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ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijai, taikomi santechnikos įtaisams 
 
Žaliasis viešasis pirkimas (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikti ES ŽVP kriterijai, parengti gaminių grupei „santechnikos 
įtaisai“. Pridėtoje techninio pagrindimo ataskaitoje pateikta išsami informacija apie šių kriterijų parinkimo motyvus ir nuorodos į papildomą informaciją. 
 
Kiekvienai gaminių (paslaugų) grupei pateikta po du kriterijų rinkinius: 
 
 pagrindiniai kriterijai, kuriuos bet kuri perkančioji organizacija gali taikyti visose valstybėse narėse ir kurie yra susiję su pagrindiniais poveikio 

aplinkai būdais. Jie parengti taip, kad juos taikant būtų patiriama kuo mažesnė papildoma tikrinimo arba sąnaudų našta;  
 išsamūs kriterijai, skirti tiems, kurie pageidauja įsigyti geriausius rinkoje parduodamus gaminius. Taikant šiuos kriterijus gali reikėti įdėti papildomų 

tikrinimo pastangų arba gali būti patirta šiek tiek daugiau sąnaudų, palyginti su atvejais, kai įsigyjama kitų tokių pat funkcinių galimybių gaminių. 
 
1. Apibrėžtys ir taikymo sritis 
 
Šis dokumentas taikomas viešojo santechnikos įtaisų pirkimo veiklai. Nustatant šiuos kriterijus, santechnikos įtaisai apibrėžiami kaip įtaisai, priskiriami šioms 
gaminių grupėms:  
1) čiaupai; 
2) dušo galvutės; 
3) dušai.  
 
Šios gaminių grupės apibrėžiamos taip1: 
 
čiaupas − tiesiogiai arba netiesiogiai, mechaniškai ir (arba) automatiškai veikiantis vožtuvas, iš kurio imamas vanduo; 
 
dušo galvutė – 

a) stacionarus virš galvos arba šone įtaisomas dušo išvadas, čiurkšlinis į kūną nukreipiamas dušo išvadas arba panašus prietaisas, kurį galima reguliuoti 
ir kuriuo vanduo iš tiekimo sistemos nukreipiamas į naudotoją, arba 

b) judamas rankoje laikomas dušo išvadas, kuris dušo žarna prijungiamas prie čiaupo ir kurį, naudojant atitinkamą laikiklį, galima pakabinti tiesiai ant 
čiaupo arba ant sienos; 

 
dušas – dušo galvutės ir tarpusavyje susijusių reguliavimo vožtuvų ir (arba) prietaisų, supakuotų ir parduodamų kaip komplektas, derinys. 

                                                 
1 Papildomos apibrėžtys ir šiame kriterijų dokumente vartojami terminai pateikti dokumento pabaigoje esančiame terminų žodynėlyje. 
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Šiai gaminių grupei priklauso santechnikos įtaisai, paprastai naudojami viešojo naudojimo pastatuose, pvz., mokyklose, biurų pastatuose, ligoninėse, plaukimo 
baseinuose, sporto centruose ir kituose buitinės ir nebuitinės paskirties pastatuose. 
 
ŽVP kriterijai netaikomi šių rūšių gaminiams: 

• vonios čiaupams; 
• išoriniams čiaupams; 
• nebuitiniams specialios paskirties čiaupams, dušo galvutėms ir dušams, kuriems reikalingas neribojamas vandens srautas, kad jie galėtų atlikti 

numatytą funkciją (pvz., laboratoriniai apsauginiai čiaupai ir dušai, profesionalūs virtuvės čiaupai); 
• čiaupams, kuriems taikomas ŽVP kriterijų rinkinys, skirtas sodininkystės gaminiams ir paslaugoms. 

 
2. Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai 
  
Pagrindiniai santechnikos įtaisų poveikio aplinkai būdai yra susiję su šių įtaisų naudojimo etapu, t. y. vandens ir jam sušildyti reikalingos energijos vartojimu. 
Kiti, gerokai mažesnio poveikio aplinkai būdai yra, pvz., teršalų išmetimas per gamybos procesus ir pavojingų bei nepavojingų atliekų susidarymas. 
Efektyvaus vandens naudojimo reikalavimų nustatymas santechnikos įtaisams padės sumažinti vandens ir susijusias vandens šildymo sąnaudas, o tai padės 
sumažinti poveikį aplinkai, susijusį su vandens tiekimu, paskirstymu ir nuotekų valymu, taip pat su energijos gamyba ir šiam procesui reikalingu aušinimo 
vandeniu. 
 

Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai  ŽVP principas 
 

• Vandens sąnaudos, ypač 
naudojimo etapu 

• Energijos vartojimas, 
pirmiausia vandeniui šildyti 

• Teršalų išmetimas į orą ir 
vandenį, daugiausia dėl 
energijos generavimo ir 
gamybos procesų  
 

  
 
 
 
 

• Naujuose ir renovuojamuose 
pastatuose įrengti efektyviai 
vandenį ir energiją naudojančius 
santechnikos įtaisus 

 

Poveikio būdų eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą.  
 
Išsamios informacijos apie gaminių grupę „santechnikos įtaisai“, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus ir kitus šaltinius, pateikta techninio 
pagrindimo ataskaitoje. 
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3. ES ŽVP kriterijai, taikomi santechnikos įtaisams 
 
Remiantis techninio pagrindimo ataskaitoje pateiktais duomenimis ir informacija, siūlomi tokie ES ŽVP kriterijų rinkiniai:  
 
a) efektyviai vandenį naudojančių santechnikos įtaisų pirkimo kriterijai (3.1); 
b) naujose arba renovuojamose patalpose vykdomų įrengimo darbų kriterijai (3.2), kurie galėtų būti taikomi kaip papildomi kriterijai kartu su efektyviai 

vandenį naudojančių santechnikos įtaisų pirkimo kriterijais.  
 
 

3.1. ES ŽVP kriterijai, taikomi santechnikos įtaisams 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtų efektyviai vandenį 
naudojančių santechnikos įtaisų pirkimas. 

Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtų efektyviai vandenį 
naudojančių santechnikos įtaisų pirkimas. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. Vandens sąnaudos ir susijęs sutaupytas energijos kiekis 
1A. Maksimalus gaunamas vandens srautas 

Maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant 
vandens slėgio, negali viršyti 1 lentelėje pateiktų verčių. 
 

1 lentelė. Maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisų 
Gaminių pogrupis Vandens srautas 

[l/min.] 
Virtuvės čiaupai 8,0 

Praustuvo čiaupai 7,0 

Dušo galvutės arba dušai [1] 9,0 
Pastaba [1]. Dušo galvutės ir dušai, kurie gali purkšti vandenį keliais būdais, 
turi atitikti reikalavimą nustačius didžiausią vandens srautą. 
 

 
1. Vandens sąnaudos ir susijęs sutaupytas energijos kiekis 
1A. Maksimalus gaunamas vandens srautas 
Maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant 
vandens slėgio, negali viršyti 1 lentelėje pateiktų verčių. 
 
1 lentelė. Maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisų 

Gaminių pogrupis Vandens srautas 
[l/min.] 

Virtuvės 
čiaupai[1] 

be srauto ribojimo įtaiso 6,0 
su srauto ribojimo įtaisu[2]| 8,0 

Praustuvo 
čiaupai[1] 

be srauto ribojimo įtaiso 6,0 
su srauto ribojimo įtaisu[2]| 8,0 

Dušo galvutės arba dušai[3] 8,0 

Pastaba [1]. Čiaupai gali būti tiekiami su srauto ribojimo įtaisu arba be jo. 
Maksimalus gaunamas vandens srautas priklauso nuo to, ar toks įtaisas yra. 
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Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Jeigu toks ženklas nesuteiktas, perkančiajai organizacijai patikrinti kartu su 
paraiška pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal EN standarte (žr. 
toliau 2 lentelėje pateiktą sąrašą) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą 
bandymų procedūrą rezultatai. Gaminiai, kurie, kaip nurodė gamintojas, 
yra tinkami naudoti aukšto slėgio sistemose (paprastai 1,0–5,0 bar), 
bandomi esant 1,5, 3,0 ir 4,5 bar (± 0,2 bar) slėgiui, o gaminiai, kurie, 
kaip nurodė gamintojas, yra tinkami naudoti žemo slėgio sistemose 
(paprastai 0,1–0,5 bar) – esant 0,2, 0,3 ir 0,5 bar (± 0,02 bar) slėgiui. 
Trijų matavimų vidurkis negali viršyti 1 lentelėje nurodytų maksimalaus 
gaunamo vandens srauto verčių. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. 
Taip pat priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami 
įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų. 
 
2 lentelė. Santechnikos įtaisams taikomi EN standartai 

Numeris Pavadinimas 

EN 200  
Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo 
sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji 
techniniai reikalavimai 

EN 816  Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai (PN 10) 

EN 817  Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai 
(PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai 

EN 1111  Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai 
(PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai 

EN 1112  
Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo 
sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji 
techniniai reikalavimai 

Pastaba [2]. Srauto ribojimo įtaisu turi būti galima nustatyti, kad numatytasis 
vandens srautas (vandens taupymo režimas) būtų ne didesnis kaip 6 l/min. 
Maksimalus gaunamas vandens srautas turi neviršyti 8 l/min. 
Pastaba [3]. Dušo galvutės ir dušai, kurie gali purkšti vandenį keliais būdais, 
turi atitikti reikalavimą nustačius didžiausią vandens srautą. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Jeigu toks ženklas nesuteiktas, perkančiajai organizacijai patikrinti kartu su 
paraiška pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal EN standarte (žr. 
toliau 2 lentelėje pateiktą sąrašą) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą 
bandymų procedūrą rezultatai. Gaminiai, kurie, kaip nurodė gamintojas, yra 
tinkami naudoti aukšto slėgio sistemose (paprastai 1,0–5,0 bar), bandomi esant 
1,5, 3,0 ir 4,5 bar (± 0,2 bar) slėgiui, o gaminiai, kurie, kaip nurodė 
gamintojas, yra tinkami naudoti žemo slėgio sistemose (paprastai 0,1–0,5 bar) 
– esant 0,2, 0,3 ir 0,5 bar (± 0,02 bar) slėgiui. Trijų matavimų vidurkis negali 
viršyti 1 lentelėje nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių. 
Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba 
jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. 
Be to, jeigu gaminyje sumontuotas srauto ribojimo įtaisas, turi būti pateiktas 
naudojamo įtaiso aprašas (t. y. pagrindiniai jo techniniai parametrai ir 
įrengimo, nustatymo ir naudojimo instrukcijos). 
Taip pat priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami 
įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų. 
 
2 lentelė. Santechnikos įtaisams taikomi EN standartai 

Numeris Pavadinimas 

EN 200  
Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo 
sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji 
techniniai reikalavimai 

EN 816  Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai (PN 10) 
EN 817  Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai 
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EN 1286 Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai mechaniniai 
maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai 

EN 1287 Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai 
maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai | 

EN 15091 Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir 
uždaromi santechnikos įtaisai 

EN 248  Santechnikos įtaisai. Bendrieji techniniai elektrolitinių 
nikelio ir chromo dangų reikalavimai 

EN60335-1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai 

EN60335-2-35 
Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. 
Sauga. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio 
vandens šildytuvams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai 

EN 1111  Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai 
(PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai 

EN 1112  
Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo 
sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji 
techniniai reikalavimai 

EN 1286 Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai mechaniniai 
maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai 

EN 1287 Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai 
maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai | 

EN 15091 Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir 
uždaromi santechnikos įtaisai 

EN 248  Santechnikos įtaisai. Bendrieji techniniai elektrolitinių 
nikelio ir chromo dangų reikalavimai 

EN60335-1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai 

EN60335-2-35 
Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. 
Sauga. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio 
vandens šildytuvams 

 

 
1B. Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas 
Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisų, 
nepaisant vandens slėgio, turi būti ne mažesnis už 3 lentelėje pateiktas vertes. 
 

3 lentelė. Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos 
įtaisų 

Gaminių pogrupis Vandens srautas [l/min.] 

 
1B. Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas 
Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisų, 
nepaisant vandens slėgio, turi būti ne mažesnis už 3 lentelėje pateiktas vertes. 
 
3 lentelė. Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos 
įtaisų 

Gaminių pogrupis Vandens srautas [l/min.] 
Virtuvės čiaupai 2,0 
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Virtuvės čiaupai 2,0 

Praustuvo čiaupai 2,0 

Dušo galvutės ir dušai 4,5 

Elektriniai dušai ir mažaslėgiai 
dušai2 
 

3,0 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Jeigu toks ženklas nesuteiktas, perkančiajai organizacijai patikrinti kartu su 
paraiška pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal EN standarte (žr. 
2 lentelėje pateiktą sąrašą) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą 
bandymų procedūrą rezultatai. Gaminiai, kurie, kaip nurodė gamintojas, yra 
tinkami naudoti aukšto slėgio sistemose (paprastai 1,0–5,0 bar), bandomi esant 
1,5, 3,0 ir 4,5 bar (± 0,2 bar) slėgiui, o gaminiai, kurie, kaip nurodė 
gamintojas, yra tinkami naudoti žemo slėgio sistemose (paprastai 0,1–0,5 bar) 
– esant 0,2, 0,3 ir 0,5 bar (± 0,02 bar) slėgiui. Trijų matavimų vidurkis negali 
būti mažesnis už 3 lentelėje nurodytas srauto vertes. Bandymus atlieka 
laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio 
standarto bendruosius reikalavimus.  
Taip pat priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami 
įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų. 
 

Praustuvo čiaupai 2,0 

Dušo galvutės ir dušai 4,5 

Elektriniai dušai ir mažaslėgiai 
dušai2 3,0 

 
Patikra  
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  
Jeigu toks ženklas nesuteiktas, perkančiajai organizacijai patikrinti kartu su 
paraiška pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal EN standarte (žr. 
2 lentelėje pateiktą sąrašą) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą 
bandymų procedūrą rezultatai. Gaminiai, kurie, kaip nurodė gamintojas, 
yra tinkami naudoti aukšto slėgio sistemose (paprastai 1,0–5,0 bar), 
bandomi esant 1,5, 3,0 ir 4,5 bar (± 0,2 bar) slėgiui, o gaminiai, kurie, 
kaip nurodė gamintojas, yra tinkami naudoti žemo slėgio sistemose 
(paprastai 0,1–0,5 bar) – esant 0,2, 0,3 ir 0,5 bar (± 0,02 bar) slėgiui. 
Trijų matavimų vidurkis negali būti mažesnis už 3 lentelėje nurodytas srauto 
vertes. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 
arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus.   
Taip pat priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami 
įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų. 
 

 

 
1C. Temperatūros reguliavimas 
(šis kriterijus netaikomas dušo galvutėms ir santechnikos įtaisams, 
montuojamiems vandens tiekimo sistemose, kuriose temperatūra jau yra 
reguliuojama) 
Santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas pažangus įtaisas arba įdiegtas 
pažangus techninis sprendimas, suteikiantis galimybę reguliuoti temperatūrą.    

 
1C. Temperatūros reguliavimas 
(šis kriterijus netaikomas dušo galvutėms ir santechnikos įtaisams, 
montuojamiems vandens tiekimo sistemose, kuriose temperatūra jau yra 
reguliuojama) 
Santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas pažangus įtaisas arba įdiegtas 
pažangus techninis sprendimas, suteikiantis galimybę reguliuoti temperatūrą.    

                                                 
2 Parduodami gaminiai turi būti tinkami žemo slėgio sistemoms, paprastai veikiančioms esant 0,1–0,5 bar slėgiui. 



 7 

Valdžios institucijos pagal savo poreikius gali pasirinkti vieną iš šių variantų:   
 
a) santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas karšto vandens vožtuvas; 
 
b) santechnikos įtaisai turi turėti termostatinio reguliavimo galimybę; 
 
c) santechnikos įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad šaltas vanduo būtų 
tiekiamas esant vidurinei padėčiai. 
 
Dušai su dviem svirtimis arba rankenomis šio kriterijaus neatitinka. 
 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gali būti pateikta gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai.  
Jeigu tiekiamo vandens temperatūra jau reguliuojama, paraiškos teikėjas 
paaiškina konkrečią techninę savybę, dėl kurios santechnikos įtaisas yra 
tinkamas montuoti tokioje sistemoje. 
 

Valdžios institucijos pagal savo poreikius gali pasirinkti vieną iš šių variantų:   
 
a) santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas karšto vandens vožtuvas; 
 
b) santechnikos įtaisai turi turėti termostatinio reguliavimo galimybę; 
 
c) santechnikos įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad šaltas vanduo būtų 
tiekiamas esant vidurinei padėčiai. 
 
Dušai su dviem svirtimis arba rankenomis šio kriterijaus neatitinka. 
 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gali būti pateikta gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai.  
Jeigu tiekiamo vandens temperatūra jau reguliuojama, paraiškos teikėjas 
paaiškina konkrečią techninę savybę, dėl kurios santechnikos įtaisas yra 
tinkamas montuoti tokioje sistemoje. 
 

 
1D. Masiškai ir dažnai naudojamų santechnikos įtaisų naudojimo 
trukmės kontrolė 
Santechnikos įtaisai, sumontuoti nebuitinėse patalpose ir skirti naudoti 
masiškai ir dažnai (pvz., santechnikos įtaisai, naudojami mokyklų, biurų, 
ligoninių, baseinų ir panašių patalpų viešuosiuose tualetuose arba prausyklose) 
turi turėti vieno vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę (t. y. 
sunaudojamo vandens kiekio ribojimo galimybę). Tai galima užtikrinti 
gaminiuose sumontuojant įtaisus, kurie sustabdo vandens srautą praėjus tam 
tikram laikui, jeigu santechnikos įtaisas nenaudojamas (pvz., jutikliai, kurie 
sustabdo vandens srautą, kai naudotojas pasitraukia iš jutiklio veikimo zonos), 
ir (arba) praėjus nustatytam naudojimo laikui (pvz., trukmės ribotuvai, kurie 
sustabdo vandens srautą, kai pasibaigia ilgiausia vandens tekėjimo trukmė). 

 
1D. Masiškai ir dažnai naudojamų santechnikos įtaisų naudojimo 
trukmės kontrolė 
Santechnikos įtaisai, sumontuoti nebuitinėse patalpose ir skirti naudoti 
masiškai ir dažnai (pvz., santechnikos įtaisai, naudojami mokyklų, biurų, 
ligoninių, baseinų ir panašių patalpų viešuosiuose tualetuose arba prausyklose) 
turi turėti vieno vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę (t. y. 
sunaudojamo vandens kiekio ribojimo galimybę). Tai galima užtikrinti 
gaminiuose sumontuojant įtaisus, kurie sustabdo vandens srautą praėjus tam 
tikram laikui, jeigu santechnikos įtaisas nenaudojamas (pvz., jutikliai, kurie 
sustabdo vandens srautą, kai naudotojas pasitraukia iš jutiklio veikimo zonos), 
ir (arba) praėjus nustatytam naudojimo laikui (pvz., trukmės ribotuvai, kurie 
sustabdo vandens srautą, kai pasibaigia ilgiausia vandens tekėjimo trukmė). 
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a) Jeigu valdžios institucija pageidauja turėti trukmės kontrolės sistemą: 
santechnikos įtaisų su trukmės ribotuvais nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo 
trukmė turėtų neviršyti 15 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 35 sekundžių, 
jeigu tai dušai. Nepaisant to, gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad 
montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į numatomą 
gaminio naudojimo būdą.  
 
b) Jeigu valdžios institucija pageidauja turėti jutikliais valdomą sistemą: 
santechnikos įtaisų su jutikliu išjungimo delsa baigus naudoti turi neviršyti 
2 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 3 sekundžių, jeigu tai dušai. Be to, 
santechnikos įtaisuose su jutikliu turi būti įmontuota „techninis saugumo 
elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 
2 minučių, kad būtų išvengta avarijos arba nuolatinio vandens tekėjimo iš 
čiaupų arba dušų, kai jie nenaudojami.  
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gali būti pateikta gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai (trukmės ribotuvams iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, 
jutikliams nustatyta išjungimo delsa baigus naudoti). 
 

 
a) Jeigu valdžios institucija pageidauja turėti trukmės kontrolės sistemą: 
santechnikos įtaisų su trukmės ribotuvais nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo 
trukmė turėtų neviršyti 15 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 35 sekundžių, 
jeigu tai dušai. Nepaisant to, gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad 
montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į numatomą 
gaminio naudojimo būdą.  
 
b) Jeigu valdžios institucija pageidauja turėti jutikliais valdomą sistemą: 
santechnikos įtaisų su jutikliu išjungimo delsa baigus naudoti turi neviršyti 
1 sekundės, jeigu tai čiaupai, arba 3 sekundžių, jeigu tai dušai. Be to, 
santechnikos įtaisuose su jutikliu turi būti įmontuota „techninis saugumo 
elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 
2 minučių, kad būtų išvengta avarijos arba nuolatinio vandens tekėjimo iš 
čiaupų arba dušų, kai jie nenaudojami.  
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gali būti pateikta gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai (trukmės ribotuvams iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, 
jutikliams nustatyta išjungimo delsa baigus naudoti). 
 

 
 

 
2. Cheminės ir higieninės medžiagų savybės 
Gaminiuose naudojamos medžiagos, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, 
arba su jomis susijusios priemaišos į žmonėms vartoti skirtą vandenį negali 
išskirti jokių junginių, jeigu dėl to tiesiogiai arba netiesiogiai nukentėtų 
žmonių sveikatos apsauga3. Jos niekaip nepablogina žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės – nei išvaizdos, nei kvapo, nei skonio. Laikantis 
rekomenduojamų tinkamo medžiagų naudojimo apribojimų (t. y. naudojimo 
sąlygų, išdėstytų atitinkamuose 2 lentelėje nurodytuose EN standartuose), 
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medžiagose negali įvykti jokių pakitimų, dėl kurių pablogėtų gaminio 
veikimas. Korozijai nepakankamai atsparios medžiagos deramai apsaugomos, 
kad nekeltų pavojaus sveikatai. 
  
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  
Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 
laikomasi pirmiau išdėstytos sąlygos, pateikiant pažymos, kurioje 
patvirtinama, kad laikomasi medžiagoms ir (arba) gaminiams, kurie liečiasi su 
geriamuoju vandeniu, keliamų higienos reikalavimų, nustatytų valstybės 
narės, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, nacionaliniuose teisės aktuose, 
kopiją. 
 

 
2. Gaminio kokybė ir ilgaamžiškumas 
 
2.1. Atviro paviršiaus būklė ir dangos kokybė 
Santechnikos gaminiai, padengti metaline nichromo danga (nepaisant to, koks 
yra dengiamos medžiagos pobūdis), turi atitikti EN 248 standartą. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus (jeigu jie nurodyti) 
atitinkantis susijęs 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus.  
Jeigu toks ženklas nesuteiktas, perkančiajai organizacijai patikrinti kartu su 
paraiška pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal EN 248 standarte arba 
jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai. 
Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba 
jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. 
Taip pat priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami 
įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų. 
 
2.2. Galimybė taisyti ir įsigyti atsarginių dalių 
Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad galutinis naudotojas arba 

 
3. Gaminio kokybė ir ilgaamžiškumas 
 
3.1. Atviro paviršiaus būklė ir dangos kokybė 
Santechnikos gaminiai, padengti metaline nichromo danga (nepaisant to, koks 
yra dengiamos medžiagos pobūdis), turi atitikti EN 248 standartą. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus (jeigu jie nurodyti) 
atitinkantis susijęs 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus.  
Jeigu toks ženklas nesuteiktas, perkančiajai organizacijai patikrinti kartu su 
paraiška pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal EN 248 standarte arba 
jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai. 
Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba 
jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. 
Taip pat priimami gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami 
įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų. 
 
3.2. Galimybė taisyti ir įsigyti atsarginių dalių 
Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad galutinis naudotojas arba 
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kvalifikuotas meistras prireikus galėtų nesunkiai pakeisti keičiamas jo 
sudedamąsias dalis. Informacija apie tai, kurios sudedamosios dalys gali būti 
keičiamos, turi būti aiškiai pateikta prie gaminio pridėtame informaciniame 
lape. Paraiškos teikėjas taip pat privalo pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis 
vadovaudamasis galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus 
galėtų atlikti elementarius taisymo darbus. 
Be to, paraiškos teikėjas privalo užtikrinti, kad atsarginių dalių būtų galima 
įsigyti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo pirkimo dienos. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi pirmiau 
išdėstytos sąlygos. 
Paraiškos teikėjas privalo pateikti aprašą, kaip pakeisti sudedamąsias dalis, ir 
suteikti galimybės įsigyti atsarginių dalių garantiją. 
 
2.3. Garantija 
Paraiškos teikėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip ketverių metų taisymo 
arba pakeitimo garantiją. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi pirmiau 
išdėstytos sąlygos. 
 

kvalifikuotas meistras prireikus galėtų nesunkiai pakeisti keičiamas jo 
sudedamąsias dalis. Informacija apie tai, kurios sudedamosios dalys gali būti 
keičiamos, turi būti aiškiai pateikta prie gaminio pridėtame informaciniame 
lape. Paraiškos teikėjas taip pat privalo pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis 
vadovaudamasis galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus 
galėtų atlikti elementarius taisymo darbus. 
Be to, paraiškos teikėjas privalo užtikrinti, kad atsarginių dalių būtų galima 
įsigyti ne trumpiau kaip septynerius metus nuo pirkimo dienos. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi pirmiau 
išdėstytos sąlygos. 
Paraiškos teikėjas privalo pateikti aprašą, kaip pakeisti sudedamąsias dalis, ir 
suteikti galimybės įsigyti atsarginių dalių garantiją. 
 
3.3. Garantija 
Paraiškos teikėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip ketverių metų taisymo 
arba pakeitimo garantiją. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi pirmiau 
išdėstytos sąlygos. 
 

 
3. Naudotojui pateikiama informacija 
Kartu su gaminiu naudotojui pateikiama tokia spausdinta (ant pakuotės ir 
(arba) prie gaminio pridėtuose dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo 
informacija: 
a) įrengimo nurodymai, įskaitant informaciją apie konkrečius darbinius 

slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas; 
b) rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį (įskaitant jo 

 
4. Naudotojui pateikiama informacija 
Kartu su gaminiu naudotojui pateikiama tokia spausdinta (ant pakuotės ir 
(arba) prie gaminio pridėtuose dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo 
informacija: 
a) įrengimo nurodymai, įskaitant informaciją apie konkrečius darbinius 

slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas; 
b) rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį (įskaitant jo 
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valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą), pateikiant visus susijusius 
nurodymus, visų pirma:   

 i) patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius; 
ii) informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti; 
iii) nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius, jei iš čiaupo varva vanduo; 
iv) patarimus, kaip valyti santechnikos įtaisus naudojant tinkamas 

medžiagas, kad nebūtų pažeisti jų vidaus arba išorės paviršiai; 
v) patarimus, kaip reguliariai ir tinkamai prižiūrėti aeratorius. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi pirmiau 
išdėstytos sąlygos. 
 

valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą), pateikiant visus susijusius 
nurodymus, visų pirma:  

i) patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius; 
ii) informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti; 
iii) nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius, jei iš čiaupo varva vanduo; 
iv) patarimus, kaip valyti santechnikos įtaisus naudojant tinkamas 

medžiagas, kad nebūtų pažeisti jų vidaus arba išorės paviršiai; 
v) patarimus, kaip reguliariai ir tinkamai prižiūrėti aeratorius. 
 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi pirmiau 
išdėstytos sąlygos. 
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3.2. ES ŽVP kriterijai, taikomi santechnikos įtaisų įrengimui 
Jeigu perkami įrengimo darbai, šie kriterijai turi būti taikomi kaip papildomi kriterijai kartu su 3.1 skirsnyje išdėstytais kriterijais. 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
DALYKAS DALYKAS 

Naujų efektyviai vandenį naudojančių santechnikos įtaisų įrengimas arba jų 
keitimas. 

Naujų efektyviai vandenį naudojančių santechnikos įtaisų įrengimas arba jų 
keitimas. 

ATRANKOS KRITERIJUS ATRANKOS KRITERIJUS 
 

1. Santechnikos įtaisų įrengimo atveju rangovas įrodo, kad santechnikos 
įtaisų įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir patyrę 
darbuotojai. 

Be to, rangovas pateikia santechnikos įtaisų įrengimo darbų, kuriuos rangovas 
atliko per paskutinius penkerius metus, sąrašą ir svarbiausių darbų tinkamo 
atlikimo pažymas. 

Patikra 
Rangovas pateikia už projektą atsakingų asmenų sąrašą, kuriame turi būti 
nurodytas jų išsilavinimas, profesinė kvalifikacija ir susijusi patirtis. Jeigu 
darbą ketinama pavesti subrangovams, į šį sąrašą turėtų būti įtraukti 
subrangovų samdomi asmenys ir nurodyti ankstesni projektai, įgyvendinti per 
paskutinius penkerius metus. 

 

1. Santechnikos įtaisų įrengimo atveju rangovas įrodo, kad santechnikos 
įtaisų įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir patyrę 
darbuotojai. 

Be to, rangovas pateikia santechnikos įtaisų įrengimo darbų, kuriuos rangovas 
atliko per paskutinius penkerius metus, sąrašą ir svarbiausių darbų tinkamo 
atlikimo pažymas. 

Patikra  
Rangovas pateikia už projektą atsakingų asmenų sąrašą, kuriame turi būti 
nurodytas jų išsilavinimas, profesinė kvalifikacija ir susijusi patirtis. Jeigu 
darbą ketinama pavesti subrangovams, į šį sąrašą turėtų būti įtraukti 
subrangovų samdomi asmenys ir nurodyti ankstesni projektai, įgyvendinti per 
paskutinius penkerius metus. 
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SUTARTIES SĄLYGA SUTARTIES SĄLYGA 
 

2. Rangovas užtikrina, kad santechnikos įtaisai būtų su jutikliais arba 
trukmės ribotuvais 

• Jeigu naudojami jutikliai, suderinus su perkančiąja organizacija 
nustatomi tinkami jautrio ir delsos dydžiai, kurie atitiktų naudotojų 
poreikius, bet nesudarytų galimybės sunaudoti per daug vandens ir 
energijos. 

• Patikrinama, ar jutikliai tinkamai veikia ir ar jie yra pakankamai 
jautrūs, kad reaguotų į įprastus naudotojų judesius. 

• Jeigu naudojami trukmės ribotuvai, suderinus su perkančiąja 
organizacija, nustatoma derama trukmė, atitinkanti naudotojų 
poreikius, tačiau nesudaranti galimybės sunaudoti per daug vandens ir 
susijusios energijos. 

 

Patikra  
Rangovo patvirtinimas arba kitoks įrodymas, kad bus atliktas reikiamas 
reguliavimas ir kalibravimas. 

 

2. Rangovas užtikrina, kad santechnikos įtaisai būtų su jutikliais arba 
trukmės ribotuvais 

• Jeigu naudojami jutikliai, suderinus su perkančiąja organizacija 
nustatomi tinkami jautrio ir delsos dydžiai, kurie atitiktų naudotojų 
poreikius, bet nesudarytų galimybės sunaudoti per daug vandens ir 
energijos. 

• Patikrinama, ar jutikliai tinkamai veikia ir ar jie yra pakankamai 
jautrūs, kad reaguotų į įprastus naudotojų judesius. 

• Jeigu naudojami trukmės ribotuvai, suderinus su perkančiąja 
organizacija, nustatoma derama trukmė, atitinkanti naudotojų 
poreikius, tačiau nesudaranti galimybės sunaudoti per daug vandens 
ir susijusios energijos. 

 

Patikra 
Rangovo patvirtinimas arba kitoks įrodymas, kad bus atliktas reikiamas 
reguliavimas ir kalibravimas. 
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Paaiškinimai 
 
Pirkdamos santechnikos įtaisus, perkančiosios organizacijos gali sudaryti atskiras sutartis (pvz., dėl projektavimo, įrangos tiekimo ir įrengimo darbų) su 
skirtingais rangovais. Todėl tokiais atvejais atskiri rangovai gali būti atsakingi už skirtingų kriterijų laikymąsi.  
Užtikrinama, kad naudotojui skirta informacija (kartu su nuoroda į gamintojo interneto svetainėje skelbiamą informaciją) baigus įrengimo darbus būtų 
perduota atitinkamam asmeniui. 
 

Techninė priežiūra 

Siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, santechnikos įtaisai turi būti deramai prižiūrimi. Po tam tikro laiko kai kurios santechnikos įtaisų sudedamosios 
dalys gali prarasti reikiamas savybes, pvz., tarpikliai gali nebeužtikrinti apsaugos nuo varvėjimo, todėl tas sudedamąsias dalis gali reikėti pakeisti. Taigi pagal 
numatytą planą turėtų būti tikrinama santechnikos įtaisų būklė ir keičiamos pasenusios sudedamosios dalys. 
 

Išlaidų aspektai 
 
Gyvavimo ciklo išlaidos 
 
Perkančioji organizacija gali pageidauti taikyti gyvavimo ciklo išlaidų metodą, skirtą nustatyti išlaidoms, patiriamoms per visą santechnikos įtaiso naudojimo 
ciklą. Šis vertinimas turėtų būti grindžiamas pradinėmis santechnikos įtaiso įrengimo išlaidomis, numatomu jo naudojimo laikotarpiu, santechnikos įtaiso 
keitimo išlaidomis ir numatomu pakeistų santechnikos įtaisų naudojimo laikotarpiu, taip pat išlaidomis vandeniui ir energijai, patiriamomis per visą 
santechnikos įtaiso naudojimo laikotarpį. Perkančiajai organizacijai reikės nustatyti jos naudojamo vandens (įskaitant tiekiamą karštą vandenį) kainą ir 
numatomą tos kainos didėjimo laikui bėgant normą, taip pat investicijoms taikytiną palūkanų normą. Kad vertinimo etapu galėtų įvertinti atskirus pasiūlymus, 
perkančioji organizacija, nustačiusi aiškius vertinimo kriterijus, taip pat gali pareikalauti, kad tokį vertinimą atliktų konkurso dalyvis.  
Jeigu taikomas „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo“ kriterijus, gyvavimo ciklo išlaidos gali būti vienas iš sutarties sudarymo kriterijų. 
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Terminų žodynėlis 
 
Nustatant šiuos ŽVP kriterijus, taikomos šios apibrėžtys: 
 

1) čiaupas − tiesiogiai arba netiesiogiai, mechaniškai ir (arba) automatiškai veikiantis vožtuvas, iš kurio imamas vanduo; 

2) dušo galvutė – 

a) stacionarus virš galvos arba šone įtaisomas dušo išvadas, čiurkšlinis į kūną nukreipiamas dušo išvadas arba panašus prietaisas, kurį galima reguliuoti ir 
kuriuo vanduo iš tiekimo sistemos nukreipiamas į naudotoją, arba 

b) judamas rankoje laikomas dušo išvadas, kuris dušo žarna prijungiamas prie čiaupo ir kurį, naudojant atitinkamą laikiklį, galima pakabinti tiesiai ant 
čiaupo arba ant sienos; 

3) dušas – dušo galvutės ir tarpusavyje susijusių reguliavimo vožtuvų ir (arba) prietaisų, supakuotų ir parduodamų kaip komplektas, derinys; 

4) dušas su dviem svirtimis ar rankenomis – dušas, kuriame šalto ir karšto vandens tiekimas atskirai reguliuojamas dviem svirtimis arba rankenomis; 

5) elektrinis dušas – dušas, kuriame įrengtas elektrinis vietinis į dušą tiekiamo vandens šildytuvas; 

6) nebuitiniai specialios paskirties santechnikos įtaisai – santechnikos įtaisai, kuriems reikia neribojamo vandens srauto, kad jie galėtų atlikti numatytąsias 
nebuitines funkcijas; 

7) vandens srauto ribojimo įtaisas – techninis įtaisas, kuriuo vandens srautas apribojamas iki nustatyto dydžio, o didesnį vandens srautą galima gauti tik tuo 
atveju, jei įtaisą suaktyvina naudotojas pasirinktam laikotarpiui vieno naudojimo metu; 

8) maksimalus gaunamo vandens srautas – didžiausias iš sistemos ar atskiro elemento gaunamas vandens srautas; 

9) mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas – mažiausias visiškai atidarius vožtuvą iš sistemos ar atskiro elemento gaunamas vandens srautas; 

10) techninis saugumo elementas – įtaisas, kuris yra jutikliu valdomo santechnikos įtaiso dalis ir kuriuo, net jei jutiklio veikimo zonoje yra asmuo arba 
daiktas, vandens tiekimas praėjus nustatytam laikui nutraukiamas, kad vanduo nebėgtų nuolat. 
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