PRIMES
[5] Zemu oglekļa emisiju ZPI
(zemu siltumnīcas efektu gāzu emisiju
sasniegšanai)
Piedāvā

Pārskats


Atbilstošo produktu prioritizēšana



Zemu oglekļa emisiju konkursu ietekmes aprēķināšana



Saikne ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāniem (SEAP)



Energoefektivitātes palielināšanas līgumi



Noderīgas interneta saites
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Produkti ar ievērojamu potenciālu
samazināt ietekmi uz vidi

Avots: © Image courtesy of moggara12 FreeDigitalPhotos.net

Produkti ar ievērojamu potenciālu
samazināt ietekmi uz vidi

Sabiedriskā iepirkuma ietekme
Apgaismojums:
 CO2 emisijas varētu samazināt par 15 milj. tonnu gadā, ja visa Eiropas
Savienība ieviestu tādus pašus vides kritērijus attiecībā uz
apgaismojumu un biroja iekārtām kā Turku, Somijā — samazinot
elektroenerģijas patēriņu par 50%
Sabiedriskās ēkas:
 40% no energoresursiem patērē ēkas/20% SEG (siltumnīcas efekta gāzu)
ietaupījuma potenciāls
 20% siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījums būvniecības
sektorā
Transporta nozare:
 1/3 no ES CO2 emisijām.
 ES valstīs > 50% no autobusiem iepērk valsts iestādes

Zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas
un izmaksu efektivitāte
IT nozare:
 Ja visi IT produktu iepirkumi Eiropā tiktu rīkoti atbilstoši
Kopenhāgenas Pilsētas domes un Zviedrijas Administratīvās attīstības
aģentūras (Swedish Administrative Development Agency) piemēram,
energoresursu patēriņš tiktu samazināts par aptuveni tādu
daudzumu, kas līdzvērtīgs četriem kodolreaktoriem.
 Eiropas Savienībā gada laikā valsts sektors iepērk 3 milj. datoru (=
12% no kopējā tirgus).
Izmaksu efektivitāte:
 Zemu emisiju investīcijas, kas atmaksājas pāris gadu laikā ar lielāku
ietaupījumu nekā investīcijas:





Efektīvu apgaismojuma sistēmu ieviešana;
Pāreja uz energoefektīvām IT ierīcēm;
Hibrīdautomobiļu (start-stop sistēma, bremžu spēka reģenerācija)
iegāde.

Pārskats


Atbilstošo produktu prioritizēšana



Zemu oglekļa emisiju konkursu ietekmes aprēķināšana



Saikne ar SEAP



Energoefektivitātes palielināšanas līgumi



Noderīgas interneta saites
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Energoresursu un CO₂ samazinājuma mērījumi

GPP 2020 pieeja


Aprēķina energoresursu un CO₂ samazinājumu visā produktu,
pakalpojumu un būvdarbu dzīves ciklā



Uzrādītais CO₂ samazinājums ir balstīts uz salīdzinājumu starp
emisijām iepriekšējā jeb "standarta" iepirkumā un jaunajā
iepirkumā.



Mājaslapa: http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuringsavings/

Avots: © The GPP2020 Project - http://www.gpp2020.eu

Energoresursu un CO₂
samazinājuma mērījumi
GPP 2020 pieeja









Zemu oglekļa emisiju iepirkumos tiek ņemts vērā energoresursu un CO₂
samazinājums no paša iepirkuma īstenošanas sākuma
Sākotnējie aprēķini informē lēmējiestādi un iepirkuma organizētājus uz
sasniedzamo ietaupījumu
Pēc līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas visi zemu oglekļa emisiju
piedāvājumi tiek uzraudzīti un tiek izvērtēta energoresursu un CO₂
ietaupījuma ietekme
Trīs risinājumu salīdzinājums: sliktākais tradicionālais; iepriekšējā
iepirkumā izvēlētais risinājums vai tāds, kas parasti tiktu izvēlēts, kā arī
zemu oglekļa emisiju konkursā izvēlētais
Ietekme tiek aprēķināta, izmantojot esošos aprēķina rīkus, vai, ja šāds
rīks nav pieejams, atsaucoties un vides produktu deklarācijām
Metodoloģija neattēlo precīzu reālo ietaupījumu, bet sniedz aptuvenu
ietekmes aplēsi
Avots: © The GPP2020 Project - http://www.gpp2020.eu

Energoresursu un CO₂ ietaupījuma mērījumi
Oglekļa un energoresursu ietaupījuma kalkulators


GPP 2020 energoresursu līgumu kalkulators



GPP 2020 biroja IKT kalkulators



GPP 2020 transportlīdzekļu kalkulators



GPP 2020 LED apgaismojums



Mājaslapa: http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuringsavings/
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Smart SPP LCC/CO2 Tool
Viedais SPP/LCC/CO2 rīks


Microsoft Excel® Tool (html-version: www.lcc-tool.eu)



Sniedz atbalstu iepirkumu organizētājiem inovatīvo produktu un

pakalpojumu dzīves cikla izmaksu un CO2 emisiju aprēķināšanā


Grafiska rezultātu un konkursa vērtējuma atspoguļošana

Avots: © SMART SPP Project - www.smart-spp.eu

Smart SPP LCC/CO2 Tool
Emisiju aprēķins
CO2 emisijas no izmantošanas fāzes
 Aprēķins balstīts uz emisiju koeficientu datiem no oficiālajām
datubāzēm (Defra UK, GEMIS D).
Produktos ietvertās CO2 emisijas
 Rokasgrāmata PAS 2050 — kā izvērtēt preču un pakalpojumu oglekļa
pēdas nospiedumus ->
(http://www.bsigroup.com/upload/Standards%20&%20Publications/Energy/PAS2050%20Guide.pdf)



ISO/WD standarts 14067, Carbon Footprint of Products [Produktu
oglekļa pēdas nospiedums] — standarts oglekļa produktu pēdas
nospieduma noteikšanai ->
(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59521)

Avots: © SMART SPP Project - www.smart-spp.eu

Pārskats


Atbilstošo produktu prioritizēšana



Zemu oglekļa emisiju konkursu ietekmes aprēķināšana



Saikne ar SEAP



Energoefektivitātes palielināšanas līgumi



Noderīgas interneta saites
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Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāni (SEAP)


SEAP = galvenais Pilsētu mēru pakta (Covenant of Mayors,
CoM) parakstītāju dokuments par to, kā plāno sasniegt

nosprausto CO2 samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam


Nosaka aktivitātes un pasākumus, lai sasniegtu mērķus, kā arī
laika periodu un piešķirtos pienākumus



Brīva formāta, tomēr tam jābūt atbilstošam vispārīgiem
principiem, kas noteikti CoM SEAP vadlīnijās



Šobrīd ir > 5353 CoM parakstītāju [ 2014. gada jūnijs]
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ZPI saikne ar SEAP (I)


ZPI var izmantot kā vienu elementu plānotajās aktivitēs



Iepirkuma procedūra, ņemot vērā produktu ilgtspējību un it īpaši

energoefektivitāti, ir ļoti svarīga


Piemēri:
1) Publiskā apgaismojuma nomaiņa (augsta
energoefektivitāte un izmaksu efektivitāte)
2) Sabiedrisko ēku pārbūve (piemēram, logu nomaiņa)
3) ZPI var palīdzēt izvēlēties visatbilstošāko materiālu;
sasniegt augstāko energoefektivitāti un, izvēloties
atbilstošus pretendentus (piemēram, ESCO) ar augstāko
kapacitāti.
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ZPI saikne ar SEAP (II)


Projektam Covenant capaCITY platforma ietver pilnīgu ZPI
moduli kā līdzekli SEAP aktivitāšu īstenošanai.



Mājaslapa: www.covenant-capacity.eu

Avots: © www.covenant-capacity.eu

Pārskats


Atbilstošo produktu prioritizēšana



Zemu oglekļa emisiju konkursu ietekmes aprēķināšana



Saikne ar SEAP



Energoefektivitātes palielināšanas līgumi



Noderīgas interneta saites
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Energoefektivitātes palielināšanas
līgumi (EPL)


EPL = energoefektivitātes inovatīva finansēšana



Energoefektivitātes (EE) ieguldījumi tiek segti ar energoresursu
ietaupījumu



Eiropas Savienība iesaka EPL kā galveno līdzekli vērienīgu EE

ieguldījumu finansēšanā un īstenošanā (-> EE direktīva
2012/27).


Eiropas EPL tirgus attīstība ir lēna, jo pastāv tādi šķēršļi kā

izpratnes un informācijas trūkums, neticība piegādātājiem,
augstas darījumu izmaksas, neatbilstoša grāmatvedība un
iepirkumu noteikumi, kā arī atšķirīgas procedūras katrā valstī
Avots: © Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

Energoefektivitātes palielināšanas
līgumi (EPL)
EPL process


Izvērtēt energoresursu ietaupījuma potenciālu (audits, ekspertīze...)



Energoresursu patēriņa sākumpozīcijas definēšana (tehniska un finansiāla)



Konkursa izstrāde (konkursa dokumenti, kritēriji...)



Vienošanās par līgumu (ar ESCO)...

Avots: http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/training_modules/Module_2.pdf

Energoefektivitātes palielināšanas
EPL process
līgumi (EPL)
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ESCO
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Energoefektivitātes palielināšanas
līgumi (EPL)
Projektu izstrāde: uzdevumi un pienākumi
Uzdevumi un atbildīdie

Klients

Vietu/ēku pamatinformācija
Vietu/ēku izvēle
Ietaupīšanas iestatīšana
Konkursa izsludināšana
Aptuvena ēku analīze
Enerģijas ietaupīšanas līdzekļu pirmā noteikšana
Enerģijas ietaupīšanas nodrošinājuma novērtējums
Līguma noslēgšana
Detalizēta analīze/plānojums
Finansēšana
Īstenošana un uzturēšana
Enerģijas izmaksu samazināšana
Nodrošinājuma saistības
Atbilstības kontrolēšana

Solītājs

Līguma
slēdzējs

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Labās prakses piemērs
Energoefektivitātes palielināšanas līgumi

Berlīne, Vācija
Vācijas galvaspilsētā Berlīnē veic pašvaldību skolu un
peldbaseinu pārbūvi, izmantojot energoefektivitātes
palielināšanas līgumus. Izmaksas sedza no
energoresursu ietaupījuma.

Avots: http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/training_modules/Module_2.pdf

Labā prakse: zema oglekļa emisiju
līmeņa iepirkums
Bristole (Apvienotā Karaliste) un Brandenburga (Vācija)

Bristole, Apvienotā Karaliste:





Līgums par atkritumu savākšanu un ceļu uzturēšanu.
Konkursa dialoga process — pretendentiem tika lūgts
norādīt, kā sasniegs CO2 emisiju samazinājumu 25% apmērā
līdz 2017. gadam.
Stingras uzraudzības un ziņošanas prasības, kā arī sods
neatbilstības gadījumā.

Brandenburga, Vācija:
Iepirkums par 100% videi nekaitīgu elektroenerģiju.
 Nepieciešami Izcelsmes garantijas (Guarantee of Origin)
sertifikāti, lai nodrošinātu izvairīšanos no dubultās
pārdošanas.
 Rezultāts: vairāk nekā 30 000 tonnu CO2 ietaupījums
gada laikā. Elektrības izmaksas nav pieaugušas.


Noderīgas interneta saites


Pilsētu mēru pakts (Covenant of Mayors):
http://www.covenantofmayors.eu



Projekts Covenant capaCITY: www.covenant-capacity.eu



GPP 2020: www.gpp2020.eu



Tīro transportlīdzekļu portāls (Clean Vehicles Portal):

www.cleanvehicle.eu


DCI publiskā iepirkuma rīks (LCC Public Procurement tool):
www.lcc-tool.eu



Energoefektīvu ēku būvniecības iepirkums:
http://www.inspirefp7.eu

