
Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi — Preču un pakalpojumu lapa  
 

Eiropas Komisijas ZPI mācību materiāls — 3. modulis: Ieteikumi iepirkumam 1

 

Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi 
Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) preču un pakalpojumu lapa 
 
Šī preču un pakalpojumu lapa ir Eiropas Komisijas ZPI mācību materiālu komplekta daļa, ko 
var lejupielādēt ZPI tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/ZPI/toolkit_en.htm. 
Līdzīgas preču un pakalpojumu lapas ir izveidotas 10 citām preču un pakalpojumu grupām. 
Papildinformācija par šo kritēriju izvēles iemesliem ir atrodama tīmekļa vietnē pieejamajā 
pamatziņojumā.  
Katrā preču / pakalpojumu grupā tiek piedāvātas divas kritēriju grupas: 
• ZPI pamatkritēriji attiecas uz  visnozīmīgākiem vidi ietekmējošiem faktoriem, un šie 

kritēriji veidoti tā, lai to izmantošanai nevajadzētu papildus pārbaudes darbības vai 
papildus izmaksas. 

• Izvērstie ZPI kritēriji ir paredzēti iestādēm, kas vēlas iegādāties videi visnekaitīgākos 
tirgū pieejamos ražojumus, un, izmantojot šos kritērijus, iespējams, būs jāveic vairāk 
administratīvu darbību un jāparedz lielākas izmaksas nekā gadījumā ar citiem 
ražojumiem, kas pilda tās pašas funkcijas. 

 

1. Darbības joma 
 
Šajā produktu lapā ietverti ieteikumi pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iegādei.  
 
Specifikācijas ir ieteiktas augļiem un dārzeņiem, akvakultūras, jūras, gaļas un piena 
produktiem un alkoholiskajiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī atbilstošajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem.  
 
Pārtikas preču pamatkritēriji attiecas uz bioloģiskās ražošanas metodēm un izlietoto 
iepakojumu. Izvērstie kritēriji attiecas arī uz citiem aspektiem, piemēram, saskaņā ar 
integrētās ražošanas standartiem1 ražotās pārtikas iepirkumu un dzīvnieku labturību. 
Attiecībā uz ēdināšanas pakalpojumiem, pamatkritērijos uzmanība tiek pievērsta 
bioloģiskajai pārtikai, atkritumu daudzuma mazināšanai un šķirotajai savākšanai; izvērstajos 
kritērijos papildus uzmanība tiek pievērsta vides atlases kritērijiem, papīra un tīrīšanas 
līdzekļu lietošanai, virtuves aprīkojumam, uzturvērtībai utt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Integrētas kultūraugu apsaimniekošanas sistēmas ES. Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātā iesniegts 

papildināts galīgais ziņojums. Agra CEAS Consulting. 2002. gada maijs. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/electricity_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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2. Būtiskās ietekmes uz vidi  
Ietekme   ZPI pieeja 
• Negatīva ietekme uz lauksaimnieku 

arodveselību nepareizi lietotu 
pesticīdu un mēslošanas līdzekļu dēļ 

• Augsnes erozija, mežu iznīcība, 
bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās, lietojot nepareizas 
zemes apsaimniekošanas metodes, kā 
arī pārāk intensīvas dzīvnieku 
audzēšanas dēļ un intensīvas zvejas 
un akvakultūras prakses rezultātā  

• Nežēlīga izturēšanās pret 
dzīvniekiem, neievērojot dzīvnieku 
labturības principus 

• Liels enerģijas un ūdens patēriņš 
pārtikas ražošanas un apstrādes 
procesā 

• Izlietotais iepakojums 
 

→  

• Dzīvnieku izcelsmes produktu iepirkums, 
ievērojot augstus labturības standartus 

• Sezonas produktu iepirkums 
• Produktu iepirkums bez iesaiņojuma vai 

iesaiņojumā ar augstu otrreizēji pārstrādāta 
materiāla saturu 

• Atkārtoti izmantojamu galda piederumu, 
porcelāna trauku, stikla trauku un galdautu 
lietojums  

• Videi draudzīgu papīra izstrādājumu 
lietojums 

• Šķirota atkritumu savākšana un personāla 
apmācība 

3. Pārtikas preces — ZPI kritēriji 

3.1. Pārtikas preces — ZPI pamatkritēriji 
 
Līguma priekšmets 
Tādu pārtikas preču (vai noteiktas pārtikas produktu grupas) iepirkums, kas vismaz daļēji ir 
ražota ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. 
Tehniskās specifikācijas 
1. [X] % no [vai nu noteiktu produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, 

dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piem., kartupeļi, liellopu gaļa, olas] jābūt 
ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
834/2007. 
Verifikācija: produkti ar Kopienas vai nacionālo biomarķējumu tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem. 

Vērtēšanas kritēriji 
Papildus punkti tiks piešķirti par: 
1. Bioloģiskā pārtika 

Bioloģiski ražoto produktu papildus daļa virs specifikācijā norādītās obligātās prasības. 
Verifikācija: produkti ar Kopienas vai nacionālo biomarķējumu tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem. 
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2. Iepakojums 
Tādu produktu īpatsvars, kas: 
• tiek piegādāti sekundārajā iepakojumā un/vai transporta iepakojumā un satur vairāk 

nekā 45 % pārstrādātu materiālu; 
• tiek piegādāti iepakojuma materiālos, kas sastāv galvenokārt no atjaunojamiem 

izejmateriāliem; 

• netiek piegādāti atsevišķās porcijās (vienas vienības iepakojumos). 
Verifikācija: piegādātājam ir jāiesniedz parakstīta deklarācija, norādot, kurus no šiem 
kritērijiem piegādātājs var ievērot. Līgumslēdzēja iestāde pārbaudīs atbilstību līguma 
darbības laikā, un par neatbilstību tiks piemēroti attiecīgi sodi. 

 

3.2. Pārtikas preces — ZPI izvērstie kritēriji  
 
Līguma priekšmets 
Tādu pārtikas preču (vai noteiktas pārtikas produktu grupas) iepirkums, kas vismaz daļēji 
ražotas ar bioloģiskās lauksaimniecības vai integrētās audzēšanas metodēm, un ar minimālu 
iepakojuma apjomu.  
Tehniskās specifikācijas 

1. [X] % no [vai nu noteiktu produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, 
dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piem., kartupeļi, liellopu gaļa, olas] jābūt 
ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
834/2007. 
Verifikācija: produkti ar Kopienas vai nacionālo biomarķējumu tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem. 

2. Attiecībā uz atlikušo nebioloģiski ražoto produkciju [X] % no [vai nu noteiktu 
produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu 
saraksts, piem., kartupeļi, liellopu gaļa, olas] jābūt ražotiem saskaņā ar Integrētās 
ražošanas kritērijiem vai līdzvērtīgām sistēmām. 
Verifikācija:  produkti ar reģionālo/nacionālo Integrētās ražošanas marķējumu tiks 
uzskatīti par atbilstīgiem.  
Ja produkti nav sertificēti, pretendentam jāiesniedz piemērots apliecinājums par atbilstību 
katrai prasībai, kas noteikta reģionālajos/valsts integrētās ražošanas standartos (piemēram, 
saraksts ar ražošanā izmantotajām ķīmiskajām vielām, dzīvnieku labturības apstākļiem 
saimniecībās utt.). 

Vērtēšanas kritēriji 
Papildus punkti tiks piešķirti par: 

1. Bioloģiskā pārtika  
Bioloģiski ražoto produktu papildus daļa virs specifikācijā norādītās obligātās prasības. 
Verifikācija: produkti ar Kopienas vai nacionālo biomarķējumu tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem. 
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2. Integrētā ražošana  
Integrēti ražoto produktu papildu daļa virs specifikācijā norādītās obligātās prasības. 
Verifikācija: preces ar reģionālo/nacionālo integrētās ražošanas marķējumu tiks 
uzskatītas par atbilstīgām.  
Ja produkti nav sertificēti, pretendentam jāiesniedz piemērots apliecinājums par atbilstību 
katrai prasībai, kas noteikta reģionālajos/valsts integrētās ražošanas standartos (piemēram, 
saraksts ar ražošanā izmantotajām ķīmiskajām vielām, labturības apstākļiem saimniecībās 
utt.). 
3. Akvakultūras un jūras produkti  
Akvakultūras un jūras produktu daļa, ko nozvejo vai ražo, ievērojot ilgtspējīgu praksi un 
metodes, kā noteikts attiecīgā ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras marķējumā.  
Verifikācija: akvakultūras un jūras produkti ar ilgtspējīgas zvejas vai akvakultūras 
prakses marķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti arī 
jebkuri citi pierādījumi, kas skaidri norāda atbilstību attiecīga ilgtspējīgas zvejas vai 
akvakultūras marķējuma ilgtspējīgas zvejniecības vai akvakultūras kritērijiem. 
4. Dzīvnieku labturības standarti  
Dzīvnieku izcelsmes produktu daļa, kas ražoti, ievērojot augstus labturības standartus 
saskaņā ar valsts vadlīnijām.  
Verifikācija: produkcija ar piemērotu apliecinājumu par atbilstību attiecīgajiem papildus 
obligātajai likumdošanai brīvprātīgi pieņemtajiem valsts standartiem, piemēram, 
produkcija ar atzītas organizācijas izsniegtu sertifikātu, tiks uzskatīta par atbilstīgu. 
Alternatīvi pretendentam jāiesniedz piemērots apliecinājums par atbilstību labturības 
standartiem. 
.5. Iepakojums  
Tādu produktu īpatsvars, kas: 
• tiek piegādāti sekundārajā iepakojumā un/vai transporta iepakojumā un satur vairāk nekā 
45 % pārstrādātu materiālu; 
• tiek piegādāti iepakojuma materiālos, kas sastāv galvenokārt no atjaunojamiem 
materiāliem; 
• netiek piegādāti atsevišķās porcijās (vienas vienības iepakojumos). 
Verifikācija: piegādātājiem ir jāuzrāda parakstīta deklarācija, norādot, kurus no šiem 
kritērijiem piegādātājs var ievērot. Līgumslēdzēja iestāde pārbaudīs atbilstību līguma 
darbības laikā, un par neatbilstību tiks piemēroti attiecīgi sodi. 

 

3.3. Pārtikas preces – Padomi ieviešanai 
 

• Integrētās ražošanas kritēriji: tā kā integrētās ražošanas kritēriji nav starptautiski, 
katrā valstī ir jānoskaidro, kuriem produktiem ir šāda sertifikācija, un jāņem vērā 
atbilstošie standarti. 

• Akvakultūras un jūras produkti: ņemot vērā lielo akvakultūras un jūras 
produktiem pieejamo ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras marķējumu skaitu, šis 
kritērijs ir definēts diezgan plaši. Alternatīvi varētu izmantot arī specifiska 
marķējuma kritērijus (informācija pamatziņojumā), ja tiek akceptēti arī alternatīvi 
atbilstības apliecinājumi. 

• Labturības standarti: dažās ES valstīs pārvaldes iestādes ir izveidojušas 
brīvprātīgas sertifikācijas sistēmas, lai uzlabotu dzīvnieku labturību. Valstīs, kurās 
darbojas šādas sistēmas, līgumslēdzējām iestādēm tiek nodrošināts pārbaudes 
līdzeklis.  
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• Bioloģiskās pārtikas īpatsvars: līgumslēdzējai iestādei jānorāda, kā tiks aprēķināts 
daudzums procentos — pēc apjoma, svara vai izdevumu summas (EUR).  

• Iepakojums: saskaņā ar 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu “iepakojums” ir tikai: 
(a) tirdzniecības jeb primārais iepakojums, t.i., iepakojums, kas paredzēts, lai 
veidotu tirdzniecības vienības gala lietotājam vai patērētājam tirdzniecības vietā; 
(b) grupas jeb sekundārais iepakojums, t.i., iepakojums, kas paredzēts noteikta 
daudzuma tirdzniecības vienību grupēšanai tirdzniecības vietā, ja tās šādā veidā 
pārdod gala lietotājam vai patērētājam vai ja iepakojums ir domāts tikai, lai 
papildinātu skatlogus tirdzniecības vietā; tā noņemšana neietekmē produkta 
raksturlielumus; 
(c) transporta jeb terciārais iepakojums, t.i., iepakojums, ko izmanto, lai atvieglotu 
vairāku tirdzniecības vienību vai grupas iepakojumu pārkraušanu un transportēšanu 
un izvairītos no bojājumiem, fiziski pārkraujot un transportējot. Transporta 
iepakojums neietver konteinerus, ko izmanto auto, dzelzceļa, jūras un avio 
pārvadājumiem. 

• Vērtēšanas kritēriji: līgumslēdzējām iestādēm jānorāda paziņojumā par līgumu un 
konkursa dokumentos, cik papildpunkti tiek piešķirti par katru kritēriju. Piešķiršanas 
kritērijiem, kas attiecas uz vidi, kopumā vajadzētu veidot 10 līdz 15 % no kopējā 
pieejamo punktu skaita. 
Ja piešķiršanas kritērijs ir formulēts kā “labāks sniegums salīdzinājumā ar 
tehniskajās specifikācijās iekļautajām obligātajām prasībām”, punkti tiks piešķirti 
proporcionāli uzlabotajiem rādītājiem. 

 

4. Ēdināšanas pakalpojumi — ZPI kritēriji 

4.1. Ēdināšanas pakalpojumi — ZPI pamatkritēriji 
 
Līguma priekšmets 
Līgums par ēdināšanas pakalpojumiem, kuros noteikts daudzums piegādātās pārtikas ir 
ražots ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm videi draudzīgā veidā.  
Tehniskās specifikācijas 
Pārtika 
1. [X] % no [vai nu noteiktu produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, 

dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piem. kartupeļi, liellopu gaļa, olas], ko paredzēts 
izmantot izbraukuma ēdināšanas pakalpojumos, jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007.  
Verifikācija: Piegādātāji, kuri uzrādīs I tipa ekomarķējumu restorāniem, tiks uzskatīti 
par atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja viņi norādīs bioloģiskās pārtikas daudzumu, 
kas tiks izmantots attiecīgajā līgumā. Piegādātājiem arī jānorāda, kā tie plāno ievērot 
saistības atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. Produkti ar Kopienas vai nacionālo 
biomarķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem. 

2. [Gadījumos, kad uzņēmumi, kuri ir noslēguši līgumu, nosaka ēdienkarti] Augļus, 
dārzeņus un jūras produktus, ko paredzēts izmantot izbraukuma ēdināšanas 
pakalpojumos, ja vien tas ir iespējams, izvēlēsies atkarībā no sezonas. Ieteicamās 
vadlīnijas var atrast X pielikuma sezonālajā kalendārā [kas ir jāizstrādā līgumslēdzējai 
iestādei]. 
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Vērtēšanas kritēriji 
Papildus punkti tiks piešķirti par: 

1. Bioloģiskā pārtikai 
Papildus bioloģiski ražoto produktu daļa virs specifikācijā norādītās obligātās prasības. 
Verifikācija: piegādātāji, kas uzrādīs I tipa ekomarķējumu restorāniem, tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja viņi norādīs bioloģiskās pārtikas daudzumu, kas 
tiks izmantots attiecīgajā līgumā. Piegādātājiem arī jānorāda, kā tie plāno ievērot saistības 
atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. Produkti ar Kopienas vai nacionālo biomarķējumu 
tiks uzskatīti par atbilstīgiem. 
2. Iepakojums  
Tādu produktu īpatsvars, kas: 
• tiek piegādāti sekundārajā iepakojumā un/vai transporta iepakojumā un satur vairāk 

nekā 45 % pārstrādātu materiālu; 
• tiek piegādāti iepakojuma materiālos, kas sastāv galvenokārt no atjaunojamiem 

materiāliem; 

• netiek piegādāti atsevišķās porcijās (vienas vienības iepakojumos). 
Verifikācija: piegādātāji, kas uzrādīs I tipa ekomarķējuma sertifikātu restorāniem, tiks 
uzskatīti par atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja sertifikāts atbildīs 
iepriekšminētajām prasībām. Piegādātājam jāuzrāda parakstīta deklarācija, norādot, 
kurus no šiem kritērijiem piegādātājs var ievērot. Līgumslēdzēja iestāde pārbaudīs 
atbilstību līguma darbības laikā, un par neatbilstību tiks piemēroti attiecīgi sodi. 

Līguma izpildes nosacījumi 
1. Atkritumu radīšana 

• Lai mazinātu radīto atkritumu daudzumu, pārtika un dzērieni jāpasniedz, lietojot 
atkārtoti izmantojamus galda piederumus, stikla traukus, porcelāna traukus un 
galdautus vai no atjaunojamām izejvielām ražotus galda piederumus, porcelāna 
traukus vai izbraukuma ēdināšanas piederumus.  

• Atkritumi, kas radīsies, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, tiks savākti atsevišķi 
saskaņā ar publiskās pārvaldes iestādes atkritumu savākšanas sistēmu, kas ietver 
[norādiet konkrētas atkritumu frakcijas, kas jāsavāc atsevišķi atbilstoši vietējiem 
administratīvajiem noteikumiem] frakcijas. 

2. Transports 

Transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot ēdināšanas pakalpojumos, jāatbilst vismaz 
EURO 4 vai IV atgāzu emisijas standartiem. Piegādātājiem jāiesniedz to 
transportlīdzekļu saraksts, ko paredzēts izmantot izbraukuma ēdināšanas 
pakalpojumos, un šo transportlīdzekļu tehnisko datu lapas, kurās norādīti attiecīgie 
emisiju līmeņi.  

 

4.2. Ēdināšanas pakalpojumi — ZPI izvērstie kritēriji 
 
Līguma priekšmets 
Līgums par ēdināšanas pakalpojumiem, kuros noteikts daudzums piegādātās pārtikas ir 
bioloģiski un integrēti ražots un ko nodrošina videi draudzīgā veidā. 
Atlases kritēriji 
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Līgumslēdzējam jāpierāda savas tehniskās un profesionālās spējas ievērot līgumā minētos 
vides aspektus ar: 
• vides pārvaldības sistēmu (VPS) ēdināšanas pakalpojumiem (piemēram, EMAS, ISO 

14001 vai līdzvērtīgu sistēmu, [ievietojiet citas nacionālas vai reģionālas oficiālās 
sistēmas]) vai 

• vides aizsardzības politiku attiecībā uz ēdināšanas pakalpojumiem un darba instrukcijām 
un procedūrām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu videi draudzīgā veidā, vai 

• iepriekšēju pieredzi, īstenojot vides apsaimniekošanas pasākumus līdzīgos līgumos, vai 
Tehniskās specifikācijas 
Pārtika 

1. [X] % no [vai nu noteiktu produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, 
dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piem. kartupeļi, liellopu gaļa, olas], ko paredzēts 
izmantot izbraukuma ēdināšanas pakalpojumos, jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007.  
Verifikācija: Piegādātāji, kuri uzrādīs I tipa ekomarķējumu restorāniem, tiks uzskatīti 
par atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja viņi norādīs bioloģiskās pārtikas daudzumu, 
kas tiks izmantots attiecīgajā līgumā. Piegādātājiem arī jānorāda, kā tie plāno ievērot 
saistības atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. Produkti ar Kopienas vai nacionālo 
biomarķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem.  
2. Attiecībā uz atlikušo ne bioloģiski ražoto produkciju [X] % no [vai nu noteiktu 
produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, dārzeņi, vai konkrētu 
produktu saraksts, piem., kartupeļi, liellopu gaļa, olas], ko paredzēts izmantot, sniedzot 
pakalpojumu, jābūt ražotiem saskaņā ar integrētās ražošanas vai līdzvērtīgu sistēmu 
kritērijiem. 
Verifikācija: piegādātājiem jānorāda, kā ir plānots ievērot saistības. Produkti ar 
reģionālo/valsts integrētās ražošanas marķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem šim 
kritērijam. Ja produkti nav sertificēti, pretendentam jāiesniedz piemērots apliecinājums 
par atbilstību katrai prasībai, kas noteikta reģionālajos/valsts integrētās ražošanas 
standartos (piemēram, saraksts ar ražošanā izmantotajām ķīmiskajām vielām, labturības 
apstākļiem saimniecībās utt.). 
3. [Gadījumos, kad uzņēmumi, kuri ir noslēguši līgumu, nosaka ēdienkarti] Augļus, 
dārzeņus un jūras produktus, ko paredzēts izmantot izbraukuma ēdināšanas 
pakalpojumos, ja vien tas ir iespējams, izvēlēsies atkarībā no sezonas. Ieteicamās 
vadlīnijas var atrast X pielikuma sezonālajā kalendārā [kas ir jāizstrādā līgumslēdzējai 
iestādei]. 

Papīra izstrādājumi 
4. Papīra izstrādājumiem, piemēram, papīra dvieļiem vai papīra salvetēm, ko paredzēts 
izmantot, sniedzot pakalpojumu, jābūt izgatavotiem no pārstrādātas vai ilgtspējīgi 
apstrādātas jēlšķiedras.  
Verifikācija: izstrādājumi ar ES ekomarķējumu vai jebkādu nacionālo ekomarķējumu 
tiks uzskatīti par atbilstīgiem, bet tiks akceptēts arī cits piemērots apliecinājums, 
piemēram, ražotāja izsniegta tehniskā dokumentācija vai testēšanas pārskats. 

Vērtēšanas kritēriji 
Papildus punkti tiks piešķirti par: 
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1. Bioloģiskā pārtika 
Papildus bioloģiski ražoto produktu daļa virs specifikācijā norādītās obligātās prasības. 
Verifikācija: piegādātāji, kas uzrādīs I tipa ekomarķējumu restorāniem, tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja viņi norādīs bioloģiskās pārtikas daudzumu, kas 
tiks izmantots attiecīgajā līgumā. Piegādātājiem arī jānorāda, kā tie plāno ievērot saistības 
atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. Produkti ar Kopienas vai nacionālo biomarķējumu 
tiks uzskatīti par atbilstīgiem. 
2. Integrētā ražošana 
Integrēti ražoto produktu papildus daļa virs specifikācijā norādītās obligātās prasības. 
Verifikācija: piegādātājiem jānorāda, kā ir plānots ievērot saistības. Produkti ar 
reģionālo/valsts integrētās ražošanas marķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem šim 
kritērijam. Ja produkti nav sertificēti, pretendentam jāiesniedz piemērots apliecinājums 
par atbilstību katrai prasībai, kas noteikta reģionālajos/nacionālajos integrētās ražošanas 
standartos (piemēram, saraksts ar ražošanā izmantotajām ķīmiskajām vielām, labturības 
apstākļiem saimniecībās utt.). 
3. Akvakultūras un jūras produkti  
Akvakultūras un jūras produktu daļa (salīdzinājumā ar kopējo iegādāto akvakultūras un 
jūras produktu apjomu), ko paredzēts izmantot, sniedzot pakalpojumu, un kas ir nozvejoti 
vai ražoti, ievērojot ilgtspējīgu praksi un metodes, kā noteikts attiecīgā ilgtspējīgas zvejas 
un akvakultūras marķējumā.  
Verifikācija: piegādātājiem arī jānorāda, kā ir plānots ievērot saistības atbilstoši 
iesniegtajam piedāvājumam. Akvakultūras un jūras produkti ar ilgtspējīgas zvejas vai 
akvakultūras prakses marķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem. Par atbilstīgiem tiks 
uzskatīti arī jebkuri citi pierādījumi, kas skaidri norāda atbilstību attiecīga ilgtspējīgas 
zvejas vai akvakultūras marķējuma ilgtspējīgas zvejniecības vai akvakultūras kritērijiem. 
4. Dzīvnieku labturības standarti  
Dzīvnieku izcelsmes produktu daļa, ko paredzēts izmantot, sniedzot pakalpojumu, un kas 
ir ražoti, ievērojot augstus labturības standartus saskaņā ar valsts vadlīnijām.  
Verifikācija: piegādātājiem jānorāda, kā ir plānots ievērot saistības atbilstoši 
iesniegtajam piedāvājumam. Produkcija ar piemērotu apliecinājumu par atbilstību 
attiecīgajiem papildus obligātajai likumdošanai brīvprātīgi pieņemtajiem valsts 
standartiem, piemēram, produkcija ar atzītas organizācijas izsniegtu sertifikātu, tiks 
uzskatīta par atbilstīgu. Alternatīvi pretendentam jāiesniedz piemērots apliecinājums par 
atbilstību labturības standartiem. 
5. Iepakojums  
Tādu produktu īpatsvars, kas: 
• tiek piegādāti sekundārajā iepakojumā un/vai transporta iepakojumā un satur vairāk 

nekā 45 % pārstrādātu materiālu; 
• tiek piegādāti iepakojuma materiālos, kas sastāv galvenokārt no atjaunojamiem 

materiāliem; 
• netiek piegādāti atsevišķās porcijās (vienas vienības iepakojumos). 

Verifikācija: piegādātāji, kas uzrādīs I tipa ekomarķējuma sertifikātu restorāniem, tiks 
uzskatīti par atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja sertifikāts atbildīs iepriekšminētajām 
prasībām. Piegādātājam jāuzrāda parakstīta deklarācija, norādot, kurus no šiem kritērijiem 
piegādātājs var ievērot. Līgumslēdzēja iestāde pārbaudīs atbilstību līguma darbības laikā, 
un par neatbilstību tiks piemēroti attiecīgi sodi. 
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6. Aprīkojums 
Jāievēro šādi kritēriji: 
- refrižeratoros un saldētavās, ko paredzēts izmantot, sniedzot pakalpojumus, nedrīkst 
būt ozona slāni noārdošās vielas (HCFC) un HFC; 
- aprīkojumam jāatbilst vienam vai vairākiem no turpmāk minētajiem 
energoefektivitātes standartiem, ja tādi pastāv: Energy Star, ES enerģijas patēriņa 
marķējums (A klase) vai [citi nacionālie standarti], vai līdzvērtīgs standarts; 
- aprīkojumam jābūt efektīvam ūdens patēriņa ziņā saskaņā ar ES marķējumu 
(A klase) vai līdzvērtīgu standartu.  
Verifikācija: piegādātājiem jāiesniedz saraksts ar aprīkojumu, ko paredzēts izmantot, 
sniedzot pakalpojumu, un jānorāda, kuram aprīkojumam ir attiecīgais efektivitātes 
marķējums, vai jāiesniedz cits piemērots apliecinājums par atbilstību kritērijiem.  

 
 

7. Tīrīšanas līdzekļi  
Tīrīšanas līdzekļiem, ko paredzēts izmantot, sniedzot pakalpojumu, jāatbilst šādiem 
kritērijiem: 
(Ievietojiet pamatkritēriju no tīrīšanas līdzekļu un pakalpojumu preču un pakalpojumu 
lapas). 
Verifikācija: (ievietojiet pamatkritēriju atbilstības pārbaudi no tīrīšanas līdzekļu un 
pakalpojumu produktu lapas). 

Līguma izpildes nosacījumi 
Atkritumu radīšana 

• Lai mazinātu radīto atkritumu daudzumu, pārtika un dzērieni jāpasniedz, lietojot 
atkārtoti izmantojamus galda piederumus, stikla traukus, porcelāna traukus un 
galdautus vai no atjaunojamām izejvielām ražotus galda piederumus, porcelāna 
traukus vai izbraukuma ēdināšanas piederumus.  

• Atkritumi, kas radīsies, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, tiks savākti atsevišķi 
saskaņā ar publiskās pārvaldes iestādes atkritumu savākšanas sistēmu, kas ietver 
[norādiet konkrētas atkritumu frakcijas, kas jāsavāc atsevišķi atbilstoši vietējiem 
administratīvajiem noteikumiem] frakcijas. 

Transports 

Transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot ēdināšanas pakalpojumos, jāatbilst vismaz 
EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem. Piegādātājiem jāiesniedz to 
transportlīdzekļu saraksts, ko paredzēts izmantot izbraukuma ēdināšanas 
pakalpojumos, un šo transportlīdzekļu tehnisko datu lapas, kurās norādīti attiecīgie 
emisiju līmeņi.  

Personāla apmācība 
Personāls jāapmāca par atkritumu daudzuma mazināšanu, apsaimniekošanu un šķiroto 
atkritumu savākšanu, kā arī par informāciju saistībā ar produktiem (to izcelsmi, vides 
un sociālo kvalitāti). Kolīdz līgums būs piešķirts, līgumslēdzējs iesniegs apmācības 
plānu un līguma beigās iesniegs līgumslēdzējai iestādei sertifikātu, kas apliecinās 
jaunā un pastāvīga personāla apmācību. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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Pakalpojumu pārvaldība 
[Ja atlases kritēriji nav iekļauti] Līgumslēdzējam jācenšas nodrošināt, ka pakalpojumos 
izmantotā pārtika ir ražota, mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Tādēļ līguma darbības 
pirmo 6 mēnešu laikā līgumslēdzējam būs jāizstrādā un jādokumentē procedūras saistībā 
ar vidi vismaz šādās sfērās: 

- svarīgāko pakalpojuma vides aspektu novērtējums, 
- pārtikas izvēle, darbības ar to un tās saglabāšana, 
- atkritumu daudzuma mazināšana un šķirotā savākšana, 
- enerģijas un ūdens patēriņa samazināšana, gatavojot un transportējot pārtiku,  
- apmācība. 

 

4.3. Ēdināšanas pakalpojumi – Padomi ieviešanai 
 
Bioloģiskās pārtikas īpatsvars: līgumslēdzējai iestādei jānorāda, kā tiks aprēķināts 
daudzums procentos — pēc apjoma, svara vai izdevumu summas (EUR). 
Integrētās ražošanas kritēriji: tā kā integrētās ražošanas kritēriji nav starptautiski, katrā 
valstī ir jānoskaidro, kuriem produktiem ir šāda sertifikācija, un jāņem vērā atbilstošie 
standarti. 
Sezonas produkti: sezonas produkti ir tie produkti, ko audzē ārpus telpām reģionā, kur 
veic publisko iepirkumu. Katra līgumslēdzēja iestāde pievienos (pielikumā) konkursa 
dokumentācijai pašas izstrādātu vai jau esošu reģiona sezonālās pārtikas “kalendāru”, kurā 
norādīts, kuros mēnešos galvenos pārtikas produktus (galvenokārt dārzeņus un augļus, arī 
jūras produktus) audzē ārpus telpām/zvejo attiecīgajā reģionā. Tomēr produktiem nav 
faktiski jābūt no attiecīgā reģiona. 
Akvakultūras un jūras produkti: ņemot vērā lielo akvakultūras un jūras produktiem 
pieejamo ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras marķējumu skaitu, šis kritērijs ir definēts 
diezgan plaši. Alternatīvi varētu izmantot arī specifiska marķējuma kritērijus (informācija 
pamatziņojumā), kamēr tiek akceptēti arī alternatīvi atbilstības apliecinājumi. 
Labturības standarti: dažās ES valstīs valstu pārvaldes iestādes ir izveidojušas 
brīvprātīgas sertifikācijas sistēmas, lai uzlabotu dzīvnieku labturību. Valstīs, kurās darbojas 
šādas sistēmas, līgumslēdzējām iestādēm tiek nodrošināts pārbaudes līdzeklis. 
Iepakojums: saskaņā ar 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu “iepakojums” ir tikai: 
a) tirdzniecības jeb primārais iepakojums, t.i., iepakojums, kas paredzēts, lai veidotu 
tirdzniecības vienības gala lietotājam vai patērētājam tirdzniecības vietā; 
b) grupas jeb sekundārais iepakojums, t.i., iepakojums, kas paredzēts noteikta daudzuma 
tirdzniecības vienību grupēšanai tirdzniecības vietā, ja tās šādā veidā pārdod gala lietotājam 
vai patērētājam vai ja iepakojums ir domāts tikai, lai papildinātu skatlogus tirdzniecības 
vietā; tā noņemšana neietekmē produkta raksturlielumus; 
c) transporta jeb terciārais iepakojums, t.i., iepakojums, ko izmanto, lai atvieglotu vairāku 
tirdzniecības vienību vai grupas iepakojumu pārkraušanu un transportēšanu un izvairītos no 
bojājumiem, fiziski pārkraujot un transportējot. Transporta iepakojums neietver 
konteinerus, ko izmanto auto, dzelzceļa, jūras un avio pārvadājumiem. 
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Vērtēšanas kritēriji: līgumslēdzējām iestādēm jānorāda paziņojumā par līgumu un 
konkursa dokumentos, cik papildpunkti tiek piešķirti par katru kritēriju. Piešķiršanas 
kritērijiem, kas attiecas uz vidi, kopumā vajadzētu veidot 10 līdz 15 % no pieejamo punktu 
skaita. 
Ja piešķiršanas kritērijs ir formulēts kā “labāks sniegums salīdzinājumā ar tehniskajās 
specifikācijās iekļautajām obligātajām prasībām”, punkti tiks piešķirti proporcionāli 
uzlabotajiem rādītājiem. 
 


	1. Darbības joma
	2. Būtiskās ietekmes uz vidi
	Ietekme
	ZPI pieeja

	3. Pārtikas preces — ZPI kritēriji
	3.1. Pārtikas preces — ZPI pamatkritēriji
	3.2. Pārtikas preces — ZPI izvērstie kritēriji
	3.3. Pārtikas preces – Padomi ieviešanai

	4. Ēdināšanas pakalpojumi — ZPI kritēriji
	4.1. Ēdināšanas pakalpojumi — ZPI pamatkritēriji
	4.2. Ēdināšanas pakalpojumi — ZPI izvērstie kritēriji
	4.3. Ēdināšanas pakalpojumi – Padomi ieviešanai



