēšanas rezultāti, nosaka publiskā iestāde. Kopumā nešķiet, ka visiem pretendentiem būtu jau sākotnēji jāsniedz 

testēšanas rezultāti. Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām iestādēm, piedāvājumu iesniegšanas laikā par pietiekamu var uzskatīt 

pašdeklarāciju. Pēc tam pieejamas dažādas iespējas attiecībā uz minēto testu veikšanas nosacījumiem un laiku. 

a) Iepirkuma procedūras posmā 

Vienreizējas piegādes līgumu gadījumā šos pierādījumus var prasīt no pretendenta, kurš iesniedz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja 

pierādījumi ir uzskatāmi par pietiekamiem, līguma slēgšanas tiesības var piešķirt. Ja pierādījumi ir uzskatāmi par nepietiekamiem vai 

neatbilstošiem: 

i) ja verifikācijas paņēmiens attiecas uz tehniskām specifikācijām, minēto pierādījumu pieprasa no pretendenta, kura piedāvājums saņēmis 

nākamo augstāko vērtējumu un kuram pēc tam varētu apsvērt iespēju piešķirt līguma slēgšanas tiesības; 

ii) ja verifikācijas paņēmiens attiecas uz piešķiršanas kritēriju, piešķirtos papildpunktus dzēš un piedāvājumu sarindojumu pārkārto pēc 

novērtējuma pārrēķināšanas. 

Testa ziņojums apliecina tikai to, ka ir testēta paraugmodeļa, nevis līguma ietvaros faktiski piegādāto izstrādājumu atbilstība noteiktām 

prasībām. Pamatlīgumu gadījumā situācija var būt atšķirīga. Šis scenārijs ir sīkāk aplūkots nākamajā punktā par līguma izpildi un tālāk tekstā 

sniegtajos papildu skaidrojumos. 

b) Līguma izpildes laikā 

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 norāda, ka gadījumā, ja testos tiek noskaidrots, ka 

izstrādājums atbilst prasībām, testēšanas izmaksas ir jāsedz publiskajai iestādei; turpretī, ja prasības netiek izpildītas, izmaksas ir jāsedz 

piegādātājam. 
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Pamatlīgumu gadījumā brīdis, kad jāsniedz pierādījumi, būs atkarīgs no konkrētajiem līguma nosacījumiem: 

i) ja pamatlīgums ir noslēgts ar vienu ekonomikas dalībnieku un konkrētie piegādājamie izstrādājumi ir noteikti pamatlīguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas laikā un ja vēlāk tiks noteikts tikai tas, cik daudz vienumu būs vajadzīgs, apsver tos pašus aspektus, ko vienreizējas 

piegādes līgumu gadījumā, kā aprakstīts iepriekš; 

ii) ja pamatlīguma ietvaros iepriekš atlasa vairākus potenciālos piegādātājus un tad rīko konkursus starp tiem, iepriekš atlasītajiem 

pretendentiem šajā sākotnējā priekšatlases posmā būs vienīgi jāapliecina savas spējas piegādāt izstrādājumus, kas atbilst pamatlīguma 

minimālajām veiktspējas prasībām. Attiecībā uz sekojošiem konkursa līgumiem (vai pasūtījumiem), ko piešķir konkursa starp iepriekš 

izvēlētiem piegādātājiem rezultātā, principā piemēro tos pašus apsvērumus, kas minēti a) un b) punktā, ja konkurss ietver papildu 

prasības. Ja konkursa rezultātu izšķir tikai cena, ir jāapsver iespēja veikt pārbaudi līguma izpildes posmā. 

Pretendenti var arī iesniegt verifikācijas rezultātus, kas attiecas uz izstrādājumiem, kuriem ir attiecīgs I tipa ekomarķējums (saskaņā ar standartu 

ISO 14024), kas atbilst noteiktajām prasībām. Ir jāuzskata, ka šādi izstrādājumi atbilst attiecīgajiem kritērijiem, un verifikācija tiks pieprasīta pēc 

tās pašas pieejas, kāda noteikta attiecībā uz testēšanas rezultātiem. 

Saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējām iestādēm jāpieņem arī citi atbilstīgi pierādījumi. Tā var būt ražotāja 

izstrādāta tehniskā dokumentācija, ja attiecīgajam ekonomikas dalībniekam nav piekļuves testa ziņojumiem vai nav iespējams tos iegūt 

attiecīgajos termiņos. Tas ir pieņemami ar nosacījumu, ka piekļuves trūkumā nav vainojams attiecīgais ekonomikas dalībnieks un tas pierāda, ka 

būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošinās, atbilst tehniskajās specifikācijās izklāstītajām prasībām vai kritērijiem, piešķiršanas 

kritērijiem vai līguma izpildes nosacījumiem. Pat ja ir norāde, ka ir jāsaņem sertifikāts / testa ziņojums, ko sagatavojusi konkrēta atbilstības 

novērtēšanas struktūra, kura atbild par testu izpildi, līgumslēdzējām iestādēm jāpieņem arī citu līdzvērtīgu novērtēšanas struktūru izdoti 

sertifikāti / testa ziņojumi. 
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2. GALVENIE IETEKMES UZ VIDI FAKTORI  

 

Šajos kritērijos datoriem, monitoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem uzmanība ir vērsta uz visnozīmīgākajiem ietekmes uz vidi faktoriem minēto 

ierīču aprites cikla laikā, un tie ir sadalīti četrās kategorijās: 

 izstrādājuma darbmūža paildzināšana, 

 energopatēriņš, 

 bīstamas vielas, 

 pārvaldība ekspluatācijas laika beigās. 

 

Šis kritēriju kopums ietver arī tādu kritēriju papildkategoriju, kurus piemēro atsevišķiem atjaunotu/pārražotu ierīču un saistītu pakalpojumu 

iepirkumiem. 

 

Nosakot vidiskos kritērijus attiecībā uz šīm ierīcēm, informācija no aprites cikla izvērtējumiem liecina, ka jānošķir šādi faktori. 

 

o Ierīču izmantošanas energoietilpība, proti:  

 galddatoru un displeju elektroenerģijas patēriņam ir būtiska ietekme uz vidi, kā arī ietekme, kas saistīta ar to montāžas mezglu ražošanu, 

 portatīvas ierīces, piemēram, piezīmjdatori, planšetdatori un viedtālruņi, izmanto proporcionāli mazāk elektroenerģijas un sastāv no 

modernākām miniatūrām sastāvdaļām; to būtiskākā ietekme uz vidi ir saistīta ar to montāžas mezglu, piemēram, mātesplašu, cieto 

disku, akumulatoru un displeju bloku, ražošanu. 

o Ierīču pārnēsājamība, proti:  

 stacionāras ierīces, piemēram, galddatori un monitori,  

 portatīvas ierīces, piemēram, piezīmjdatori, planšetdatori un viedtālruņi, kas ir pakļauti apstākļiem un slodzei darba vietā vai ārpus 

telpām, kuri ietekmēs to ekspluatācijas laiku. 

 

Lai gan iepirkumu veicējiem ir zināmi kritēriji, kas attiecas uz energopatēriņu, par iespēju tieši ietekmēt izstrādājumu vidisko ietekmi ražošanas laikā ir 

zināms mazāk. Uzlabojot izstrādājuma dizainu (piemēram, projektēšanā ņemot vērā ilgizturības, remonta un modernizācijas atvieglošanas 

apsvērumus), netieši paildzinot izstrādājumu darbmūžu, atvieglojot to atkalizmantošanu, var izslēgt ietekmi, kas saistīta ar primāro ražošanu un resursu 

ieguvi, un samazināt ražošanas posma kopējo ietekmi.  
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Ņemot vērā aprites cikla izvērtējuma informāciju un tirgus analīzes rezultātus, kritērijos īpaša uzmanība pievērsta izstrādājuma darbmūža 

paildzināšanai, uzlabojot ilgizturību, modernizējamību un remontējamību. Kritēriju pamatā ir informācija par izstrādājumu agrīnas atteices vai 

aizstāšanas iemesliem, kā arī ražotāju specifikācijas attiecībā uz tipiskiem uzlabojumiem. 

 

Paildzināt izstrādājuma darbmūžu pēc tā pirmā lietošanas cikla iespējams arī: 

- iepērkot atjaunotas/pārražotas ierīces, 

- palielinot iespējas iekārtas remontēt/atkalizmantot un tādējādi radot iespēju tās izmantot otru ciklu pēc kalpošanas laika publiskā iestādē. 

 

Lielāku plastmasas daļu, metālu un kritiski svarīgu izejvielu atguve un reģenerācija pēc to ekspluatācijas laika beigām var arī palielināt ES 

resursefektivitāti un samazināt ietekmi, ko rada jaunu IT izstrādājumu ražošana. Tādējādi kritēriji atspoguļo labākos veidus, kā veicināt iekārtu 

selektīvu demontāžu. 

 

Galvenie ietekmes uz vidi aspekti  Zaļā publiskā iepirkuma pieeja 

 Ierobežoto resursu un kritiski svarīgo izejvielu 

izmantošana IT izstrādājumu ražošanai.  

 Gaisa, augsnes un ūdens piesārņojums, 

bioakumulācija un ietekme uz ūdens organismiem, ko 

izraisa izejvielu ieguve un pārstrāde un izstrādājumos 

izmantotās bīstamās vielas. 

 Energopatēriņš un ar to saistītās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas ražošanas un izmantošanas laikā. 

 Potenciāli kaitīgu elektronisku iekārtu atkritumu 

rašanās to galīgās likvidēšanas gaitā. 

  Paplašināta apkope un garantija. 

 Dizains, kas nodrošina ilgizturību, modernizējamību 

un remontējamību. 

 Izstrādājuma aprites cikla pagarināšana pēc tā 

darbmūža beigām (atkalizmantojamība). 

 Energoefektīvu modeļu iegāde. 

 Tādu izstrādājumu iegāde, kuros ir ierobežots bīstamo 

sastāvdaļu daudzums un kuriem ir mazāka bīstamu 

emisiju iespējamība likvidēšanas gaitā. 

 Dizains, kas nodrošina demontāžu un pārvaldību 

ekspluatācijas laika beigās nolūkā uzlabot resursu 

atgūšanu. 

 Atjaunotu/pārražotu iekārtu iegāde.  

Minēto ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 

Sīkāka informācija par galvenajiem ietekmes uz vidi aspektiem un zaļā publiskā iepirkuma pieeju atrodama tehniskajā pārskatā. 
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3. KRITĒRIJU STRUKTŪRA UN PIEMĒROJAMĪBA 

Kritēriji ir sadalīti četrās galvenajās iedaļās: 1) izstrādājuma darbmūža paildzināšana; 2) energopatēriņš; 3) bīstamas vielas; 4) pārvaldība 

ekspluatācijas laika beigās. Horizontālajiem kritērijiem ir papildu iedaļa: 5) kritēriji, kas piemērojami atjaunotām/pārražotām iekārtām. Turpmākajā 

tabulā ir parādīts, kurām izstrādājumu grupām kritēriji ir piemērojami. 

 

Kritērija veids Nr. Kritērijs 
Stacionārie 

datori 
Monitori 

Portatīvie 

datori 
Planšetdatori/viedtālruņi 

1. KRITĒRIJU JOMA — izstrādājuma darbmūža paildzināšana 

1.1. Remontējamība, atkalizmantojamība un modernizējamība 

PRIEKŠMETS — apkalpošanas līgums, kas saistīts ar IKT iekārtu piegādi 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS1 
Paplašināta apkalpošanas līguma 

nodrošināšana 
X X X X 

TS2 Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība X X X X 

LĪGUMA IZPILDES 

KLAUZULA 
CPC1 

Apkalpošanas līgums 

 
X X X X 

PRIEKŠMETS — IKT iekārtu piegāde 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS3 Ražotāja garantija X X X X 

TS4 Piemērotība remontējamībai X X X X 

TS5 Drošas datu dzēšanas funkcija X — X X 

 1.2. Akumulatora darbības laiks un izturība 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS6 Akumulatora izturība — — X X 

TS7 
Prasību minimums attiecībā uz 

elektroenergoefektivitāti 
— — X X 

TS8 Informācija par akumulatora darbspēju — — X X 

TS9 Akumulatora aizsardzības — — X — 
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Kritērija veids Nr. Kritērijs 
Stacionārie 

datori 
Monitori 

Portatīvie 

datori 
Planšetdatori/viedtālruņi 

programmatūra 

TS10 Viedā uzlāde — — — X 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI AC1 Akumulatora turpmāka izturība — — X X 

1.3. Mobilo iekārtu ilgizturības testēšana 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS11 Kritiena tests — — X X 

TS12 Temperatūras iedarbība — — X X 

TS13 

Aizsardzības pakāpe pret putekļiem un 

mitrumu — daļēji aizsargātas un 

aizsargātas ierīces 
— — X X 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI 

AC2 Mobilo iekārtu ilgizturības testēšana — — X X 

AC3 

Aizsardzības pakāpe pret putekļiem un 

mitrumu — daļēji aizsargātas un 

aizsargātas ierīces 
— — X X 

1.4. Sastāvdaļu sadarbspēja un atkalizmantojamība 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS14 Standartizēta pieslēgvieta X — X X 

TS15 Standartizēts ārējs barošanas avots — — X X 

TS16 
Ārējs barošanas avots — atvienojami 

kabeļi X — X X 

TS17 Atpakaļsaderība — adapteri X — X — 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI AC4 IKT iekārtas bez piederumiem — — X X 

2. KRITĒRIJU JOMA — energopatēriņš 

TEHNISKĀS TS18 Datoru minimālā energoefektivitāte X — X — 
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Kritērija veids Nr. Kritērijs 
Stacionārie 

datori 
Monitori 

Portatīvie 

datori 
Planšetdatori/viedtālruņi 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS19 

Monitoru minimālā energoefektivitāte 

(pamatkritēriji un visaptverošie 

kritēriji) 
— X — — 

TS20 
Vienkāršoti klientdatori serveru balstītā 

tīklā X — — — 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI 

AC5 
Datoru energoefektivitātes uzlabojums 

virs noteiktās robežvērtības  X — — — 

AC6 
Monitoru energoefektivitātes 

uzlabojums virs noteiktās robežvērtības  — X — — 

3. KRITĒRIJU JOMA — bīstamas vielas 

ATLASES KRITĒRIJI SC1 
Ierobežota lietojuma vielu kontroles 

pasākumi X X X X 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS TS21 
Ierobežota hloru un bromu saturošu 

vielu izmantošana plastmasas daļās X X X X 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI 

AC7 
Ierobežojumi attiecībā uz vielām, kas 

rada ļoti lielas bažas  X X X X 

AC8 Nevēlamu aizstāšanu novēršana X X X X 

4. KRITĒRIJU JOMA — pārvaldība ekspluatācijas laika beigās 

4.1. Piemērotība reciklēšanai  

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS TS22 
Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru 

marķēšana X X — — 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI 

AC9 

Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru 

reciklējamība — atdalāmi ieliktņi un 

stiprinājumi 
X X — — 

AC10 Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru X X — — 
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Kritērija veids Nr. Kritērijs 
Stacionārie 

datori 
Monitori 

Portatīvie 

datori 
Planšetdatori/viedtālruņi 

reciklējamība — krāsojums un 

pārklājumi 

4.3. Pārvaldība ekspluatācijas laika beigās 

PRIEKŠMETS — visu IKT ierīču ekspluatācijas laika beigu pārvaldības pakalpojumu iepirkums 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS TS23 

Droša datoru savākšana, sanitāra 

apstrāde, atkalizmantošana un 

reciklēšana 
X X X X 

LĪGUMA IZPILDES 

KLAUZULA CPC2 Ziņošana par IKT iekārtu galamērķi X X X X 

5. KRITĒRIJU JOMA — atjaunoti/pārražoti izstrādājumi (īpaša iepirkuma kārtība)  

PRIEKŠMETS — atjaunotu/pārražotu IKT iekārtu piegāde 

ATLASES KRITĒRIJI SC2 
Atjaunošanas/pārražošanas procesa 

kvalitāte X X X X 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

TS24 
Paplašināta apkalpošanas līguma 

nodrošināšana X X X X 

TS25 
Atjaunotu/pārražotu izstrādājumu 

garantija X X X X 

TS26 Informācija par akumulatora izturību — — X X 

TS27 
Prasību minimums attiecībā uz 

elektroenergoefektivitāti — — X X 

PIEŠĶIRŠANAS 

KRITĒRIJI 

AC11 Akumulatora turpmāka izturība — — X X 

AC12 Standartizēts ārējs barošanas avots — — X X 

AC13 
Ārējs barošanas avots — atvienojami 

kabeļi — — X X 

PRIEKŠMETS — apkalpošanas līgums, kas saistīts ar atjaunotu/pārražotu IKT iekārtu piegādi 
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Kritērija veids Nr. Kritērijs 
Stacionārie 

datori 
Monitori 

Portatīvie 

datori 
Planšetdatori/viedtālruņi 

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS TS28 
Paplašināta apkalpošanas līguma 

nodrošināšana X X X X 

LĪGUMA IZPILDES 

KLAUZULA CPC3 Apkalpošanas līgums X X X X 
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4. ES ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA 1. KRITĒRIJU JOMA — IZSTRĀDĀJUMA DARBMŪŽA PAILDZINĀŠANA 

4.1 Remontējamība, atkalizmantojamība un modernizējamība 

4.1.1 Apkalpošanas līgums, kas saistīts ar IKT iekārtu piegādi 
 

Priekšmets 

Apkalpošanas līgums, kas saistīts ar IKT iekārtu piegādi 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS1 Paplašināta apkalpošanas līguma nodrošināšana 

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju TS28. 

Pretendents nodrošina apkalpošanu X gadus [vismaz 2, jāprecizē], kā sīkāk 

izklāstīts apkalpošanas līmeņa prasību dokumentā (sk. paskaidrojumu 

tālāk).  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstveida deklarāciju, ka uz piegādātajiem 

izstrādājumiem attiecas garantija saskaņā ar līguma specifikācijām un 

saistīto līgumu par apkalpošanas līmeni.  

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju TS28. 

Pretendents nodrošina apkalpošanu X gadus [vismaz 3, jāprecizē], kā sīkāk 

izklāstīts apkalpošanas līmeņa prasību dokumentā (sk. paskaidrojumu 

tālāk).  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstveida deklarāciju, ka uz piegādātajiem 

izstrādājumiem attiecas garantija saskaņā ar līguma specifikācijām un 

saistīto līgumu par apkalpošanas līmeni. 

Paskaidrojums — apkalpošanas līmeņa prasību piemēri 

Apkalpošanas līmeņa prasību dokumentā apraksta, kā jānodrošina klienta apkalpošana. Tālāk uzskaitīti iekļaujamo iespējamo apkalpošanas līmeņa 

prasību piemēri.  

 Piekļuve ražotāja garantijai — ražotāja garantijas reģistrēšana; visu dokumentu vai pierādījumu, kas nepieciešami ražotāja garantijas 

izmantošanai, pārvaldība; ražotāja garantijas izmantošana publiskās iestādes vārdā (ražotāja garantijas laikā); pēcapspriede ar ražotāju nolūkā 
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pārliecināties par atbilstību ražotāja garantijas noteikumiem.  

 Paņemšana un atpakaļnogāde — izstrādājuma(-u) paņemšana noteiktā vietā publiskās iestādes telpās un tā/to atpakaļnogāde uz noteiktu vietu 

publiskās iestādes telpās (var norādīt arī alternatīvas iespējas ērtai izstrādājumu atpakaļnogādei). 

 Atteiču pārvaldība — efektīva vienota kontaktpunkta paredzēšana tehnisku jautājumu un problēmu saasināšanās risināšanai; par lietas virzību 

atbildīgās personas norīkošana; ziņošana par rezultātiem; pārredzama piekļuve garantijas datubāzei (personai, kura garantijas datus pārvalda), 

kas ļauj pārbaudīt garantijas statusu, kā arī paziņotu incidentu risināšanas statusu.  

 Piekļuve diagnostikas un remonta rīkiem — piekļuve visiem tehniskajiem rīkiem, kas nepieciešami aparatūras diagnostikas un labojumu 

veikšanai; piekļuve tehniskai apmācībai, kas nepieciešama, lai kļūtu par sertificētu remonta tehniķi; iespēja, izmantojot vienkāršu licenci, kļūt 

par sertificētu tehnisko partneri (veikt garantijas remontu). 

 Segums attiecībā uz akumulatoriem — apkalpošana skaidri attiecas uz attiecīgo izstrādājumu akumulatoru defektiem, piemēram, uzlādes atteici 

vai bojātu akumulatora savienojumu. Akumulatora ietilpības pakāpeniska samazināšanās lietošanas gaitā nav uzskatāma par bojājumu, ja vien uz 

to neattiecas akumulatora nomaiņas nosacījumi, kas norādīti nākamajā aizzīmē. 

 Akumulatora nomaiņas nosacījumi — apkalpošana attiecas uz tādu akumulatoru nomaiņu, kuri neatbilst minimālajiem veiktspējas nosacījumiem 

attiecībā uz izturību uzlādes ciklu skaita ziņā.  

 Statistikas datu sniegšana par atteices gadījumiem — augstas pakāpes, apkopotu, anonīmu un neizsekojamu statistikas datu sniegšana par 

incidentu veidiem (iedabu un skaitu), problēmām un diagnostiku saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem attiecas līgums. 

 Incidentu pārvaldība / problēmu pārvaldība /profilaktiska apkope — šis apkalpošanas veids ietver visas darbības, kas nepieciešamas, lai uzturētu 

IKT izstrādājumus nevainojamā darba kārtībā vai lai atjaunotu bojātu izstrādājumu vai kādu tā sastāvdaļu nevainojamā darba kārtībā, tostarp 

incidentu pārvaldību, problēmu pārvaldību un profilaktisku apkopi. Profilaktiskā apkope garantijas periodā ietver operētājsistēmas un drošības 

atjauninājumu nodrošināšanu līguma darbības laikā. 

 Modernizācija — atjaunināšanas iespēju un vajadzību pārbaude var notikt pēc noteikta laika (piemēram, pēc 3 gadiem) un aptvert veiktspējas 

aspektus, kas saistīti ar centrālo procesoru (CPU) / atmiņas ierīcēm / diskiem.  

 Remonta/nomaiņas darbības — jebkura izstrādājuma, kam paplašinātas garantijas periodā normālas lietošanas gaitā rodas bojājumi vai defekti, 

remonts vai aizstāšana ar izstrādājumu, kam ir tādi paši vai labāki veiktspējas raksturlielumi. Tas attiecas arī kļūmēm, kas saistītas ar 

aparātprogrammatūru. Ja kādu izstrādājuma daļu nomaina, uz rezerves daļu attiecas tāds pats paplašinātās garantijas līmenis un periods, kāds 

bija aizstātajai daļai. Paplašinātā garantija attiecas gan uz aparatūru, gan uz programmatūru, ja vien nav skaidri noteikts citādi. 

 Apņemšanās veikt remontu/jaunināšanu kā pirmo bojājuma novēršanas darbību — defektu gadījumā, ja vien tehniski iespējams, pakalpojumu 
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sniedzējs apņemas nodrošināt iespēju labot/atjaunināt iekārtu, nevis to aizstāt. 

TS2 Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība 

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Šis kritērijs nav piemērojams, ja rezerves daļu pieejamība jau ir 

nodrošināta saskaņā ar kritēriju TS1. 

Pretendents garantē rezerves daļu (kritiski svarīgo sastāvdaļu) pieejamību, 

tostarp vismaz1 kritērijā TS4 norādīto rezerves daļu, pieejamību X gadus 

[vismaz 2, jāprecizē] no iegādes dienas. 

Rezerves daļa / rezerves sastāvdaļa var būt: 

 tieši tāda pati kā iepriekš izmantotā daļa, 

 jauna vai lietota daļa, ko ražojis oriģinālā aprīkojuma ražotājs un kas 

atbilst specifikācijām, 

 pēcpārdošanas (trešās puses ražota) daļa, kas atbilst specifikācijām. 

Visām norādītajām kritiski svarīgajām sastāvdaļām jābūt: 

 pieejamām iegādei, 

 vai nomaināmām remonta un tehniskās apkopes apkalpošanas tīklā. 

Pretendents iesniedz cenu sarakstu oriģinālajām vai saderīgām rezerves 

daļām un orientējošās darbaspēka izmaksas par to nomaiņu, ieskaitot 

akumulatorus (attiecīgajos gadījumos). 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par to, ka pieprasītās rezerves daļas būs 

pieejamas X gadus [vismaz 2, jāprecizē], attiecībā uz katru piegādāto 

modeli.  

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces.  

Šis kritērijs nav piemērojams, ja rezerves daļu pieejamība jau ir 

nodrošināta saskaņā ar kritēriju TS1. 

 Pretendents garantē rezerves daļu (kritiski svarīgo sastāvdaļu) pieejamību, 

tostarp vismaz1 kritērijā TS4 norādīto rezerves daļu pieejamību, X gadus 

[vismaz 3, jāprecizē] no iegādes dienas.  

Rezerves daļa / rezerves sastāvdaļa var būt: 

 tieši tāda pati kā iepriekš izmantotā daļa, 

 jauna vai lietota daļa, ko ražojis oriģinālā aprīkojuma ražotājs un kas 

atbilst specifikācijām, 

 pēcpārdošanas (trešās puses ražota) daļa, kas atbilst specifikācijām. 

Visām norādītajām kritiski svarīgajām sastāvdaļām jābūt: 

 pieejamām iegādei, 

 vai nomaināmām remonta un tehniskās apkopes apkalpošanas tīklā. 

Pretendents iesniedz cenu sarakstu oriģinālajām vai saderīgām rezerves 

daļām un orientējošās darbaspēka izmaksas par to nomaiņu, ieskaitot 

akumulatorus (attiecīgajos gadījumos). 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par to, ka pieprasītās rezerves daļas būs 

pieejamas X gadus [vismaz 3, jāprecizē], attiecībā uz katru piegādāto 

modeli.  

                                                           

1 Līgumslēdzēja iestāde iepirkumu konkursa posmā var noteikt papildu kritiski svarīgās sastāvdaļas. 
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Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULA 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

CPC1 Apkalpošanas līgums 

Izmantojams kopā ar kritēriju TS1 attiecībā uz paplašināta apkalpošanas līguma nodrošināšanu. 

Pretendents periodiski [reizi mēnesī/gadā] ziņo par atbilstību visiem rādītājiem, tostarp galvenajiem darbības rādītājiem un citiem rādītājiem, kas 

noteikti līgumā par apkalpošanas līmeni. 

Paskaidrojums — galveno darbības rādītāju piemēri 

 Apkopotais 1. galvenais darbības rādītājs “Atrisināti incidenti” — to incidentu skaits, kas atrisināti paredzētajā atrisināšanas termiņā mēneša laikā / 

kopējais to incidentu skaits, par kuriem paziņots attiecīgajā mēnesī vai par kuriem paziņots iepriekšējā mēnesī, bet kuri vēl nav atrisināti. Mēneša 

mērķrādītājs — ne mazāk kā 90 %. 

 Apkopotais 2. galvenais darbības rādītājs “Apņemšanās veikt remontu kā pirmo bojājuma novēršanas darbību” — to incidentu skaits, kas atrisināti, 

veicot izstrādājuma remontu vai jaunināšanu / to incidentu skaits, kas atrisināti, aizstājot izstrādājumu.  

 

4.1.2 IKT iekārtu piegāde 
 

Priekšmets 

IKT iekārtu piegāde 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS3 Ražotāja garantija 

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 
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Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju TS24. 

Pretendents nodrošina attiecīgajiem izstrādājumiem ražotāja garantiju 

X gadus [vismaz 2, jāprecizē].  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par ražotāja garantiju. Par 

atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir I tipa ekomarķējums, kas 

atbilst minētajām prasībām. 

Attiecībā uz atjaunotām ierīcēm sk. kritēriju TS24. 

Pretendents nodrošina attiecīgajiem izstrādājumiem ražotāja garantiju 

X gadus [vismaz 3, jāprecizē].  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par ražotāja garantiju. Par 

atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir I tipa ekomarķējums, kas 

atbilst minētajām prasībām. 

TS4 Piemērotība remontējamībai 

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Pretendents nodrošina, ka piegādātajos izstrādājumos izmantotie 

savienošanas vai blīvēšanas paņēmieni netraucē tālāk uzskaitīto daļu 

(kritiski svarīgo sastāvdaļu) remontu un nomaiņu.  

 Piezīmjdatori: akumulators, displeja panelis/bloks, atmiņas ierīces 

(SSD disks, cietā diska diskdzinis, brīvpiekļuves atmiņa), 

ārējais/iekšējais barošanas bloks, tastatūra, sistēmplate/mātesplate.  

 Galddatori: centrālais procesors, grafiskais procesors (specifikācija 

PCIe), ārējais/iekšējais barošanas bloks, atmiņas ierīces (SSD disks, 

cietā diska diskdzinis, optiskā diska diskdzinis, brīvpiekļuves atmiņa), 

sistēmplate/mātesplate. 

 Vienkorpusa datori: ārējais/iekšējais barošanas bloks, atmiņas ierīces 

(SSD disks, cietā diska diskdzinis, optiskā diska diskdzinis, 

brīvpiekļuves atmiņa), sistēmplate/mātesplate. 

 Planšetdatori: akumulators, displeja panelis/bloks, ārējais/iekšējais 

barošanas bloks. 

 Viedtālruņi: akumulators, displeja panelis/bloks, uzlādes ierīce. 

 Datora displeji: savienotājkabelis, barošanas kabelis, ārējais barošanas 

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces.  

Pretendents nodrošina, ka tālāk uzskaitītās daļas (kritiski svarīgās 

sastāvdaļas) ir viegli pieejamas, labojamas un nomaināmas, izmantojot 

komerciāli pieejamus rīkus (A, B vai C klases, kā noteikts saskaņā ar 

standartu EN 45554:2020; sk. paskaidrojumu tālāk). 

 Piezīmjdatori: akumulators, displeja panelis/bloks, atmiņas ierīces ( 

disks, cietā diska diskdzinis, brīvpiekļuves atmiņa), ārējais/iekšējais 

barošanas bloks, tastatūra, sistēmplate/mātesplate.  

 Galddatori: centrālais procesors, grafiskais procesors (specifikācija 

PCIe), ārējais/iekšējais barošanas bloks, atmiņas ierīces (SSD disks, 

cietā diska diskdzinis, optiskā diska diskdzinis, brīvpiekļuves atmiņa), 

sistēmplate/mātesplate. 

 Vienkorpusa datori: ārējais/iekšējais barošanas bloks, atmiņas ierīces 

(SSD disks, cietā diska diskdzinis, optiskā diska diskdzinis, 

brīvpiekļuves atmiņa), sistēmplate/mātesplate. 

 Planšetdatori: akumulators, displeja panelis/bloks, ārējais/iekšējais 

barošanas bloks. 

 Viedtālruņi: akumulators, displeja panelis/bloks, uzlādes ierīce. 

 Datora displeji: ekrāna bloks un LED izgaismojums, barošanas un 
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bloks. 

1. piezīme. Kritiski svarīgo sastāvdaļu sarakstā nav iekļauti integrēti 

pielodēti centrālie procesori. 

2. piezīme. Datora displeju obligāto nomaināmo sastāvdaļu saraksts ir 

iekļauts Regulas (ES) 2019/2021 II pielikumā (D daļa 

“Materiālefektivitātes prasības”, 5. punkta a) apakšpunkts). 

Norādījumi, kā nomaināmas daļas, jāsniedz apkopes/remonta 

rokasgrāmatā. Rokasgrāmatā jābūt aprakstītiem drošības pasākumiem, kas 

ļauj veikt remontu droši; tajā jābūt iekļautai izvērstai ierīces shēmai, kurā 

attēlotas tās daļas, kurām var piekļūt un kuras var nomainīt (to var iekļaut 

arī kā pamācību video), un nepieciešamie rīki. Apkopes/remonta 

rokasgrāmatai jābūt pieejamai tiešsaistē bez maksas. 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz: 

 apliecinājumu, ka attiecīgās daļas var nomainīt tiešais lietotājs un/vai 

tehniķis, 

 apkopes/remonta rokasgrāmatu ar norādījumiem, kā detaļas 

nomaināmas, — norāda tiešu saiti uz šo dokumentu ražotāja tīmekļa 

vietnē,  

 informāciju par labošanu saskaņā ar standartu EN 45559:2019 

“Metodes informācijas sniegšanai par materiālefektivitātes aspektiem 

ar enerģiju saistītos izstrādājumos”2. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir I tipa ekomarķējums, kas 

atbilst minētajām prasībām.  

vadības shēmas plates. 

1. piezīme. Kritiski svarīgo sastāvdaļu sarakstā nav iekļauti integrēti 

pielodēti centrālie procesori. 

2. piezīme. Datora displeju obligāto nomaināmo sastāvdaļu saraksts ir 

iekļauts Regulas (ES) 2019/2021 II pielikumā (D daļa 

“Materiālefektivitātes prasības”, 5. punkta a) apakšpunkts). 

Norādījumi, kā nomaināmas daļas, jāsniedz apkopes/remonta 

rokasgrāmatā. Rokasgrāmatā jābūt aprakstītiem drošības pasākumiem, kas 

ļauj veikt remontu droši; tajā jābūt iekļautai izvērstai ierīces shēmai, kurā 

attēlotas tās daļas, kurām var piekļūt un kuras var nomainīt (to var iekļaut 

arī kā pamācību video), un nepieciešamie rīki. Apkopes/remonta 

rokasgrāmatai jābūt pieejamai tiešsaistē bez maksas. 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz: 

 apliecinājumu, ka attiecīgās daļas var nomainīt tiešais lietotājs un/vai 

tehniķis, 

 apkopes/remonta rokasgrāmatu ar norādījumiem, kā detaļas 

nomaināmas, — norāda tiešu saiti uz šo dokumentu ražotāja tīmekļa 

vietnē, 

 informāciju par labošanu saskaņā ar standartu EN 45559:2019 

“Metodes informācijas sniegšanai par materiālefektivitātes aspektiem 

ar enerģiju saistītos izstrādājumos”2.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir I tipa ekomarķējums, kas 

atbilst minētajām prasībām. 

                                                           
2 Saskaņā ar standartu EN 45559:2019 informācijai, kas sniedzama tiešajiem lietotājiem, ir jābūt vienkāršai, skaidrai un intuitīvi saprotamai, viegli pieejamai, pamanāmai un lasāmai, un tā tiek sniegta to teritoriju oficiālajās 
valodās, kurās izstrādājumu pārdod. Attiecīgos gadījumos garus vai sarežģītus tekstus var aizstāt vai palīdzēt saprast simboli. Komunikācijas paņēmiens ir jānovērtē (ja iespējams) pirms vēršanās pie tiešajiem lietotājiem, un 

jāņem vērā attiecīgajā jomā veikto pētījumu konstatējumi.. 
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Paskaidrojums — rīku klasifikācija atbilstoši standartam EN 45554:2020 

Saskaņā ar standartu EN 45554:2020 daļu var aizstāt, izmantojot A klases rīkus, ja demontāža ir iespējama: 

o neizmantojot rīkus, 

o izmantojot rīkus, rīku kopumu, vai tādu rīku kopumu, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu vai rezerves daļu, 

o izmantojot pamatrīkus, kas uzskaitīti minētā standarta A.3. tabulā, — skrūvgriezi, kas paredzēts skrūvēm ar taisnu vai krustveida rievu vai 

sešstaru zvaigznes formas padziļinājumu galvā (standarti ISO 2380, ISO 8764 un ISO 10664); atslēgu, ka paredzēta skrūvēm ar sešstūra 

formas padziļinājumu galvā (standarts ISO 2936); kombinētu uzgriežņu atslēgu (standarts ISO 7738); kombinētas plakanknaibles 

(standarts ISO 5746); pagarinātas pusapaļas plakanknaibles (standarts ISO 5745); sānknaibles (standarts ISO 5749); cauruļu knaibles 

(maināma bīdsavienojuma knaibles) (standarts ISO 8976); spaiļu knaibles; kombinētas plakanknaibles vadu izolācijas noņemšanai un 

uzgaļu likšanai; pacelšanas sviru; pinceti; āmuru ar metāla galvu (standarts ISO 15601); universālu nazi ar nolaužamajiem asmeņiem; 

multimetru; voltmetru; lodāmuru; līmes pistoli; palielināmo stiklu. 

Daļu var aizstāt, izmantojot B klases rīku, ja demontāžu iespējams veikt, izmantojot standarta rīku vai konkrētajam izstrādājumam paredzētu rīku, kas ir 

norādīts kā daļa no metodes, pēc kuras novērtē, vai izstrādājumu var salabot, jaunināt un atkalizmantot (ja nav metodes, saistībā ar kuru norādīti 

konkrētajam izstrādājumam paredzēti rīki, šī kategorija nav attiecināma). 

Daļu var aizstāt, izmantojot C klases rīku, ja demontāžu nav iespējams veikt, izmantojot pamatrīkus vai konkrētajam izstrādājumam paredzētus rīkus, 

kas minēti iepriekš, bet to iespējams veikt bez patentētiem instrumentiem. 

TS5 Drošas datu dzēšanas funkcija 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro visu kategoriju ierīcēm, izņemot datora monitorus un atjaunotas ierīces. 

Drošas datu dzēšanas funkcijai jābūt pieejamai, lai izdzēstu lietotāja datus, kas atrodas visās izstrādājuma datu glabāšanas ierīcēs (sk. paskaidrojumu 

tālāk). Norādījumi par šīs funkcijas izmantošanu, izmantotajiem paņēmieniem un drošas datu dzēšanas standartu(-iem), kam tā atbilst, jāsniedz lietotāja 

rokasgrāmatā un/vai norādot saiti uz ražotāja tīmekļa vietni. 

Verifikācija  

Pretendents sniedz izstrādājuma komplektācijā esošās datu dzēšanas funkcijas specifikācijas. atbilstību var apliecināt, atsaucoties uz nostādņu 

NIST 800-88 1. pārskatīto redakciju un tajā paredzēto “izdzēšanas” (“Clear”) vai līdzvērtīgu līmeni. 
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Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Paskaidrojums — tehniski risinājumi drošai datu dzēšanai 

Drošas datu dzēšanas funkciju var nodrošināt, izmantojot, piemēram, šādus tehniskus risinājumus (bet ne tikai): 

o aparātprogrammatūrā (parasti pamata ievadizvades sistēmā (BIOS)) iekļautu funkciju, 

o funkciju, kas iekļauta programmatūrā, kura iekļauta autonomā palaižamā vidē, ko nodrošina palaižamā kompaktdiskā, 

o DVD diskā vai universālās seriālās kopnes atmiņas ierīcē, vai kopā ar izstrādājumu piegādātu programmatūru, kas instalējama 

atbalstītajās operētājsistēmās. 

 

4.2 Akumulatora darbības laiks un izturība 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS6 Akumulatora izturība  

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un 

viedtālruņiem). 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritērijus TS24 un TS25.  

Testēšanā noteiktajai akumulatora darbspējai pēc 300 uzlādes cikliem 

jābūt ne mazākai kā 80 %.  

Testēšanu veic saskaņā ar standartu IEC EN 61960-3:2017. Definīciju 

skatīt tālāk paskaidrojumā. 

Verifikācija 

Pretendenti iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas atbilstoši 

standartam ISO17025 akreditētas testēšanas struktūras saskaņā ar standartu 

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un 

viedtālruņiem). 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritērijus TS25 un TS26.  

Testēšanā noteiktajai akumulatora darbspējai jābūt: 

  ne mazāk kā 90 % pēc 300 uzlādes cikliem3, vai  

  ne mazāk kā 80 % pēc 500 uzlādes cikliem. 

Testēšanu veic saskaņā ar standartu IEC EN 61960-3:2017 vai līdzvērtīgu 

standartu. Definīciju skatīt tālāk paskaidrojumā. 

Verifikācija 

                                                           
3 Ņemiet vērā, ka testēšanas nosacījums attiecībā uz 300 uzlādes cikliem neatspoguļo paredzamo izturību, bet ir starprādītājs attiecībā uz daudz ilgāku izturību (piemēram, vairāk nekā 500 uzlādes ciklu).  
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IEC EN 61960-3:2017 vai līdzvērtīgu standartu. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

Pretendenti iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas atbilstoši 

standartam ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras saskaņā ar 

standartu EC EN 61960-3:2017.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

Paskaidrojums — darbspējas definīcija 

Darbspēja — pilnas uzlādes kapacitāte (mAh) attiecīgajā brīdī, izteikta procentos no projektētās (nominālās) kapacitātes. 

TS7 Prasību minimums attiecībā uz elektroenergoefektivitāti 

 

 

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un 

viedtālruņiem). 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju TS27. 

Akumulatoram jāatbilst elektrotestēšanas pieņemamības kritērijiem, kas 

noteikti standartā IEC EN 61960-3:2017 (sīkāku informāciju sk. šā 

dokumenta I pielikumā).  

Verifikācija 

Pretendenti iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas atbilstoši 

standartam ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras saskaņā ar 

standartu EC EN 61960-3:2017.  

TS8 Informācija par akumulatora darbspēju 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem). 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju TS26. 

Pretendents nodrošina iekārtas ar iepriekš uzstādītu programmatūru, kas ļauj noteikt un uzraudzīt akumulatora stāvokli un nolasīt akumulatoru darbspēju 

un uzlādes stāvokli, kā arī akumulatora līdz šim veikto “pilnas uzlādes ciklu” skaitu un parādīt šos datus lietotājam. Definīcijas skatīt tālāk 

paskaidrojumā. 

Programmatūrai jāsniedz lietotājiem arī padomi par to, kā maksimāli palielināt akumulatora ekspluatācijas laiku. 
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Verifikācija 

Pretendents norāda programmatūras specifikācijas un versiju. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

Paskaidrojums — uzlādes cikla, uzlādes stāvokļa un darbspējas definīcija 

 Uzlādes cikls — uzlādes cikls ir pabeigts, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts no 0 % līdz 100 % kapacitātes un pēc tam izlādēts atkal līdz 0 % 

kapacitātes. To var veikt, daļēji uzlādējot akumulatoru vairākas reizes līdz dažādiem uzlādes stāvokļiem un pēc tam to izlādējot, ja kopējais uzlādes-

izlādes apjoms ir aptuveni vienāds ar akumulatora nominālo kapacitāti. 

 Uzlādes stāvoklis — atlikušais akumulatora lādiņš, izteikts procentos no pilnas kapacitātes (SBS-IF, 1998). 

 Darbspēja — pilnas uzlādes kapacitāte (mAh) attiecīgajā brīdī, izteikta procentos no projektētās (nominālās) kapacitātes. 

TS9 Akumulatora aizsardzības programmatūra 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro portatīvajiem datoriem. 

Pretendents nodrošina iekārtā iepriekš uzstādītu programmatūru, kas ļauj ierobežot akumulatora uzlādes stāvokli, ja dators ir pastāvīgi pieslēgts 

elektrotīklam (piemēram, līdz uzlādes stāvokļa vērtībai, kas nepārsniedz 80 %). 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju par to, ka piegādātajiem izstrādājumiem ir iepriekš uzstādīta programmatūra ar pieprasīto funkcionalitāti. 

Jānorāda arī programmatūras specifikācijas un versija. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

TS10 Viedā uzlāde 

 Piemēro planšetdatoriem un viedtālruņiem.  

Pretendents nodrošina iekārtā iepriekš uzstādītu akumulatora uzlādes 

vadības sistēmu, kas ietver viedās uzlādes programmatūru, kura spēj 

noteikt lietotāja uzlādes paradumus/modeli, pārtraukt uzlādi, pirms tās 

stāvoklis sasniedzis 100 % (piemēram, pie vērtības 80 %), un pilnībā 

uzlādēt ierīci tikai tad, kad lietotājam tas ir nepieciešams. 
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Verifikācija 

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju par to, ka piegādātajiem 

izstrādājumiem ir iepriekš uzstādīta programmatūra ar pieprasīto 

funkcionalitāti. Jānorāda arī programmatūras specifikācijas un versija. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC1 Akumulatora turpmāka izturība 

 Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un 

viedtālruņiem). 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju AC11. 

Papildu punktus piešķir, ja akumulatora izturība ir lielāka nekā 

500 uzlādes ciklu (ar nosacījumu, ka faktiskā kapacitāte nav zemāka par 

80 % no nominālās), proporcionāli nodrošinātajam papildu ciklu skaitam. 

Verifikācija 

Testēšanu veic saskaņā ar standartu IEC EN 61960-3:2017. Pretendenti 

iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas saskaņā ar standartu 

ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras. 

 

4.3 Mobilo iekārtu ilgizturības testēšana 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 
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TS11 Kritiena tests  

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem). 

Iekārtas testē saskaņā ar šādiem standartiem: 

 IEC 60068, 2-31. daļa. Ec tests (brīvs kritiens, 1. procedūra), vai 

 MIL-STD-810H, 516.8. metode “Trieciens” (IV procedūra), ar kritiena augstumu 45 cm.  

Piezīme. Saskaņā ar attiecīgo metodi, kas norādīta militārā standarta MIL-STD-810G iepriekšējā redakcijā, veiktu testu rezultāti ir pieņemami līdz 

2021. gada beigām (sīkāku informāciju sk. II pielikumā). 

Iekārtai pēc tam, kad tai veikts kritiena tests, jāatbilst šā dokumenta II pielikumā norādītajām funkcionālās veiktspējas prasībām. 

Cits risinājums ir nodrošināt ierīcei vāku un aizsargājošu ietvaru, kas ir pārbaudīts vai konstruēts saskaņā ar noturības standartu, piemēram, ASV 

standartu MIL-STD-810 vai līdzvērtīgām testēšanas procedūrām. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz testa ziņojumu, kas apliecina, ka modelis ir testēts un atbilst funkcionālās veiktspējas prasībām attiecībā uz ilgizturību.  

Testēšanu veic saskaņā ar standartu ISO 17025 akreditēta testēšanas struktūra. 

Ir pieņemami testu ziņojumi par testiem, kas izstrādājumam jau veikti saskaņā ar tādām pašām vai stingrākām prasībām, un šādā gadījumā atkārtota 

testēšana nav nepieciešama.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

TS12 Temperatūras iedarbība 

 Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un 

viedtālruņiem). 

Iekārtas testē saskaņā ar šādiem standartiem: 

 IEC 60068, 2-1. daļa A “Aukstumizturība”, 2-2. daļa B “Sausa 

karstuma izturība”, vai 

 MIL-STD-810H, 501.7. metode, augstas temperatūras iedarbība “Bieži 

sastopams karstums” (A2) un 502.7. metode, zemas temperatūras 
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iedarbība “Bieži sastopams karstums” (C1), 

ar modificētu uzglabāšanas/ekspluatācijas temperatūru, kā norādīts 

II pielikumā. 

Iekārtai pēc tam, kad tai veikts temperatūras iedarbības tests, jāatbilst šā 

dokumenta II pielikumā norādītajām funkcionālās veiktspējas prasībām. 

Piezīme. Saskaņā ar attiecīgo metodi, kas norādīta militārā standarta 

MIL-STD-810G iepriekšējā redakcijā, veiktu testu rezultāti ir pieņemami 

līdz 2021. gada beigām (sīkāku informāciju sk. II pielikumā).  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz testa ziņojumu, kas apliecina, ka modelis ir testēts un 

atbilst funkcionālās veiktspējas prasībām attiecībā uz noturību pret 

temperatūras iedarbību. Testēšanu veic saskaņā ar standartu ISO 17025 

akreditēta testēšanas struktūra. Ir pieņemami testu ziņojumi par testiem, 

kas izstrādājumam jau veikti saskaņā ar tādām pašām vai stingrākām 

prasībām, un šādā gadījumā atkārtota testēšana nav nepieciešama.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

TS13 Aizsardzības pakāpe pret putekļiem un mitrumu — daļēji aizsargātas un aizsargātas ierīces 

 

 

 

 

 

 

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un 

viedtālruņiem). 

Jāiekļauj, ja iekārtas paredzēts izmantot ārpus telpām vai citam 

lietojumam skarbā vidē vai apstākļos.  

Iekārtām, kas piegādātas līguma ietvaros, ir jābūt veiktiem ilgizturības 

testiem saskaņā ar šādiem standartiem: 

 IEC/EN 60529:2013, ar apvalkiem nodrošināmas aizsardzības 

pakāpes (IP kods), vai 

 MIL-STD-810H, 510.7. metode, I procedūra “Smiltis un 
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putekļi —putekļu plūsma” un MIL-STD-810H, 506.6. metode, 

I procedūra “Lietus”. 

Iekārtai pēc tam, kad tai veikts aizsardzības pakāpes pret putekļiem un 

mitrumu tests, jāatbilst šā dokumenta II pielikumā norādītajām 

funkcionālās veiktspējas prasībām. 

Apvalka nodrošinātajai aizsardzības pakāpei jābūt klasificētai kā IP54 vai 

augstāka līmeņa aizsardzībai.  

Piezīme. Saskaņā ar attiecīgo metodi, kas norādīta militārā standarta 

MIL-STD-810G iepriekšējā redakcijā, veiktu testu rezultāti ir pieņemami 

līdz 2021. gada beigām (sīkāku informāciju sk. II pielikumā). 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz testa ziņojumu, kas apliecina, ka modelis ir testēts un 

atbilst funkcionālās veiktspējas prasībām attiecībā uz aizsardzību pret 

putekļiem un mitrumu. Testēšanu veic saskaņā ar standartu ISO 17025 

akreditēta testēšanas struktūra. 

Ir pieņemami testu ziņojumi par testiem, kas izstrādājumam jau veikti 

saskaņā ar tādām pašām vai stingrākām prasībām, un šādā gadījumā 

atkārtota testēšana nav nepieciešama.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Paskaidrojums — aizsardzības pakāpe saskaņā ar standartu IEC/EN 60529:2013 

 Aizsardzības pakāpi pret cietu svešķermeņu iekļuvi izsaka pirmais skaitlis apzīmējumā:  

 IP5x — putekļu iekļuve nav pilnīgi novērsta, taču putekļi nedrīkst iekļūt tādā daudzumā, kas traucē apmierinošai aparāta darbībai vai pazemina 

drošību, 

 IP6x — putekļi neiekļūst; pilnīga aizsardzība saskares gadījumā. 

 Aizsardzības pakāpi pret ūdens iekļuvi izsaka otrais skaitlis apzīmējumā:  
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 IPx4 — ūdens šļakatas, kas vērstas pret apvalku no jebkuras puses, nelabvēlīgi neietekmē izstrādājuma darbību, 

 IPx5 — ūdens strūkla, kas vērsta pret apvalku no jebkuras puses, nelabvēlīgi neietekmē izstrādājuma darbību, 

 IPx6 — spēcīga ūdens strūkla, kas vērsta pret apvalku no jebkuras puses, nelabvēlīgi neietekmē izstrādājuma darbību, 

 IPx7 — ja apvalku iegremdē ūdenī pie spiediena un uz laiku, kuri noteikti standartā, nav pieļaujama ūdens iekļuve tajā tādā daudzumā, kas 

traucē izstrādājuma darbībai, 

 IPx8 — ūdens iekļuve tādā daudzumā, kas traucē izstrādājuma darbībai, nav pieļaujama, ja apvalku ilgstoši iegremdē ūdenī apstākļos, par 

kuriem vienojas ražotājs un lietotājs, bet kuri ir skarbāki nekā aizsardzības pakāpes IPx7 gadījumā. 

 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC2 Mobilo iekārtu ilgizturības testēšana 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro portatīvām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem). 

Attiecīgos testus norāda piedāvājumā, lai atspoguļotu izstrādājumam noteiktos lietošanas apstākļus.  

Punktus piešķir piedāvājumiem, kas ietver izstrādājumus, kuriem veikti ilgizturības testi saskaņā ar standartu IEC 60068, MIL-STD-810G (ASV) vai 

līdzvērtīgu standartu.  

Maksimālais punktu skaits, ko var piešķirt, ir x [jāprecizē]: 

 nejauša nomešana (x punkti), 

 triecienizturība (x punkti),  

 izturība pret vibrāciju (x punkti), 

 ekrāna izturība (x punkti),  

 temperatūras iedarbība (x punkti). 

Funkcionālās veiktspējas prasības un testu specifikācijas ir norādītas kritēriju dokumenta II pielikumā.  
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Verifikācija 

Pretendents iesniedz testa ziņojumu, kas apliecina, ka modelis ir testēts un atbilst funkcionālās veiktspējas prasībām attiecībā uz ilgizturību. 

Testēšanu veic saskaņā ar standartu ISO 17025 akreditēta testēšanas struktūra. 

Ir pieņemami testu ziņojumi par testiem, kas izstrādājumam jau veikti saskaņā ar tādām pašām vai stingrākām prasībām, un šādā gadījumā atkārtota 

testēšana nav nepieciešama.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

AC3 Aizsardzības pakāpe pret putekļiem un mitrumu — daļēji aizsargātas un aizsargātas ierīces 

Piemēro mobilām ierīcēm (portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem). 

Jāiekļauj, ja iekārtas paredzēts izmantot ārpus telpām vai citam lietojumam skarbā vidē vai apstākļos.  

Punktus piešķir, ja ir sniegti pierādījumi, ka izstrādājumiem ir šāds IP aizsardzības līmenis saskaņā ar standartu IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 — 0,25x punkti, 

 IP66 — 0,5x punkti, 

 IP67 — 0,75x punkti,  

 IP68 — x punkti.  

Verifikācija 

Pretendents iesniedz testa ziņojumu, kas apliecina, ka modelis ir testēts un atbilst funkcionālās veiktspējas prasībām attiecībā uz aizsardzību pret 

putekļiem un mitrumu.  

Testēšanu veic saskaņā ar standartu ISO 17025 akreditēta testēšanas struktūra. 

Ir pieņemami testu ziņojumi par testiem, kas izstrādājumam jau veikti saskaņā ar tādām pašām vai stingrākām prasībām, un šādā gadījumā atkārtota 

testēšana nav nepieciešama.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

 

4.4 Sastāvdaļu sadarbspēja un atkalizmantojamība 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS14 Standartizēta pieslēgvieta 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro visām ierīcēm, izņemot datora monitorus un atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Līguma ietvaros piegādātajās iekārtās jābūt vismaz vienai standartizētai USB C™ tipa datu apmaiņas kontaktligzdai (pieslēgvietai), kas ir 

atpakaļsaderīga ar USB 2.0 saskaņā ar standartu IEC 62680-1-3:2018. 

Ja izstrādājumā nav iebūvēta USB C tipa kontaktligzda, jābūt iespējai pasūtīt adapteri bez papildu maksas. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz katra piedāvātā izstrādājuma modeļa rokasgrāmatu, kurā iekļauta ierīces izvērsta shēma un norādīti izmantotie savienotāju veidi.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Paskaidrojums — standartizēta USB C™ tipa kontaktligzda 

USB C™ tipa kontaktligzda ir definēta standartā IEC 62680-1-3:2018 “Universālās seriālās kopnes saskarnes datu apmaiņai un barošanai”, 1-3. daļā 

“Kopīgās sastāvdaļas — USB C™ tipa kabeļa un savienotāja specifikācija”. 

TS15 Standartizēts ārējs barošanas avots 

 Piemēro visām portatīvajām ierīcēm ar barošanas avotu, kura jauda 

nepārsniedz 100 W. 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju AC12. 

Nepiemēro izstrādājumiem ar Qi (bezvadu) uzlādes iespēju (piemēram, 

saistībā ar paaugstinātu izturību pret iegremdēšanu ūdenī vai putekļu 

iekļuvi, tostarp uz rūpnieciskajiem datoriem). 

Līguma ietvaros piegādātajās iekārtās jābūt USB C™ tipa standartizētai 

kontaktligzdai (pieslēgvietai), kas paredzēta USB barošanai saskaņā ar 

standartu EN/IEC 63002:2017.  

Ja izstrādājumā nav iebūvēta USB barošanas kontaktligzda, jābūt iespējai 
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pasūtīt adapteri bez papildu maksas. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz katra piedāvātā izstrādājuma modeļa rokasgrāmatu, 

kurā iekļauta ierīces izvērsta shēma un norādītas kontaktligzdas, ko 

izmanto barošanai. 

Paskaidrojums — standartizēts ārējs barošanas avots 

Ārēju barošanas avotu sadarbspējas pamatnostādnes ir noteiktas saskaņā ar standartu IEC 63002:2016 “Identifikācijas un sakaru sadarbspējas metode 

ārējiem barošanas avotiem, ko izmanto ar portatīvām skaitļošanas ierīcēm”. 

TS16 Ārējs barošanas avots — atvienojami kabeļi 

 Piemēro visām portatīvām ierīcēm ar barošanas avotu, kura jauda 

nepārsniedz 100 W, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Attiecībā uz atjaunotām/pārražotām ierīcēm sk. kritēriju AC13. 

Ārējā barošanas avota konfigurācijai jāsastāv no USB ārēja barošanas 

avota ar atvienojamu ievades kabeli (vai tādu, kas ir integrēts ārējā 

barošanas avota korpusā) un atvienojamu izejas kabeli uz IKT ierīci. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz katra piedāvātā izstrādājuma modeļa dokumentāciju, 

kurā iekļauta ierīces izvērsta shēma un norādīti USB ārēja barošanas avota 

galvenie raksturlielumi. 

TS17 Atpakaļsaderība — adapteri 

 Piemēro stacionāriem un portatīviem datoriem. 

Jābūt iespējai atsevišķi iegādāties šādus adapterus [jāatlasa no sniegtā 

saraksta]: 

 USB-C–USB-A,  

 USB-C–VGA,  

 USB-C–HDMI, 
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 USB-C–RJ45 (Ethernet pieslēgvieta). 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz izstrādājuma specifikāciju un nepieciešamo adapteru 

cenrādi. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC4 IKT iekārtas bez piederumiem 

 Piemēro portatīvajiem datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem. 

Papildu punktus piešķir, ja ir iespējams atsevišķi iegādāties šādus 

piederumus:  

 ārējs barošanas avots, 

 austiņas.  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz cenas piedāvājumu attiecīgajam modelim ar 

minētajiem piederumiem un bez tiem, kā arī atsevišķu cenas piedāvājumu 

attiecībā uz katru piederumu. Piedāvājumā izklāsta arī piederumu 

pasūtīšanas procesu. 

 

5. ES ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA 2. KRITĒRIJU JOMA — ENERGOPATĒRIŅŠ 
 

Priekšmets 

IKT iekārtu piegāde 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
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Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS18 Datoru minimālā energoefektivitāte  

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro stacionāriem un portatīviem datoriem. 

Aprēķinātajam tipiskajam energopatēriņam (ETEC) katrai iekārtai, ko piegādā līguma ietvaros, jābūt mazākam par vai vienādam ar maksimālo prasību 

attiecībā uz ETEC, kā aprakstīts šā dokumenta III pielikumā. 

Verifikācija 

Pretendenti paziņo tipiskā energopatēriņa (ETEC) vērtību, pamatojoties uz testēšanas rezultātiem un aprēķiniem saskaņā ar standartu IEC 62623:2012. 

Par atbilstošiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kuriem ir attiecīgs I tipa ekomarķējums vai citas marķēšanas sistēmas marķējums, kas atbilst minētajām 

prasībām. Kā atbilstības apliecinājumu pieņem alternatīvus testēšanas rezultātus, ko ieguvušas atbilstoši standartam ISO 17025 akreditētas testēšanas 

struktūras saskaņā ar standartu IEC 62623:2012. 

TS19 Monitoru minimālā energoefektivitāte 

Piemēro datora displejiem. 

Energoefektivitātes indeksam katram modelim, kas piegādāts līguma 

ietvaros, jābūt energoefektivitātes klašu diapazonā A–D saskaņā ar 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/20134 I pielikumu.  

Verifikācija 

Par katru piegādāto modeli pretendents iesniedz derīgu energomarķējuma 

zīmi, kas izdota saskaņā ar ES Energomarķējuma pamatregulu (Regulu 

(ES) 2017/1369).  

Izstrādājumi, kas marķēti kā piederīgi A, B, C vai D klasei, uzskatāmi par 

prasībām atbilstošiem.  

Piemēro datora displejiem no 2021. gada 31. marta. 

Energoefektivitātes indeksam katram modelim, kas piegādāts līguma 

ietvaros, jābūt energoefektivitātes klašu diapazonā [A– D] (jāprecizē 

līgumslēdzējai iestādei saskaņā ar metodiku, kas aprakstīta paskaidrojumā 

tālāk).  

Verifikācija 

Par katru piegādāto modeli pretendenti iesniedz derīgu energomarķējuma 

zīmi, kas izdota saskaņā ar ES Energomarķējuma pamatregulu (Regulu 

(ES) 2017/1369). 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Paskaidrojums — prasīto energoefektivitātes klašu definīcija 

                                                           
4 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2013 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ.). 
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Līgumslēdzējai iestādei būtu jāatsaucas uz divām augstākajām ES energoefektivitātes klasēm, kas ir pieejamas iepirkuma konkursa laikā un kas saskaņā 

ar Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzi (EPREL) ietver vismaz 25 reģistrētus monitoru modeļus. 

No 2021. gada 31. marta datora monitoru piegādātāji reģistrēs ierīces EPREL datubāzē, pirms tās pārdos Eiropas tirgū. Līgumslēdzējām iestādēm (un 

patērētājiem) būs iespēja meklēt izstrādājumu datubāzē energomarķējumu un izstrādājumu informācijas lapas, tostarp informāciju par 

energoefektivitātes klasi. 

Tādu ierīču pieejamību, kurām ir pieprasītā veiktspēja un raksturlielumi, iespējams pārbaudīt tieši, izmantojot EPREL datubāzi. Izstrādājumu 

informācijas lapās ir iekļauta informācija, piemēram, par ekrāna diagonāles izmēru (cm) un ekrāna izšķirtspēju (pikseļos). 

TS20 Vienkāršoti klientdatori serveru balstītā vidē  

 Piemēro vienkāršotiem klientdatoriem. 

Šo tehnisko specifikāciju parasti var ņemt vērā serveru balstītā darba vidē. 

Līguma ietvaros piegādātās iekārtas klasificētas kā vienkāršoti klientdatori. 

Katras piegādātās iekārtas tipiskajam energopatēriņam (ETEC) jābūt 

mazākam nekā vienkāršoto klientdatoru ETEC_MAX, kā aprēķināts 

II pielikumā.  

Verifikācija 

Pretendenti paziņo tipiskā energopatēriņa (ETEC) vērtību (kWh), 

pamatojoties uz testēšanas rezultātiem un aprēķiniem saskaņā ar standartu 

IEC 62623:2012, un pierāda atbilstību ETEC_MAX robežvērtībai, kas 

vienkāršotajiem klientdatoriem aprēķināta, kā norādīts II pielikumā. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC5 Datoru energoefektivitātes uzlabojums virs noteiktās robežvērtības  

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Šo kritēriju ieteicams izmantot kopā ar kritēriju TS18 attiecībā uz galddatoriem, ja šie izstrādājumi ir paredzēti intensīvai grafikas lietojumprogrammu 
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izmantošanai. 

Punktus piešķir, ja izstrādājuma energoefektivitātes rādītājs pārsniedz ETEC_MAX vērtību, kas pieprasīta saskaņā ar kritēriju TS18. 

Maksimālais punktu skaits, ko var piešķirt, ir x [jāprecizē]. Punktus piešķir proporcionāli energoefektivitātes uzlabojumam šādi: 

 vairāk nekā par 60 % zemāks energopatēriņš — x punkti, 

 par 40–59 % zemāks energopatēriņš — 0,75x punkti, 

 par 25–39% zemāks energopatēriņš — 0,50x punkti, 

 par 15–24% zemāks energopatēriņš — 0,25x punkti. 

Verifikācija 

Pretendenti paziņo tipiskā energopatēriņa (ETEC) vērtību, pamatojoties uz testēšanas rezultātiem un aprēķiniem saskaņā ar standartu IEC 62623:2012. 

Tipisko energopatēriņu, par ko ziņo ar derīgu Energy Star sertifikātu, var izmantot kā atbilstības apliecinājumu. 

AC6 Monitoru energoefektivitātes uzlabojums virs noteiktās robežvērtības 

Piemēro datora displejiem. 

Izmantojams kopā ar kritēriju TS19. 

Punktus piešķir, ja izstrādājuma energoefektivitātes klase ir augstāka par 

D. 

Maksimālais punktu skaits, ko var piešķirt, ir x [jāprecizē]. Punktus piešķir 

proporcionāli energoefektivitātes klases paaugstinājumam šādi: 

Energoefektivitātes 

klase 

Energoefektivitātes 

indekss  

(EEI) 

Punkti  

A EEI < 0,30  x punkti 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66x punkti 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33x punkti 

Piemēro datora displejiem. 

Izmantojams kopā ar kritēriju TS19. 

Punktus piešķir, ja līguma ietvaros piegādātajai iekārtai ir augstākās klases 

energomarķējums, kas paredzēts reģistrētiem monitoru modeļiem, kuri 

iekļauti izstrādājumu datubāzē (EPREL datubāzē) laikā, kad notiek 

iepirkuma konkurss [X klases, jāprecizē līgumslēdzējai iestādei]. 

Verifikācija 

Par katru piegādāto modeli pretendenti iesniedz derīgu energomarķējuma 

zīmi, kas izdota saskaņā ar ES Energomarķējuma pamatregulu (Regulu 

(ES) 2017/1369). 
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Verifikācija 

Par katru piegādāto modeli pretendents iesniedz derīgu energomarķējuma 

zīmi, kas izdota saskaņā ar ES Energomarķējuma pamatregulu (Regulu 

(ES) 2017/1369).  
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6. ES ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA 3. KRITĒRIJU JOMA — BĪSTAMAS VIELAS 
 

Priekšmets 

IKT iekārtu piegāde 

 

ATLASES KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

SC1 Ierobežota lietojuma vielu kontroles pasākumi 

 Piemēro visu kategoriju attiecīgajiem izstrādājumiem, izņemot 

atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Pretendents apliecina, ka izmanto ierobežota lietojuma vielu kontroles 

sistēmu to izstrādājumu piegādes ķēdē, kurus paredzēts piegādāt. 

Izstrādājumu novērtējumiem atbilstoši ierobežota lietojuma vielu 

kontroles pasākumiem ir jāaptver vismaz šādas jomas: 

 izstrādājumu plānošana/projektēšana, 

 piegādātāju atbilstība prasībām, 

 analītiskā testēšana. 

Ierobežota lietojuma vielu kontroles sistēmā ir jānorāda vismaz tās 

vielas, kuru lietošana ir ierobežota saskaņā ar Direktīvu par dažu 

bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 

iekārtās un attiecīgajos gadījumos saskaņā ar REACH regulu 

(XVII pielikums), kā arī vielas, kas iekļautas REACH kandidātvielu 

sarakstā (sk. paskaidrojumu tālāk). Ieviešana jāveic saskaņā ar 

standarta IEC 62476 vai līdzvērtīgām nostādnēm un jāizmanto 

standarta IEC 62474 materiālu deklarāciju datubāze kā pamats, lai 

apzinātu, izsekotu un paziņotu konkrētu informāciju par piegādājamo 

izstrādājumu sastāvu. Cits risinājums ir standartu IPC 1752 izmantot 
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deklarāciju ievākšanai piegādes ķēdē. 

Jāsavāc un jāatjaunina piegādātāju deklarācijas par atbilstību 

ierobežota lietojuma vielu kontroles prasībām attiecībā uz attiecīgajiem 

piegādājamo izstrādājumu materiāliem, daļām un montāžas mezgliem. 

Attiecīgajos gadījumos tās var papildināt, veicot piegādātāju auditus 

vai analītisko testēšanu.  

Ierobežota lietojuma vielu kontroles procedūras nodrošina, ka 

izstrādājuma un piegādātāja atbilstība prasībām tiek novērtēta atkārtoti 

šādos gadījumos: 

 prasību attiecībā uz ierobežota lietojuma vielām izmaiņu 

gadījumā, 

 piegādāto materiālu, daļu un montāžas mezglu izmaiņu 

gadījumā, 

 ražošanas un montāžas darbību izmaiņu gadījumā. 

 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz dokumentāciju, kurā ir aprakstīta sistēma, tās 

procedūras un sniegti pierādījumi par tās ieviešanu. 

Paskaidrojums — saskaņā ar Direktīvu par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un 

REACH regulu reglamentēto vielu saraksts 

Pašreizējais ierobežota lietojuma vielu saraksts saskaņā ar minēto direktīvu ir noteikts II pielikumā Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģētajai 

direktīvai (ES) 2015/863, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma 

vielu sarakstu. 

Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regulas), XVII pielikumā 

ir to vielu saraksts, kuras nedrīkst izgatavot, laist tirgū vai lietot, ja vien to neatļauj minētā ierobežojuma nosacījumi. Ierobežota lietojuma vielu 

saraksts ir publicēts un tiek periodiski atjaunināts Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/lv/substances-

restricted-under-reach  

Tādu kandidātvielu, kas rada ļoti lielas bažas, saraksts lēmuma pieņemšanai ir publicēts saskaņā ar REACH regulas 59. panta 10. punktu un tiek 

https://echa.europa.eu/lv/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/lv/substances-restricted-under-reach
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periodiski atjaunināts ECHA tīmekļa vietnē (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Attiecībā uz vielām, kas atzītas par tādām, kuras rada ļoti lielas bažas (SVHC), un iekļautas kandidātvielu sarakstā, saskaņā ar REACH regulas 

33. pantu piemēro īpašu pienākumu paziņot vielu saturu izstrādājumos. Paziņošanai būtu jānotiek visā piegādes ķēdē bez pieprasījuma. Saskaņā 

ar Atkritumu pamatdirektīvas (https://echa.europa.eu/scip) 9. panta 1. punkta i) apakšpunktu visiem piegādātājiem piegādes ķēdē tā pati informācija 

jāiesniedz arī ECHA. Šī informācija būs publiski pieejama datubāzē attiecībā uz vielu, kas izraisa bažas, esību izstrādājumos. 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS21 Ierobežota hloru un bromu saturošu vielu izmantošana plastmasas daļās 

Piemēro visiem attiecīgu kategoriju izstrādājumiem, izņemot atjaunotas/pārražotas ierīces. 

Līguma ietvaros piegādātajām iekārtām jābūt ar zemu halogēnu savienojumu saturu plastmasas daļās, kas sver vairāk nekā 25 gramus 

(viedtālruņu gadījumā — 5 gramus). Nevienā ierīces plastmasas daļā nedrīkst būt vairāk kā 1000 ppm (0,1 % masas) broma un vairāk kā 

1000 ppm (0,1 % masas) hlora. 

Piemērojami šādi izņēmumi: iespiedshēmu plates, elektroniskās sastāvdaļas, kabeļu un elektroinstalācijas izolācija, ventilatori. 

Verifikācija 

Pretendents pierāda, ka prasība ir izpildīta, iesniedzot dokumentāciju:  

 vai nu testēšanas datus, kas parāda, ka daļā ir mazāk nekā 1000 ppm hlora un mazāk nekā 1000 ppm broma (iespējams izmantot 

testēšanas metodes IEC 62321-3-1 un IEC 62321-3-2), vai 

 dokumentāciju, kuras pamatā ir standarts IEC 62474 vai līdzīgs standarts (piemēram, dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar ierobežota 

lietojuma vielu kontroles sistēmu, piemēram, analītiskās testēšanas un piegādātāju atbilstības novērtēšanas rezultātus). 

Ja tiek izmantoti izņēmumi, jāiesniedz ražotāja deklarācija. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

AC7 Ierobežojumi attiecībā uz vielām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC) 

 Piemēro visu kategoriju attiecīgajiem izstrādājumiem, izņemot 

atjaunotas/pārražotas ierīces. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/scip
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Punkti tiek piešķirti, ja nevienā no tālāk uzskaitītajiem montāžas 

mezgliem nav apzināti pievienotas REACH regulā paredzētajā 

kandidātvielu sarakstā iekļautās vielas vairāk kā 0,1 % (pēc masas) 

apmērā:  

 mātesplate ar mikroshēmām (tostarp centrālie procesori, 

brīvpiekļuves atmiņa, grafikas mikroshēmas), 

 displeja bloks (tostarp izgaismojums), 

 korpusi un ietvari, 

 ārēja tastatūra, pele un/vai skārienpaliktnis, 

 ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp 

adapteri un akumulatoru bloki). 

Jānodrošina atbilstība REACH regulā paredzētā kandidātvielu saraksta 

beidzamajai versijai, kas pieejama iepirkuma konkursa laikā (sk. 

paskaidrojumu tālāk). 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam. 

Iespējams izmantot dokumentāciju, kuras pamatā ir standarts 

IEC 62474 vai līdzīgs standarts (piemēram, dokumentus, kas 

sagatavoti saskaņā ar ierobežota lietojuma vielu kontroles sistēmu, 

piemēram, analītiskās testēšanas un piegādātāju atbilstības 

novērtēšanas rezultātus). 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Paskaidrojums — tādu kandidātvielu, kas rada ļoti lielas bažas, saraksts lēmuma pieņemšanai 

Tādu kandidātvielu, kas rada ļoti lielas bažas, saraksts lēmuma pieņemšanai ir publicēts saskaņā ar REACH regulas 59. panta 10. punktu un tiek 

periodiski atjaunināts ECHA tīmekļa vietnē (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Attiecībā uz vielām, kas atzītas par tādām, kuras rada ļoti lielas bažas (SVHC), un iekļautas kandidātvielu sarakstā, saskaņā ar REACH regulas 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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33. pantu piemēro īpašu pienākumu paziņot vielu saturu izstrādājumos. Paziņošanai būtu jānotiek visā piegādes ķēdē bez pieprasījuma. 

AC8 Nevēlamu aizstāšanu novēršana 

 Šo kritēriju piemēro attiecīgajiem izstrādājumiem, kas satur 

plastifikatorus un līdzekļus liesmu slāpēšanai, izņemot 

atjaunotas/pārražotas ierīces.  

Punktus piešķir, ja plastifikatoru un halogēnus saturošu liesmu 

slāpēšanas līdzekļu, uz kuriem attiecas bīstamu vielu izmantošanas 

ierobežojumi, aizstāšana ir balstīta uz salīdzinošām bīstamības 

novērtēšanas metodēm un rīkiem, ko norādījusi Eiropas Ķimikāliju 

aģentūra vai kas iekļauti ESAO Aizstāšanas un alternatīvu 

novērtēšanas rīkkopā. 

Šāds bīstamības novērtējums jāpiemēro (vismaz) liesmu slāpēšanas 

līdzekļiem un plastifikatoriem, kas izmantoti plastmasas daļās, kuru 

masa pārsniedz 25 gramus. 

Verifikācija 

Alternatīviem plastifikatoriem un liesmu slāpēšanas līdzekļiem 

jānorāda nosaukums un Informatīvā ķīmijas dienesta (CAS) piešķirtais 

numurs.  

Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka izvēlētā(-s) alternatīva(-

s) ir novērtēta(-s), izmantojot salīdzinošas bīstamības novērtēšanas 

metodes vai rīkus, ko norādījusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra  

 

(https://echa.europa.eu/lv/assess-compare-and-select-substitution) vai 

kas iekļauti ESAO Aizstāšanas un alternatīvu novērtēšanas rīkkopa 

(http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

 

https://echa.europa.eu/lv/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7. ES ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA 4. KRITĒRIJU JOMA — PĀRVALDĪBA EKSPLUATĀCIJAS LAIKA BEIGĀS 
 

7.1 Piemērotība reciklēšanai 
 

Priekšmets 

IKT iekārtu piegāde 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS22 Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana 

 Piemēro stacionāriem datoriem un datora displejiem. 

Ārēji plastmasas korpusi, apvalki un ietvari, kuru masa pārsniedz 

25 gramus, jāmarķē saskaņā ar standartu ISO 11469 un standarta 

ISO 1043 1. un 4. iedaļu. Plastmasas daļas ir atbrīvotas no marķēšanas 

gadījumos, kas aprakstīti paskaidrojumā tālāk. 

Verifikācija  

Pretendents norāda plastmasas daļu masu, polimēru sastāvu un to 

marķējumu saskaņā ar standartiem ISO 11469 un ISO 1043. 

Marķējuma izmēri un atrašanās vieta ir vizuāli jāilustrē.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

Paskaidrojums — atbrīvojumi no prasības plastmasas daļas marķēt 

Plastmasas sastāvdaļas ir atbrīvotas no prasības tās marķēt šādos gadījumos: 

i) ja marķēšana nav iespējama formas vai izmēra dēļ; 

ii) ja marķēšana ietekmētu plastmasas sastāvdaļu veiktspēju vai funkcionalitāti; un 
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iii) ja marķēšana nav tehniski iespējama formēšanas paņēmiena dēļ. 

Marķēšana nav nepieciešama šādām plastmasas sastāvdaļām: 

i) iepakojums, lentes, etiķetes un ietīšanas materiāli; 

ii) elektroinstalācija, kabeļi un savienotāji, gumijas daļas, kā arī jebkādas daļas, kam nav pietiekami daudz piemērota virsmas laukuma, lai 

marķējums būtu salasāms; 

iii) iespiedshēmu plašu mezgli, polimetilmetakrilāta plates, optiskas sastāvdaļas, sastāvdaļas elektrostatiskās izlādes un elektromagnētisko 

traucējumu novēršanai, skaļruņi; 

iv) caurspīdīgas daļas, ja marķējums traucētu šo daļu funkcijas izpildi. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC9 Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru reciklējamība — atdalāmi ieliktņi un stiprinājumi 

 Piemēro stacionāriem datoriem un datora displejiem. 

Papildu punktus piešķir, ja neviena plastmasas daļa, kuras masa 

pārsniedz 25 g, nesatur metāla ieliktni vai stiprinājumu, kas ir ievietoti 

liešanas, karstuma vai ultraskaņas iedarbības rezultātā vai ielīmēti, ja 

vien metāla sastāvdaļa nav atdalāma, izlaužot to no plastmasas daļas 

vai izmantojot vispārpieejamus rīkus. Ventilatora lāpstiņratiem šī 

prasība nav piemērojama. 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz vai nu: 

1) dokumentāciju, kas apliecina, ka izstrādājums nesatur metāla 

ieliktņus vai stiprinājumus, kas ir ievietoti liešanas, karstuma vai 

ultraskaņas iedarbības rezultātā vai ielīmēti;  

2) ja metāla ieliktņi vai stiprinājumi plastmasas daļās ir ievietoti 

liešanas, karstuma vai ultraskaņas iedarbības rezultātā vai ielīmēti — 

dokumentāciju, kurā norādīts, kā tos var atdalīt, izlaužot no plastmasas 
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daļas vai izmantojot vispārpieejamus rīkus; 

vai 

3) pamatojumu atbrīvojumam(-iem) no drošības, juridiskajām vai 

tehniskajām prasībām metāla ieliktnim/stiprinājumam, ja tādu pieprasa. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

AC10 Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru reciklējamība — krāsojums un pārklājumi 

 Piemēro stacionāriem datoriem un datora displejiem. 

Papildu punktus piešķir, ja krāsojuma un pārklājumu esība uz ierīču 

plastmasas sastāvdaļām būtiski neietekmē no šīm sastāvdaļām iegūtas 

reciklētas plastmasas noturību, veicot tās pārstrādi un testējot to 

saskaņā ar standartā ISO 180 vai līdzvērtīgā standartā paredzētām 

metodēm (sk. paskaidrojumu tālāk). 

Uz atsevišķām plastmasas daļām, kuru masa pārsniedz 25 g, nedrīkst 

būt līmvielas, pārklājuma, krāsojuma vai nobeiguma apdares, kuras dēļ 

daļu nav iespējams reciklēt.  

Šī prasība neattiecas uz šādām sastāvdaļām: 

 iespiedshēmu platēm un ventilatora lāpstiņratiem, 

 vadiem un kabeļiem, savienotājiem, elektroniskām, optiskām 

un akustiskām sastāvdaļām, elektrostatiski jutīgu ierīču un 

ierīču elektromagnētisku traucējumu novēršanai sastāvdaļām, 

 metāla ieliktņiem/stiprinājumiem, kas nepieciešami drošības, 

juridisku vai tehnisku dēļ. 

 

Verifikācija  

To, ka virsmas pārklājums(-i) (līmvielas, pārklājumi, krāsojums vai 

nobeiguma apdare) ļauj veikt reciklēšanu, pierāda, izmantojot: 

1) testēšanas rezultātus, kas liecina, ka virsmas pārklājums(-i) 
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nepazemina istabas temperatūrā veikta Izod triecienizturības testa vai 

Šarpī trieciena testa ar V veida ierobu rezultātu par vairāk nekā 25 %, 

mērot to ar standartā ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 vai ISO 179-

1 paredzētām metodēm; viens testēšanas rezultāts var attiekties uz 

vairākām daļām, ja tās veidotas no viena un tā paša materiālu un ja 

ticis testēts visnelabvēlīgākā gadījuma lietojums;  

vai 

2) apliecinājumu no vismaz trim nesaistītiem plastmasas 

pārstrādātājiem vai vismaz viena plastmasas pārstrādātāja, kas apstrādā 

no elektroniskām iekārtām iegūtu plastmasu un darbojas kā neatkarīga 

struktūra (proti, neatrodas līgumattiecībās / nav saistīts ar ražotāju un 

neatrodas līgumattiecībās ar tirdzniecības organizācijām), kurš 

apliecina, ka minētie virsmas pārklājumi nelabvēlīgi neietekmē 

plastmasas reciklējamību;  

vai 

3) neatkarīgā laboratorijā veiktas testēšanas rezultātus. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

Paskaidrojums — ietekme uz reciklētas plastmasas noturību 

Šā kritērija izpratnē par būtisku ietekmi uzskatāms reciklētiem sveķiem veikta Izod triecienizturības testa rezultātu samazinājums par vairāk nekā 

25 %, veicot mērījumu saskaņā ar standartu ISO 180:2019 “Plastmasa — triecienizturības noteikšana ar Izod testu”. 
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7.2 Pārvaldība ekspluatācijas laika beigās 
 

Priekšmets 

Visu IKT ierīču ekspluatācijas laika beigu pārvaldības pakalpojumu iepirkums 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS23 Droša datoru savākšana, sanitāra apstrāde, atkalizmantošana un reciklēšana 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Visu IKT ierīču ekspluatācijas laika beigu pārvaldības pakalpojumu iepirkums 

Pretendenti sniedz visa izstrādājuma vai tā sastāvdaļu, kam nepieciešama dalīta apstrāde, atkalizmantošanas un reciklēšanas pakalpojumus saskaņā ar 

EEIA direktīvas VII pielikumu attiecībā uz iekārtām, kuru darbmūžs ir beidzies. Pakalpojums ietver šādas darbības: 

• savākšanu (atpakaļnodošanas sistēmu), 

• konfidenciālu apstrādi un drošu datu dzēšanu (ja tā netiek veikta iestādē),  

• funkcionālu testēšanu, apkalpošanu, remontu un atjaunošanu ar mērķi sagatavot izstrādājumus atkalizmantošanai,  

• atkalizmantošanai paredzēto izstrādājumu atkārtotu pārdošanu, 

• demontāžu sastāvdaļu atkalizmantošanai, reciklēšanai un/vai likvidēšanai. 

Sniedzot pakalpojumu, tie ziņo par atkalizmantošanai sagatavoto vai atkārtoti realizēto iekārtu īpatsvaru un reciklēšanai sagatavoto iekārtu īpatsvaru.  

Sagatavošana atkalizmantošanai, reciklēšanai vai likvidēšanai jāveic, pilnībā ievērojot (pārstrādātās) EEIA direktīvas (Direktīvas 2012/19/ES) 8. panta 

un VII un VIII pielikuma prasības, kā arī atsaucoties uz dalīti apstrādājamu sastāvdaļu sarakstu (sk. paskaidrojumu tālāk).  

Verifikācija  

Pretendents sniedz informāciju par pasākumiem attiecībā uz savākšanu, datu drošību, testēšanu, sagatavošanu atkalizmantošanai, atkārtotu pārdošanu 
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atkalizmantošanai un reciklēšanai/likvidēšanai. Tajā līguma darbības ietvaros ietilpst derīgs atbilstības apliecinājums attiecībā uz EEIA apstrādes 

iekārtām, kuras paredzēts izmantot. 

Paskaidrojums — sastāvdaļas, kurām nepieciešama dalīta EEIA apstrāde 

Sastāvdaļas, kurām jāveic dalīta apstrāde saskaņā ar EEIA direktīvas VII pielikuma prasībām, ietver: 

1) sastāvdaļas, kas satur dzīvsudrabu;  

2) akumulatorus;  

3) iespiedshēmu plates, kuru laukums pārsniedz 10 cm2;  

4) plastmasu, kuras sastāvā ir bromu saturoši liesmu slāpētāji;  

5) hlorfluorogļūdeņražus, daļēji halogenētus hlorfluorogļūdeņražus un fluorogļūdeņražus, ogļūdeņražus;  

6) ārējus elektriskos kabeļus;  

7) kondensatorus, kas satur polihlorbifenilus (PHB);  

8) sastāvdaļas, kas satur ugunsizturīgas keramikas šķiedras;  

9) elektrolītu kondensatorus, kas satur vielas, kuras rada bažas;  

10) iekārtas, kas satur gāzes, kuras noārda ozona slāni vai kuru globālās sasilšanas potenciāls pārsniedz 15; 

11) gāzes, kuras noārda ozona slāni un kuras jāapstrādā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2009 prasībām. 
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LĪGUMA IZPILDES KLAUZULA 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

CPC2 Ziņošana par IKT iekārtu galamērķi 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Izmantojams kopā ar kritēriju TS23. 

Kad visi izstrādājumi ir apstrādāti atkalizmantošanai, reciklēšanai vai likvidēšanai, darbuzņēmējs iesniedz ziņojumu par inventāra sarakstā esošo 

iekārtu stāvokli. Ziņojumā ir norādīts atkalizmantoto vai reciklēto izstrādājumu īpatsvars, kā arī tas, vai tie palikuši Eiropas Savienībā vai tikuši 

eksportēti. 

Attiecībā uz iekārtām un sastāvdaļām, kas reciklētas ES, ir jāpieņem šādi apstrādes iekārtu atbilstības apliecināšanas līdzekļi: 

 atļauja, ko izdevusi kompetentā valsts iestāde saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 23. pantu, vai  

 trešās personas izdots sertifikāts par atbilstību standarta EN 50625-1 tehniskajām prasībām vai līdzvērtīgas atbilstības shēmas sertifikāts. 

Ja iekārtas un sastāvdaļas eksportē atkalizmantošanai vai reciklēšanai, darbuzņēmēji sniedz šādu informāciju par nosūtīšanu un apstrādi:  

 informācija par tādu iekārtu nosūtīšanu, kas paredzētas atkalizmantošanai, saskaņā ar EEIA direktīvas (Direktīvas 2012/19/ES) VI pielikuma 

prasībām.  

Attiecībā uz EEIA, ko eksportē apstrādei ārpus ES, nepieciešams trešās personas izdots sertifikāts par atbilstību kritērijā noteiktajam prasību 

minimumam attiecībā uz EEIA vai standarta EN 50625-1 tehniskajām prasībām vai līdzvērtīgas atbilstības shēmas sertifikāts. 
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8. ES ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA 5. KRITĒRIJU JOMA — ATJAUNOTAS/PĀRRAŽOTAS IEKĀRTAS 
 

8.1 Atjaunotu/pārražotu IKT iekārtu piegāde 
 

Priekšmets 

Atjaunotu/pārražotu IKT iekārtu piegāde 

 

ATLASES KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

SC2 Atjaunošanas/pārražošanas procesa kvalitāte 

(vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem) 

Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Pretendents ievieš kvalitātes nodrošināšanas / kvalitātes kontroles procedūras, lai nodrošinātu līguma ietvaros piegādāto iekārtu kvalitātes 

prasību minimumu (sk. paskaidrojumu tālāk). Kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūrām jāietver vismaz šādi posmi: 

 inspekcija, 

 atkārtota apstrāde (piemēram, remonts, nomaiņa vai jaunināšana), ja nepieciešams, 

 tīrīšana,  

 testēšana, 

 uzglabāšana, 

 iepakošana un transports. 

Verifikācija  

Pretendents sniedz sīku informāciju par kvalitātes nodrošināšanas / kvalitātes kontroles procedūrām, kas noteiktas, lai nodrošinātu līguma 

ietvaros piegādāto iekārtu kvalitāti. 
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Par atbilstības apliecinājumu var pieņemt trešās personas sertificētas atjaunošanas/pārražošanas vadības sistēmas saskaņā ar turpmāk minētajiem 

(vai līdzvērtīgiem) standartiem. 

 Kvalitātes un vidiskās pārvaldības sistēmas saskaņā ar standartu ISO 9001 un ISO 14001/EMAS, tostarp kvalitātes nodrošināšanas / 

kvalitātes kontroles procedūras iepriekš minētajiem posmiem.  

 BS 8887-220:2010 “Piemērotība ražošanai, montāžai, demontāžai un apstrādei aprites cikla beigās. Atjaunošanas/pārražošanas process. 

Specifikācijas” (piemērojams atjaunošanas/pārražošanas procesiem). 

 BS8887-240:2011 “Piemērotība ražošanai, montāžai, demontāžai un apstrādei aprites cikla beigās. Atkārtota kondicionēšana” 

(piemērojams atjaunotām iekārtām). 

 EN 50614:2020 — gadījumā, ja iekārta iepriekš tikusi izmesta kā EEIA un ir sagatavota atkalizmantošanai tam pašam mērķim, kuram 

iekārta bija sākotnēji paredzēta. 

Paskaidrojums — kvalitātes nodrošināšanas līmeņi 

Iepirkuma veicējs nosaka kvalitātes prasību minimumu, piemēram, šādi: 

 estētiskais iespaids — neviens estētisks trūkums nedrīkst būt redzams no vairāk kā 20 cm attāluma, 

 sākotnējie rūpnīcas iestatījumi — izstrādājumiem ir jāatjauno sākotnējie rūpnīcas iestatījumi, un tie ir pilnībā jāatbloķē lietošanai, 

 izstrādājumiem jābūt jaunināmiem līdz jaunākajai aparātprogrammatūrai, ko atbalsta oriģinālā aprīkojuma ražotājs (ja piemērojams un 

tehniski iespējams). 

Jānodrošina norādījumu rokasgrāmata. Ja nav drukātas norādījumu rokasgrāmatas, ja iespējams, jāiekļauj saite vai atsauce uz ražotāja 

norādījumu rokasgrāmatu.  

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS24 Atjaunotu/pārražotu izstrādājumu garantija 

Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz 

īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Pretendents nodrošina X gadu [vismaz 1 gads] garantiju 

Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz 

īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Pretendents nodrošina X gadu [vismaz 2 gadu] garantiju 
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izstrādājumiem.  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par garantiju. 

izstrādājumiem.  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par garantiju. 

TS25 Akumulatora izturība  

Piemēro atjaunotām mobilām iekārtām (klēpjdatoriem, 

planšetdatoriem un viedtālruņiem), kas aprīkotas ar jaunu 

akumulatoru.  

Akumulatora izturībai jāpārsniedz 300 uzlādes ciklu (ar veselības 

stāvokli ne zemāku par 80 %).  

Testēšanu veic saskaņā ar standartu IEC EN 61960-3:2017 vai 

līdzvērtīgu standartu.  

Verifikācija 

Pretendenti iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas atbilstoši 

standartam ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras saskaņā ar 

standartu EC EN 61960-3:2017. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

Piemēro atjaunotām mobilām iekārtām (klēpjdatoriem, 

planšetdatoriem un viedtālruņiem), kas aprīkotas ar jaunu 

akumulatoru. 

 Akumulatora izturībai jāpārsniedz 500 uzlādes ciklu (ar 

veselības stāvokli ne zemāku par 80 %), vai 

 akumulatora izturībai jāpārsniedz 300 uzlādes ciklu (ar 

veselības stāvokli ne zemāku par 90 %). 

Testēšanu veic saskaņā ar standartu IEC EN 61960-3:2017 vai 

līdzvērtīgu standartu.  

Verifikācija 

Pretendenti iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas atbilstoši 

standartam ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras saskaņā ar 

standartu EC EN 61960-3:2017.  

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām.  

TS26 Informācija par akumulatoru izturību 

Piemēro atjaunotām mobilām iekārtām (klēpjdatoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem), kas aprīkotas ar lietotu akumulatoru.  

Pretendents piedāvājumā norāda lietotā akumulatora minimālo darbspēju (piemēram, darbspēja pārsniedz 80 %).  

Verifikācija 

Pretendenti sniedz informāciju par līguma ietvaros piegādāto mobilo iekārtu akumulatoru veselības stāvokli. 
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TS27 Prasību minimums attiecībā uz elektroenergoefektivitāti 

 Piemēro atjaunotām mobilām iekārtām (klēpjdatoriem, 

planšetdatoriem un viedtālruņiem), kas aprīkotas ar jaunu 

akumulatoru. 

Akumulatoram jāatbilst elektrotestēšanas kritērijiem saskaņā ar 

standartu IEC EN 61960-3:2017. 

Verifikācija 

Pretendenti iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas saskaņā ar 

standartu ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras. 

Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs I tipa 

ekomarķējums, kas atbilst minētajām prasībām. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

AC11 Akumulatora turpmāka izturība 

 Piemēro atjaunotām mobilām iekārtām (klēpjdatoriem, 

planšetdatoriem un viedtālruņiem), kas aprīkotas ar jaunu 

akumulatoru. 

Papildu punktus piešķir, ja akumulatora izturība ir lielāka nekā 

500 uzlādes ciklu (ar nosacījumu, ka faktiskā kapacitāte nav zemāka 

par 80 % no nominālās), proporcionāli nodrošinātajam papildu ciklu 

skaitam. 

Verifikācija 

Testēšanu veic saskaņā ar standartu IEC EN 61960-3:2017. Pretendenti 

iesniedz testēšanas rezultātus, ko ieguvušas saskaņā ar standartu 

ISO 17025 akreditētas testēšanas struktūras. 

AC12 Standartizēts ārējs barošanas avots 

 Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz 
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īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Piemēro portatīvām datošanas ierīcēm ar barošanas avotu, kura jauda 

nepārsniedz 100 W. 

Nepiemēro izstrādājumiem, kuriem ir tikai Qi uzlādes iespēja 

(piemēram, saistībā ar paaugstinātu izturību pret iegremdēšanu ūdenī 

vai putekļu iekļuvi, tostarp uz rūpnieciskajiem datoriem). 

Papildu punktus piešķir, ja līguma ietvaros piegādātajās iekārtās ir 

USB C™ tipa standartizēta kontaktligzda, kas paredzēta barošanai 

saskaņā ar standartu EN/IEC 63002:2017.  

Ja izstrādājumā nav iebūvēta USB barošanas kontaktligzda, jābūt 

iespējai pasūtīt adapteri bez papildu maksas. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz katra piedāvātā izstrādājuma modeļa 

rokasgrāmatu, kurā iekļauta ierīces izvērsta shēma un norādīta 

kontaktligzda, ko izmanto barošanai. 

Paskaidrojums — standartizēts ārējs barošanas avots 

Ārēju barošanas avotu sadarbspējas pamatnostādnes ir noteiktas saskaņā ar standartu IEC 63002:2016 “Identifikācijas un sakaru sadarbspējas 

metode ārējiem barošanas avotiem, ko izmanto ar portatīvām skaitļošanas ierīcēm”. 

AC13 Ārējs barošanas avots — atvienojami kabeļi 

 Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz 

īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Papildu punktus piešķir, ja ārējā barošanas avota konfigurācija sastāv 

no ārēja barošanas avota ar atvienojamu ievades kabeli (vai tādu, kas ir 

integrēts ārējā barošanas avota korpusā) un atvienojamu izejas kabeli 

uz IKT ierīci. 
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Verifikācija  

Pretendents iesniedz katra piedāvātā izstrādājuma modeļa 

rokasgrāmatu, kurā iekļauta ierīces izvērsta shēma un norādīti 

izmantoto ārējo barošanas avotu veidi. 

 

8.2 Apkalpošanas līgums, kas saistīts ar atjaunotu/pārražotu IKT iekārtu piegādi 
 

Priekšmets 

Apkalpošanas līgums, kas saistīts ar atjaunotu/pārražotu IKT iekārtu piegādi 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TS28 Paplašināta apkalpošanas līguma nodrošināšana 

 Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz 

īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Pretendents nodrošina apkalpošanu vismaz X gadus [jāprecizē], kā 

sīkāk izklāstīts apkalpošanas līmeņa prasību dokumentā (sk. 

paskaidrojumu tālāk).  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstveida deklarāciju, ka uz piegādātajiem 

izstrādājumiem attiecas garantija saskaņā ar līguma specifikācijām un 

saistīto līgumu par apkalpošanas līmeni. 

Paskaidrojums — apkalpošanas līmeņa prasību piemēri  

Apkalpošanas līmeņa prasību dokumentā apraksta, kā jānodrošina klienta apkalpošana. Tālāk uzskaitīti iespējamo prasību par apkalpošanas 

līmeni piemēri.  
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 Piekļuve atjaunošanas/pārražošanas veicēja garantijai — garantijas reģistrēšana; visu dokumentu vai pierādījumu, kas nepieciešami 

garantijas izmantošanai, pārvaldība; garantijas izmantošana publiskās iestādes vārdā (garantijas laikā); pēcapspriede ar atjaunošanas 

veicēju nolūkā pārliecināties par atbilstību atjaunošanas veicēja garantijas noteikumiem.  

 Paņemšana un atpakaļnogāde — izstrādājuma(-u) paņemšana noteiktā vietā publiskās iestādes telpās un tā/to atpakaļnogāde uz noteiktu 

vietu publiskās iestādes telpās. Var pieprasīt arī alternatīvas iespējas ērtai izstrādājumu atpakaļnogādei. 

 Atteiču pārvaldība — efektīva vienota kontaktpunkta paredzēšana tehnisku jautājumu un problēmu saasināšanās risināšanai; par lietas 

virzību atbildīgās personas norīkošana; ziņošana par rezultātiem; pārredzama piekļuve garantijas datubāzei (personai, kura garantijas 

datus pārvalda), kas ļauj pārbaudīt garantijas statusu, kā arī paziņotu incidentu risināšanas statusu.  

 Piekļuve diagnostikas un remonta rīkiem — piekļuve visiem tehniskajiem rīkiem, kas nepieciešami aparatūras diagnostikas un labojumu 

veikšanai; piekļuve tehniskai apmācībai, kas nepieciešama, lai kļūtu par sertificētu remonta tehniķi; iespēja, izmantojot vienkāršu licenci, 

kļūt par sertificētu tehnisko partneri (veikt garantijas remontu). 

 Segums attiecībā uz akumulatoriem — apkalpošana skaidri attiecas uz attiecīgo izstrādājumu akumulatoru defektiem, piemēram, uzlādes 

atteici vai bojātu akumulatora savienojumu. Akumulatora ietilpības pakāpeniska samazināšanās lietošanas gaitā nav uzskatāma par 

bojājumu, ja vien uz to neattiecas akumulatora nomaiņas nosacījumi, kas norādīti nākamajā aizzīmē. 

 Akumulatora nomaiņas nosacījumi — apkalpošana attiecas uz tādu akumulatoru nomaiņu, kuri neatbilst minimālajiem veiktspējas 

nosacījumiem attiecībā uz izturību uzlādes ciklu skaita ziņā.(sk. kritērijus TS25 un TS26 attiecībā uz akumulatoru izturību).  

 Statistikas datu sniegšana par atteices gadījumiem — augstas pakāpes, apkopotu, anonīmu un neizsekojamu statistikas datu sniegšana par 

incidentu veidiem (iedabu un skaitu), problēmām un diagnostiku saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem attiecas līgums. 

 Incidentu pārvaldība / problēmu pārvaldība /profilaktiska apkope — šis apkalpošanas veids ietver visas darbības, kas nepieciešamas, lai 

uzturētu IKT izstrādājumus nevainojamā darba kārtībā vai lai atjaunotu bojātu izstrādājumu vai kādu tā sastāvdaļu nevainojamā darba 

kārtībā, tostarp incidentu pārvaldību, problēmu pārvaldību un profilaktisku apkopi. Profilaktiskā apkope garantijas periodā ietver 

operētājsistēmas un drošības atjauninājumu nodrošināšanu līguma darbības laikā. 

 Modernizācija — atjaunināšanas iespēju pārbaude var notikt pēc noteikta laika (piemēram, pēc 3 gadiem) un aptvert veiktspējas 

aspektus, kas saistīti ar centrālo procesoru (CPU) / atmiņas ierīcēm / diskiem.  

 Remonta/nomaiņas darbības — jebkura izstrādājuma, kam paplašinātas garantijas periodā normālas lietošanas gaitā rodas bojājumi vai 

defekti, remonts vai aizstāšana ar izstrādājumu, kam ir tādi paši vai labāki veiktspējas raksturlielumi. Tas attiecas arī kļūmēm, kas 

saistītas ar aparātprogrammatūru. Ja kādu izstrādājuma daļu nomaina, uz rezerves daļu attiecas tāds pats paplašinātās garantijas līmenis 

un periods, kāds bija aizstātajai daļai. Paplašinātā garantija attiecas gan uz aparatūru, gan uz programmatūru, ja vien nav skaidri noteikts 
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citādi. 

 Apņemšanās veikt remontu/jaunināšanu kā pirmo bojājuma novēršanas darbību — defektu gadījumā, ja vien tehniski iespējams, 

pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt iespēju labot/atjaunināt iekārtu, nevis to aizstāt. 

 

 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

CPC3 Apkalpošanas līgums 

 Piemēro atjaunotu/pārražotu izstrādājumu iepirkumam. Jāparedz 

īpaša iepirkuma kārtība, kas atšķiras no tās, ko izmanto jauniem 

izstrādājumiem. 

Izmantojams kopā ar kritēriju TS28 attiecībā uz paplašināta 

apkalpošanas līguma nodrošināšanu.  

Pretendents periodiski [par biežumu vienojas iepirkuma veicējs un 

piegādātājs] ziņo par atbilstību visiem rādītājiem, tostarp galvenajiem 

darbības rādītājiem un citiem rādītājiem, kas noteikti līgumā par 

apkalpošanas līmeni. 

Paskaidrojums — galveno darbības rādītāju piemēri  

Apkopotais 1. galvenais darbības rādītājs “Atrisināti incidenti” — to incidentu skaits, kas atrisināti paredzētajā atrisināšanas termiņā mēneša 

laikā / kopējais to incidentu skaits, par kuriem paziņots attiecīgajā mēnesī vai par kuriem paziņots iepriekšējā mēnesī, bet kuri vēl nav atrisināti. 

Mēneša mērķrādītājs — ne mazāk kā 90 %. 

Apkopotais 2. galvenais darbības rādītājs “Apņemšanās veikt remontu kā pirmo bojājuma novēršanas darbību” — to incidentu skaits, kas 

atrisināti, veicot izstrādājuma remontu vai jaunināšanu / to incidentu skaits, kas atrisināti, aizstājot izstrādājumu. 
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9. APRITES CIKLA IZMAKSAS 

 

Aprites cikla izmaksu noteikšana (LCC) ir metode, kuru var izmantot, lai novērtētu IT iekārtu 

kopējās ekspluatācijas izmaksas (un, iespējams, dažus ārējos vides faktorus). Tā ir metode 

efektīvu ilgtermiņa investīciju lēmumu pieņemšanai, jo lēmumu pieņēmējs pirmajā brīdī var 

nepamanīt dažus izmaksu aspektus, piemēram, lai nodrošinātu zemākas aprites cikla 

izmaksas, izturīgākas portatīvās iekārtas un zemākas remonta un modernizēšanas izmaksas, 

var būt nepieciešami lielāki sākotnējie ieguldījumi. Ņemot vērā ārējos faktorus, aprites cikla 

izmaksu noteikšana ir īpaši nozīmīga, lai nodrošinātu vidiskā snieguma uzlabošanu. 

 

Parasti aprites cikla izmaksu aprēķinā tiek ņemtas vērā šādas izmaksas: 

 iegādes izmaksas, 

 piegādes un uzstādīšanas izmaksas, 

 uzturēšanas/apkalpošanas izmaksas, 

 ekspluatācijas izmaksas (energopatēriņš), 

 nodevas, nodokļi un citas izmaksas, 

 eksternalitātes (CO2 emisijas, kas saistītas ar energopatēriņu). 

 

Ja energopatēriņš, kas saistīts ar izmantošanu, ir iekļauts aprites cikla izmaksās un tādējādi 

tiek uzskatīts par daļu no izmaksu piešķiršanas kritērija, to nevajadzētu dublēt citos 

piešķiršanas kritērijos. Tomēr aprites cikla izmaksu noteikšanu ir pilnīgi iespējams apvienot 

ar tehniskajām specifikācijām, kurās noteikts prasību minimums attiecībā uz 

energoefektivitāti, piemēram, tās prasības, kas iekļautas šajos ES zaļā publiskā iepirkuma 

kritērijos (TS18, TS19 un TS20). 

 

Aprites cikla izmaksu noteikšanu var arī apvienot ar piešķiršanas kritērijiem, kuru pamatā ir 

citi vidiskā snieguma aspekti, piemēram, ilgizturība, reciklējamība un apsvērumi attiecībā uz 

ekspluatācijas laika beigām. 

 

Stratēģijas izstrādājuma darbmūža paildzināšanai, piemēram, remontējamība un 

modernizējamība (tostarp rezerves daļu pieejamība un izmaksefektivitāte), droši projekta 

risinājumi, izturība un nomaiņa (piemēram, akumulatora), ir iezīmes, kas ir būtiskas no 

aprites cikla izmaksu noteikšanas viedokļa. Tomēr, iespējams, ir sarežģīti šos aspektus risināt 

ar aprites cikla izmaksu aprēķinu piešķiršanas posmā, jo nav iespējams šīs 

izmaksas/ieguvumus uzskatīt par konkrētiem un novērtēt naudas izteiksmē. Drīzāk ES zaļā 

publiskā iepirkuma kritēriji rosina pievērsties šiem aspektiem, izmantojot šajā dokumentā 

iekļautās tehniskās specifikācijas un piešķiršanas kritērijus. 

 

Plašāka informācija par aprites cikla izmaksām un to aprēķina atbalsta rīkiem ir pieejama 

vietnē https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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I PIELIKUMS. Akumulatoru testēšana saskaņā ar standartu EC EN 61960-3:2017 

Parametrs Apraksts Akumulatora derīguma kritērijs 

Izlādes sniegums 20 °C 

temperatūrā (nominālā 

kapacitāte) 

Šajā testā pārbauda akumulatora 

nominālo kapacitāti. 

100 % nominālās kapacitātes (C5 

Ah)5 

Izlādes sniegums -20 °C 

temperatūrā (nominālā 

kapacitāte) 

Šajā testā nosaka akumulatora kapacitāti 

zemā temperatūrā. 

30 % nominālās kapacitātes (C5 

Ah) 

Straujas izlādes sniegums 

20 °C temperatūrā 

Šajā testā nosaka akumulatora kapacitāti, 

ja akumulatoru izlādē strauji. Šis tests 

nav nepieciešams, ja akumulatoru nav 

paredzēts izmantot tādā režīmā (1 ItA). 

60% nominālās kapacitātes (C5 Ah) 

Lādiņa (kapacitātes) 

saglabāšana un atgūšana 

Šajā testā nosaka, pirmkārt, lādiņu, ko 

akumulators saglabā pēc ilgākas 

(28 dienu) glabāšanas, un, otrkārt, 

kapacitāti, ko var atgūt turpmākas 

uzlādes rezultātā. 

60% nominālās kapacitātes (C5 Ah) 

Lādiņa (kapacitātes) 

saglabāšana pēc ilgstošas 

glabāšanas 

Šajā testā nosaka līdz 50 % no 

kapacitātes uzlādēta akumulatora 

kapacitāti pēc ilgstošas (90 dienu) 

glabāšanas, kurai seko turpmāka uzlāde. 

85% nominālās kapacitātes (C5 Ah) 

Izturība (uzlādes ciklu 

skaits) 

Šajā testā nosaka uzlādes un izlādes ciklu 

skaitu, ko akumulators var izturēt, līdz tā 

kapacitāte ievērojami samazinās. 

 

60 % nominālās kapacitātes (C5 

Ah) pēc 300 uzlādes cikliem 

 

Elektrostatiska izlāde 

 

Šajā testā novērtē akumulatora spēju 

izturēt elektrostatisku izlādi. 

Darbspējīgs 

 

 

 

                                                           
5 Ražotāja norādītais elektrības daudzums, ko no elementa iespējams iegūt 5 stundu laikā. 
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II PIELIKUMS. Mobilo iekārtu ilgizturības testi 

Tests  Testēšanas metode Zemākā robežvērtība Funkcionālās veiktspējas 

prasības 

Nejauša 

nomešana 

 

IEC 60068, 2-31. daļa. 

Ec tests (brīvs kritiens, 

1. procedūra) 

vai  

MIL-STD-810G (ar 

1. MODIFIKĀCIJU) 

Kritiena tests: 

516.7. metode “Trieciens” 

(IV procedūra) 

vai 

MIL-STD-810H 

516.8. metode “Trieciens” 

(IV procedūra) 

PAMATKRITĒRIJI  

Piezīmjdatoru vai planšetdatoru met 

no vismaz 45 cm augstuma 

(modificēta kritiena testa augstuma) 

uz nedeformējamu virsmu. Ierīci 

vismaz pa vienai reizei met ar katru 

pusi uz leju, kā arī katru apakšējo 

stūri uz leju.  

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI  

Piezīmjdatoru vai planšetdatoru met no 

vismaz 76 cm (30 collu6) augstuma uz 

nedeformējamu virsmu. Ierīci vismaz 

pa vienai reizei met ar katru pusi uz 

leju, kā arī katru apakšējo stūri uz leju.  

Pēc tam, kad ierīce pakļauta 

kādam no norādītajiem stiprības 

testiem: 

1) jābūt iespējamam to sāknēt un 

tai jādarbojas kā parasti: 

 sāknēšanas vai atsāknēšanas 

laiks pēc testa nedrīkst 

pārsniegt sākotnējo par 

vairāk nekā 50 %, 

 izmantojot standarta 

lietojumprogrammas, nav 

manāmu traucējumu tās 

darbībā,  

 tai nav ievērojamu bojājumu, 

kuru dēļ to nevarētu lietot 

parastā veidā; 

2) tā nerada apdraudējumu 

lietotājiem, 

 korpusa vai displeja 

nepietiekamas stiprības dēļ 

nav radušās ne plaisas, ne 

cita veida asumi, kas varētu 

Temperatūras 

iedarbība 

IEC 60068  

2-1. daļa, A 

“Aukstumizturība”  

2-2. daļa, B “Sausa 

karstuma izturība” 

vai  

MIL-STD-810G (ar 

1. MODIFIKĀCIJU) 

Mobilām iekārtām veic vismaz 48 stundas ilgus pārbaudes ciklus, kuru laikā 

tās uzglabā:  

 augstā temperatūrā (vismaz 60 °C), 

 zemā temperatūrā (ne augstākā par -30 °C). 

Mobilām iekārtām veic vismaz 4 stundas ilgus pārbaudes ciklus, kuru laikā tās 

darbojas: 

 temperatūrā, kas nav zemāka par 40 °C, 

                                                           
6 ASV Aizsardzības ministrijas standarts MIL-STD-810G, 516.6. metode, VI specifikācija “Testēšana attiecībā uz triecieniem transportēšanas laikā”.  



 

60 

Tests  Testēšanas metode Zemākā robežvērtība Funkcionālās veiktspējas 

prasības 

Augstas temperatūras 

iedarbība: 501.6. metode 

“Bieži sastopams 

karstums” (A2) 

Zemas temperatūras 

iedarbība: 502.6. metode 

“Bieži sastopams 

aukstums” (C1) 

vai 

MIL-STD-810H 

Augstas temperatūras 

iedarbība, 501.7. metode 

“Bieži sastopams 

karstums” (A2) 

Zemas temperatūras 

iedarbība, 502.7. metode 

“Bieži sastopams 

aukstums” (C1) 

 temperatūrā, kas nav augstāka par -20 °C. 

 

savainot lietotājus, 

 nav ne kļūmju 

elektrosistēmas sastāvdaļu 

darbībā, ne iespējas tām 

piekļūt, kas varētu apdraudēt 

lietotājus. 

 

 

Ekrāna 

izturība 

 

Pretendents apstiprina 

testēšanas iekārtas un 

iestatījumus. 

Piemērojamie testēšanas 

standarti: 

ISO 1518-1:2019 “Krāsas 

un lakas. Izturības pret 

skrāpējumiem noteikšana. 

1. daļa — nemainīgas 

slodzes metode” 

ISO 1518-2:2019 “Krāsas 

un lakas. Izturības pret 

skrāpējumiem noteikšana. 

 Izstrādājumu novieto uz līdzenas 

virsmas, un veic divus slogošanas 

testus:  

 ekrāna vāku (piezīmjdatoriem) vai 

ekrānu (planšetdatoriem) slogo ar 

vismaz 50 kg lielu vienmērīgi 

sadalītu slodzi,  

 punktu, kura diametrs ir aptuveni 

3 cm, ekrāna centrā slogo ar 

vismaz 25 kg lielu slodzi.  
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Tests  Testēšanas metode Zemākā robežvērtība Funkcionālās veiktspējas 

prasības 

2. daļa — mainīgas 

slodzes metode” 

ASTM C1895 - 19, 

izmantojot cietības testa 

zīmuli, kas aprīkots ar 

spirālveida atsperi un 

karbīda lodīti, kuras 

diametrs ir 1 mm (saskaņā 

ar standartu ISO 1518) 

Triecienizturī

ba 

IEC 60068  

2-27. daļa, Ea tests un 

norādījumi “Triecieni” 

2-47. daļa, tests “Paraugu 

novietošana vibrācijas, 

triecienu un līdzīgiem 

dinamiskiem testiem” 

 Izstrādājumu trīs reizes uz vismaz 6 ms 

pakļauj vismaz 40 m/s2 pusviļņa 

sinusoidālam impulsam no augšas, 

apakšas, labās puses, kreisās puses, 

priekšpuses un aizmugures.  

Izturība pret 

vibrāciju 

IEC 60068  

2-6. daļa, Fc tests 

“Vibrācijas (sinusoidālās)”  

2-47. daļa, tests “Paraugu 

novietošana vibrācijas, 

triecienu un līdzīgiem 

dinamiskiem testiem” 

 Minimālā specifikācija  

Izstrādājumu pakļauj pēc nejaušības 

principa ģenerētām sinusoidālām 

vibrācijām frekvenču diapazonā no 

5 Hz līdz vismaz 250 Hz, kas pieliktas 

izstrādājuma augšas, apakšas, labās 

puses, kreisās puses, priekšpuses un 

aizmugures ass galam, ne mazāk kā uz 

vienu izpildes ciklu.  

Aizsardzība 

pret putekļu 

iekļuvi  

IEC 60529 “Ar apvalkiem 

nodrošināmas aizsardzības 

pakāpes”  

vai 

MIL-STD-810G, 

 IP-6x — putekļi neiekļūst; pilnīga 

aizsardzība saskares gadījumā. 
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Tests  Testēšanas metode Zemākā robežvērtība Funkcionālās veiktspējas 

prasības 

510.5. metode, I procedūra 

“Smiltis un putekļi —

putekļu plūsma” 

vai  

MIL-STD-810H, 

510.7. metode, I procedūra 

“Smiltis un putekļi —

putekļu plūsma” 

 

Aizsardzība 

pret ūdens 

iekļuvi  

IEC 60529 “Ar apvalkiem 

nodrošināmas aizsardzības 

pakāpes”  

vai 

MIL-STD-810G, 

506.5. metode, I procedūra 

“Lietus un lietus lāšu 

plūsma”  

vai 

MIL-STD-810H, 

506.6. metode, I procedūra 

“Lietus” 

 

 

 IPx5 — ūdens strūkla, vērsta pret 

apvalku no jebkuras puses, nelabvēlīgi 

neietekmē izstrādājuma darbību. 
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III PIELIKUMS. Datoru minimālā energoefektivitāte (pamatojoties uz Energy Star prasībām datoriem, 7.1. specifikāciju)  

Aprēķinātajam tipiskajam energopatēriņam (ETEC) galddatoriem, integrētiem galddatoriem un piezīmjdatoriem jābūt mazākam vai vienādam ar 

maksimālo tipisko energopatēriņu (ETEC_MAX), ko aprēķina tālāk norādītajā veidā. 

(ETEC_MAX) aprēķina pēc šādas formulas: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

Apzīmējumi: 

 ALLOWANCEPSU ir pielaide barošanas avotiem, kas atbilst neobligātajiem stingrākajiem efektivitātes līmeņiem, kura norādīta 

1. tabula. tabulā; barošanas avotiem, kas neatbilst prasībām, piešķir 0 pielaidi, 

 TECBASE ir pamata pielaide, kas norādīta 2. tabula. tabulā, 

 TECGRAPHICS ir diskrētās grafikas kartes pielaide, kas norādīta 2. tabula. tabulā, izņemot sistēmas ar integrētu grafiku, kam nepiešķir 

pielaidi, vai galddatorus un integrētus galddatorus ar pārslēdzamu grafiku, kas iespējota pēc noklusējuma un kam piešķir pielaidi ar 

TECSWITCHABLE, un 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE un TECMOBILEWORKSTATIONS ir papildinātāju pielaides, kas norādītas 

3. tabula. tabulā. 

1. tabula.  Barošanas avota efektivitātes pielaide  

Barošanas 

avota tips 
Datora tips 

Minimālā energoefektivitāte pie nominālās 

izejas strāvas noteiktas procentuālās daļas Minimālā vidējā 

energoefektivitāte 

PielaidePSU 

(AllowancePSU) 

10 % 20 % 50 % 100 % 
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Integrēts 

barošanas 

avots 

Galddatori 

0,86 0,90 0,92 0,89 — 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 — 0,03 

Integrēti 

galddatori 

0,86 0,90 0,92 0,89 — 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 — 0,04 

 

2. tabula. Tipiskā energopatēriņa pamata pielaide (TECBASE) galddatoriem, integrētiem galddatoriem un piezīmjdatoriem 

Kategorijas 

nosaukums 

Grafikas 

kartes spējas 

Galddatori un integrēti galddatori 

Veiktspējas rādītājs, 

P 

Pamata 

pielaide 

0 

Jebkāda 

grafikas karte 

dGfx ≤ G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 

Integrēta vai 

pārslēdzama 

grafika 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Diskrēta 

grafikas karte 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Kategorijas nosaukums Piezīmjdatori 

 

Veiktspējas 

rādītājs, 

PV 

Pamata pielaide 

0 P ≤ 2 6,5 
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I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

3. tabula.  Funkciju papildinātāju pielaides galddatoriem, integrētiem galddatoriem, vienkāršotiem klientdatoriem un 

piezīmjdatoriem 

Funkcija Galddatori Integrēti galddatori Piezīmjdatori 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 × GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
k

as
 k

at
eg

o
ri

ja
 v

ii
i 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 × th (0,0038 × FB_BW –

 0,137) + 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128; 

kadru bufera datu 

plūsmas 

115 
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platums < 192 biti) 

G7 

(FB_BW > 128; 

kadru bufera datu 

plūsmas 

platums ≥ 192 biti) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 × G1 — 

TECEEE (kWh) x 8,76 × 0,2 × (0,15 + 0,35) 8,76 × 0,2 × (0,10 + 0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii — 
8,76 × 0,35 × (1 + 

EP) × (4 × r + 0,05 × A) 

8,76 × 0,30 × (1 + 

EP) × (2 × r + 0,02 × A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii — 4,0 

 

1. vienādojums. Pielaides aprēķins uzlabotas veiktspējas integrētiem displejiem 

0 — bez uzlabotas veiktspējas integrēta displeja 

EP = 0,3 — uzlabotas veiktspējas displejs d < 27 

0,75 — uzlabots veiktspējas displejs d ≥ 27 

 

Apzīmējumi:  

vi  TECMEMORY papildinātājs — piemēro katram GB, kas ir uzstādīts sistēmā.  
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vii  TECGRAPHICS papildinātājs — piemēro tikai pirmajai diskrētajai grafikas kartei (dGfx), kas ir uzstādīta sistēmā, bet nepiemēro 

pārslēdzamajai grafikai.  

viii  FB_BW — vai displeja kadru bufera joslas platums ir norādīts gigabitos sekundē (GB/s). Šo parametru deklarē ražotājs, un tas 

aprēķināms šādi: (datu ātrums [Mhz] × kadru bufera datu plūsmas platums [biti])/(8 × 1000).  

ix  TECSWITCHABLE stimuls — attiecas uz automātisku pārslēgšanos, kas pēc noklusējuma iespējota galddatoros un integrētos galddatoros.  

x  TECEEE stimuls — piemēro katrai IEEE 802.3az atbilstošai (energoefektīvs Ethernet tīkls) Gigabit Ethernet pieslēgvietai.  

xi  TECSTORAGE papildinātājs — piemēro vienu reizi, ja sistēmai ir vairāk nekā viens papildu iekšējās atmiņas elements.  

xii  TECINT_DISPLAY papildinātājs — EP ir uzlabotas veiktspējas displeja pielaide, kas aprēķināta atbilstoši 3. tabula. tabulai; r ir ekrāna 

izšķirtspēja, kas izteikta megapikseļos, savukārt A ir redzamais ekrāna laukums, kas izteikts kvadrātcollās.  

 

ETEC_MAX aprēķins vienkāršotiem klientdatoriem 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL + TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 Apzīmējumi: 

 TECBASE ir pamata pielaide, kas norādīta 4. tabula. tabulā, 

 TECGRAPHICS ir diskrētās grafikas kartes pielaide, kas norādīta 4. tabula. tabulā (attiecīgos gadījumos), 

 TECWOL ir pielaide attālai aktivizēšanai, kas norādīta 4. tabula. tabulā (attiecīgos gadījumos), 

 TECINT_DISPLAY ir integrēta displeja pielaide integrētiem galddatoriem, kas norādīta 3. tabula. tabulā (attiecīgos gadījumos), un 
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 TECEEE ir energoefektīva Ethernet tīkla stimuls galddatoriem, kas norādīts 3. tabula. tabulā (attiecīgos gadījumos), katrai IEEE 802.3az 

atbilstošai (energoefektīvs Ethernet tīkls) Gigabit Ethernet pieslēgvietai. 

 

 

4. tabula. Papildinātāju pielaides vienkāršotiem klientdatoriem 

Papildinātājs Pielaide (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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AKRONĪMU SARAKSTS 

AC Piešķiršanas kritērijs PC Personālais dators 

CPC Līguma izpildes klauzula PCB Iespiedshēmas plate 

CPU Centrālais procesors  PD Elektroenerģijas piegāde 

EMI Elektromagnētiskie traucējumi  ppm Miljondaļas 

EoL Aprites cikla beigas PMMA Polimetilmetakrilāts 

EPS Ārējs barošanas avots PSU Barošanas bloks  

ESD Elektrostatiski jutīga ierīce  RAM Brīvpiekļuves atmiņa  

SEG 
Siltumnīcefekta gāze  

REACH 
Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un 

ierobežošana 

GPP Zaļais publiskais iepirkums RoHS Bīstamo vielu ierobežošana  

GWP Globālās sasilšanas potenciāls SC Atlases kritērijs 

HDD Cietā diska diskdzinis  SCIP Viela, kas rada bažas, izstrādājumos  

HDMI Augstas izšķirtspējas multivides saskarne SoC Uzlādes stāvoklis 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģija SoH Darbspēja 

ISO Starptautiskā Standartizācijas organizācija SSD SSD disks  

LCA Aprites cikla izvērtējums SVHC Viela, kas rada ļoti lielas bažas 

LCC Aprites cikla izmaksas TS Tehniskās specifikācijas 

ODD Optiskā diskiekārta  USB Universālā seriālā kopne  

OEM Oriģinālā aprīkojuma ražotājs VGA Videografikas loģiskā matrica 

 


