PRIMES
IT produktu grupa (datori/klēpjdatori/monitori)
Piedāvā

PRIMES
Pārskats


Ietekme uz vidi



Tiesiskais regulējums



Ieteicamie ZPI kritēriji



Labās prakses piemērs



Noderīgas interneta saites
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PRIMES
Publiskais iepirkums un produkti ar augstu ietekmi uz vidi
un lielu ietekmes samazinājuma potenciālu

PRIMES
IT iekārtu ietekme uz vidi
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Enerģijas patēriņš un ar to saistītās CO2 emisijas.
Atmosfēras, augsnes, ūdens piesārņojums, virszemes ozona
veidošanās (smogs).
Bīstamo vielu bioakumulēšanās un ietekme pārtikas ķēdē
Bīstamu sastāvdaļu ietekme uz ūdenī dzīvojošiem organismiem,
piemēram, dzīvsudrabs un antipirēni LCD displejos.
Trokšņa kaitīgā ietekme uz darbinieku veselību, izraisot stresu
cilvēkos, kas ir jutīgi pret troksni.
Enerģijas izmantošana, ierobežoti resursi un kaitīgo izmešu
izplūde, kas saistīta ar informācijas tehnoloģiju produktu
ražošanu.
Atkritumu uzkrāšanās, tai skaitā iepakojums un pēc-lietošanas
fāzes utilizācija.

PRIMES
IT iekārtas dzīves cikls (posmi)


Izejmateriālu ieguve



Transportēšana



Sastāvdaļu ražošana



Transportēšana



Sastāvdaļu montāža gatavā produktā



Transportēšana



Izplatīšanas tīkla darbība un pārvaldība



Lietošana un apkope



Utilizācija dzīves cikla beigās

PRIMES
ZPI kritēriji attiecībā uz ietekmi uz vidi









Energoefektīvu modeļu iegāde
Tādu produktu iegāde, kas satur minimālu
kaitīgo sastāvdaļu daudzumu un veicina
izlietotā produkta atgriešanas iespēju
Samazināta trokšņu līmeņa produktu iegāde
Piemērots atkārtotai pārstrādei, ilgākam
dzīves ciklam un veicina atgriešanas iespēju
Nodrošināt izlietotā iepakojuma pārstrādi
Palielināt pārstrādātā iepakojuma
izmantošanu
Droša izlietoto produktu utilizācija (atkārtota
pārstrāde, atkārtota izmantošana)
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PRIMES
Energy Star Regula

ES ENERGY STAR Regula:




Energoefektīvu IT produktu iegāde ir obligāta centrālajām valsts
iestādēm, Eiropas Komisijai un citām Kopienas iestādēm.
PIEZĪME. Attiecas tikai uz līgumiem, kas pārsniedz robežvērtības
atbilstoši Publisko iepirkumu direktīvām ((2004/18/EK un
2004/17/EK), Direktīvai 2009/125/EK, ar ko izveido ietvaru
ekodizaina prasību noteikšanai): Mērķis ir mudināt ražotājus ražot
produktus, kas veidoti tā, lai samazinātu to vispārējo ietekmi uz
vidi, tai skaitā resursu patēriņu to ražošanā un utilizācijā.

PRIMES
Citi standarti un vadlīnijas
Pastāv daudz dažādu brīvprātīgu
marķējumu un deklarāciju vides jomā
attiecībā uz biroja IT aprīkojumu:





EU Ecolabel (ES ekomarķējums)
Blue Angel ("Zilais eņģelis")
Nordic Swan ("Ziemeļu gulbis")
TCO

PRIMES
Vadlīnijas "zaļiem" IKT (informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju) produktiem (I)




Greenpeace: Kampaņa "zaļākiem" IKT produktiem Campaign for
greener ICT products)
Vērtējums 1-5: 1. WIPRO, 2. HP, 3. Nokia, 4. Acer, 5. Dell
Izlaišanas datums 2012. gada novembris

''Zaļākas

elektronikas'' ceļvedis: kurš pirmais kļūs zaļš?

PRIMES
Vadlīnijas "zaļiem" IKT produktiem (II)





Greenpeace Leaderboard guide (Līderu saraksta
rokasgrāmata)uzņēmumiem, kas darbojas IT jomā un ir vadošie uzņēmumi,
strādājot pie izmaiņām energosektorā.
Vērtējums 1-5: 1. Cisco/Google, 2. Ericsson, 3. Fujitsu, 4. Acer, 5.
Sprint/Wipro/HP
Izlaišanas datums: 2013. aprīlis

PRIMES
Buy Smart Iniciatīva
Mērķis: nostiprināt un veicināt zaļā iepirkumu 7
dalībvalstīs un nodot zināšanas 8 dalībvalstīm, kur
publiskie iepirkumi joprojām ir agrīnā stadijā.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta ar enerģijas patēriņu
saistītām tehnoloģijām
Atrast labākās prakses piemērus un mācību līdzekļus
biroja iekārtu iepirkumam

PRIMES
Ilgtspējīgas piegādes ķēdes radīšana IKT produktiem







Resursu (piemēram, varš un tērauds) izsmelšanas optimizācija
 to vietā lietojot otrreizēji pārstrādātas izejvielas.
Tādu ražošanas procesu izmantošana, kas prasa mazāku
resursu daudzumu (piemēram, mazāks ūdens patēriņš,
energoresursu patēriņš).
Produktu pārvadāšana (energoefektīvāka piegādes ķēde).
Pircēja un lietotāja posms (ilgstošāk kalpojoši produkti, "no
šūpuļa līdz šūpulim").
Utilizācija: Nolietotu produktu atgriešana pārstrādei un
atkārtota izmantošana.

PRIMES
Izmaksu apsvērumi
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Piemērot "īpašuma kopējo izmaksu metodi": labākais
piedāvājums monetārā izteiksmē, līgumslēdzēja iestāde izvērtē
dzīves cikla izmaksas (DCI) visā iekārtas turēšanas laika
periodā (iegādes cena, apkopes izmaksas un citi pakalpojumi,
energopatēriņa izmaksas un citi palīgmateriāli (piemēram,
papīrs, tinte), utilizācijas izmaksas).
Līdzīgi kā ar jebkuru produktu, kam nepieciešama elektrība tā
darbināšanai, energoefektīvu modeļu iegāde parasti ir
visizdevīgākais variants, tādējādi samazinot ekspluatācijas
izmaksas, kā arī samazinot ietekmi uz vidi.

PRIMES
Ieteikumi: Līguma priekšmets


Līguma priekšmetam jāietver ilgtspējības
prasības.



Piemērs: tādu
[Datoru/klēpjdatoru/monitoru] iegāde,
kam ir zemu ietekmi uz apkārtējo vidi

visā dzīves cikla laikā (ZPI "Training
Toolkit")

PRIMES
Ieteikumi: Tehniskā specifikācija IKT produktu ilgtspējīgam
iepirkumam
Energoefektivitātes standarti

Jaunākie
energoefektivitātes standarti
(piemēram, Energy Star)

Produkta dzīves cikls

Līgums uz pieciem gadiem

IKT produkta veiktspēja

Nepieciešama uzlabojumu
garantija

Pārstrāde

Pārstrādājamu konstrukciju
izstrāde (atkārtota
pārstrāde)/atgriešanas plāns
(piemēram, Blue Angel (Vācija)
un videi draudzīga utilizācija

PRIMES
Ieteikumi: Tehniskā specifikācija IKT produktu ilgtspējīgam
iepirkumam (II)
Bīstamo vielu
neizmantošana

Nesatur antipirēnus

Trokšņa līmeņa
samazināšana

Maks. 45 dB dīkstāves režīmā
un 48 dB darba režīmā

Atkritumu samazināšana

Iepakojuma daudzuma
samazināšana

Cilvēktiesības (ILO)

Ilgāks piegādes laiks, prasība
konkrētu pasākumu ieviešanai

PRIMES
Ieteikumi: Piešķiršanas kritēriji


Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmums tiek
balstīts uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu

Avots: © Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

PRIMES Ieteikumi:
Nākotnes idejas
• Ierobežot dzīvsudraba izmantošanu monitoru apgaismojumam
• Nodrošināt produktu ilgmūžību, pagarinot garantijas laiku, rezerves daļu
pieejamību un vieglu mehānismu uzlabošanas iespēju
• Nodrošināt iekārtu vieglu izjaukšanu un pārstrādi tā darbības mūža beigās
• Noteikt elektromagnētisko emisiju ierobežojumus
• Samazināt papīra un tintes daudzumu, ko izmanto jūsu IT preces. Norādīt,
ka ierīces ir piemērotas pārstrādātam papīram un aprīkotas ar abpusējās
drukas funkciju. Ierobežot vielu kā kadmijs, svins, hroms un dzīvsudrabs
izmantošanu tintē. Kasetēm jabūt atkārtoti uzpildāmām.
• Nodrošināt lietotājiem vienkāršu apmācību par to, kā ietaupīt enerģiju,
lietojot IT iekārtas
• Apsvērt pārslēgšanos uz ''lean client system'', kur apstrāde un programmas
ir apvienotas vienā centrālā serverī
• Apdomāt mutlifunkcionālas ierīces, kas apvieno vairākas funkcijas, iegādi
(printēšanu, kopēšanu, faksēšanu, skenēšanu) efektīvākā veidā.

PRIMES
Piemērs: Konkursa pārskats







Līguma priekšmets: Datoru ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi to dzīves
cikla laikā iegāde.
Tehniskā specifikācija:
Visiem produktiem jāatbilst jaunākajiem ENERGY STAR standartiem
attiecībā uz energoefektivitāti.
Pārbaude:
Produkti, kas atbilst attiecīgam ekomarķējuma 1. tipam, nodrošinot
atbilstību noteiktajiem kritērijiem tiks atzīti par atbilstīgiem. Tiek pieņemti
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija
vai testu ziņojumus no atzītas iestādes, kas apliecina atbilstību kritērijiem.
Piešķiršanas kritēriji: Pārstrādājamas sastāvdaļas un atkārtota
pārstrāde.
Pārbaude: Ražotāja uzrādīta deklarācija, kurā norādīts pēcpatēriņa
pārstrādāto materiālu procentuālais saturs.
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmums tiek balstīts uz
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Stokholma, Zviedrija
Labās prakses piemērs
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Ievads








2010. gadā Stokholma pieņēma lēmumu par jaunu, stingrāku
prasību ieviešanu vides jomā attiecībā uz IKT iepirkumu pilsētas
domē.
Uzsvars: Energoefektivitāte — pārstrādāta plastmasa — nesatur
svinu, dzīvsudrabu un halogenētiem antipirēniem jebkurā no
sastāvdaļām.
25% no visiem datoriem publiski pieejamās iestādēs pieder pilsētai
(40 000 vienību).
2014. gada mērķis: par 40% zemāks enerģijas patēriņš, divu
miljonu kg CO2e ietaupījums, par astoņiem miljoniem kg mazāks
bīstamo vielu daudzums.

Stokholma, Zviedrija
Labās prakses piemērs
© Photo courtesy of scanrail_iStock by ICLEI









Tehniskā specifikācija
Pašreizējie Energy Star programmas kritēriji.
Datori nesatur svinu, dzīvsudrabu, PVC un halogenētos antipirēnus
atbilstoši Direktīvai 2002/95/EK.
Datoriem jāpiemīt par 20% augstākai TEC vērtībai atbilstoši
pašreizējiem Energy Star kritērijiem.
10% no visām plastmasas daļām (pēc svara) jābūt no atkārtoti
pārstrādātiem materiāliem.
Ekrāniem jāatbilst visiem kritērijiem un prasībām atbilstoši
"TCO screens 5" sertifikātam.
Pretendentiem jānodrošina tehniskā un profesionālā kapacitāte saistībā
ar ražotāja atbildību bateriju un iepakojuma sektorā, kā arī SFS
Zviedrijas vadlīnijām.

Stokholma, Zviedrija
Labās prakses piemēri
Piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski izdevīgākais
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piedāvājums, ieskaitot īpašuma
Rezultāti
kopējo izmaksu aprēķinu
 Pārstrādātās plastmasas daudzums radīja
(iegādes cena + enerģijas
problēmas piegādātājam, tomēr tika atrasti
pārdevēji, kas atbilda šim kritērijam.
izmaksas trīs gadu laikā).





PVC: tikai viens piegādātājs spēja garantēt 100%
PVC neizmantošanu elektroinstalācijās.
Galu galā lēmums par līgumu slēgšanas tiesību
piešķiršanu tika pieņemts par labu piegādātājam,
kurš pilnībā atbilda prasībām vides jomā (stingrs
uzsvars lēmuma par līgumu slēgšanas tiesību
piešķiršanu pieņemšanas posmā).
Plānotais ietaupījums: vairāki simti tūkstoši eiro,
ko nodrošina samazinātas enerģijas un apkopes
izmaksas trīs gadu laikā.

PRIMES
"Zaļā" IT nozare: "Tievais" klients (Thin Client)







Ekonomiska alternatīva ierastajam centralizētajam darbības
modelim, kas sastāv no lieldatoriem un termināliem.
Par 20% samazināts enerģijas patēriņš, salīdzinot ar ierastajām
sistēmām.
"Tievā" klienta (thin client) kalpošanas ilgums vidēji ir septiņi gadi;
ierastās darbvirsmas kalpošanas ilgums parasti ir no trīs līdz
četriem gadiem.
CO2e ietaupījums dzīves ciklā 54% apmērā, salīdzinot ar uz datoru
bāzētas lietotāja izmantošanas.
"Tievais klients" (thin client) savienojumā ar termināla serveri, kas
izveidots atbilstoši vidēja lietotāja prasībām, samazina
siltumnīcgāzu emisijas par apmēram 63%, salīdzinot ar
darbvirsmas personālo datoru.
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PRIMES
Citi resursi


Procura+ kritēriji attiecībā uz "zaļo" elektrību
http://www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/English_ma
nual/Procura__Manual_Chapter6c_-_green_electricity.pdf



ZPI kritēriji
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity.pdf



Topten kritēriji
www.topten.eu

