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Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за компютърна офис техника (офис ИТ 
оборудване) 

 
Зелените обществени поръчки (ЗОП) представляват доброволен инструмент. Съществува обаче споразумение, обхващащо целия ЕС, централните 
административни служби да поръчват компютърна офис техника, която отговаря на изискванията за енергийна ефективност на програмата 
ENERGY STAR. Настоящият документ предоставя критериите на ЕС за зелени обществени поръчки, разработени за продуктовата група 
„компютърна офис техника“. Подробно описание на основанията за подбор на тези критерии, както и препратки към източници на допълнителна 
информация са дадени в придружителния технически информационен доклад (Technical Background Report — TBR).  
 
За всяка група от продукти/услуги са представени два набора от критерии: 
 

• основните критерии на ЕС за ЗОП са подходящи за използване от всеки възлагащ орган във всички държави членки и се отнасят до 
основните въздействия върху околната среда. Те са замислени за използване с минимални допълнителни усилия за удостоверяване или 
увеличение на разходите;  

• пълните критерии на ЕС за ЗОП са предназначени за желаещите да закупят най-добрите продукти, които се предлагат на пазара. За тях 
могат да се наложат допълнителни усилия за удостоверяване или леко увеличени разходи в сравнение с други продукти със същите 
функционални възможности. 

 
 
1. Определение и обхват 
 
Компютърната офис техника, разглеждана в настоящия документ, обхваща две подгрупи от продукти: 

• Компютри — обхващайки както персонални, така и преносими компютри 
• Монитори 

 
За целта на определянето на настоящите критерии (насоки) за зелени обществени поръчки, тази продуктова група включва следните шест 
категории: 

• Персонален компютър (настолен компютър, интегриран настолен компютър, тънък клиент) 
• Компютърен дисплей (когато е доставен с компютър) 
• Клавиатура (когато е доставена с компютър) 
• Външно захранващо устройство (когато е доставено с компютър) 
• Преносими компютри (включително таблети) 
• Дискретен графичен процесор (когато е доставен с компютър) 
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Критериите за персонални компютри, преносими компютри и монитори са групирани заедно. 
 
Основните критерии за персонални компютри, преносими компютри и монитори са насочени към техническите спецификации по отношение на 
потреблението на енергия като най-значимия аспект на въздействието върху околната среда. В допълнение основните критерии включват някои 
прости, лесни за разбиране (и проверка) критерии, отнасящи се до жизнения цикъл на продуктите. Тези критерии за жизнения цикъл са избрани въз 
основа на екомаркировката на ЕС, Blue Angel и Nordic Swan.  
 
В пълните критерии редица допълнителни аспекти са включени в спецификациите и в етапа на възлагане: 

• функции за управление на консумацията на енергия, реализирани в самата апаратна част; 
• излъчване на шум; 
• употребата на живак в лампите за подсвет на течнокристални монитори 
• разглобяването на оборудването; 
• съдържание на рециклирани съставки и пригодност за рециклиране; 
• използването на забавители на горенето с определени рискови фрази (канцерогенни, мутагенни или вредни за възпроизводството) в 

пластмасовите части. 
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2. Основни въздействия върху околната среда 
 
Основни въздействия върху околната среда  Подход при ЗОП 

 
• Потребление на енергия и произтичащи от това емисии 

на въглероден диоксид (CO2) 
• Замърсяване на въздуха, почвата и водите, образуване на 

озон (смог), натрупване в биологичните организми или 
въздействие върху хранителната верига и въздействия 
върху водни организми, дължащи се на опасни съставки 
— например съдържание на живак в течнокристални 
монитори и забавители на горенето 

• Отрицателно влияние върху здравето на служителите 
поради шум, водещ до стрес за лицата, чувствителни към 
такива звуци 

• Потребление на енергия, ограничени ресурси и вредни 
емисии, свързани с производството на продукти на 
информационните технологии (добиване на суровини, 
производство на компоненти) 

• Генериране на отпадъци, включително от опаковки, и 
окончателно обезвреждане 
 

  
• Закупуване на енергийно ефективни модели  
• Закупуване на продукти с ограничено количество опасни 

съставки и насърчаване за възможности за обратно 
приемане 

• Закупуване на продукти с ограничено ниво на шума 
• Проектиране, позволяващо рециклиране, по-дълъг 

жизнен цикъл и насърчаване за възможности за обратно 
приемане 

• Гарантиране на пригодността за рециклиране на 
използваните опаковки 

• Увеличаване на използването на рециклирани опаковки 
• Безопасно обезвреждане (рециклиране, повторна 

употреба) на крайните продукти след изваждане от 
експлоатация 

 
Забележка: редът на посочване на въздействията не отразява непременно реда на тяхната важност. 
 
Подробна информация относно продуктовата група „компютърна офис техника“ може да се намери в техническия информационен доклад. 
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3. Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за компютърна офис техника  
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.1. Критерии на ЕС относно ЗОП за персонални компютри, преносими компютри и монитори 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на [персонални компютри/преносими компютри/монитори] 
със слабо въздействие върху околната среда през целия им жизнен 
цикъл 
 

Закупуване на [персонални компютри/преносими компютри/монитори] 
със слабо въздействие върху околната среда през целия им жизнен 
цикъл  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Всички продукти трябва да отговарят на последните спецификации 

за енергийна ефективност на ENERGY STAR, достъпни на www.eu-
energystar.org. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Други 
подходящи доказателствени средства също ще се приемат, като 
например техническо досие на производителя или протокол от 
изпитването от признат орган (напр. орган, одобрен да издава 
протоколи от изпитвания съгласно стандарта ISO 17025), 
демонстриращи, че критериите са изпълнени. 
 

1. Всички продукти трябва да отговарят на последните спецификации 
за енергийна ефективност на ENERGY STAR, достъпни на www.eu-
energystar.org. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Други 
подходящи доказателствени средства също ще се приемат, като 
например техническо досие на производителя или протокол от 
изпитването от признат орган (напр. орган, одобрен да издава 
протоколи от изпитвания съгласно стандарта ISO 17025), 
демонстриращи, че критериите са изпълнени. 

2. Персоналните компютри трябва да бъдат проектирани така, че: 
• паметта да е лесно достъпна и да може да бъде сменяна или 

надстройвана; 
• твърдият диск (или части, които изпълняват функции на твърд 

диск), както и евентуално налични дискови устройства за CD 
и/или DVD да могат да бъдат сменяни. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 

2. Персоналните компютри трябва да бъдат проектирани така, че: 
• паметта да е лесно достъпна и да може да бъде сменяна или 

надстройвана; 
• твърдият диск (или части, които изпълняват функции на твърд 

диск), както и евентуално налични дискови устройства за CD 
и/или DVD да могат да бъдат сменяни. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. Преносимите компютри трябва да бъдат проектирани така, че 
паметта да е лесно достъпна и да може да бъде сменяна или 
надстройвана. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 

3. Преносимите компютри трябва да бъдат проектирани така, че 
паметта да е лесно достъпна и да може да бъде сменяна или 
надстройвана. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 

4. Лампата за подсвет на течнокристалните монитори да не съдържа 
повече от 3,5 mg живак средно за лампа. 

 
Удостоверяване. Всички продукти с екомаркировката на ЕС ще се 
считат за съответстващи. Други екомаркировки тип І, отговарящи на 
горния критерий, също могат да бъдат приети. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства. 
Трябва да се отбележи, че след 31 декември 2011 г. този въпрос се 
урежда чрез Директива 2011/65/ЕС, приложение ІІІ, точка 3, буква a. 
 

4. Лампата за подсвет на течнокристалните монитори да не съдържа 
живак. 

 
Удостоверяване. Всички продукти с екомаркировката на ЕС ще се 
считат за съответстващи. Други екомаркировки тип І, отговарящи на 
горния критерий, също могат да бъдат приети. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства. 
 

5. „Декларираното ниво на шума по крива А“ (при нулево ниво 1 pW) 
за персонални компютри или преносими компютри съгласно 
точка 3.2.5 от ISO 9296, измерено в съответствие с ISO 7779 (или 
еквивалентни стандарти), не трябва да надвишава: 

 
За персонални компютри: 
• 4,0 B (А) в режим на оперативна готовност (еквивалентно на 

40 dB (А); 
• 4,5 B (А), когато се осъществява достъп до твърдия диск 

(еквивалентно на 45 dB (А). 
 
Удостоверяване. Всички продукти с екомаркировката на ЕС ще се 
считат за съответстващи. Други екомаркировки тип І, отговарящи на 
горния критерий, също могат да бъдат приети. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства. 
 

5. „Декларираното ниво на шума по крива А“ (при нулево ниво 1 pW) 
за персонални компютри или преносими компютри съгласно 
точка 3.2.5 от ISO 9296, измерено в съответствие с ISO 7779 (или 
еквивалентни стандарти), не трябва да надвишава: 

 
За персонални компютри: 
• 4,0 B (А) в режим на оперативна готовност (еквивалентно на 

40 dB (А); 
• 4,5 B (А), когато се осъществява достъп до твърдия диск 

(еквивалентно на 45 dB (А). 
 
Удостоверяване. Всички продукти с екомаркировката на ЕС ще се 
считат за съответстващи. Други екомаркировки тип І, отговарящи на 
горния критерий, също могат да бъдат приети. Ще се приемат и други 
подходящи доказателствени средства. 
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За преносими компютри: 
• 3,5 B (А) в режим на оперативна готовност (еквивалентно на 

35 dB (А); 
• 4,0 B (А), когато се осъществява достъп до твърдия диск 

(еквивалентно на 40 dB (А). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 
Това може да бъде протокол, който удостоверява, че нивата на 
излъчвания шум са измерени съгласно ISO 7779 и са декларирани в 
съответствие със стандарта ISO 9296 или еквивалентни стандарти. 
Протоколът посочва измерените нива на излъчван шум както в режим 
на оперативна готовност, така и когато се осъществява достъп до 
дисково устройство, които трябва да бъдат декларирани в съответствие 
с точка 3.2.5 от ISO 9296 или еквивалентни стандарти. 
 

За преносими компютри: 
• 3,5 B (А) в режим на оперативна готовност (еквивалентно на 

35 dB (А); 
• 4,0 B (А), когато се осъществява достъп до твърдия диск 

(еквивалентно на 40 dB (А). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 
Това може да бъде протокол, който удостоверява, че нивата на 
излъчвания шум са измерени съгласно ISO 7779 и са декларирани в 
съответствие със стандарта ISO 9296 или еквивалентни стандарти. 
Протоколът посочва измерените нива на излъчвания шум както в 
режим на оперативна готовност, така и когато се осъществява достъп 
до дисково устройство, които трябва да бъдат декларирани в 
съответствие с точка 3.2.5 от ISO 9296 или еквивалентни стандарти. 
 

6. Трябва да се предоставят инструкции за потребителя и/или 
курсове за обучение на персонала за ИТ поддръжка относно 
екологосъобразното боравене с продукти на информационните 
технологии. 

 
Удостоверяване. Копие от ръководството с инструкции за 
потребителя се предоставя на възлагащия орган. Тези инструкции за 
потребителя трябва да са записани предварително в компютъра (а ако е 
монитор — доставяни заедно с драйверния софтуер), за да може 
потребителят да ги прочете; освен това ръководството трябва да е на 
разположение за ползване на уебсайта на производителя. Обхванатите 
въпроси биха могли да включват, например, използването на 
енергоспестяващите функции. Като алтернатива трябва да се 
предоставя просто обучение (интерактивно, съобразно характера на 
оборудването) или набор от необходимата информация.  
 

6. Трябва да се предоставят инструкции за потребителите и/или 
курсове за обучение на персонала за ИТ поддръжка относно 
екологосъобразното боравене с продукти на информационните 
технологии. 

 
Удостоверяване. Копие от ръководството с инструкции за 
потребителя се предоставя на възлагащия орган. Тези инструкции за 
потребителя трябва да са записани предварително в компютъра (а ако е 
монитор — доставяни заедно с драйверния софтуер), за да може 
потребителят да ги прочете; освен това ръководството трябва да е на 
разположение за ползване на уебсайта на производителя. Обхванатите 
въпроси биха могли да включват, например, използването на 
енергоспестяващите функции. Като алтернатива трябва да се 
предоставя просто обучение (интерактивно, съобразно характера на 
оборудването) или набор от необходимата информация.  
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7. Опаковка 
 
Ако се използват кашони, те трябва да са направени от поне 50 % 
рециклирани материали. Ако за окончателното опаковане се използват 
пластмасови торби или листове, те трябва да са направени от поне 50 % 
рециклирани материали или трябва да са биоразградими, или 
поддаващи се на биологично разграждане в съответствие с 
определенията, дадени в EN 13432. 
  
Оценяване и удостоверяване. За съответстващи ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените 
критерии. Като алтернатива може да се представи декларация за 
съответствие на опаковката на продукта с този критерий. Този 
критерий се прилага само за първичната опаковка, определена в 
Директива 94/62/ЕО. 

7. Опаковка 
 
Ако се използват кашони, те трябва да са направени от поне 80 % 
рециклирани материали. Ако за окончателното опаковане се използват 
пластмасови торби или листове, те трябва да са направени от поне 75 % 
рециклирани материали или трябва да са биоразградими, или 
поддаващи се на биологично разграждане в съответствие с 
определенията, дадени в EN 13432. 
  
Оценяване и удостоверяване. За съответстващи ще се считат 
продуктите с екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените 
критерии. Като алтернатива може да се представи декларация за 
съответствие на опаковката на продукта с този критерий. Този 
критерий се прилага само за първичната опаковка, определена в 
Директива 94/62/ЕО. 

8. Функциите за управление на консумацията на енергия трябва да са 
реализирани апаратно (за всички продукти). 

 
Удостоверяване. Продуктите трябва да се придружават от ясно 
описание за наличието и местоположението на функциите за 
управление на консумацията, както и на изискванията за тяхното 
ползване. 
 

8. Функциите за управление на консумацията на енергия трябва да са 
реализирани апаратно (за всички продукти). 

 
Удостоверяване. Продуктите трябва да се придружават от ясно 
описание за наличието и местоположението на функциите за 
управление на консумацията, както и на изискванията за тяхното 
ползване. 
 

9. Оферентът трябва да гарантира наличието на резервни части поне 
за 3 години след прекратяването на производството. 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 

9. Оферентът трябва да гарантира наличието на резервни части поне 
за 5 години след прекратяването на производството. 

 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 

 
 
 

10. Опасни за здравето вещества в пластмасови части 
 
Пластмасови части, по-тежки от 25 g, да не съдържат вещества или 
препарати за забавяне на горенето, обозначени с която и да е от 
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следните рискови фрази съгласно Регламент № 1272/2008: 
• R45 (може да причини рак); 
• R46 (може да причини наследствени генетични увреждания); 
• R60 (може да увреди плодовитостта); 
• R61 (може да причини увреждане на неродено дете). 
 
Удостоверяване. За съответстващи ще се считат продуктите с 
екомаркировка от тип 1, отговаряща на посочените критерии. Ще се 
приемат и други подходящи доказателствени средства. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
1. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за лесно разглобяване и 

лекота на рециклиране на пластмасови части: 
• Връзките да са лесно откриваеми, да могат да се достигнат с 

общодостъпни инструменти и да са стандартизирани в 
максималната възможна степен. 

• Пластмасовите части, по-тежки от 25 g, да са с постоянна 
маркировка, идентифицираща материала, в съответствие с 
ISO 11469: 2000 или еквивалентен стандарт. Изключение от 
този критерий се прави за екструдираните пластмасови 
материали и светловода на дисплеите с плосък екран. 
Пластмасовите части да са изработени от един полимер или от 
съвместими полимери, с изключение на капака, който да се 
състои от не повече от два вида полимери, които са отделими. 

 
Удостоверяване. Заедно със заявлението трябва да се представи 
изпитвателен протокол с подробности относно разглобяването на 
персоналния компютър. Той трябва да включва аксонометрично 
изображение на персоналния компютър в разглобен вид с означения на 
основните съставни части, както и с посочване на опасните вещества в 
съставните части. Той може да е в писмен или аудио-визуален вид. На 
възлагащия орган се предоставя информация относно опасните 
вещества под формата на списък на материали с посочване на вида им, 
използвано количество и местоположение. 

1. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за лесно разглобяване и 
лекота на рециклиране на пластмасови части: 
• Връзките да са лесно откриваеми, да могат да се достигнат с 

общодостъпни инструменти и да са стандартизирани в 
максималната възможна степен. 

• Пластмасовите части, по-тежки от 25 g, да са с постоянна 
маркировка, идентифицираща материала, в съответствие с 
ISO 11469: 2000 или еквивалентен стандарт. Изключение от 
този критерий се прави за екструдираните пластмасови 
материали и светловода на дисплеите с плосък екран. 

• Пластмасовите части да са изработени от един полимер или от 
съвместими полимери, с изключение на капака, който да се 
състои от не повече от два вида полимери, които са отделими. 

 
Удостоверяване. Заедно със заявлението трябва да се представи 
изпитвателен протокол с подробности относно разглобяването на 
персоналния компютър. Той трябва да включва аксонометрично 
изображение на персоналния компютър в разглобен вид с означения на 
основните съставни части, както и с посочване на опасните вещества в 
съставните части. Той може да е в писмен или аудио-визуален вид. На 
възлагащия орган се предоставя информация относно опасните 
вещества под формата на списък на материали с посочване на вида им, 
използвано количество и местоположение. 
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 2. Съдържание на рециклирани съставки и пригодност за рециклиране 

(за персонални компютри, преносими компютри и монитори) 
 
Допълнителни точки ще бъдат присъждани, ако външната пластмасова 
кутия на системното устройство, монитора и клавиатурата съдържа 
най-малко 10 тегловни процента рециклирани след употреба 
материали. 
 
Удостоверяване. Декларация от производителя, в която се посочва 
процентното съдържание на рециклираните след употреба материали. 
 

 
 
Обяснителни бележки 
 
Надстройка или подмяна на продукти: Спазването на горепосочените критерии ще гарантира, че са налични резервни части. При все това, 
решението дали да се надстройват или подменят продукти ще трябва да е конкретно за всеки отделен случай, като е съобразено по-специално с 
това дали потенциалното увеличение на енергийната ефективност, което може да се постигне чрез закупуването на нов продукт, ще компенсира 
въздействието от по-ранното изваждане от употреба на стария. 
 
Критерии за оценка на офертите. Възлагащите органи трябва да посочват в обявлението за обществена поръчка и тръжните документи колко 
допълнителни точки ще бъдат присъждани по всеки един критерий за оценка на офертите. На екологичните критерии за оценка на офертите следва 
като цяло да се падат поне 15 % от общия брой на възможните точки. 
 
Екомаркировки тип I или по ISO 14024. Екомаркировките тип I или по ISO 14024 са съгласно основни критерии, които са определени от 
независим орган, и се наблюдават чрез процес на сертифициране и одит. В това си качество те се явяват много прозрачен, надежден и независим 
източник на информация. Тези екомаркировки трябва да отговарят на следните условия:  

• изискванията за екомаркировката се основават на научни доказателства;  
• екомаркировките са приети с участието на всички заинтересовани страни, като например правителствени органи, потребители, 

производители, разпространители и екологични организации;  
• те са достъпни за всички заинтересовани страни. 
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В областта на обществените поръчки възложителите могат да изискват критериите, които са в основата на определена екомаркировка, да бъдат 
изпълнени и екомаркировката да може да бъде използвана като вид доказателство за съответствие. На тях не им е разрешено обаче да изискват 
даден продукт да е с екомаркировка. Освен това купувачите могат да използват само критерии за екомаркировка, които се отнасят до 
характеристиките на самия продукт или услуга, или на производствения процес, а не до общото управление на дружеството. 
 
Доказателство за съответствие. Когато е посочено, че за удостоверяване на съответствието с критериите могат да бъдат използвани други 
подходящи доказателствени средства, последните биха могли да включват техническо досие от производителя, протокол от изпитване от признат 
орган или друго относимо доказателство. Възлагащият орган ще трябва да се увери, според случая, дали представеното доказателство може да се 
счита за подходящо от техническа/правна гледна точка. 
 
 
Съображения относно разходите  
 
Препоръчва се при възлагането на поръчката да се приложи „методиката на общите разходи по собствеността“. Това означава, че вместо да вземе 
предвид само покупната цена на продукта за определяне на икономически най-изгодната оферта, възлагащият орган се съобразява с разходите през 
жизнения цикъл (РЖЦ) за предвиждания период на собственост върху продукта. Те ще включват покупната цена, разходите за поддръжка и друго 
обслужване, разходите за потребление на енергия и други консумативи (например хартия и мастило) от съответното устройство, както и разходите 
за обезвреждане след излизането от употреба. Това ще позволи на възлагащия орган да вземе под внимание екологичните аспекти както при 
оценката на качеството (посредством екологични технически спецификации и/или критерии за оценка на офертите), така и цената (чрез включване 
на разходите през жизнения цикъл). 
Както при всеки продукт, потребяващ електроенергия, закупуването на енергийно ефективни модели обикновено е от полза за всички – намаляват 
се текущите разходи, а също и въздействията върху околната среда. Уебсайтът ENERGY STAR на ЕС предоставя полезен инструмент за 
изчисляване на евентуални финансови икономии от закупуването на по-ефективен продукт: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
Положението е по-сложно при подмяната на персонални компютри. В доклад на Националната сметна палата на Обединеното кралство (UK 
National Audit Office)1 се посочва, че по чисто икономически съображения може финансово да е по-разумно компютърната офис техника да се 
подменя на всеки 3 години, а не на 5 години, както е обичайно в публичния сектор. Обяснението за това е, че след 3 години оборудването все още 
ще притежава известна остатъчна стойност и може да бъде препродадено, така че да се поддържат ниски експлоатационни разходи. 
 
В проучване на Комисията през 2007 г. относно разходите по ЗОП и ползите от тях2 бяха разгледани последиците за разходите от закупуването на 
„зелени“ (т.е. с екомаркировка) ИТ устройства — компютри, монитори и оборудване за генериране на изображение: 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, на разположение на: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. 

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Компютри 
За компютрите е изчислено, че разходите за „зелената“, т.е. екологосъобразната версия са от 3 % по-високи до 7 % по-ниски отколкото за 
„незелената“ версия. Съществуват обаче редица неопределености, които могат да окажат значително влияние върху резултатите: поведението при 
използване, разходите за ремонт, влиянието на техническото обслужване на място за целия експлоатационен срок на продукта и бързите промени 
на пазара (например поради цените и променливостта на компонентите) водят до бързо променящи се състав и цени на продуктите. 
 
Преносими компютри 
За преносимите компютри е изчислено, че „зелената“ версия е по-скъпа с между 6 % и 24 % от „незелената“. Икономиите на енергия при „зелената“ 
версия не оказват значително влияние върху общите разходи, тъй като обикновено възлизат на 8 EUR за 4 години. 
 
Монитори  
Изчислено е, че „зелената“ версия е по-евтина с между 10 % и 22 % от „незелената“. 
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