Pielikums Vides ministrijas
2009. gada 25. novembra
rīkojumam Nr. 435

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto
projektu atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
ēkās” apstiprināto projektu ietvaros veikto iepirkumu atbilstībai zaļā
publiskā iepirkuma prasībām
1.Vispārīgie jautājumi
1.1.Vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienotu, uz skaidriem vērtēšanas kritērijiem balstītu pieeju
Klimata pārmaiņu finansu instrumenta (turpmāk – KPFI) līdzfinansēto projektu atklātā
konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” apstiprināto projektu
(turpmāk – projekts) ietvaros veikto iepirkumu atbilstības zaļā publiskā iepirkuma prasībām
novērtējumam (turpmāk - atbilstības novērtējums).
1.2.Atbilstības novērtējumam pakļauti tie projekti, kuri apstiprināti KPFI finansējumam
(turpmāk – finansējuma saņēmējs) un kuru iesnieguma veidlapas 2.5. apakšpunktā norādīts,
ka iepirkumi tiks veikti saskaņā ar konkrētiem vides nosacījumiem, par ko tie saņēmuši
papildus punktus saskaņā ar Ministru Kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumu Nr.645
”Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums” 5.pielikumu „Kvalitātes
vērtēšanas kritēriji”.
1.3.Atbilstības novērtējums tiek izdarīts:
1.3.1. balstoties uz „Informatīvo ziņojumu par ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma
veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības
veicināšanai” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta sēdē 2008.gada 22.decembrī, sēdes
protokols Nr.94, 92.§);
1.3.2. izvērtējot iepirkuma dokumentāciju, kuru finansējuma saņēmējs iesniedz starpposma un
noslēguma pārskatos, un salīdzinot to ar projekta iesnieguma 2.5. apakšpunktā ietverto
informāciju.
1.4. Lēmumu par projekta ietvaros veikto iepirkumu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma
prasībām pieņem Vides ministrija kā atbildīgā iestāde.
2.Vērtēšanas procedūra
2.1. Vērtēšanas procedūra ietver projekta iesniegumā norādītās informācijas izvērtējumu un
finansējuma saņēmēja izdarīto publisko iepirkumu dokumentācijas analīzi ar mērķi
noskaidrot, vai faktiski veiktie publiskie iepirkumi atbilst tām prasībām, kuras finansējuma
iesniedzējs apņēmās īstenot, iesniedzot projekta pieteikumu. Vērtēšanas procesā konkrētam
projektam attiecināmi ir tikai tie iepirkuma procedūras posmi, kuros bijis plānots ietvert vides
nosacījumus atbilstoši projekta iesnieguma 2.5. apakšpunktā norādītajam.
2.2.. Projekta iesnieguma 2.5. apakšpunktā norādītās informācijas izvērtējums:
Vai projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus plānots veikt atbilstoši zaļā publiskā
iepirkuma prasībām?
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Jā 
Nē 
2.3. Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju novērtējumā saņemtais punktu skaits sadaļā par
zaļā iepirkuma prasību piemērošanu iepirkumos projekta aktivitāšu īstenošanai:
Vai projekta iesniegums saņēmis par to papildus punktus? CIK?
Jā 

Nē 

Punktu skaits 
2.4. Ja finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta ietvaros plānotos
publiskos iepirkumus veiks atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām un par to saņēmis
papildus punktus, atbilstības izvērtējums tiek turpināts. Ja papildus punkti par to nav iegūti,
atbilstības novērtējums netiek turpināts.
2.5. Atbilstības novērtējums pa iepirkuma procedūras posmiem (ja attiecināms saskaņā ar
projekta iesnieguma 2.5. apakšpunktā norādīto, tālāk NA – nav attiecināms):
2.5.1. Konkursa nosaukums (līguma priekšmets)
Vai konkursa nosaukumā (līguma priekšmetā) ietverti energoefektivitātes un vides
nosacījumi? Piemēram:
[ēkas tips] renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes Jā  Nē  NA 
standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības
materiālus un izstrādājumus
Ja neatbilst - kāds ir konkursa/ līguma nosaukums?

2.5..2. Atlases kritēriji
Vai ir ietverti šādi nosacījumi:
Projektētāja pieredze
projektēšanā

vai

izglītība

videi draudzīgu

ēku Jā  Nē  NA 

Būvfirmu tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides Jā  Nē  NA 
pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi
draudzīgā veidā.
Pretendentu izslēgšana (atkārtoti vides aizsardzības normatīvo Jā  Nē  NA 
aktu pārkāpumi)
Ja neatbilst, vai ir citi atlases kritēriji?
Īss uzskaitījums:

2.5.3. Tehniskās specifikācijas / Vērtēšanas kritēriji
Vai ir ietverti nosacījumi sekojošās kategorijās?
Ēkas apsaimniekotāja apmācība par energoefektivitāti

Jā  Nē  NA 
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Jā  Nē  NA 

Enerģijas sadales ekrāns

Noteiktu būvmateriālu izslēgšana (papildus punkti par videi
Jā  Nē  NA 
draudzīgu būvmateriālu lietošanu)
Kokmateriālu izcelsme (papildus punkti par likumīgi un no
Jā  Nē  NA 
ilgtspējīgiem avotiem iegūtiem kokmateriāliem)
Gaistošo organisko savienojumu emisiju robežsliekšņi

Jā  Nē  NA 

Ūdens taupīšanas pasākumi

Jā  Nē  NA 

Trokšņu mazināšanas pasākumi būvdarbu laikā

Jā  Nē  NA 

Ja tiek izmantotas citas specifikācijas, tad kādas?
Īss uzskaitījums:

2.5.4. Līguma izpildes nosacījumi
Līguma izpildes nosacījumiem jābūt skaidri izteiktiem paziņojumā par iepirkumu, lai
pretendentiem būtu saprotamas visas saistības.
Vai jūsu iepirkumos iekļauti šādi līguma izpildes nosacījumi?
Ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudes veikšana

Jā  Nē  NA 

Būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumi

Jā  Nē  NA 

Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana

Jā  Nē  NA 

Ja tiek izmantoti citi līguma izpildes nosacījumi, tad kādi?
Īss uzskaitījums:

2.6. Iepirkuma atbilstības novērtējums
Projekta KPFI Nr.__ /___ iepirkuma procedūra veikta atbilstoši projekta iesnieguma 2.5.
apakšpunktā norādītajam.
Jā  Nē 

