Zaļais iepirkums 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” projektos.
Informējam, ka 2017.gada 1.jūlijā spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.
353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk
– MKN 353).
Ņemot vērā iepriekšminēto iepirkumiem, kas izsludināti sākot ar 2017.gada 1.jūliju un
tiem ir izvirzīta atbilstības prasība zaļajam publiskajam iepirkumam, ir nepieciešams
nodrošināt pilnīgu atbilstību MKN 353 noteiktajām prasībām un kritērijiem.
Lai nodrošinātu iepirkuma atbilstību zaļajam iepirkumam, iesakām iepazīties ar MKN
353 un tā pielikumu, kā arī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādātajām
vadlīnijām:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=24438
– normatīvais regulējums un metodiskais atbalsts;
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=22769
– zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas vadlīniju projekti.
MKN 353 6.punkts nosaka preču un pakalpojumu grupas, kurām publiskajā iepirkumā
obligāti jāpiemēro zaļais iepirkums, un piemērojamās zaļā iepirkuma prasības un
kritēriji noteikti šo noteikumu 1. pielikumā. Zaļā iepirkuma prasības un kritērijus
brīvprātīgi piemēro būvdarbiem, kā arī citu prioritāru preču un pakalpojumu grupām
publiskajā iepirkumā (2. pielikums), pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam iepriekš izvērtējot savas iespējas un videi draudzīgu alternatīvu pieejamību
tirgū.
Savukārt, MKN 353 7.punkts nosaka, ka preču un pakalpojumu grupām vai
būvdarbiem, kas nav iekļauti šo noteikumu 1. un 2. pielikumā, zaļo iepirkumu var
piemērot, iepirkuma procedūrā un iepirkumā integrējot nosacījumu par ekomarķējumu
un, ja attiecināms, vides vadības standartu kā pierādījumu būvdarbu, preču vai
pakalpojumu atbilstībai noteiktajām īpašībām.
Saskaņā ar MKN 353 10.punktu, nosakot zaļā iepirkuma prasības un kritērijus, izstrādā
un pretendentiem dara zināmu metodi to atbilstības pārbaudei. Pasūtītājs iepirkuma
nolikumā norāda, kāda veida atbilstības apliecinājumus piegādātāji var iesniegt, un
pievieno to indikatīvo sarakstu, kā arī norāda, ka tiks pieņemti arī citi līdzvērtīgi
apliecinājumi. Atbilstības pārbaudes metodes šo noteikumu 1. un 2. pielikumā
ietvertajām zaļā iepirkuma prasībām un kritērijiem norādītas atbildīgās iestādes
izstrādātajās vadlīnijās.
Attiecīgi norādām, ka MKN 353 1. pielikumā norādītajām preču un pakalpojumu
grupām, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums, kā arī iepirkumiem
par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, par kuriem iegūti papildus punkti projekta
vērtēšanā (projekta iesnieguma pielikums Nr.5), jānodrošina pilnīga atbilstība MKN
353 noteiktajām prasībām un kritērijiem, nodrošinot metodi zaļā publiskā iepirkuma
atbilstības pārbaudei.
Papildus norādām, ka, lai attiecinātu izdevumus par zaļo publisko iepirkumu projekta
ietvaros, finansējuma saņēmējam jānodrošina zaļā publiskā iepirkuma atbilstības

apliecinājumu un atbilstības pierādījumu iesniegšana Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā.
Lūdzam šo ievērot 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” projektu
īstenošanā, īstenojot zaļo iepirkumu tām iepirkuma procedūrām, kam ir attiecīga atzīme
projekta iepirkuma plānā saskaņā ar apsolījumu projekta iesniegumā.

