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Tekstilės gaminiams ir paslaugoms taikomi ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijai 
 

1. ĮVADAS 

ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijais (toliau – ŽVP) siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijoms būtų lengviau pirkti mažesnį poveikį aplinkai 
darančius gaminius, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskira organizacija galėtų kuo mažiau 
koreguodama įtraukti juos į savo viešojo pirkimo dokumentus, jei, jos nuomone, tai yra tikslinga. Šiame dokumente pateikiami tekstilės gaminių 
grupei parengti ES ŽVP kriterijai, kurie taikomi tiekiant tekstilės gaminius ir teikiant tekstilės paslaugas. Pridėtoje techninėje aiškinamojoje 
ataskaitoje išsamiai pagrindžiami šių kriterijų parinkimo motyvai ir pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. 
Kriterijai skirstomi į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, sutarties sudarymo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas. Kiekvienai kriterijų 
sričiai pateikiami du kriterijų rinkiniai: 

• pagrindinių kriterijų paskirtis – užtikrinti paprastą ŽVP taikymą sutelkiant dėmesį į svarbiausią (-ias) gaminio aplinkosauginio 
veiksmingumo sritį (-is) ir kuo labiau sumažinti bendrovių administracines išlaidas; 

• į išsamius ŽVP kriterijus įtraukta daugiau arba aukštesnio lygio aplinkosauginio veiksmingumo aspektų, ir jais gali naudotis institucijos, 
norinčios papildomai paremti aplinkos apsaugos ir su inovacijomis susijusius tikslus. 

Jei abiejų lygių siekių kriterijai yra vienodi, įterpiama formuluotė „tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams“.   
 
Kriterijai, kiek įmanoma, turi būti patvirtinti pagal Europos arba tarptautinius standartizuotus metodus ir (arba) per bendrai prieinamus tikrinimo 
kanalus.    
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1.1. Tekstilės gaminių apibrėžtis ir taikymo sritis 

Produktų kriterijai taikomi toliau nurodytiems tekstilės gaminiams, kuriems priskiriami galutiniai gaminiai, taip pat tarpiniai gaminiai ir priedai: 

• tekstilės drabužiai ir priedai: uniformos, darbo drabužiai, asmeninės apsaugos priemonės (AAP)1 ir priedai, kurių bent 80 proc. masės 
sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai; 

• interjero tekstilės gaminiai: patalpose naudoti skirti tekstilės gaminiai, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti 
tekstilės pluoštai. Jiems priskiriama patalynė, rankšluosčiai, staltiesės ir užuolaidos; 

• pluoštai, verpalai, austinės ir megztinės detalės: tarpiniai gaminiai, skirti naudoti tekstilės drabužiams ir priedams, taip pat interjero 
tekstilei, įskaitant apmušalų audinius ir čiužinių apvalkalus, prieš įsiuvant pamušalą ir kitaip apdorojant galutinį gaminį; 

• nepluoštiniai elementai: tarpiniai gaminiai, kurie turi būti įterpti į tekstilės audinius ir priedus, ir interjero tekstilė. Jiems priskiriami 
užtrauktukai, sagos ir kiti priedai, taip pat membranos, dangos ir laminatai, kurie yra drabužių konstrukcijos arba interjero tekstilės dalis 
ir kurie taip pat gali turėti funkcinę paskirtį. 

Šiuose kriterijuose tekstilės pluoštams priskiriami natūralūs pluoštai, sintetiniai pluoštai ir dirbtiniai celiuliozės pluoštai. Tekstilės pluoštai, 
kuriems nustatyti ŽVP kriterijai, yra nurodyti toliau: 

• natūralūs pluoštai: medvilnės ir kiti natūralūs celiuliozės sėkliniai pluoštai, vilnos ir kiti keratino pluoštai; 

• sintetiniai pluoštai: poliamidas ir poliesteris; 

• dirbtiniai celiuliozės pluoštai: lajocelis, modalas ir viskozė. 

 

1.2. Tekstilės paslaugų apibrėžtis ir taikymo sritis 

Tekstilės paslaugos priskiriamos taikymo sričiai, nes, aplinkos būvio ciklo požiūriu, palyginti su vienakrypčiu pirkimu, jų sąnaudos gali būti 
efektyvios. Tokios paslaugos daugiausia susijusios su tekstilės gaminių skalbimo, priežiūros ir atsiėmimo paslaugomis, jos gali priklausyti 

                                                        
1 AAP veiksmingumo reikalavimai, nustatyti Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinės teisės aktuose, yra viršesni už bet kuriuos ŽVP veiksmingumo reikalavimams. 
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perkančiajai organizacijai arba jos gali būti teikiamos pagal nuomos sutartį. Skirtingi galimi tekstilės paslaugų elementai, kuriems yra nustatyti 
aplinkosauginiai kriterijai, yra apibrėžti taip: 

• skalbimas – tekstilės paėmimas, valymas (drėgnuoju arba sausuoju būdu) ir grąžinimas pagal nurodytus švaros ir higienos standartus; 

• priežiūra – tekstilės gaminių priežiūra ir taisymas siekiant pratęsti jų naudingo eksploatavimo laikotarpį. Šiai sričiai priskiriamas priedų ir 
dalių keitimas, medžiagų detalių keitimas ir funkcinės dangos pakartotinis apdorojimas ir (arba) pakartotinis impregnavimas; 

• atsiėmimas – tekstilės gaminių paėmimas ir rūšiavimas siekiant kuo labiau padidinti jų pakartotinio naudojimo ir (arba) perdirbimo 
galimybę. Perkančioji institucija atsisako visų tekstilės gaminių nuosavybės teisių jų paėmimo momentu. 

 

1.3. Bendroji pastaba dėl patikros 

Atitiktį tam tikriems kriterijams siūloma tikrinti reikalaujant pateikti bandymų ataskaitas. Kiekvienam kriterijui nurodyti atitinkami bandymo 
metodai. Kuriuo etapu tokio bandymo rezultatai turi būti pateikti, sprendžia viešoji organizacija. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių reikalauti, 
kad visi konkurso dalyviai pateiktų bandymų rezultatus. Kad būtų sumažinta našta konkurso dalyviams ir viešosioms organizacijoms, pasiūlymų 
teikimo etape savideklaraciją būtų galima laikyti pakankama. Be to, yra skirtingi scenarijai, ar šių bandymų gali prireikti ir kada: 

a) Pasiūlymų teikimo etapu: 

vienkartinio tiekimo sutarčių atveju gali būti pareikalauta, kad šiuos įrodymus pateiktų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs 
konkurso dalyvis. Jeigu įrodymai laikomi pakankamais, sutartis gali būti sudaryta. Jeigu įrodymai laikomi nepakankamais arba 
neatitinkančiais reikalavimų, imamasi šių veiksmų: 

(i) jei patvirtinimo priemonės susijusios su technine specifikacija, įrodymų reikėtų paprašyti iš antro daugiausiai balų surinkusio 
konkurso dalyvio ir būtų svarstoma galimybė su juo sudaryti sutartį; 

(ii) jei patvirtinimo priemonės susijusios su sutarties sudarymo kriterijumi, papildomai skirti balai būtų atimti, o pasiūlymų eilės 
tvarka būtų peržiūrėta su visomis atitinkamomis pasekmėmis. 

Bandymo ataskaita patvirtinama, kad tekstilės ėminys, o ne faktiškai pagal sutartį pateikti tekstilės gaminiai, yra išbandytas pagal tam 
tikrus reikalavimus. Kalbant apie preliminariąsias sutartis padėtis gali būti kitokia. Šis scenarijus išsamiau aptariamas b punkte.  
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b) Vykdant sutartį: 
bendrais tikslais arba jei nerimaujama, kad tiekėjas galėjo pateikti melagingą informaciją, gali būti paprašyta pateikti vieno arba kelių 
pagal sutartį pristatytų vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarant preliminariąsias sutartis, kuriose gali būti nenurodyta 
pradinė tekstilės būklė. 

Rekomenduojama į sutartį įtraukti aiškias sutarties vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet 
kuriuo metu per sutarties galiojimo laikotarpį atlikti atsitiktinę patikrą. Jei iš tokių bandymų rezultatų matyti, kad pristatyta tekstilė 
neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę proporcingai pagal neatitikimą taikyti sankcijas ir turi galimybę nutraukti sutartį. 
Kai kurios viešosios organizacijos į sutartis įtraukia sąlygą, kad, jei, atlikus bandymus, paaiškėja, jog gaminys atitinka jų keliamus 
reikalavimus, bandymų išlaidas turi atlyginti viešoji organizacija. Tačiau, jeigu jis reikalavimų neatitinka, išlaidas turi padengti tiekėjas. 
Kalbant apie preliminariąsias sutartis, momentas, kuriuo paprašoma pateikti įrodymą, priklauso nuo konkrečios sutarties struktūros: 

(i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai atskiri tekstilės gaminiai, kurie turi būti pristatyti, nurodomi sudarant 
preliminariąją sutartį, o vienetų skaičius nustatomas vėliau, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau aprašytoms vienkartinio 
tiekimo sutartims; 

(ii) preliminariųjų sutarčių, kuriomis atrenkami keli galimi tiekėjai, o tada tie atrinkti tiekėjai konkuruoja tarpusavyje, atveju šiame 
pradinės atrankos etape iš anksto atrinktų tiekėjų gali būti prašoma tik įrodyti savo gebėjimą tiekti tekstilės gaminius, 
atitinkančius preliminariojoje sutartyje nustatytus minimaliuosius veiksmingumo reikalavimus. Sutartims be fiksuotos užsakymo 
datos (arba užsakomosioms sutartims), kurios sudaromos pasibaigus konkursui tarp atrinktų tinkamiausių tiekėjų, taikomi tie 
patys principai, kaip pirmiau nurodyta a ir b punktuose, jeigu atitiktis papildomiems reikalavimams turi būti įrodyta konkurso 
būdu. Jeigu konkursas vyksta tik dėl kainos, reikėtų apsvarstyti galimybę patikrą atlikti sutarties vykdymo etape. 

Taip pat svarbu pabrėžti, kad konkurso dalyviai turi galimybę kaip patikros rezultatus pateikti įrodymus, kad tekstilės gaminiams yra 
suteiktas ES ekologinis ženklas arba kitas susijęs I tipo ekologinis ženklas (pagal ISO 14024 standartą), atitinkantis tuos pačius 
nustatytus reikalavimus. Tokie tekstilės gaminiai taip pat turėtų būti laikomi atitinkančiais nustatytus kriterijus, o patikros rezultatus būtų 
prašoma pateikti laikantis tos pačios tvarkos, kuri nustatyta bandymų rezultatams. 
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos privalo pripažinti ir 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai gali būti gamintojo techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas 
negalėjo gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą terminą. Gamintojo techniniai dokumentai gali būti 
teikiami, jeigu bandymų ataskaitų ekonominės veiklos vykdytojas negalėjo gauti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ir jeigu 
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atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad jo vykdomi darbai, tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos atitinka techninėse 
specifikacijose nustatytus reikalavimus ar kriterijus, sutarties sudarymo kriterijus ar sutarties vykdymo sąlygas. Jeigu daroma nuoroda į 
konkrečios atitikties vertinimo įstaigos parengtą pažymą ir (arba) bandymų ataskaitą, perkančiosios organizacijos kaip bandymų atlikimo 
įrodymą priima ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas. 
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2. SVARBIAUSIAS POVEIKIS APLINKAI 

Tekstilės gaminiams taikomais kriterijais daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiam poveikiui aplinkai per visą gaminių gyvavimo 
ciklą, ir šis tekstilės gaminių poveikis skirstomas į keturias atskiras kategorijas: 

• skaidulinių medžiagų šaltiniai; 
• cheminių medžiagų apribojimai; 
• patvarumo ir ilgaamžiškumo didinimas; 
• energijos taupymas naudojant; 
• konstrukcija, tinkama pakartotinai naudoti ir perdirbti. 

Tekstilės pluoštų, kuriuos galima naudoti, įvairovė didelė, taip pat yra daugybė įvairių tipų tekstilės gaminių ir galutinio naudojimo 
paskirčių, labai skiriasi susiję aplinkos apsaugos poveikiai, todėl reikia išspręsti daug klausimų, susijusių su visu gyvavimo ciklu. 
Išanalizavus tekstilės gaminių gyvavimo ciklą galima padaryti išvadą, kad toliau nurodytos svarbiausios didelio poveikio aplinkai 
sritys turėtų būti gerinamos pirmiausiai: 

• medvilnės gamyba – su gamyba ir trąšų bei pesticidų naudojimu susijęs ekotoksiškumas labiausiai didina energijos vartojimą 
ir ekotoksiškumą. Drėkinti naudojamo vandens poveikis taip pat yra akivaizdžiai reikšmingas; 

• vilnos gamyba – plaunant (skalbiant) vilną į nuotekas gali patekti riebalų, riebalinio prakaito ir ektoparaziticidų ir padaryti 
atitinkamą ekotoksinį poveikį, be to,  šiam procesui reikia didelių energijos sąnaudų; 

• sintetinio pluošto gamyba – pluoštui gaminti naudojama energija ir žaliavos daro didelį poveikį klimato kaitai ir 
ekotoksiškumui; nailono (poliamido) pluošto gamybai išeikvojama daugiausiai energijos ir jį techniniu požiūriu sunkiausia 
perdirbti; 

• dirbtinio celiuliozės pluošto gamyba – šiems pluoštams gaminti naudojama energija daro didelį poveikį klimato kaitai ir 
ekotoksiškumui. Šio tipo pluoštas daugiausia gaminamas iš medienos, o poveikis aplinkai dėl netvarios miškininkystės 
praktikos arba neteisėtos medienos ruošos gali būti didelis; 

• proceso metu vartojama energija ir ekotoksiškumas, susiję su verpimo, audimo, dažymo, marginimo ir apdailos gamybos 
etapais – daugelis gamybos etapų tekstilės gaminių tiekimo grandinėje yra susiję su gamybiniais chemikalais ir energijos 
vartojimu procesuose. Gamybiniai chemikalai  ir išplauti jų likučiai gali teršti orą ir nuotekų vandenį; 

• energija ir ekotoksiškumas, susiję su tekstilės gaminių naudojimo etapu – šis poveikis daugiausia susijęs su skalbti naudojama 
energija ir plovikliais, ir jam gali turėti įtakos pluošto pasirinkimas ir mišiniai. Pramoninio ir buitinio skalbimo bei 
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džiovinimo lyginamieji tyrimai rodo, kad pramoninis skalbimas dažniausiai būna veiksmingesnis nei buitinis skalbimas ar 
džiovinimas, todėl pramoninės skalbyklos gali sumažinti poveikį, daromą naudojimo etapu; 

• toksiškumas žmogui, susijęs su gamyba ir funkciniais chemikalais – gamybos procesuose naudojamos cheminės medžiagos 
taip pat gali kelti pavojų žmogaus sveikatai, darbuotojams gamybos vietose arba, jei cheminių medžiagų lieka ant galutinio 
gaminio, gali daryti poveikį galutiniam naudotojui. 

Pratęsus gaminio naudojimo laiką ir sukūrus daugiau išteklių naudojimo žiedinių sistemų, susijusių su šalinimo (gyvavimo ciklo 
pabaigos) etapu, taip pat galima didelė nauda aplinkai. Naudą aplinkai gali sudaryti patvarumas, pakartotinis naudojimas, perdirbimas 
ir energijos gavyba iš atliekų. 

Svarbiausi aplinkosaugos aspektai  ŽVP strategija 

• Auginant natūralaus pluošto išteklius dėl 
pavojingųjų trąšų ir pesticidų daromas pavojingas 
poveikis vandens aplinkai. 

• Pavojingas poveikis vandens aplinkai daromas dėl 
medžiagų, kurios naudojamos apdorojant tarpinius 
produktus ir galutinius tekstilės gaminius. 

• Biotinių ir abiotinių išteklių naudojimas iš 
miškininkystės, naftos ir gamtinių dujų sričių 
trąšoms ir pluoštams gaminti. 

• Išmetamas ŠESD kiekis, rūgštėjimas ir smogas, 
atsirandantys gaminant ir naudojant elektrą ir 
gamtines dujas, kurios naudojamos sintetiniam 
pluoštui gaminti ir tekstilei plauti, džiovinti ir 
lyginti. 

• Ankstyvas gaminių susigadinimas, dėl kurio 
švaistomi biotiniai ir abiotiniai ištekliai ir tenka 
juos išmesti į sąvartyną arba deginti ir su tuo 
susijusi galimybė orą ir vandenį užteršti 
pavojingais išmetamaisiais teršalais. 

 • Pirkti tekstilę iš pluošto, kuris gaminamas naudojant mažiau 
trąšų, pavojingųjų pesticidų arba gamybinių chemikalų. 

• Pirkti tekstilę, kurioje yra perdirbtų medžiagų ir pluošto. 
• Pirkti tekstilę, kurią gaminant naudojama mažiau aplinkai 

kenksmingų ir pavojingųjų medžiagų. 
• Pirkti tekstilę, kuriai išdžiovinti ir išlyginti reikia mažiau 

energijos. 
• Pirkti atsparių spalvų audinius, kurie naudojami nesitraukia, 

yra padaryti taip, kad būtų patvaresni naudojant ir kurie turi 
ilgiau išliekančias funkcines dangas. 

• Sudaryti sutartis dėl paslaugų, kuriomis sumažinamas 
tekstilei skalbti, džiovinti ir lyginti sunaudojamos energijos 
kiekis. 

• Sudaryti sutartis dėl paslaugų, kuriomis prižiūrima tekstilė 
siekiant pratęsti jos naudojimo laiką. 

• Sudaryti sutartis dėl paslaugų, kuriomis padidinama 
galimybė pakartotinai panaudoti ir perdirbti tekstilės 
gaminius pasibaigus jų naudojimo laikui. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad aplinkosaugos aspektų išvardijimo tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 
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3. TEKSTILEI TAIKOMI ES ŽVP KRITERIJAI 

3.1. Tekstilės gaminių pirkimas 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių tekstilės gaminių pirkimas 

3.1.1. Atrankos kriterijai 

ATRANKOS KRITERIJAI 
 AK1. Tekstilės gaminių tiekėjai 

Konkurso dalyviai privalo gebėti įrodyti savo turimus išteklius, patirtį, 
dokumentais pagrįstas procedūras ir vadybos sistemas toliau 
nurodytiems produkto ir jo tiekimo grandinės aspektų klausimams 
spręsti2: 

• Tekstilės pluošto kilmė – sistemos, kuriomis galima atsekti 
natūralaus ir dirbtinio pluošto, kuriam bus taikomi 
aplinkosauginiai kriterijai, šaltinį, turinį ir gamybos sistemas. 
Joms taip pat priskiriami sandorių įrašai, kuriais leidžiama 
atlikti patikrą ir atsekti kelią nuo žaliavinių medžiagų arba 
žaliavų kilmės iki verpalų ir žaliavinio audinio apdorojimo3. 
Tam galima naudoti ir trečiųjų šalių kilmės bei atsekamumo 
sertifikatus. 

                                                        
2 Aiški galimybė pareikalauti tiekimo grandinės valdymo pajėgumų įrodymų buvo sudaryta Direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų XII priedo II dalies d punktu. 
3 Žaliava yra nebalintas ir nedažytas tekstilės audinys be apdailos, kurį galima įsigyti kaip prekę. 
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• Cheminių medžiagų tvarkymas – ribojamų cheminių medžiagų 
sąrašo laikymasis, įskaitant sąrašo pateikimą dažymo, 
marginimo ir apdailos vietoms, gamybos vietų atitikties 
stebėsena (susijusi su P3. 2 kriterijais) ir galutinių gaminių 
atitikties stebėsena (susijusi su P3. 1 kriterijais), įskaitant 
laboratorinius bandymus. Taip pat reikės pasitelkti auditorius 
apsilankymams vietose, tekstilės atitikties sistemoms ir pagal 
tarptautinius standartus (pvz., ISO 17025, ISO 17065, ISO 
19011 arba atitinkamus standartus) akredituotoms gaminių 
bandymo laboratorijoms tikrinti. 

 
Patikra. 
Konkurso dalyviai privalo apibūdinti savo turimas sistemas ir 
pajėgumą tekstilės pluošto kilmei ir cheminių medžiagų tvarkymui 
stebėti ir tikrinti. Be to, jie turi aprašyti dokumentų rengimo, audito ir 
analizės sistemas, kurios naudojamos tiekėjų ir galutinio gaminio 
atitikčiai stebėti. 

Privaloma patvirtinti, iš kur bus gaunamas tekstilės pluoštas, ir kad 
turima ekspertinių žinių, kurios bus naudojamos atitikčiai valdyti. 
Privaloma pateikti atitinkamus ankstesnių tekstilės gaminių tiekimo 
sutarčių pavyzdžius, rodančius, kaip šie du aspektai buvo valdomi ir 
tikrinami. 
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Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.1.2. Tekstilės pluoštai 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TS1. Medvilnės pluoštai 
Ne mažiau kaip 20 proc. medvilnės prekių kiekio, naudojamo vykdant 
sutartį, privalo būti: 

1. ekologiška – užauginta pagal reikalavimus, nustatytus 
Reglamentu (EB) Nr. 834/2007,4 JAV Nacionalinėje ekologinės 
gamybos programoje (angl. NOP) arba atitinkamais teisiniais 
įpareigojimais, kuriuos yra nustatę Europos Sąjungos prekybos 
partneriai; arba 

2. užauginta taikant integruotos kenksmingųjų organizmų 
kontrolės  principus, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos (angl. FAO) integruotos 
kenksmingųjų organizmų kontrolės programoje 5 arba ES 
Direktyvoje 2009/128/EB.6 

Jei perkančioji organizacija nori dar labiau paremti ekologiškos 
medvilnės auginimo rinką ir (arba) nustato sertifikuotos ekologiškos 

TS1. Medvilnės pluoštai 
Ne mažiau kaip 60 proc. medvilnės prekių kiekio, naudojamo vykdant 
sutartį, privalo būti: 

1. ekologiška – užauginta pagal reikalavimus, nustatytus 
Reglamentu (EB) Nr. 834/20074, JAV Nacionalinėje ekologinės 
gamybos programoje (angl. NOP) arba atitinkamais teisiniais 
įpareigojimais, kuriuos yra nustatę Europos Sąjungos prekybos 
partneriai arba 

2. Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – užauginta pagal 
principus, apibrėžtus Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) integruotos kenksmingųjų organizmų 
kontrolės programoje5 arba ES Direktyvoje 2009/128/EB6, arba 

Jei perkančioji organizacija nori dar labiau paremti ekologiškos 
medvilnės auginimo rinką ir (arba) nustato sertifikuotos ekologiškos 
medvilnės trūkumą, galima leisti tiekti nesertifikuotą arba pereinamojo 

                                                        
4 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 
(OL L 189, 2007 7 20, p. 1). 
5Daugiau apie integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę žr. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) puslapyje 
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Žr. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, I priedą. 
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medvilnės trūkumą, galima leisti tiekti nesertifikuotą arba pereinamojo 
laikotarpio ekologišką medvilnę,7 (žr. toliau pateikiamą paaiškinimą 
„Ekologiškos medvilnės rinkos rėmimas“). 

Jei perkančioji organizacija nori remti naudojamų produktų ekologinį 
ženklinimą, tuomet negalima maišyti ekologiškos medvilnės, kuri 
naudojama reikalavimams įvykdyti, su genetiškai modifikuota 
medvilne. Gali būti pareikalauta įrodymų, jei kiti gaminyje (-iuose) 
panaudotos medvilnės šaltiniai yra gauti iš šalių, kuriose genetiškai 
modifikuota medvilnė yra patvirtinta naudoti8. 

 

Patikra. 
Medvilnės kilmė ir prekių sudėtis turi būti patikrinami pristačius, tam 
taikoma trečiųjų šalių sertifikavimo schema, skirta integruotų 
kenksmingųjų organizmų kontrolei arba ekologiškos medvilnės 
gamybai, ir dokumentais patvirtinti sandorių įrašai, pagal kuriuos 
galima patikrinti ir atsekti atskirų elementų arba prekių partijų 
medvilnės sudėtį iki sertifikavimo momento. 

Tam priskiriamas ir galiojantis ekologinės arba pagal integruotą 
kenksmingųjų organizmų kontrolę vykdomos gamybos sertifikatas,9 

laikotarpio ekologišką medvilnę,7 (žr. toliau pateikiamą paaiškinimą 
„Ekologiškos medvilnės rinkos rėmimas“). 
Jei perkančioji organizacija nori remti naudojamų produktų ekologinį 
ženklinimą, tuomet negalima maišyti ekologiškos medvilnės, kuri 
naudojama reikalavimams įvykdyti, su genetiškai modifikuota medvilne. 
Gali būti pareikalauta įrodymų, jei kiti gaminyje (-iuose) panaudotos 
medvilnės šaltiniai yra gauti iš šalių, kuriose genetiškai modifikuota 
medvilnė yra patvirtinta naudoti8. 
 

Patikra. 
Medvilnės kilmė ir prekių sudėtis turi būti patikrinami pristačius, tam 
taikoma trečiųjų šalių sertifikavimo schema, skirta integruotų 
kenksmingųjų organizmų kontrolei arba ekologiškos medvilnės 
gamybai, ir dokumentais patvirtinti sandorių įrašai, pagal kuriuos 
galima patikrinti ir atsekti atskirų elementų arba prekių partijų 
medvilnės sudėtį iki sertifikavimo momento. 
Tam priskiriamas ir galiojantis ekologinės arba pagal integruotą 
kenksmingųjų organizmų kontrolę vykdomos gamybos sertifikatas9, 
taip pat, sandorių dokumentai, kuriais įrodomas nurodytosios medvilnės 

                                                        
7 Ekologinės gamybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 „perėjimas“ apibrėžiamas kaip „perėjimas nuo neekologinio prie ekologinio ūkininkavimo per tam tikrą laikotarpį, 
kurio metu taikomos nuostatos, susijusios su ekologine gamyba“.  Šalies kompetentingos ekologiniais klausimais institucijos arba ekologinės kontrolės įstaigos rašytinis 
patvirtinimas, kad augintojai įspėjo apie perėjimą ir savo ūkyje (-uose) pritaikė ekologinės kontrolės sistemą, ir pateiktų oficialių įrodymų apie perėjimo būklę. 
8 Žr. http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
9 Rengiant šį dokumentą toliau nurodytos schemos buvo laikomos suteikiančiomis pakankamą užtikrinimą: integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – Geresnės 
medvilnės iniciatyva (angl. „Better Cotton Initiative“, BCI), „AGRO 2“ (Graikija), „Afrikoje pagaminta medvilnė“ (angl. „Cotton Made in Africa“), Sąžininga prekyba 
(angl. „Fair Trade“), Australijos geresnio valdymo programa (angl. „Australian Better Management Programme“, BMP); ekologiška – Europos Sąjungoje pripažintos 
ekologinės kontrolės įstaigos, JAV ekologinė programa, Tarptautinė ekologinės žemdirbystės judėjimų federacija (angl. IFOAM). 
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taip pat sandorių dokumentai, kuriais įrodomas nurodytosios medvilnės 
sudėties įsigijimas ir sudaroma atsekamumo galimybė. 
Jei reikia, pareikalavus bus pateiktas atrankos bandymas10, kuriuo 
patikrinama genetiškai nemodifikuota medvilnė, jei įprasta ir taikant 
integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę užauginta medvilnė yra 
maišoma su ekologiška medvilne. 

sudėties įsigijimas ir sudaroma atsekamumo galimybė. 

Jei reikia, pareikalavus bus pateiktas atrankos bandymas10, kuriuo 
patikrinama genetiškai nemodifikuota medvilnė, jei įprasta ir taikant 
integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę užauginta medvilnė yra 
maišoma su ekologiška medvilne. 

                                                        
10 Rekomenduojama patikros forma yra kokybinis atrankos bandymas, taikomas įprastoms genetinėms modifikacijoms, kurios vykdomos pagal „ES genetiškai modifikuotų 
organizmų analizės etaloninius metodus“  (žr. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Bandymai turi būti atliekami su kiekvienos kilmės šalies žaliavinės medvilnės 
ėminiais, prieš ją apdorojant šlapiuoju būdu. Kaip atitikties įrodymas pripažįstamos taikant integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę užaugintos medvilnės sertifikavimo 
sistemos, kuriose draudžiama naudoti genetiškai modifikuotą medvilnę. 
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SKYRIMO KRITERIJAI (SK) 
SK1. Medvilnės pluoštai 
Balai bus skiriami proporcingai pagal kiekvieną 10 proc. patobulinimą, 
remiantis sertifikuota integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 
minimalia technine specifikacija arba ekologiškos medvilnės sudėtimi. 

Patikra. 
Žr. P2.1 kriterijų 

SK1. Medvilnės pluoštai 
Balai bus skiriami proporcingai pagal kiekvieną 10 proc. patobulinimą, 
remiantis sertifikuota integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 
minimalia technine specifikacija arba ekologiškos medvilnės sudėtimi. 

Patikra. 
Žr. P2.1 kriterijų 

Paaiškinimas. Ekologiškos medvilnės rinkos rėmimas 
Dėl ribotos ekologiškos medvilnės pasiūlos pasaulinėje rinkoje gali kilti sunkumų vykdant viešąsias sutartis. Kita vertus, viešosios sutartys gali 
daryti didelę įtaką kuriant paklausą. Todėl, norint išspręsti šią problemą, rekomenduojama iš anksto rengti rinkos konsultacijas ir (arba) teikti 
išankstinius informacinius pranešimus siekiant įspėti potencialius konkurso dalyvius apie būsimas sutartis ir numatomą reikiamą medvilnės 
tekstilės kiekį. 

Konkurso dalyviai taip pat galėtų būti raginami gauti medvilnės išteklius bendradarbiaujant žemės ūkio plėtros projektuose. Šių tipų projektais, 
kurie kai kuriais atvejais gali turėti savo sertifikavimo schemas (pvz., „Afrikoje pagaminta medvilnė“), suteikiama galimybė remti naujas 
ekologinės gamybos arba gamybos taikant integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę sertifikavimo schemas. Be to, sertifikavimas gali būti 
brangus. Kaina didelė, todėl iš įvairių šalių, kuriose plėtros projektais skatinamas nedidelių sąnaudų žemės ūkis arba kuriose patvirtinta speciali 
žemės ūkio politika, galima gauti nesertifikuotos ekologiškos medvilnės. 

Siekdamos pritraukti į rinką daugiau ekologiškos medvilnės, perkančiosios organizacijos gali remti rinką dviem būdais: 
1. pripažindamos sertifikavimą, kurį atlieka ekologinės kontrolės įstaigos, valdžios institucijų kontrolės įstaigos arba kuris atliekamas 

trečiųjų šalių schemomis, sudarydamos sutartį ir (arba) pirkdamos medvinės. Suderinus šį metodą su išankstinėmis rinkos konsultacijomis 
gamintojai ir augintojai turėtų daugiau laiko, taip pat rinkos subjektai gautų aiškią žinią, kad yra poreikis oficialiai sertifikuoti medvilnę; 

2. priimdamos medvilnę iš ūkininkų, kurie dirba perėjimo laikotarpiu, t. y. pereina prie ekologinio ūkininkavimo, kaip nustatyta Ekologinės 
gamybos reglamento 17 straipsnyje. Taip augintojai ir nedidelių sąnaudų technologijomis grindžiamų projektų vykdytojai būtų skatinami 
apsvarstyti galimybes teikti rinkai savo medvilnę, taip pat būtų didinamas būsimas potencialas sertifikuoti savo produkciją. 

 

Pastaruoju atveju būtų pripažintos investicijos ir pakeitimai, reikalingi norint pereiti nuo įprastinių sistemų prie ekologinių sistemų, ir taip būtų 
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geriau užtikrinama, kad rinkoje bus medvilnės paklausa. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TS2. Vilnos pluoštas 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Rekomenduojama naudotis šiuo kriterijumi tik jei tekstilės gaminiuose vilnos yra daugiau kaip 50 proc. 

Išleidžiamas su nuotekomis kiekis, susidarantis skalbiant vilną, tiesiogiai apdorojamą vietoje, arba susidarantis netiesiogiai, valant nuotekas ne 
vietoje, ir matuojamas g ChDS (cheminis deguonies suvartojimas)/kg riebaluotos vilnos, privalo būti ≤25 g, kalbant apie storąją vilną ir ėriukų 
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vilną, ir ≤45 g, kalbant apie plonąja vilną11. 

Patikra. 
Pristatęs prekes konkurso dalyvis turi pateikti perdirbimo partijų, iš kurių paimta pagal sutartį naudojama vilna, stebėsenos duomenis, rodančius, 
kad vilna reikalavimus atitinka. 

ChDS skaičiavimai bus susiję su vilnos pralaida kg ir nuotekų srautu litrais iš kiekvienos perdirbtos vilnos partijos. Stebėsenos duomenis 
privaloma gauti trečiosios šalies atliekamais bandymais pagal ISO 6060 arba pagal atitinkamas nuotekas iš kiekvienos vilnos skalbimo vietos, iš 
kurios ta vilna perkama. 

Turės būti pateikti sandorių įrašai, patvirtinantys gaminiams pagaminti naudojamos vilnos skalbimo vietą. 

TS3. Dirbtinis celiuliozės pluoštas (pvz., viskozė, modalas, lajocelis) 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Šio tipo pluoštą galima naudoti vietoj medvilnės įvairiems drabužiams arba interjero tekstilei, kurią reikia švelniau apdoroti, gaminti. Jį taip pat 
galima maišyti su sintetiniais pluoštais, kad būtų geriau dėvimas ir lengviau džiūtų. Rekomenduojama naudotis šiuo kriterijumi tik jei tekstilės 
gaminiuose dirbtinės celiuliozės pluošto yra daugiau kaip 50 proc. 
 
 
 
TS3.1. Išmetamos į orą sieros išlakos 
Kalbant apie viskozės ir modalo pluoštus, sieros kiekis išmetamose į orą sieros junginių išlakose, susidarančiose per pluošto gamybos procesą, 
išreikštas kaip metinis vidurkis, negali viršyti a lentelėje nurodytų verčių. 

a lentelė. Viskozės ir modalo gamybos sieros išlakų vertės 
Pluošto rūšis Vertė 

                                                        
11 Plonoji vilna – merinosų vilna, kurios plaukelių skersmuo ≤23,5 mikrono. 
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(g S/kg) 
Kuokštelinis 
pluoštas 

30 g/kg 

Gijinis pluoštas 
– skalbimas 
partijomis 
– integruotasis 
skalbimas 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Patikra. 
Sudaręs sutartį konkurso dalyvis turi pateikti stebėsenos duomenis, sandorio įrašus ir partijos gamybos įrašus, kuriais įrodoma tiekėjo (-ų) ir 
susijusių gamybos vietų, kuriose gaminami pagal sutartį naudojami pluoštai, atitiktis. 
Turės būti pateikti gamybos vietų, kuriose gaminamas konkretaus pluošto gaminys, kuris turi būti naudojamas vykdant sutartį, stebėsenos 
duomenys, rodantys, kad jis reikalavimus atitinka. 
 TS3.2. Halogenintieji plaušienos gamybos išmetamieji teršalai 

Plaušiena, naudojama pagal sutartį naudojamiems pluoštų gaminiams 
gaminti, turi būti balinama nenaudojant elementinio chloro. Bendras 
galutinis chloro ir organiniuose junginiuose esančio chloro kiekis 
pagamintame pluošte (OX) negali viršyti 150 ppm, o plaušienos 
gamybos nuotekose (AOX) – 0,170 kg/t orasausės plaušienos. 

Patikra. 
Sudaręs sutartį konkurso dalyvis turi pateikti konkretaus pluošto 
gaminio ir jo gamybos linijos bandymo ataskaitą, kuria įrodoma atitiktis 
OX arba AOX reikalavimui, pasinaudojant atitinkamu bandymo metodu 
arba lygiaverčiu metodu: 

- OX: ISO 11480 (kontroliuojamas degimas ir 
mikrokulonometrija). 
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- AOX: ISO 9562. 
Tvarių medienos plaušienos išteklių naudojimas 
Šie ŽVP kriterijai netaikomi pasiūlymui tiekti medienos plaušieną iš tvarių miškininkystės ūkių dėl šių priežasčių: 

Kelios valstybės narės naudoja savo žaliuosius arba tvariuosius viešųjų pirkimų kriterijus tvariajam miškų tvarkymui apibrėžti ir taiko kitokius 
procesus norėdamos nustatyti, ar sertifikatais arba kitomis trečiųjų šalių patvirtintomis schemomis suteikiama pakankama garantija. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdant šį kriterijų rengimo procesą nebuvo įmanoma pateikti suderintos tvariai tvarkomo miškų ūkio apibrėžties. 
Valstybės narės, kuriose veikia tvarios medienos pirkimo politika, šiuo metu sutaria, kad, apskritai, patentuotomis sertifikavimo schemomis, kaip 
antai Miškų valdymo tarybos (FSC) schemomis ir Miškų sertifikavimo schemų pripažinimo programa (PEFC), sudaromas pakankamas atitikties 
jų nacionaliniams kriterijams užtikrinimo lygis12.  

 

 TS4. Perdirbta poliesterio medžiaga 
Poliesterio pluošto gaminys (-iai), kuris (-ie) turi būti naudojamas (-i) 
vykdant sutartį, privalo būti pagamintas (-i) panaudojant bent 20 proc. 
perdirbtos medžiagos. 

Pastaba. Vykdant kitas kokybės specifikacijas, kurios reikalingos pagal 
sutartį, gali iškilti techninių problemų. Į tai reikėtų atsižvelgti vertinant 
konkurso pasiūlymus ir šis klausimas taip pat galėtų būti sprendžiamas 
atliekant rinkos tyrimus arba rengiant konkurencinį dialogą (jei 
taikoma). 

Patikra. 
Sudaręs sutartį konkurso dalyvis turi įrodyti, kad pluošto gaminio 
gamybos linija (-os) yra skirta (-os) gamybai vykdyti naudojant 

                                                        
12 Šiuo metu pasaulyje sertifikuotos tirpiosios plaušienos kiekis yra ribotas. Todėl prieš skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse rekomenduojama surinkti grįžtamąją 
informaciją iš rinkos. 
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būtinąją perdirbtą medžiagą. 

Turi būti pateikti pristatytinų gaminių gamybos linijų ir perdirbtų 
žaliavų trečiųjų šalių parengti perdirbtos medžiagos ir jos atsekamumo 
sertifikatai. Galima taikyti ISO 14021, ISO 9001 arba lygiaverčius 
standartus. Atlikus patikrą bus gauta informacija, kaip nurodyta 
EN 15343 4.4 dalyje. 

SKYRIMO KRITERIJAI 
 SK2. Perdirbta poliesterio ir poliamido (nailono) medžiaga 

Balai bus skiriami už kiekvieną poliesterio ir (arba) nailono pluošto 
gaminio (-ių), kuris (-ie) turi būti naudojamas (-i) vykdant sutartį, 
papildomą 10 proc. priedą, kuris didesnis nei minimalus perdirbtas 
20 proc. vartotojų dar nenaudotų produktų atliekų ir (arba) vartotojų jau 
naudotų produktų atliekų kiekis. 

Pastaba. Vykdant kitas kokybės specifikacijas, kurios reikalingos pagal 
sutartį, gali iškilti techninių problemų. Į tai reikėtų atsižvelgti vertinant 
konkurso pasiūlymus ir šis klausimas taip pat galėtų būti sprendžiamas 
atliekant rinkos tyrimus arba rengiant konkurencinį dialogą (jei 
taikoma). 

Patikra. 
Sudaręs sutartį konkurso dalyvis turi įrodyti, kad pluošto gaminio 
gamybos linija (-os) yra skirta (-os) gamybai vykdyti naudojant 
būtinąją perdirbtą medžiagą. 
Turi būti pateikti pristatytinų gaminių gamybos linijų ir perdirbtų 
žaliavų trečiųjų šalių parengti perdirbtos medžiagos ir jos atsekamumo 
sertifikatai. Galima taikyti ISO 14021, ISO 9001 arba lygiaverčius 
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standartus. Atlikus patikrą turi būti gauta informacija, kaip nurodyta 
EN 15343 4.4 ir 6 dalyse. 

 SK3. Poliesterio perdirbimas 
Balai bus skiriami konkurso dalyviams, kurie gali įrodyti: 

- kad galutinio tekstilės gaminio konstrukcija leidžia lengvai 
atskirti poliesterio audinius pasibaigus gaminio naudojimo 
laikui; 

- sudarytą savanorišką tekstilės gaminio atsiėmimo kelią, kad 
perkančioji organizacija galėtų grąžinti poliesterio audinius, 
kuriuos reikia perdirbti arba pakartotinai panaudoti. 

Patikra. 
Sudaręs sutartį konkurso dalyvis privalo: 

– pateikti informaciją apie konstrukcijos priemones ir savybes, kuriomis 
bus suteikta galimybė lengviau atskirti audinį, skirtą perdirbti ir (arba) 

– pateikti informaciją apie atsiėmimo tvarką ir rašytinį įsipareigojimą, 
kuris galioja iki gaminių gyvavimo ciklo pabaigos. 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.1.3. Cheminiai apribojimai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TS5. Deklaracija dėl cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH kandidatinį sąrašą 
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(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Konkurso dalyvis privalo deklaruoti atvejus, kuriais į REACH kandidatinį sąrašą13 įtrauktos cheminės medžiagos koncentracija visame gaminyje 
viršija 0,1 proc. (masinė dalis): 

Patikra. 
Pristatęs galutinį (-ius) produktą (-ius), konkurso dalyvis privalo pateikti galiojančią REACH 33 straipsnio 2 dalies deklaraciją. Jei deklaruojama, 
kad yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų medžiagų, jas privaloma nurodyti. 

TS6. Galutiniame produkte esančios medžiagos, kurias reikia bandyti 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Galutiniame tiekiamame produkte negali būti 1 priede išvardytų medžiagų, kurių koncentracija atskirai arba bendrai sudėjus viršytų ribas. 
Vykdant sutartį tai reikia įrodyti laboratoriniais kiekvieno tiekiamo gaminio tipo ėminio bandymais. Perkančioji organizacija pasilieka teisę taip 
pat paprašyti atlikti kitus atsitiktinius patikrinimus. 

Patikra. 
Kiekvieną gaminio ėminį privalo tirti laboratorija, akredituota vykdyti atitinkamus bandymus pagal ISO 17025, arba tekstilės bandymų schemos, 
pagal kurią reikia atlikti produkto bandymą, akreditavimo įstaiga. Pristačius prekes reikia pateikti sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) įrodoma atitiktis. 
Jei bandymo metodai yra tokie patys, privaloma pripažinti galiojančius I tipo ekologinių ženklų, įskaitant ES ekologinius ženklus, bandymo 
rezultatus, taip pat trečiųjų šalių tekstilės bandymo schemas14. 

SKYRIMO KRITERIJAI 

 SK4. Gamybos vietose tikrintinų medžiagų apribojimai 
Balai bus skiriami konkurso dalyviams, kurie riboja 2 priede išvardytų 
medžiagų naudojimą tiekiamo (-ų) gaminio (-ių) dažymo, marginimo ir 
apdailos gamybos procesuose. 

                                                        
13 REACH kandidatinis sąrašas pateikiamas čia https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 Rengiant šį dokumentą, laikoma, kad schemomis „Oeko Tex 100“, „Bluesign“ ir „GOTS“ suteikiama pakankamo lygio garantija. 
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Patikra. 
Pristatęs prekes konkurso dalyvis privalo pateikti galiojančią vietos 
audito ataskaitą, kurią atlieka trečioji šalis, tikrinanti gamybos formulę, 
taikomą gaminio dažymo, marginimo ir apdailos vietose. Audito 
ataskaita privalo būti ne senesnė nei dvejų metų ir joje privaloma 
nurodyti: 

i. cheminių medžiagų sandėlių patikrų ir gamybos procesų 
eksploatavimo duomenis; 

ii. naudojamų medžiagų derinių patvirtinimą ir 
iii. kiekvienos vietos analitinio bandymo (jei atliekamas) rezultatus. 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.1.4. Patvarumo ir ilgaamžiškumo didinimas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TS7. Patvarumo standartai 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Tekstilės gaminiai privalo atitikti atitinkamus 2 ir 3 prieduose nustatytus patvarumo reikalavimus. 

Kalbant apie funkcinę darbo aprangą, kuri gali turėti būdingų veiksmingumo charakteristikų, dėl kurių nebereikia apdoroti tekstilės audinio nuo 
vandens, purvo arba dėmių apsaugančiomis ir (arba) ugniai atspariomis medžiagomis, gaminiui nebus taikomi 3 priede nurodyti 3.7 ir (arba) 3.8 
bandymo reikalavimai. 

Patikra. 
Pristatęs prekes konkurso dalyvis turi pateikti kiekvieno išskirtinio tiekiamo darbo drabužio gaminio konstrukcijos arba elemento bandymų, 
atliktų pagal 3 priede nurodytus standartus, ataskaitas. Ataskaitose turi būti patvirtinta, kad kiekvieno gaminio tipas arba modelis atitinka 
nurodytus patvarumo reikalavimus. 
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TS8. Galimybė naudotis dalimis ir priedais  
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Konkurso laimėtojas privalo pasirūpinti, kad ne trumpiau kaip dvejus metus po gaminio pristatymo arba kol trunka tiekimo sutartis (žiūrint, kas 
trunka ilgiau) būtų galima gauti visų atsarginių dalių ir priedų (pvz., užtrauktukų, sagų, tvirtinimo detalių), kurios yra tiekiamų gaminių dalis. 
Taip pat reikia pateikti šių dalių ir priedų orientacinių kainoraštį. 

Patikra. 
Sudaręs sutartį konkurso dalyvis turi pateikti rašytinį įsipareigojimą vykdyti reikalavimą kaip produkto garantiją ir pateikti orientacinį dalių 
aprašo kainoraštį. 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.1.5. Energijos taupymas naudojant 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TS9. Medžiagos pasirinkimas siekiant sumažinti energijos vartojimą džiovinant ir lyginant 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

(Medžiagos, kurios turi būti skalbiamos kasdien arba kas savaitę) 

Bus pasirinkta medžiaga, išlaikanti mažiau nei 35 proc. drėgmės išgręžus ir esanti SA3 audinio lygumo klasės išdžiovinus, jei audiniuose yra 
≥50 proc. medvilnės, bei SA4 klasės, jei medvilnės yra <50 proc. 
 
Patikra. 
Pristatęs prekes konkurso dalyvis turi pateikti bandymo ataskaitą, kurioje įrodomas audinio (-ių) veiksmingumas pagal šiuo metodus: 

• sulaikomas drėgmės kiekis: EN ISO 15797 (arba lygiavertis standartas) skalbimo procedūra. 
• lengvai prižiūrima: EN ISO 15487 (arba lygiavertis standartas) išvaizda išskalbus ir išdžiovinus. 
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TS10. Priežiūros ženklai 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

(Tekstilė, skirta skalbti namuose) 

Tekstilės priežiūros etiketėse turi būti skatinama skalbti žemesnėje temperatūroje, jei galima – 30 oC arba žemesnėje temperatūroje, ir naudoti 
nedaug energijos vartojančią skalbyklės programą, nebent yra techninė priežastis elgtis kitaip (pvz., dėl higienos, saugumo, nešvarumo). 

Patikra. 
Konkurso dalyvis privalo pateikti priežiūros etikečių pavyzdžius ir papildomas instrukcijas naudotojui ir, jei taikoma, informaciją, kodėl tekstilę 
reikėtų skalbti aukštesnėje nei 30 oC temperatūroje. 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.1.6. Pakartotinio naudojimo ir perdirbimo projektas 

SKYRIMO KRITERIJAI 
SK5. Pakartotinio naudojimo ir perdirbimo projektas 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Drabužiai privalo būti tokios konstrukcijos, kad visus logotipus arba išskirtinius identifikavimo ženklus būtų galima lengvai pašalinti arba paslėpti 
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uždedant atspaudus ir nepažeisti gaminio. 

Patikra. 
Pristatęs prekes konkurso dalyvis privalo pateikti pakartotinio naudojimo subtiekėjams aiškias, lengvai suprantamas instrukcijas, kaip pašalinti 
arba atspaudais paslėpti logotipus arba prekės ženklus. 
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3.2. Tekstilės paslaugų pirkimas 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių tekstilės paslaugų pirkimas 

3.2.1. Atrankos kriterijai 

ATRANKOS KRITERIJAI 
AK1. Tekstilės paslaugų tiekėjai 
Konkurso dalyviai privalo gebėti įrodyti, kad turi išteklių, patirties, 
dokumentais pagrįstas procedūras ir vadybos sistemas, kuriais galėtų 
spręsti toliau nurodytus turimų teikti paslaugų klausimus15:(atitinkamai 
pasirenkama pagal konkursą): 

• Taikoma priežiūros paslaugoms: 
- tekstilės atsargų turto valdymo sistemų įgyvendinimas. Tai 

leis nuolat rinkti galutinių naudotojų duomenis ir 
atsiliepimus apie tekstilės būklę ir gyvavimo trukmę. Šios 
sistemos bus aktyviai naudojamos audinio ir drabužio 
susigadinimo dažnumui ir priežastims nustatyti; 

- paslaugų valdymas taisant ir prižiūrint drabužius ir audinius 
siekiant pailginti jų gyvavimo trukmę. 

Patikra. 

AK1. Tekstilės paslaugų tiekėjai 
Konkurso dalyviai privalo gebėti įrodyti, kad turi išteklių, patirties, 
dokumentais pagrįstas procedūras ir vadybos sistemas, kuriais galėtų 
spręsti toliau nurodytus turimų tiekti paslaugų klausimus15 (atitinkamai 
pasirenkama pagal konkursą): 

• Taikoma skalbimo paslaugoms: skalbyklose įgyvendinamos 
energijos vadybos sistemos pagal ISO 50001 arba atitinkamą 
standartą ir įskaitant: 
- darbuotojų rengimą ir informuotumo programas kiekvienoje 

vietoje; 
- įranga ir procedūros kiekvienoje vietoje, siekiant padidinti 

proceso energijos vartojimo efektyvumą; 
- papildomų skaitiklių naudojimas, taip suteikiant galimybę 

valdyti konkretų energijos vartojimą, ir pranešti apie jį, 
skalbimo procesuose ir valdyti kiekvienoje vietoje 

                                                        
15 Aiški galimybė pareikalauti tiekimo grandinės valdymo pajėgumų įrodymų buvo sudaryta Direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų XII priedo II dalies d punktu, kuris 
turėjo būti perkeltas į nacionalinę teisę ne vėliau, kaip iki 2016 m. balandžio mėn. 



 

27 
 

Konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie turi reikiamas sistemas ir 
pajėgumus. Privaloma surinkti atitinkamus ankstesnių sutarčių 
pavyzdžius. 

Be to, jie privalo aprašyti vidinius išteklius, vadybos sistemas ir 
infrastruktūrą, kurie bus naudojami atitikčiai valdyti ir paslaugoms 
teikti. 
Jei laikoma tinkama, perkančioji organizacija pasilieka teisę lankytis 
vietose ir atlikti patikras arba prašyti trečiųjų šalių atlikti patikras, 
siekiant patvirtinti konkurso dalyvio pajėgumus. 

tvarkomos tekstilės rūšis ir apie jas pranešti (t. y. suvartota 
elektra, dujinis ir skystasis kuras, išreikštas kWh/kg 
apdorotų tekstilės produktų, priskiriamas procesams, kurie 
naudojami stalo tekstilei ir darbo drabužiams). 

• Taikoma priežiūros paslaugoms: 

- tekstilės atsargų turto valdymo sistemų įgyvendinimas. Tai 
leis nuolat rinkti galutinių naudotojų duomenis ir atsiliepimus 
apie tekstilės būklę ir gyvavimo trukmę. Šios sistemos bus 
aktyviai naudojamos audinio ir drabužio susigadinimo 
dažnumui ir priežastims nustatyti; 

- paslaugų valdymas taisant ir prižiūrint drabužius ir audinius 
siekiant pailginti jų gyvavimo trukmę. 

• Taikoma atsiėmimo (gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo) 
paslaugoms: 
- turto valdymo sistemų ir infrastruktūros, kuriomis padedama 

atskirti gaminius į konkrečius skirtingus srautus, 
įgyvendinimas, konkrečių tekstilės gaminių ir audinių 
sandėliavimas ir pardavimas siekiant padidinti jų 
pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo lygį; 

- konsultacijų dėl konstrukcijos teikimas perkančiosioms 
organizacijoms, siekiant suteikti galimybę lengviau 
pakartotinai panaudoti ir perdirbti gaminius. Pasibaigusio 
gyvavimo ciklo tekstilės gaminių atskyrimo mokymai 
perkančiosios organizacijos darbuotojams. 

Patikra. 
Konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie turi reikiamas sistemas ir 
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pajėgumus. Privaloma surinkti atitinkamus ankstesnių sutarčių 
pavyzdžius. 
Be to, jie privalo aprašyti vidinius išteklius, vadybos sistemas ir 
infrastruktūrą, kurie bus naudojami atitikčiai valdyti ir paslaugoms 
teikti. 

Jei laikoma tinkama, perkančioji organizacija pasilieka teisę lankytis 
vietose ir jas tikrinti arba prašyti trečiųjų šalių atlikti patikras, siekiant 
patvirtinti konkurso dalyvio pajėgumus. 

 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.2.2. Skalbiniai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
TS1. Medžiagos pasirinkimas siekiant sumažinti energijos vartojimą džiovinant ir lyginant 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

(Medžiagos, kurios turi būti skalbiamos kasdien arba kas savaitę) 
 
Bus pasirinkti tekstilės audiniai, išgręžti  išlaikantys mažiau nei 35 proc. drėgmės ir esantys SA3 audinio lygumo klasės išdžiovinus, jei 
audiniuose yra ≥50 proc. medvilnės, bei SA4 klasės, jei medvilnės yra <50 proc. 
 
Patikra. 
Konkurso dalyvis privalo pateikti bandymo ataskaitą, kurioje audinio (-ių) veiksmingumas įrodomas pagal šiuo metodus: 

• sulaikomas drėgmės kiekis: EN ISO 15797 (arba lygiavertis standartas) skalbimo procedūra; 
• lengvai prižiūrima: EN ISO 15487 (arba lygiavertis standartas) išvaizda išskalbus ir nudažius. 
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SKYRIMO KRITERIJAI 
Nurodymas dėl skalbti naudojamos energijos ir ploviklių naudojimo 
Rekomenduojama derinti energijos suvartojimo ir ploviklių poveikio aplinkai kriterijus ir įvertinti bendrus balus, skiriamus remiantis tuo, kas 
nurodyta toliau. 

 S5.1 kriterijus. Energijos suvartojimas: 75 proc.; 
 S5.2 kriterijus. Ploviklių poveikis aplinkai: 25 proc. 

Stebėseną reikia vykdyti pagal sutarties vykdymo sąlygą S2.4. 

 SK1. Konkretus energijos suvartojimas 
Konkurso dalyviams bus skiriami balai pagal siūlomą konkretų 
energijos suvartojimą kWh (elektra ir dujinis bei skystasis kuras) 
vienam kg išskalbtų, išdžiovintų ir apdorotų (atitinkamai) stalo tekstilės 
ir darbo drabužių tekstilės gaminių, kuris bus pasiektas teikiant 
paslaugą. 
Balai bus skiriami tiesine proporcija pagal gautus pasiūlymus, nuo 
žemiausio (100 proc. turimų balų) iki aukščiausio (nulis balų). 

Patikra. 
Konkurso dalyvis pateiks matavimo atskirais skaitikliais kiekvienoje 
skalbimo, džiovinimo ir apdailos proceso linijos specifikacijas, atskyręs 
stalo tekstilę ir darbo drabužius, kurie bus naudojami teikiant paslaugą. 
Jie taip pat turi aprašyti papildomų skaitiklių rodmenų patikrinimo 
tvarką. 

 SK2. Ploviklių poveikis aplinkai 
Konkurso dalyviams bus skiriami balai, jei vykdydami sutartį jie 



 

30 
 

įsipareigoja naudoti ploviklius, kurie atitinka ES ekologinio ženklo 
toksiškumo vandens organizmams ir biologinio skaidumo kriterijus, 
taikomus įstaigose naudojamiems skalbikliams, arba jiems lygiaverčius 
ploviklius. Kriterijai pateikiami čia: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 
Įsipareigojantiems konkurso dalyviams bus skiriama daugiausiai galimų 
balų. 

Patikra. 
Konkurso dalyvis privalo pateikti informaciją apie patikros sistemą, 
kuri turi būti taikoma perkant reikalavimus atitinkančius ploviklius, 
skirtus naudoti atskirose skalbimo proceso linijose, kuriomis bus 
teikiama paslauga. 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA 
 SVS1. Taikoma tekstilės paslaugoms, kurios apima skalbimą 

Sudaręs sutartį dalyvis privalo teikti paslaugas suvartodamas konkretų 
siūlomą energijos kiekį ir naudoti reikalavimus atitinkantį ploviklį, kaip 
yra įsipareigojęs konkurso pasiūlyme. 
Konkurso dalyvis privalo taikyti toliau nurodytų formų patikrą: 

- energijos suvartojimo mėnesio apskaitos duomenys, surinkti iš 
atitinkamose vietose esančių linijų, kuriose apskaita vykdoma 
atskirais skaitikliais, iš jų turi būti matyti audinio tipas (svoris) ir 
jie turi būti padalinti iš apdorotos tekstilės svorio; 

- sąskaitos faktūros už įsigytus ploviklius kartu su įrodymu, kad 
ploviklis (-iai): 
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i) turi ES ekologinį ženklą; arba 
ii) turi I tipo ekologinį ženklą, kuriam taikomi atitinkami 
kriterijai arba 
iii) atitinka nurodytus ES ekologinio ženklo kriterijus16. 
 
Įrodymuose turi būti pateikiamos galiojančios ekologinio ženklo 
licencijos, taikomos ekologiniams ženklams, ir (arba) trečiosios 
šalies patvirtinti naudojamų ploviklių bandymo duomenys. 
 

Perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo sutarties vykdymo 
metu prašyti trečiosios šalies atlikti patikrinimą, o subtiekėjas privalės 
pateikti šiuos įrodymus savo sąskaita. 

 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.2.3. Priežiūra 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
TS2. Tekstilės turto priežiūra 
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Šią nuostatą taip pat galima derinti su sutarties sudarymo kriterijumi arba ją galima suformuluoti kaip sutarties sudarymo kriterijų, pagal kurį 
balai skiriami už didžiausio užmojo priežiūrą. 
Tekstilės paslaugų konkurso dalyvis, vykdydamas savo turto valdymo planą, turi pratęsti darbo drabužių ir interjero tekstilės naudojimo laiką, 
nuolat teikdamas jų priežiūros ir taisymo paslaugas. Turi būti užtikrinamos bent šios paslaugos (atsižvelgiant į tiektinus tekstilės gaminius): 

                                                        
16 Europos Komisija, Pramonėje ir įstaigose naudojami skalbikliai, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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- paprasčiausi taisymo darbai, įskaitant prairusių siūlių ir akių taisymą, sulūžusių ar pamestų dalių pakeitimą ir užtrauktukų bei tvirtinimo 
detalių taisymą arba keitimą; 

- darbo drabužių medžiaginių detalių pakeitimas; 
- funkcinės dangos pakartotinis apdorojimas ir impregnavimas. 

 

 

Patikra. 
Konkurso dalyvis turi pateikti išsamią siūlomų priežiūros paslaugų specifikaciją, įskaitant, jei taikoma, dokumentais pagrįstus įrodymus, surinktus 
priežiūros įrenginiuose, kuriuos jis eksploatuoja arba kurie naudojami pagal subrangos susitarimus. 

 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.2.4. Atsiėmimas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 TS3. Atsiėmimo sistema 

Šią nuostatą taip pat galima derinti su sutarties sudarymo kriterijumi 
arba ją suformuluoti kaip sutarties sudarymo kriterijų, pagal kurį balai 
skiriami už didžiausio užmojo atsiėmimo sistemą. 
Konkurso dalyvis, taikydamas savo turto valdymo sistemą, privalo 
eksploatuoti atsiėmimo sistemą arba oficialią atsiėmimo organizavimo 
tvarką, kuri būtų taikoma pagal sutartį tiekiamai naudoti tekstilei, 
įskaitant šiuos elementus: 

• surinkimo sistemos, įdiegtos perkančiosios organizacijos 
nuosavose patalpose, kad būtų lengviau (jei taikoma) rūšiuoti ir 
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klasifikuoti tekstilę; 

• mokymo ir rekomendacijų medžiaga, kuria užtikrinama, kad 
viešosios organizacijos darbuotojai aiškiai suprastų, kaip 
naudotis sistema; 

• po surinkimo atliekamas rūšiavimas siekiant padidinti dėl 
pakartotinio naudojimo arba perdirbimo įgytą vertę. Taikant šią 
nuostatą drabužiai turi būti atskiriami bent pagal drabužio 
pluoštą, spalvą ir būklę. 

Konkurso dalyvis turi nurodyti tikėtinas rūšiuotosios tekstilės galutines 
rinkas. 

Patikra. 
Konkurso dalyvis privalo pateikti siūlomos sistemos aprašymą, taip pat, 
jei taikoma, po surinkimo vykdomos veiklos sistemų, kurias jis 
eksploatuoja, dokumentus, įskaitant rūšiavimo linijų specifikacijas ir 
veiklos vietos fotografinius įrodymus. 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA 
 SVS2. Atsiėmimo sistema 

Konkurso dalyvis privalo teikti ataskaitas apie savo atsiėmimo sistemos 
veikimą pagal šiuos reikalavimus: 

• Perkančiojoje organizacijoje turi būti vykdomos darbuotojų 
apklausos siekiant nustatyti, ar buvo lengva naudoti surinkimo ir 
(arba) atskyrimo sistemas. Jos turi būti atliktos per pirmuosius 
šešis paslaugų teikimo mėnesius, o nustatyti faktai turi būti 
panaudoti galimoms pagerinimo priemonėms nustatyti ar 
įgyvendinti. 
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• Kiekvienais metais turi būti nustatoma ir registruojama 
surinktos tekstilės, kuri buvo pakartotinai panaudota arba 
perdirbta, svorio santykinė dalis ir atitinkama tekstilės, gautos iš 
galutinių paskirties rinkų, į kurias ji siunčiama, vertė/kg. 

Konkurso dalyvis turi pateikti trumpą darbuotojų apklausos metu 
nustatytų duomenų santrauką ir galimas nustatytas pagerinimo 
priemones. Turi būti pateikta metinė ataskaita, kurioje būtų atskirai 
nurodytos tekstilės paskirties vietos ir iš kiekvienos galutinės rinkos 
gauta vertė. 
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4. GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS 
Gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimas – tai metodas, kurį galima taikyti visoms tekstilės gaminių eksploatavimo sąnaudoms (ir galbūt kai kurioms 
išorinėms poveikio aplinkai sąnaudoms) apskaičiuoti. Šiuo metodu priimami veiksmingi sprendimai dėl ilgalaikių investicijų, nes kai kurie 
sąnaudų aspektai gali būti ne iš karto akivaizdūs sprendimus priimančiam asmeniui, pvz., kad būtų sumažintos viso gyvavimo ciklo sąnaudos, 
susidarant mažesnėms skalbimo energijos sąnaudoms ir pagerėjus patvarumui bei pailgėjus su tuo susijusiam gyvavimo ciklui ir sumažėjus 
taisymo sąnaudoms, gali prireikti didesnių pradinių investicijų. Atsižvelgiant į išorines sąnaudas, gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimas yra ypač 
svarbus geresniam aplinkos apsaugos veiksmingumui užtikrinti. 

Tekstilei taikomi ES ŽVP kriterijai susiję su įvairiais tekstilės gaminių konstrukcijos ir specifikacijų aspektais, kurie, atidžiai juos išnagrinėjus 
pirkimo etapu, gali padėti sumažinti gyvavimo ciklo išlaidas, susijusias su jų skalbimu, priežiūra ir gyvavimo ciklo pabaiga: 

o Skalbimas – su tekstilės gaminių skalbimu, džiovinimu ir lyginimu susijusios energijos sąnaudos bus tiesioginės viešosios organizacijos 
išlaidos (jei ji eksploatuoja skalbyklą) arba netiesioginės išlaidos, kurias perduoda subtiekėjai (jei skalbimo paslaugos yra užsakomos). 
Tekstilės gaminio specifikacijos gali turėti didelę įtaką kiekvieno skalbimo ciklo energijos poreikiui: 

- Nuo tekstilės pluošto sudėties labai priklauso energijos kiekis, kuris reikalingas jai išplauti, išdžiovinti ir išlyginti. Pavyzdžiui, jei 
darbo drabužiai arba interjero tekstilė pagaminti iš sintetinių mišinių, energijos poreikis vienam skalbimo ciklui gali būti 
mažesnis – todėl būtų mažesnės ir sąnaudos – maždaug iki 50 proc., palyginti su tokiais pačiais gaminiais, pagamintais iš 
100 proc. natūralių pluoštų. 

o Gyvavimo ciklas – tekstilės gaminio gyvavimo ciklą gali veikti daug veiksnių. Tai ir atsparumas dėvėjimuisi bei ankstyvam suplyšimui, 
ir tinkama priežiūra (ypač kalbant apie techninius gaminius, turinčius ypatingų savybių), kad nereikėtų jų anksti keisti: 

- Atsparumas dėvėjimuisi naudojant ir skalbiant labai priklauso nuo pluošto sudėties. Atsparesnio pluošto tekstilės gaminio 
gyvavimo ciklas gali būti ilgesnis maždaug nuo 34 proc. (kalbant apie darbo drabužius) iki 100 proc. (kalbant apie 
rankšluosčius ir patalynę), palyginti su 100 proc. medvilninėmis prekėmis. 

- Anksti iširus siūlėms arba suplyšus apdailai, taip pat sugedus užsegimo elementams, kaip antai užtrauktukams, sagoms, 
kibtukams ir tvirtinimo elementams, gali prireikti brangaus taisymo ir apdorojimo, priešingu atveju darbo drabužius ir uniformas 
gali tekti anksti išmesti. Nors gaminių planavimas paprastai gali būti grindžiamas dvejų metų naudojimo laikotarpiu, dėl geresnės 
konstrukcijos ir patvarumo specifikacijų jis gali pailgėti iki trejų metų, taip pat dėl to sumažėtų susijusios priežiūros ir keitimo 
sąnaudos. 

o Gyvavimo ciklo pabaiga – tekstilės šalinimas pasibaigus jos naudojimo laikui yra daug išlaidų kainuojanti našta viešosioms institucijoms; 
jos turi mokėti pagal tekstilės svorį. Pasibaigusio gyvavimo ciklo tekstilė perdirbimo rinkoje turi savo kainą (apie 250–560 EUR už 
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toną). Jos paklausa susijusi su jos naudojimu pirminiu pavidalu (pvz., kaip dėvėtų darbo drabužių) ir su jos naudojimu kaip žaliavos 
naujiems tekstilės gaminiams arba kitiems gaminiams (pvz., izoliacinėms medžiagoms) gaminti. Taip galima sukurti teigiamą arba 
neutralią tekstilės atliekų vertę. 

- Viešosios institucijos gali aktyviai imtis veiksmų pasibaigusio gyvavimo ciklo tekstilės vertei padidinti – pavyzdžiui, įgyvendinti 
sistemas, kuriomis pasibaigusio gyvavimo ciklo tekstilė būtų atskirta į skirtingus konkrečius srautus, arba reikalauti, kad 
gaminiai būtų tokios konstrukcijos, kad būtų galima lengvai pašalinti logotipus. 

 
Atsižvelgus į šių veiksnių derinį, galima sumažinti kiekvieno pagaminto tekstilės gaminio bendras eksploatavimo sąnaudas. Vienas iš būdų, kaip 
galima kontroliuoti šiuos veiksnius, – pereiti nuo tekstilės gaminių pirkimo prie tekstilės paslaugų. Tada būtų galima nustatyti naudojamų 
tekstilės gaminių kiekvieno gyvavimo ciklo etapo veiksmingumą. Tuomet subtiekėjai būtų įpareigoti optimizuoti šių paslaugų teikimo sąnaudas, 
priešingu atveju viešosios institucijos patirtų papildomų pridėtinių išlaidų ir turėtų sudaryti subrangos sutartis. 
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1 priedas. Galutinio gaminio medžiagų apribojimai 
Cheminių 
medžiagų grupė 

Taikomi apribojimai Koncentracijos 
ribos 

Bandymo 
metodas 

1.1. Azodažikliai 

Taikymo sritis: 

Drabužiai, kurių 
sudėtyje yra akrilo, 
medvilnės, 
poliamido ir vilnos 

Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti 
į aromatinius aminus, kurie, kaip žinoma, 
yra kancerogeniniai (žr. ES ekologinio 
ženklo 2 priedėlio sąrašą17). Ribinė 
arilaminų vertė taikoma bandant galutinį 
gaminį. 

Kiekvieno 
amino 30 mg/kg 

 

EN 14362-1 ir 3 
arba lygiavertis 
standartas. 

1.2. Formaldehidas 

Taikymo sritis: 

Visi drabužiai ir 
interjero tekstilė, 
kurių sudėtyje yra 
natūralių pluoštų 

 

Formaldehido likučiams galutiniame 
gaminyje taikomos šios ribinės vertės: 

 

 

EN ISO 14184-1 
arba lygiavertis 
standartas. 

- kūdikiams ir vaikams iki 3 metų 
amžiaus skirti gaminiai 

16 ppm 

 

- visi kiti produktai 75 ppm 

 

Kaip sutarties sudarymo kriterijų galima 
taikyti reikalavimą užtikrinti geresnes su 
oda besiliečiančių drabužių savybes18. 

 

Toliau nurodytą reikalavimą galima taikyti 
tik kaip išsamų interjero tekstilės kriterijų: 

- Dėl galutinio gaminio 
susidarantys išmetamieji teršalai 

0,1 mg/m3 EN 16516 ir EN 
ISO 14184-1 
arba lygiavertis 
standartas 

1.3. Pagalbinės 
medžiagos 

Taikymo sritis: 

Visi gaminiai 

Toliau nurodytų medžiagų negali būti 
galutiniame gaminyje: 

- Nonifenolio 
- Oktilfenolio 

Bendras kiekis 
100 mg/kg 

Ekstrahavimas 
tirpikliais, vėliau 
taikant 
efektyviosios 
skysčių 
chromatografijos 
ir masių 
spektrometrijos 
metodą 

Toliau nurodytų medžiagų negali būti 
galutiniame gaminyje: 

- nonilfenoletoksilatų 
- oktilfenolio etoksilatų 

Bendras kiekis 
100 mg/kg 

ISO 18254 

1.4. Dangos, 
laminatai ir 
membranos 

Taikymo sritis: 

Jei integruota į 
tekstilės struktūrą 

 

Dangos, plastizolio raštų, laminatų, 
membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali 
būti šių ftalatų: 

- DEHP (bis-(2-etilheksil)ftalato) 
- BBP (butilbenzilftalato) 
- DBP (dibutilftalato) 
- DMEP (bis-2-metoksietilftalato) 
- DIBP (diizobutilftalato) 
- DIHP (Di-C6- 8 šakotųjų 

Bendras kiekis 
0,10 proc. 
masės 

EN ISO 14389 
arba lygiavertis 
standartas. 

                                                        
17 Europos Komisija, ES ekologiniu ženklu pažymėtų tekstilės gaminių grupė, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Gali tekti daryti kompromisus nesiglamžančių drabužių kokybės ir patvarumo atžvilgiu, ypač jei 
drabužiai turi būti skalbiami aukštoje temperatūroje. 
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alkiftalatų) 
- DHNUP (Di-C7- 11 šakotųjų 

alkilftalatų) 
- DHP (di-n-heksilftalato) 

2 priedas. Gamybos proceso medžiagų apribojimai 
Cheminių 
medžiagų grupė 

Taikomi apribojimai Patikros reikalavimai 

2.1. Dažikliai ir 
pigmentai 

 

Toliau nurodyti dažikliai ir pigmentai negali būti 
naudojami tekstilės gamyboje: 

Rūgštinis raudonasis 26, tiesioginis juodasis 38, 
dispersinis mėlynasis 1, bazinis raudonasis 9, 
tiesioginis mėlynasis 6, dispersinis oranžinis 11, 
bazinis violetinis 14, tiesioginis raudonasis 28, 
dispersinis geltonasis 3, pigmentinis raudonasis 104, 
pigmentinis geltonasis 34. 

Vietos, kurioje turi būti 
nustatyti naudojami 
dažikliai, auditas. 

 

2.2. Pagalbinės 
medžiagos 

 

Toliau nurodytų medžiagų negalima naudoti tekstilės 
gamyboje: 

- bis(sukietintojo lajaus alkilo) dimetilamonio 
chlorido (DTDMAC); 

- distearilo dimetilo amonio chlorido 
(DSDMAC); 

- di(sukietintojo lajaus) dimetilamonio 
chlorido (DHTDMAC); 

- etileno diamino tetraacetato (EDTA) 
- dietileno triamino pentaacetato (DTPA); 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenolio, 
- 1-metil-2-pirolidono 
- nitrilotriacto rūgšties (NTA). 

Vietos, kurioje turi būti 
nustatyta kaip pagalbinė 
naudojama cheminė 
medžiaga, auditas. 

 

2.3. Balinimas 

 

Jokiems verpalams, audiniams arba megztoms 
detalėms balinti negalima naudoti chloro pagrindu 
pagamintų baliklių. 

 

Vietos, kurioje turi būti 
nustatyti naudojami 
balikliai, auditas. 

 

2.4. Hidrofobinė, 
teplumą 
mažinanti ir 
oleofobinė 
apdaila 

 

Pagrindinis reikalavimas: 

Negalima naudoti ilgosios grandinės (≥C5) 
perfluoralkansulfonrūgščių arba sulfonatų (PFSA) ir 
(≥C7) perfluoralkilo skruzdžių rūgščių arba 
karboksilatų (PFCA) medžiagų. 

Išsamus reikalavimas: 

Negalima naudoti fluorintos hidrofobinės, teplumą 
mažinančios ir oleofobinės apdailos, išskyrus atvejus, 
kuriais šias funkcijas reikia derinti. 

Be to, taikant pagrindinius ir išsamius kriterijus, 
reikia išbandyti drabužio (-ių) patvarumą (žr. 3.1 
kriterijų) 

Vietos, kurioje turi būti 
nustatyta apdailai 
naudojama atsparumą 
didinanti medžiaga, 
auditas. 

 

2.5. Nelaidžios 
vandeniui 
membranos 

 

Fluorpolimerų membranos ir laminatai, naudojami 
lauko drabužiams, negali būti gaminami naudojant 
perfluoroktano rūgštį (PFOA) arba kokias nors 
ilgesnės grandinės fluorintas paviršinio aktyvumo 
medžiagas. 

 

Membranos arba 
laminato tiekėjo vietos 
auditas arba 
vyriausybinės 
reguliavimo institucijos 
dokumentai. 
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2.6. Antipirenai 

 

Pagrindinis reikalavimas: 

Negalima naudoti šių antipirenų: 

- HBCDD – heksabromciklododekano, 
- DecaBDE – dekabromdifenileterio, 
- TEPA – tris(aziridinil)fosfino oksido, 
- TRIS – tris(2,3-dibrompropil)fosfato, 
- TCEP – tris(2-chloretil)fosfato, 
- parafino, C10–C13, chlorinto (SCCP). 

Išsamus reikalavimas: 

Jei reikalinga gaisrinė sauga, medžiagą reikia 
išbandyti, kad būtų užtikrintas aukštas patvarumo 
lygis (žr. 3.1 kriterijų) 

Vietos, kurioje turi būti 
nustatyti naudojami 
antipirenai, auditas. 
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3 priedas. Ilgaamžiškumo bandymai 

3.1. Orientacinė tekstilės patvarumo veiksmingumo reikalavimų taikymo sritis 
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Bandymai taikomi visiems 
gaminiams         

Rankšluosčiai ir patalynė         

Uniformos ir reprezentaciniai 
darbo drabužiai         

Labai patvarūs darbo drabužiai ir 
AAP lauko darbams         

Funkciniai išoriniai drabužiai, 
t. y. striukės, kelnės, AAP         

 

3.2. Veiksmingumo lyginamieji standartai ir bandymo metodai 
Pagrindinis veiksmingumas 
 
Patvarumo 
standartas 

Veiksmingumo lyginamieji 
standartai 

Bandymo metodas (-ai) 

3.1. Matmenų 
pokyčiai 

Audiniai: 
- Medvilnė ir medvilnės mišinys +/– 

3,0 proc. 
- Vilnos mišinys +/– 2,0 proc. 
- Sintetiniai pluoštai +/– 2,0 proc. 
- Patalynė ir rankšluosčiai +/– 

8,0 proc. 
 

EN ISO 6330 (buitinis 
skalbimas) arba lygiavertis 
standartas, arba ISO 15797 
(pramoninės skalbyklos) arba 
lygiavertis standartas, kartu su 
EN ISO 5077 arba lygiaverčiu 
standartu po 3 skalbimų. 

3.2. Spalvų 
atsparumas skalbimui 

3–4 vertinant spalvos pasikeitimą ir 
dėmių atsiradimą 
 

ISO 15797 arba lygiavertis 
standartas (jei taikoma), kartu 
su ISO 105 C06 arba 
lygiaverčiu standartu. 

3.3. Spalvų 
atsparumas prakaitui 

3–4 vertinant spalvos pasikeitimą ir 
dėmių atsiradimą, 4 jei spalvos 
tamsios (standartinis intensyvumas 
> 1/1) 

ISO 15797 arba lygiavertis 
standartas (jei taikoma), kartu 
su ISO 105 E04 (rūgštusis ir 
šarminis, lyginimas su 
daugiapluoščiu audiniu) arba 
lygiavertis standartas. 

3.4. Spalvų 2–3 lygis ISO 15797 arba lygiavertis 
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atsparumas šlapiajam 
trynimui 

standartas (jei taikoma), kartu 
su ISO 105 X12 arba 
lygiaverčiu standartu. 

3.5. Tempiamasis 
stipris 

<50 proc. medvilnė N/(g/m2)  2,0 
50 proc. medvilnė N/(g/m2)  1,8 
Mažiausias veiksmingumas 400 N 

EN ISO 13934 (skiautės 
metodas) arba lygiavertis 
standartas. 

3.6. Siūlių stiprumas 100 N išyrant 
 

EN ISO 13935 (skiautės 
metodas) arba lygiavertis 
standartas. 
 

Visapusiškas veiksmingumas 
 
Patvarumo 
standartas 

Veiksmingumo lyginamieji 
standartai 

Bandymo metodas (-ai) 

3.7. Hidrofobinės, 
oleofobinės ir 
neteplumo savybės 

Toliau nurodytos išsaugotos 
funkcinės savybės po 20 buitinių 
ciklų esant 40 oC temperatūrai arba 
10 pramoninių ciklų esant 75 oC 
temperatūrai: 
 
- Nepralaidumas vandeniui: 80 iš 90 
- Oleofobinės savybės 3,5 iš 4,0 
- Neteplumas: 3,0 iš 5,0 
 
Drabužių klijuotomis siūlėmis 
pramoninio skalbimo temperatūra 
gali būti sumažinta iki 60 oC. 
 

ISO 6330 (buitinis) arba 
lygiavertis standartas arba ISO 
15797 (pramoninis) arba 
lygiavertis standartas, kartu su: 
 
- Hidrofobinės dangos: EN ISO 

4920 arba lygiavertis standartas 
- Oleofobinės dangos EN ISO 

14419 arba lygiavertis 
standartas 

- Teplumą mažinančios dangos: 
EN ISO 22958 arba lygiavertis 
standartas 

 

3.8. Atsparumas 
ugniai 

Gaminiai, kuriuos galima skalbti, 
turi išlaikyti funkcines savybes po 
50 skalbimo ciklų (išsamus 
kriterijus). 
 
Gaminiai, kurių negalima skalbti, 
turi išlaikyti funkcines savybes po 
mirkymo bandymo. 
 

ISO 6330 (buitinis) arba 
lygiavertis standartas, arba 
pagal pirkimo reikalavimus 
EN ISO 10528 (pramoninis) 
arba lygiavertis standartas, 
kartu su EN ISO 12138 arba 
lygiaverčiu standartu. 
 
Jei tekstilės negalima skalbti ir 
(arba) jos negalima nuimti, 
reikia taikyti BS 5651 
standarto 4 skirsnyje aprašytą 
bandymo metodą arba 
lygiavertį metodą19. 
 

 

                                                        
19 Šis bandymo metodas yra pagrįstas aprašytuoju Jungtinės Karalystės standarte 5651 Valymo ir 

drėkinimo procedūrų metodas, taikomas vertinant valymo ir drėkinimo poveikį tekstilės audinių ir 
audinių rinkinių degumui. 


