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ES vaizdo gavimo įrenginių ŽVP kriterijai 
 

Žaliasis viešasis pirkimas (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikiami ES ŽVP kriterijai, parengti gaminių grupei 

„vaizdo gavimo įrenginiai“. Pridėtoje techninio pagrindimo ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie šių kriterijų parinkimo motyvus ir 

nuorodos į papildomą informaciją. 

 

Kiekvienai gaminių (paslaugų) grupei pateikiama po du kriterijų rinkinius: 

 pagrindiniai kriterijai, kuriuos bet kuri perkančioji organizacija gali taikyti visose valstybėse narėse ir kurie yra susiję su svarbiausiu 

poveikiu aplinkai. Jie parengti taip, kad juos taikant būtų patiriama kuo mažesnė papildoma tikrinimo našta ir kuo mažiau padidėtų 

išlaidos;  

 išsamūs kriterijai, skirti tiems, kas pageidauja įsigyti geriausius rinkoje parduodamus gaminius. Taikant šiuos kriterijus gali tekti atlikti 

papildomų patikros darbų arba šiek tiek padidėtų išlaidos, palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais gaminiais. 

 

1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 

Šis dokumentas taikomas viešojo vaizdo gavimo įrenginių pirkimo ir nuomos veiklai. 

Nustatant šiuos kriterijus prie gaminių grupės „vaizdo gavimo įrenginiai“ priskiriami gaminiai, kurie parduodami kaip skirti naudoti biure arba 

namų ūkyje (arba ir biure, ir namų ūkyje) ir kurie atlieka vieną arba abi šias funkcijas: 

a) spausdintinio vaizdo sukūrimas popierinio dokumento arba nuotraukos pavidalu vykdant žymėjimo procesą iš skaitmeninio vaizdo, gaunamo 

per tinklo arba kortelės sąsają arba iš popierinės kopijos ją skenuojant ir (arba) kopijuojant; 

b) skaitmeninio vaizdo sukūrimas iš popierinės kopijos ją skenuojant ir (arba) kopijuojant. 

 

Šis kriterijų rinkinys taikomas ir gaminiams, kurie parduodami kaip spausdintuvai, kopijuokliai ir daugiafunkciai įrenginiai.  

 



 2 

 

Kriterijai netaikomi šių rūšių gaminiams:  

- fakso aparatams, skaitmeniniams dauginimo įrenginiams, pašto aparatams ir skeneriams; 

- dideliems gaminiams, kurie biuruose paprastai nenaudojami, jei jie atitinka vieną iš šių techninių specifikacijų: 

• standartiniai nespalvotojo formato gaminiai, kurių didžiausia sparta yra daugiau kaip 66 A4 dydžio vaizdai per minutę;  

• standartiniai spalvotojo formato gaminiai, kurių didžiausia sparta yra daugiau kaip 51 A4 dydžio vaizdas per minutę; 

• gaminiai, skirti spausdinti ant A2 ir didesnių lapų, arba  

• gaminiai, parduodami kaip braižytuvai 

(sparta apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus).  

 

Šios grupės gaminių apibrėžtys: 

 spausdintuvas – spaudiniams gaminti naudojamas komercinis vaizdo gavimo gaminys, priimantis informaciją iš vieno naudotojo arba į tinklą 

sujungtų kompiuterių arba kitų įvesties įrenginių; gaminys energiją gauna iš sieninio elektros lizdo arba per duomenų arba tinklo jungtį;  

didžiaformatis spausdinimo įrenginys – spausdinimo įrenginys, skirtas spausdinti ant A2 arba didesnių lapų, įskaitant įrenginius, skirtus 

spausdinti ant juostinių 406 mm dydžio arba platesnių laikmenų; 

 kopijuoklis – rinkoje parduodamas vaizdo gavimo įrenginys, kurio vienintelė funkcija – gaminti grafinio spaudinio originalo spausdintines 

kopijas; gaminys energiją gauna iš sieninio elektros lizdo arba per duomenų arba tinklo jungtį; 

 daugiafunkcis įrenginys – rinkoje parduodamas vaizdo gavimo gaminys, kuris yra fiziškai integruotas įrenginys arba funkciškai integruotų 

sudėtinių dalių derinys, atliekantis ne mažiau kaip dvi pagrindines kopijavimo, spausdinimo, skenavimo arba faksogramos siuntimo funkcijas; 

gaminys energiją gauna iš sieninio elektros lizdo arba per duomenų arba tinklo jungtį, o jo kopijavimo funkcijos skiriasi nuo patogumo tikslais 

fakso aparate įdiegtos vieno puslapio kopijavimo funkcijos.  
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Terminų, vartojamų siekiant atskirti energijos vartojimą gaminiui veikiant budėjimo režimu, apibrėžtys:  
 
tinklinis įrenginys – įrenginys, kuriuo galima jungtis prie tinklo ir kuriame yra vienas arba daugiau tinklo prievadų; 

tinklo prievadas – įrenginyje esantis laidinio arba belaidžio ryšio fizinis tinklo sietuvas, per kurį įrenginį galima aktyvinti nuotoliniu būdu; 

didelio tinklinio prieinamumo įrenginys (vaizdo gavimo įrenginys su HiNA funkcija) – įrenginys, kurio funkcijos yra viena arba daugiau iš šių 

funkcijų: maršruto parinktuvas, tinklo perjungiklis, belaidžio tinklo prieigos punktas. 
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2. Svarbiausias poveikis aplinkai ir susiję kriterijai 
 
Svarbiausias vaizdo gavimo įrenginių poveikis aplinkai daugiausia susijęs su popieriaus naudojimu. Kiti svarbūs poveikio aplinkai aspektai yra: 

a) energijos suvartojimas naudojimo etapu, b) pavojingų sudedamųjų dalių ir medžiagų naudojimas gaminio konstrukcijoje, c) išteklių, įskaitant 

dažomuosius miltelius ir kasetes, naudojimas per gaminio gyvavimo ciklą.  

 
Svarbiausias poveikis aplinkai per vaizdo 

gavimo įrenginių gyvavimo ciklą ir susijusios 
svarbiausios aplinkosaugos sritys 

 Žaliojo viešojo pirkimo 
 sprendimas 

 
Svarbiausias poveikis aplinkai per visą gaminio 
gyvavimo ciklą: 

• visuotinis atšilimas,  
• rūgštėjimas,  
• ekologinis toksiškumas,  
• toksiškumas žmogui,  
• eutrofikacija,  
• išteklių išeikvojimas,  
• energijos suvartojimas. 

 
Svarbiausios aplinkosaugos sritys 

• popieriaus sunaudojimas (tiesiogiai susijęs 
su visų aplinkosaugos kategorijų poveikiu) 

• energijos suvartojimas vaizdo gavimo 
įrenginių naudojimo etapu (tiesiogiai susijęs 
su visų aplinkosaugos kategorijų poveikiu) 

• pavojingų medžiagų naudojimas ir jų 
poveikis aplinkai (tiesiogiai susijęs su 
toksiškumu žmogui, ekologiniu toksiškumu, 
eutrofikacija) 

 

  
 
 
 
• Pirkti gaminius su efektyvaus 

popieriaus tvarkymo funkcija. 
• Pirkti efektyviai energiją 

vartojančius modelius. 
• Pirkti gaminius, kurie išteklius 

naudoja efektyviai, kuriuos 
naudojant susidaro mažai atliekų 
ir kuriuos lengva pakartotinai 
panaudoti ir perdirbti  
 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 
 
Išsamios informacijos apie gaminių grupę „vaizdo gavimo įrenginiai“, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus ir kitus šaltinius, pateikta 

techninio pagrindimo ataskaitoje. 
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3. ES vaizdo gavimo įrenginių ŽVP kriterijai 
 
Remiantis techninio pagrindimo ataskaitoje pateiktais duomenimis ir informacija, parengti tokie ES ŽVP kriterijų rinkiniai, kad būtų skatinama 

pirkti efektyviai energiją vartojančius ir mažesnį poveikį aplinkai darančius vaizdo gavimo įrenginius:  

 

3.1. ES vaizdo gavimo įrenginių ŽVP kriterijai 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Efektyviai energiją vartojančių ir mažesnį poveikį aplinkai darančių 
vaizdo gavimo įrenginių pirkimas 

Efektyviai energiją vartojančių ir mažesnį poveikį aplinkai darančių 
vaizdo gavimo įrenginių pirkimas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
(Taikoma tik vaizdo gavimo įrenginiams, kurių didžiausia vienspalvio 

spausdinimo arba kopijavimo sparta yra ne mažesnė kaip 25 A4 

dydžio vaizdai per minutę). 

1. Dvipusis spausdinimas 
Vaizdo gavimo įrenginyje yra automatinio dvipusio spausdinimo ir 

(arba) kopijavimo įtaisas  

Originalioje gamintojo pateikiamoje programinėje įrangoje dvipusio 

spausdinimo ir (arba) kopijavimo funkcija nustatoma kaip numatytoji.  

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, taip pat Energy Star 2.0 versijos (arba, jei 

(Taikoma tik vaizdo gavimo įrenginiams, kurių didžiausia vienspalvio 

spausdinimo arba kopijavimo sparta yra ne mažesnė kaip 25 A4 

dydžio vaizdai per minutę). 

1. Dvipusis spausdinimas 
Vaizdo gavimo įrenginyje yra automatinio dvipusio spausdinimo ir 

(arba) kopijavimo įtaisas  

Originalioje gamintojo pateikiamoje programinėje įrangoje dvipusio 

spausdinimo ir (arba) kopijavimo funkcija nustatoma kaip numatytoji.  

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, taip pat Energy Star 2.0 versijos (arba, jei 
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taikoma, naujesnės) ženklu pažymėti gaminiai, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. 

Taip pat pripažįstamas gamintojo pareiškimas, kuriuo įrodoma, kad 

laikomasi šių reikalavimų. 

taikoma, naujesnės) ženklu pažymėti gaminiai, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. 

Taip pat pripažįstamas gamintojo pareiškimas, kuriuo įrodoma, kad 

laikomasi šių reikalavimų. 

2. Keli vaizdai viename popieriaus lape 
Vaizdo gavimo įrenginiai turi standartinę funkciją –  

viename popieriaus lape išspausdinti arba nukopijuoti 2 arba daugiau 

dokumento puslapių, jei gaminys valdomas originalia gamintojo 

pateikta programine įranga (spausdintuvo tvarkykle). 

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat pripažįstamas gamintojo pareiškimas, kuriuo įrodoma, kad 

laikomasi šių reikalavimų. 

2. Keli vaizdai viename popieriaus lape 
Vaizdo gavimo įrenginiai turi standartinę funkciją –  

viename popieriaus lape išspausdinti arba nukopijuoti 2 arba daugiau 

dokumento puslapių, jei gaminys valdomas originalia gamintojo 

pateikta programine įranga (spausdintuvo tvarkykle). 

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat pripažįstamas gamintojo pareiškimas, kuriuo įrodoma, kad 

laikomasi šių reikalavimų. 

3. Energijos vartojimo efektyvumas gaminiui veikiant naudojimo 
režimu 

Gaminio, kai jis veikia naudojimo režimu, energijos suvartojimas 

atitinka bent Energy Star 2.0 versijos vaizdo gavimo įrenginiams 

taikomus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.  

Energijos suvartojimas turi būti išmatuotas pagal 2012 m. gegužės 

mėn. bandymų metodą vaizdo gavimo įrenginių energijos 

3. Energijos vartojimo efektyvumas gaminiui veikiant naudojimo 
režimu 

Gaminio, kai jis veikia naudojimo režimu, energijos suvartojimas 

atitinka bent Energy Star 2.0 versijos vaizdo gavimo įrenginiams 

taikomus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. 

Energijos suvartojimas turi būti išmatuotas pagal 2012 m. gegužės 

mėn. bandymų metodą vaizdo gavimo įrenginių energijos 

suvartojimui nustatyti (galutinė 2.0 versija) arba lygiavertį metodą. 
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suvartojimui nustatyti (galutinė 2.0 versija)1 arba lygiavertį metodą. 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, taip pat Energy Star 2.0 versijos (arba, jei 

taikoma, naujesnės) ženklu pažymėti gaminiai, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. 

Taip pat pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba 

bandymo ataskaita, kuriais įrodoma, kad laikomasi šių reikalavimų. 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, taip pat Energy Star 2.0 versijos (arba, jei 

taikoma, naujesnės) ženklu pažymėti gaminiai, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. 

Taip pat pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba 

bandymo ataskaita, kuriais įrodoma, kad laikomasi šių reikalavimų. 

4. Nurodymai vartotojui kaip užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą  
 
Pateikiami patarimai, kaip optimizuoti tam tikro vaizdo gavimo 

įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą (popieriaus tvarkymo 

funkcijos, energijos vartojimo efektyvumo funkcijos, vartojimo 

reikmenys, pvz., rašalo ir (arba) dažomųjų miltelių kasetės); patarimai 

pateikiami raštu atskirame vartotojo vadovo skyriuje ir (arba) 

elektronine forma gamintojo interneto svetainėje. 

 
Patikra 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir 

4. Nurodymai vartotojui kaip užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą  
 
Pateikiami patarimai, kaip optimizuoti tam tikro vaizdo gavimo 

įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą (popieriaus tvarkymo 

funkcijos, energijos vartojimo efektyvumo funkcijos, vartojimo 

reikmenys, pvz., rašalo ir (arba) dažomųjų miltelių kasetės); patarimai 

pateikiami raštu atskirame vartotojo vadovo skyriuje ir (arba) 

elektronine forma gamintojo interneto svetainėje. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir 

kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 

                                                 
1 Pateikiamas https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 

laikomasi pirmiau nurodytos sąlygos. 

laikomasi pirmiau nurodytos sąlygos. 
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5. Gaminio ilgaamžiškumas ir garantija 
(netaikoma nuomos sutartims, į kurias įtraukta techninės priežiūros 

sąlyga) 

Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip penkerių metų taisymo arba 

pakeitimo garantija. Be to, konkurso dalyvis privalo užtikrinti, kad 

originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti 

(tiesiogiai arba iš kitų paskirtųjų atstovų) ne trumpiau kaip penkerius 

metus nuo pirkimo dienos. Ši sąlyga netaikoma neišvengiamomis ir 

laikinomis nuo gamintojo nepriklausančiomis aplinkybėmis, 

pavyzdžiui, stichinės nelaimės atveju. 

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat pripažįstami kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo 

deklaracija, kurioje teigiama, kad laikomasi minėtos sąlygos.  

5. Gaminio ilgaamžiškumas ir garantija 
(netaikoma nuomos sutartims su techninės priežiūros sąlyga) 

Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip penkerių metų taisymo arba 

pakeitimo garantija. Be to, konkurso dalyvis privalo užtikrinti, kad 

originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti 

(tiesiogiai arba iš kitų paskirtų subjektų) ne trumpiau kaip penkerius 

metus nuo pirkimo dienos. Ši sąlyga netaikoma neišvengiamomis ir 

laikinomis nuo gamintojo nepriklausančiomis aplinkybėmis, 

pavyzdžiui, stichinės nelaimės atveju. 

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat pripažįstami kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo 

deklaracija, kurioje teigiama, kad laikomasi minėtos sąlygos. 

(Šis reikalavimas netaikomas vaizdo gavimo įrenginiams, kuriuose 
kasetės nenaudojamos)  
 
6. Kasečių išteklių naudojimo efektyvumas. Pakartotinai naudoti 
pritaikytos dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo kasetės 
 
Gaminiui turi tikti regeneruotos dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo 

kasetės. 

Neturi būti įtaisų, neleidžiančių pakartotinai naudoti dažomųjų miltelių 

(Šis reikalavimas netaikomas vaizdo gavimo įrenginiams, kuriuose 
kasetės nenaudojamos)  
 
6. Kasečių išteklių naudojimo efektyvumas. Pakartotinai naudoti 
pritaikytos dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo kasetės 
 
Gaminiui turi tikti regeneruotos dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo 

kasetės. 

Neturi būti įtaisų, neleidžiančių pakartotinai naudoti dažomųjų miltelių 
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ir (arba) rašalo kasetes, ir neturi būti taikoma draudimo pakartotinai 

naudoti dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo kasetes praktika.  
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  

Taip pat pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba 

bandymo ataskaita, kuriais įrodoma, kad laikomasi šių reikalavimų. 

ir (arba) rašalo kasetes, ir neturi būti taikoma draudimo pakartotinai 

naudoti dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo kasetes praktika.  
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  

Taip pat pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba 

bandymo ataskaita, kuriais įrodoma, kad laikomasi šių reikalavimų. 

TAŠKŲ SKYRIMO KRITERIJAI TAŠKŲ SKYRIMO KRITERIJAI 

Taškai bus skiriami už: Taškai bus skiriami už: 

1. Didesnį energijos vartojimo efektyvumą gaminiui veikiant 
naudojimo režimu 

Taškai bus skiriami už kiekvienus 5 proc., kuriais energijos 

suvartojimas yra mažesnis, nei techninėse specifikacijose nurodytas 

energijos suvartojimas gaminiui veikiant naudojimo režimu, 

išmatuotas pagal 2012 m. gegužės mėn. bandymų metodą vaizdo 

gavimo įrenginių energijos suvartojimui nustatyti (galutinė 2.0 versija) 

arba lygiavertį metodą. 

 

Patikra 

Priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba bandymo 

ataskaita, kurioje nurodomas energijos suvartojimas gaminio 

1. Didesnį energijos vartojimo efektyvumą gaminiui veikiant 
naudojimo režimu 

Taškai bus skiriami už kiekvienus 5 proc., kuriais energijos 

suvartojimas yra mažesnis, nei techninėse specifikacijose nurodytas 

energijos suvartojimas gaminiui veikiant naudojimo režimu, 

išmatuotas pagal 2012 m. gegužės mėn. bandymų metodą vaizdo 

gavimo įrenginių energijos suvartojimui nustatyti (galutinė 2.0 versija) 

arba lygiavertį metodą. 

 

Patikra 

Pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba bandymo 

ataskaita, kuriuose nurodomas energijos suvartojimas gaminio 



 12 

naudojimo etapu. naudojimo etapu. 

 (Taikoma tik vaizdo gavimo įrenginiams, kurių didžiausia vienspalvio 

spausdinimo arba kopijavimo sparta yra mažesnė nei 25 A4 dydžio 

vaizdai per minutę). 

2. Dvipusį spausdinimą 
Taškai bus skiriami už vaizdo gavimo įrenginiuose įrengtą 

automatinio dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo įtaisą. 

Originalioje gamintojo pateikiamoje programinėje įrangoje dvipusio 

spausdinimo ir (arba) kopijavimo funkcija nustatoma kaip numatytoji. 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo 

ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip pat 

pripažįstamas gamintojo pareiškimas, kuriuo įrodoma, kad laikomasi 

šių reikalavimų. 

 
3. Energijos vartojimo efektyvumą gaminiui veikiant budėjimo 
režimu 
 
Taškai bus skiriami pagal vartojamąją galią, kai įrenginys yra tinklinį 

budėjimo režimą užtikrinančios būsenos, į kurią jis perjungiamas 

elektros energijos sunaudojimo valdymo arba panašia funkcija. Kuo 

mažesnė vartojamoji galia, tuo daugiau skiriama taškų.  

Energijos suvartojimas turi būti išmatuotas pagal 2012 m. gegužės 

mėn. bandymų metodą vaizdo gavimo įrenginių energijos 

suvartojimui nustatyti (galutinė 2.0 versija) arba lygiavertį metodą. 

 
3. Energijos vartojimo efektyvumą gaminiui veikiant budėjimo 
režimu 
 
Taškai bus skiriami pagal vartojamąją galią, kai įrenginys yra tinklinį 

budėjimo režimą užtikrinančios būsenos, į kurią jis perjungiamas 

elektros energijos sunaudojimo valdymo arba panašia funkcija. Kuo 

mažesnė vartojamoji galia, tuo daugiau skiriama taškų.  

Energijos suvartojimas turi būti išmatuotas pagal 2012 m. gegužės 

mėn. bandymų metodą vaizdo gavimo įrenginių energijos 

suvartojimui nustatyti (galutinė 2.0 versija) arba lygiavertį metodą. 
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Patikra 

Taip pat pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba 

bandymo ataskaita, kuriais įrodoma, kad laikomasi šių reikalavimų. 

 

Patikra 

Taip pat pripažįstami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba 

bandymo ataskaita, kuriais įrodoma, kad laikomasi šių reikalavimų. 

 

Aiškinamosios pastabos 
Pirkdamos vaizdo gavimo įrenginius, perkančiosios organizacijos gali sudaryti atskiras sutartis (pvz., dėl įrenginių tiekimo ir įrengimo darbų) su 

skirtingais rangovais. Todėl šiais atvejais už atitikties skirtingiems kriterijams užtikrinimą gali būti atsakingi skirtingi rangovai.  

Sutarties sudarymo kriterijai. Pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose perkančiosios organizacijos turi nurodyti, kiek papildomų taškų 

numatoma skirti pagal kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Pagal aplinkosauginius kriterijus apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 

15 proc. viso galimo taškų skaičiaus. 

 

Jeigu reikalavimus atitinkančios spausdinimo sistemos naudotojas naudoja kitokius pakartotinai užpildytus arba regeneruotus spausdinimo 

reikmenis, pirminio tiekėjo atitikties pareiškimas negalioja. Kad atitikties pareiškimas toliau galiotų, naudotojas turi susisiekti su pakartotinai 

užpildytų arba regeneruotų spausdinimo reikmenų tiekėju ir gauti naują atitikties patvirtinimą. 

Išlaidos per gyvavimo ciklą 
Vienas iš svarbiausių ŽVP įgyvendinimo aspektų yra aplinkosaugos požiūriu geriausių gaminių, palyginti su vidutiniais rinkos gaminiais, išlaidų 

per gyvavimo ciklą analizė. Dėl būtinybės pagrįsti viešąsias išlaidas išlaidų aspektai ypač svarbūs viešajam pirkimui. Valstybės narės turėtų būti 

skatinamos rinktis ilgalaikę vertę didinančius ir platesnes politikos nuostatas atitinkančius sprendimus. 

Pagal tokį požiūrį turėtų būti atsižvelgiama į pradines įrengimo išlaidas, numatomą naudojimo laikotarpį (laikoma, kad vidutinis vaizdo gavimo 

įrenginių naudojimo laikotarpis yra 5 metai) ir veiklos sąnaudas, įskaitant rašalo ir (arba) dažomųjų miltelių vartojimo reikmenų sąnaudas, bei 

elektros energijos suvartojimą. Veiklos sąnaudos daugiausia yra susijusios su vartojimo reikmenimis (rašalo ir dažomųjų miltelių kasetėmis) ir 

suvartojama elektros energija; šios išlaidos yra daug didesnės nei pradinė vaizdo gavimo įrenginio įsigijimo kaina. 
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Kaip ir perkant bet kuriuos kitus elektrą naudojančius gaminius, paprastai verta pirkti energiją efektyviai vartojančius modelius, nes sumažėja ir 

naudojimo išlaidos, ir poveikis aplinkai. Paprastai gaminio įsigijimo kaina nedaug priklauso nuo jo energijos vartojimo efektyvumo, ypač kai 

ketinama įsigyti vieną iš 25 proc. efektyviausiai energiją vartojančių rinkoje esančių modelių. 

 

Toliau pateikiami apskaičiavimai, kiek popieriaus sutaupoma naudojant dviejų rūšių spausdintuvus dėl dvipusio spausdinimo reikalavimo: 

 
1 lentelė. Sutaupymas dėl dvipusio spausdinimo reikalavimo per metus, 2005 m. duomenys. Šaltinis: EuP parengiamasis tyrimas 
„Vaizdo gavimo įrenginiai“ (4 grupė)  

Spausdintuvo rūšis Vaizdų per minutę 

skaičius 

Puslapių per dieną 

skaičius 

Dienų per metus 

skaičius 

Puslapio kaina (EUR) 2 Sutaupymas dėl dvipusio 

spausdinimo reikalavimo 

(EUR) 

EP (elektrofotografinis) 15 101 260 0,012 157,56 

EP (elektrofotografinis) 26  335 260 0,012 527,28 

EP (elektrofotografinis) 30 450 260 0,012 702 

IJ (rašalinis) darbo 15 16,6 260 0,012 25,9 

IJ (rašalinis) asmeninis 4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Galimo lėšų sutaupymo per metus dėl dvipusio spausdinimo reikalavimo naudojant vieną 15 vaizdų per minutę elektrografinį spausdintuvą, 

palyginti su vienpusiu spausdinimu, apskaičiavimas: 

Dėl dvipusio spausdinimo per metus sutaupoma lėšų = (101 puslapis per dieną * 260 dienų) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR per metus.  

Pateikti skaičiavimai rodo, kad visada spausdinant ne ant vienos, o ant abiejų lapo pusių, galima sutaupyti daug, jei naudojamas elektrografinis 

spausdintuvas, ir nemažai – jei naudojamas rašalinis spausdintuvas. Dar daugiau gali būti sutaupoma pasirinkus kelių vaizdų spausdinimą 

viename popieriaus lape, žr. 2-ą techninę specifikaciją. 
                                                 
2 Į kainą neįskaičiuota rašalo ir dažomųjų miltelių kaina. 
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Apskaičiuota3, kad, palyginti su dabartine Energy Star versija, komerciniai vaizdo gavimo įrenginių modeliai, atitinkantys ENERGY STAR 2.0 

versijos reikalavimus, energijos sunaudoja vidutiniškai 44 proc. mažiau, nei įprasti modeliai. Naudojant tokius įrenginius atitinkamai būtų 

sumažintos išlaidos energijai, palyginti su ne tokiais efektyviais modeliais. 

 

Taip pat apskaičiuota, kad jeigu Jungtinėse Amerikos Valstijose (rinka panašaus dydžio kaip Europos Sąjungos) visi per metus parduodami 

vaizdo gavimo įrenginiai atitiktų naujus ENERGY STAR 2.0 versijos kriterijus, bendros išlaidos elektros energijai sumažėtų 1,7 mlrd. USD, o 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas per metus būtų sumažintas tiek, kiek per metus šių dujų išmeta daugiau nei 240 000 automobilių. 

 

ES Energy Star svetainėje yra naudinga priemonė, leidžianti apskaičiuoti, kiek galima sutaupyti perkant efektyviau energiją vartojantį gaminį: 

http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Apskaičiavimai grindžiami 2013 m. kovo mėn. ENERGY STAR galutinės 2.0 versijos vaizdo gavimo įrenginių taupymo analizės duomenimis. 
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