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Kompiuteriams ir monitoriams taikomi ES ŽVP kriterijai 
 

 

ES žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) kriterijais siekiama, kad viešosioms organizacijoms būtų lengviau pirkti mažesnį poveikį aplinkai 

darančius gaminius, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskira organizacija galėtų juos įtraukti į 

pirkimo dokumentus, jeigu, jos nuomone, tai yra tikslinga. Žaliasis viešasis pirkimas (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame 

dokumente pateikiami kompiuterių ir monitorių gaminių grupei nustatyti ES ŽVP kriterijai. 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. 

 

1. ĮVADAS 

1.1 Apibrėžtis ir taikymo sritis 

Kompiuteriams ir monitoriams skirti kriterijai taikomi kompiuteriams ir vaizduoklių įtaisams. Laikantis JAV ir ES susitarimo
1
 su pakeitimais, 

padarytais programos „Energy Star“ kompiuterių specifikacijos 6.1 redakcija ir vaizduoklių specifikacijos 6.0 redakcija, minėti ŽVP kriterijai 

taikomi šiems įtaisams:  

 

                                            
1
 2008 m. sausio 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos. 
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stacionariesiems kompiuteriams; 

 staliniams kompiuteriams (įskaitant integruotuosius stalinius kompiuterius ir mažafunkcius klientus); 

 mažiesiems serveriams; 

 profesionaliesiems kompiuteriams; 

 

vaizduoklių įtaisams; 

 kompiuterių monitoriams; 

 

nešiojamiesiems kompiuteriams; 

 knyginiams kompiuteriams (įskaitant mažuosius knyginius kompiuterius); 

 dvejybiniams knyginiams kompiuteriams; 

 planšetiniams kompiuteriams;  

 nešiojamiesiems monoblokiniams kompiuteriams; 

 nešiojamiesiems mažafunkciams klientams. 

 

Pastaba dėl centrinės valdžios viešiesiems pirkimams taikomų reikalavimų 

 

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES), kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2014 m. birželio mėn., 6 straipsnyje ir 

III priede viešojo sektoriaus institucijoms nustatyti konkretūs įpareigojimai pirkti tam tikrą efektyviai energiją vartojančią įrangą. Tai apima ir 

įpareigojimą pirkti tik tuos gaminius, kurie:  

„atitinka ne mažiau griežtus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus nei išvardytieji Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos 

Bendrijos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo C priede („Energy Star“)
2
“. 

Šis įpareigojimas taikomas tik centrinės valdžios subjektams ir tik tada, kai pirkimo suma viršija viešųjų pirkimų direktyvose nustatytas ribas. Be 

to, reikalavimai turi būti suderinti su išlaidų efektyvumo, ekonominio pagrįstumo, platesnio masto tvarumo, techninio tinkamumo ir pakankamos 

konkurencijos aspektais. Šie veiksniai įvairiose viešojo sektoriaus institucijose ir rinkose gali skirtis. Išsamesnės šio Energijos vartojimo 

efektyvumo (EVF) direktyvos 6 straipsnio ir III priedo aspekto, susijusio su centrinės valdžios institucijų vykdomais efektyviai energiją 

vartojančių gaminių, paslaugų ir pastatų viešaisiais pirkimais, aiškinimo rekomendacijos pateiktos Komisijos rekomendacinio dokumento 33–42 

punktuose
3
. 

 

                                            
2
 OL L 63, 2013 3 6, p. 5. 

3
 COM/2013/0762 final, Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimas. Komisijos gairės“.  
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1.2 Viešųjų pirkimų galimybės ir sutarčių rūšys  

Atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, viešųjų pirkimų procesas gali vykti įvairiai. Rinkoje sudaromos trijų tipinių rūšių sutartys: 

 

1. vienkartinio tiekimo sutartis. Konkurso laimėtojas turi pristatyti nurodytą IT įrangos vienetų, atitinkančių būtinąsias veikimo 

charakteristikų specifikacijas, kiekį;  

2. ilgesniam laikotarpiui sudaryta preliminarioji sutartis. Šioje sutartyje nustatomos veikimo charakteristikų specifikacijos, pagal kurias IT 

įrangos vienetams pagal užsakymą nurodytu laikotarpiu tiekti atrenkamas vienas arba keli konkurso dalyviai. Konkurso dalyviai gali būti 

atrinkti pagal vieną iš šių kriterijų: 

a. jų pajėgumą tiekti konkrečių modelių IT įrangą, atitinkančią nustatytas veikimo charakteristikų specifikacijas; 

b. jų pajėgumą tiekti konkrečią IT įrangą, atitinkančią būtiniausias veikimo charakteristikų specifikacijas. Reikalinga IT įranga 

tiksliai nurodoma tolesniuose konkursuose, skelbiamuose pagal preliminarią sutartį; 

3. paslaugų pirkimo sutartis. Šioje sutartyje nustatomi IT funkcinio veikimo charakteristikų reikalavimai, kurių, tiekdamas įrangą, turi 

laikytis pasirinktas paslaugų teikėjas (-ai). Taigi paslaugų teikėjui (-ams), su kuriuo (-iais) sudaryta sutartis, tenka atsakomybė nustatyti, 

kaip kuo geriau užtikrinti, kad tiekiama įranga atitiktų nustatytus funkcinio veikimo charakteristikų reikalavimus. IT įranga išnuomojama 

perkančiajai organizacijai.  

 

Pirmuoju ir antruoju atvejais konkurso laimėtojas (-ai) taip pat privalės suteikti garantiją, kad tiekiama IT įranga atitinka perkančiosios 

organizacijos pateiktas specifikacijas. Trečiuoju atveju konkurso laimėtojas privalės suteikti garantiją, kad paslaugai suteikti naudojama įranga, 

taip pat visa susijusi IT parama, atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus veikimo charakteristikų reikalavimus. Paslaugų sutartis paprastai 

apima visą perkančiajai organizacijai naudoti teikiamos IT įrangos paslaugos teikimo ciklą, įskaitant remonto ir tobulinimo, taip pat 

eksploatacijos nutraukimo ir parengimo pakartotinai naudoti ar perdirbimo darbus. Šio dokumento 4.1 skirsnyje nustatyti kriterijai gali būti 

pritaikyti visais trimis atvejais, tačiau atitikties jiems tikrinimo laikas gali skirtis (daugiau informacijos rasite 3 skirsnyje).  

 

Šio kriterijų dokumento 4.2 skirsnyje aprašyta dar vienos rūšies sutartis, kurioje konkrečiai aptariamas IT įrangos gyvavimo ciklo pabaigos 

valdymas. Ši paslauga gali būti dvejopa: 

 

o senos IT įrangos atnaujinimas. Sutartis dėl senos IT įrangos išvežimo gali būti sudaryta atskirai arba kartu su naujos IT įrangos tiekimo 

sutartimi. Pavyzdžiui, kai kurie tiekėjai perdirba savo pačių prekės ženklo gaminius ir (arba) gali patvirtinti duomenų ištrynimą bei 

tinkamą išvežtos bet kurio prekės ženklo įrangos tvarkymą; arba  
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o gyvavimo ciklo pabaigos valdymo paslaugos. Gali būti paskelbtas konkursas dėl atskiros sutarties, kuria ketinama pritraukti būtent 

dalyvius, besispecializuojančius IT įrangos pakartotinio naudojimo ir perdirbimo srityje. Daugelyje ES šalių dėl IT įrangos gyvavimo 

ciklo pabaigos valdymo paslaugų teikimo konkuruoja socialinės įmonės.  

 

2. SVARBIAUSIAS POVEIKIS APLINKAI 

Kompiuteriams ir monitoriams taikomais kriterijais daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiam poveikiui aplinkai per visą gaminių gyvavimo 

ciklą, ir šis poveikis skirstomas į keturias atskiras kategorijas: 

 energijos suvartojimas; 

 pavojingosios medžiagos; 

 gaminio naudojimo laiko pratęsimas; 

 gyvavimo ciklo pabaigos valdymas. 

 

Gyvavimo ciklų analizių duomenys rodo, kad pagal kompiuteriams ir monitoriams skirtus aplinkosauginius kriterijus kompiuteriai turėtų būti 

skiriami pagal kompiuterių formą (pvz., stalinis kompiuteris, knyginis kompiuteris, planšetinis kompiuteris) ir kompiuterių bei vaizduoklių 

naudojimo pobūdį: 

o kompiuteriai ir vaizduokliai, kurie veikdami suvartoja daugiau energijos. Didžiausias stalinių kompiuterių ir vaizduoklių poveikis 

aplinkai yra susijęs su tuo, kiek elektros suvartojama juos naudojant;  

o kompiuteriai ir vaizduokliai, kurie veikdami suvartoja mažiau energijos. Didžiausias knyginių ir planšetinių kompiuterių, kurie suvartoja 

proporcingai mažiau elektros ir kurie yra sudaryti iš pažangesnių miniatiūrinių komponentų, poveikis aplinkai yra susijęs su jų 

surenkamųjų mazgų, pvz., pagrindinių plokščių, kietųjų diskų, baterijų ir vaizduoklių, gamyba; 

o nešiojamieji kompiuteriai. Sąlygos, kuriomis darbo vietoje arba už jos ribų naudojami nešiojamieji gaminiai, ir juos veikiantys žalingi 

veiksniai turės įtakos jų ilgaamžiškumui. 

 

Nors kriterijai, kuriais atsižvelgiama į energijos vartojimą, yra žinomi viešųjų pirkimų vykdytojams ir turi tiesioginės įtakos veiklos rezultatams, 

manoma, kad galimybė pagal ES ŽVP kriterijus daryti tiesioginę įtaką atskirų kompiuterių komponentų gamybai yra ribota. Iš dalies taip yra dėl 

to, kad dėl tokių klausimų kaip konfidencialumas, pvz., CPU ir pagrindinių plokščių gamybos srityje, sunku nustatyti, kokios yra galimybės 

tobulėti. Todėl reikia daugiau dėmesio skirti kitiems aspektams. Gerinant gaminio numatytąją eksploatacijos trukmę (pvz., projektuojant jį taip, 

kad būtų užtikrintas jo patvarumas ir galimybė jį tobulinti) ir taip netiesiogiai pratęsiant gaminių naudojimo laiką, taip pat palengvinant 

pakartotinį jų naudojimą ir sudarant palankias sąlygas pasibaigus gaminių naudojimo laikui lengvai iš jų išgauti ar susigrąžinti metalus ar 
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svarbiausias žaliavas
4
, kurios gaminio gyvavimo ciklo laikotarpiu yra susijusios su dideliu poveikiu aplinkai, galima išvengti su pradiniais 

gamybos etapais ir išteklių gavyba susijusio poveikio ir taip sumažinti gamybos etape daromą poveikį aplinkai.  

 

Remiantis gyvavimo ciklo analizės duomenimis ir rinkos analizės rezultatais, ypatingas dėmesys kriterijuose skirtas gaminio naudojimo laiko 

pratęsimui užtikrinant didesnį jo patvarumą, galimybę jį tobulinti ir remontuoti. Rengiant kriterijus, remtasi duomenimis, susijusiais su ankstyvo 

gaminių gedimo ar jų pakeitimo kitais priežastimis, taip pat gamintojų pateiktomis bendrosiomis tobulinimo specifikacijomis. Galimybę pratęsti 

gaminio naudojimo laiką jo eksploatacijos viešojo sektoriaus institucijoje laikotarpiu ir šiam pasibaigus taip pat siekiama suteikti sudarant sąlygas 

tobulinti ir remontuoti gaminius, taip pat pakartotinai naudoti įrangą ir taip užtikrinti, kad ją vėl būtų galima eksploatuoti.  

 

Dėl metalų ir svarbiausių žaliavų išgavimo ir susigrąžinimo iš kompiuterių ir vaizduoklių pasibaigus jų naudojimo laikui ES gali padidėti 

efektyvus išteklių naudojimas ir sumažėti naujų IT produktų gamybos poveikis. Todėl kriterijuose atsižvelgiama į pažangiausią praktiką, pagal 

kurią skatinama selektyviai išmontuoti ir išardyti įrangą. 

 

Svarbiausi aplinkosaugos aspektai  ŽVP principas 

 Energijos suvartojimas ir gaminant bei naudojant 

įrangą išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis 

 Oro, dirvožemio ir vandens tarša, bioakumuliacija 

ir poveikis vandens organizmams dėl žaliavų 

gavybos ir perdirbimo, taip pat pavojingųjų 

medžiagų naudojimas gaminiuose 

 Ribotų išteklių ir svarbiausių žaliavų naudojimas 

IT produktams gaminti  

 Galimai pavojingų elektroninės įrangos atliekų 

susidarymas galutinai ją pašalinus 

  Efektyviai energiją vartojančių modelių pirkimas 

 Gaminių, kurių sudėtyje yra ribotas pavojingų 

sudedamųjų dalių kiekis ir kuriuos šalinant 

pavojingųjų medžiagų išsiskyrimo galimybė yra 

mažesnė, pirkimas 

 Gaminio projektavimas taip, kad būtų užtikrintas 

jo patvarumas ir galimybė jį tobulinti ir remontuoti 

 Gaminio naudojimo trukmės pratęsimas pasibaigus 

jo naudojimo laikui  

 Gaminio projektavimas taip, kad jį būtų galima 

išmontuoti, vykdyti gyvavimo ciklo pabaigos 

valdymą ir taip kuo labiau padidinti išteklių 

regeneraciją  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad aplinkosaugos aspektų išvardijimo tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą.  

                                            
4
 Yra sudarytas svarbiausių ES žaliavų sąrašas. Daugiau informacijos rasite adresu http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical/index_en.htm. 
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3. BENDROJI PASTABA DĖL TIKRINIMO 

Atitiktį tam tikriems kriterijams siūloma tikrinti pateikiant bandymų ataskaitas. Kiekvienam kriterijui nurodyti atitinkami bandymo metodai. 

Kuriuo etapu tokio bandymo rezultatai turi būti pateikti, sprendžia viešojo sektoriaus institucija. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių reikalauti, 

kad visi konkurso dalyviai pateiktų bandymų rezultatus. Kad būtų sumažinta našta konkurso dalyviams ir viešojo sektoriaus institucijoms, 

teikiant pasiūlymus, savideklaraciją būtų galima laikyti pakankama. Be to, yra skirtingi scenarijai, kuriuose nustatoma, ar šių bandymų gali 

prireikti ir kada: 

 

a) pasiūlymų teikimo etape:  

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) esant techninei specifikacijai, įrodymų būtų paprašyta iš antro daugiausiai balų surinkusio konkurso dalyvio ir būtų svarstoma 

galimybė su juo sudaryti sutartį;  

(ii) taikant sutarties sudarymo kriterijų, iš šio pasiūlymo būtų atimti papildomai skirti balai, o pasiūlymų eilės tvarka būtų peržiūrėta 

su visomis atitinkamomis pasekmėmis.  

Tačiau taip patikrinama tik tai, ar šiuos reikalavimus atitinka pavyzdinis modelis, o ne pagal sutartį faktiškai pristatoma įranga. 

Preliminariųjų sutarčių atveju padėtis gali būti kitokia – apie tai išsamiau rašoma kitame punkte, susijusiame su sutarčių vykdymu, ir 

toliau pateikiami papildomi paaiškinimai; 

 

b) vykdant sutartį: bendrais tikslais arba jeigu yra pagrindo manyti, kad tiekėjas galėjo pateikti melagingą informaciją, gali būti paprašyta 

pateikti vieno arba kelių pagal sutartį pristatytų įrangos vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarant preliminariąsias sutartis, 

kuriose nenurodoma pradinė įrangos būklė.  

 

Rekomenduojama į sutartį aiškiai įtraukti vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu per 

sutarties galiojimo laikotarpį atlikti atsitiktinius patikros bandymus (pati arba pavesti tai padaryti specializuotai įstaigai). Jeigu iš tokių bandymų 

rezultatų matyti, kad pristatyti gaminiai neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę taikyti gedimui proporcingas sankcijas ir turi 

galimybę nutraukti sutartį. Kai kurios viešojo sektoriaus institucijos į sutartis įtraukia sąlygą, kad, jeigu, atlikus bandymus, paaiškėja, jog gaminys 

atitinka jų keliamus reikalavimus, bandymų išlaidas turi atlyginti viešojo sektoriaus institucija, tačiau, jeigu reikalavimai neįvykdomi, išlaidas turi 

padengti tiekėjas.  

 

Preliminariųjų sutarčių atveju, tai, kada bus paprašyta pateikti įrodymus, priklausys nuo konkrečios sutarties formos: 

 preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai atskiri modeliai, kurie turi būti pristatyti, nustatomi sudarant preliminariąją 

sutartį, ir kalbama tik apie tai, kiek vienetų reikės, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau minėtoms vienkartinio tiekimo sutartims;  
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 kalbant apie preliminariąsias sutartis, kurioms iš pradžių atrenkami keli galimi tiekėjai, o tada tie atrinkti tiekėjai konkuruoja tarpusavyje, 

šiame pradinės atrankos etape konkurso dalyvių gali būti prašoma tik įrodyti savo gebėjimą pristatyti preliminariojoje sutartyje nustatytus 

būtiniausius veikimo charakteristikų reikalavimus atitinkančius gaminius. Sutartims be fiksuotos užsakymo datos (užsakomosioms 

sutartims), kurios sudaromos pasibaigus konkursui tarp atrinktų tinkamiausių tiekėjų, iš esmės taikomi tie patys principai, kaip 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 atkreipti dėmesį į tai, jog konkurso dalyviai gali kaip patikros rezultatus pateikti įrodymus, kad įrangai suteiktas ES ekologinis 

ženklas arba kitas susijęs I tipo ekologinis ženklas (pagal ISO 14024 standartą), atitinkantis tuos pačius nustatytus reikalavimus. Ši įranga taip pat 

laikoma atitinkančia 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 pripažįsta 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 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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4. KOMPIUTERIAMS IR MONITORIAMS TAIKOMI ES ŽVP KRITERIJAI 

4.1 Kompiuterių ir monitorių viešieji pirkimai  

Dalykas 

Nedidelį poveikį aplinkai visu savo gyvavimo ciklo laikotarpiu darančių kompiuterių ir (arba) vaizduoklių pirkimas 

 Pagrindiniai kriterijai 4.1.1

4.1.1.1 Techninės specifikacijos 

Energijos vartojimo efektyvumo kriterijai 

1 TS. Būtiniausi energinio naudingumo 

reikalavimai kompiuteriams  

Loginis pagrindas  

Tikimasi, kad „Energy Star“ reikalavimus 

atitinkantys kompiuteriai, veikdami 

budėjimo ir neveikos režimais (o būtent 

veikdami šiais režimais kompiuteriai ir 

nešiojamieji kompiuteriai suvartoja didelę 

energijos dalį), vartos gerokai mažiau 

energijos.  

Kompiuterių energijos vartojimo efektyvumas atitinka naujausios „Energy Star“ standarto redakcijos energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimus. 

Tuo metu, kai buvo rengiamas šis dokumentas, galiojo 6.1 redakcija, o naujausią informaciją galima rasti šiuo adresu: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm. 

Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo III priede reikalaujama, kad centrinės valdžios institucijų perkami 

kompiuteriai atitiktų naujausią ES „Energy Star“ redakciją.  

Patikra. Konkurso dalyvis pateikia pagal naujausioje „Energy Star“ redakcijoje nustatytus bandymo metodus atliktų bandymų 

ataskaitas. Šios ataskaitos pateikiamos paprašius, kai su konkurso dalyviu sudaroma sutartis arba iki to.  

Modeliai, pripažinti atitinkančiais ES „Energy Star“ reikalavimus ir įregistruoti programos duomenų bazėje, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. JAV registruota atitiktis naujausios „Energy Star“ redakcijos reikalavimams taip pat pripažįstama, jeigu buvo atlikti 

bandymai pagal Europos įėjimo galios reikalavimus. 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis asmeniniams, knyginiams ir planšetiniams kompiuteriams skirtas 

ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

http://www.eu-energystar.org/
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2 TS. Būtiniausi energinio naudingumo 

reikalavimai monitoriams 

Loginis pagrindas  

Tikimasi, kad „Energy Star“ reikalavimus 

atitinkantys kompiuterių monitoriai, 

veikdami aktyviuoju režimu, vartos gerokai 

mažiau energijos. 

Monitorių energijos vartojimo efektyvumas atitinka naujausios „Energy Star“ standarto redakcijos energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimus. 

Tuo metu, kai buvo rengiamas šis dokumentas, galiojo 6.0 redakcija, o naujausią informaciją galima rasti šiuo adresu: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm. 

Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo III priede reikalaujama, kad centrinės valdžios institucijų perkama 

biuro įranga atitiktų naujausią „Energy Star“ reikalavimų redakciją.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia pagal naujausioje „Energy Star“ redakcijoje nustatytus bandymo metodus atliktų bandymų ataskaitas. 

Šios ataskaitos pateikiamos paprašius, kai su konkurso dalyviu sudaroma sutartis arba iki to [nurodyti].  

Modeliai, pripažinti atitinkančiais ES „Energy Star“ reikalavimus ir įregistruoti programos duomenų bazėje, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. JAV registruota atitiktis „Energy Star“ reikalavimams taip pat pripažįstama, jeigu buvo atlikti bandymai pagal 

Europos įėjimo galios reikalavimus. 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Pavojingosioms medžiagoms taikomi kriterijai 

3 TS. Deklaracija dėl cheminių 

medžiagų, įtrauktų į REACH 

kandidatinį sąrašą 

Loginis pagrindas  

Europos cheminių medžiagų agentūra 

(ECHA) skelbia cheminių medžiagų, 

priskiriamų labai didelį susirūpinimą 

keliančioms cheminėms medžiagoms 

(SVHC), sąrašą. Tai gali būti 

kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 

reprodukcijai (CMR) medžiagos ir (arba) 

patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos 

aplinkoje (PBT) medžiagos. Šios cheminės 

medžiagos įtraukiamos į kandidatinį sąrašą, 

kad jų naudojimas ES būtų apribotas. 

Nurodant, kad jų yra IT įrangoje, 

didinamas skaidrumas, taigi ir galimybės 

kontroliuoti jų naudojimą. 

Konkurso dalyvis deklaruoja atvejus, kai į REACH kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos koncentracija visame 

gaminyje ir kiekviename iš toliau nurodytų surenkamųjų mazgų viršija 0,1 proc. (masinė dalis):  

- surinktoje pagrindinėje plokštėje (įskaitant CPU, RAM, grafikos įrenginius); 

- vaizduoklyje (įskaitant foninį apšvietimą); 

- korpusuose ir apvaduose; 

- atskiroje klaviatūroje, pelėje ir (arba) jutikliniame kilimėlyje; 

- išoriniuose kintamosios ir nuolatinės srovės elektros kabeliuose (įskaitant adapterius ir maitinimo blokus). 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia deklaraciją, kurioje nurodomos konkrečios minėtoje įrangoje esančios cheminės medžiagos.  

 

Gaminio naudojimo laiko pratęsimas 

http://www.eu-energystar.org/
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4 TS. Garantija ir paslaugų sutartys  

Loginis pagrindas  

Nekokybiška įranga arba komponentai gali 

būti priešlaikinio pakeitimo priežastimi. 

Garantija ir paslaugų sutartis gali tapti 

paskata tiekėjams užtikrinti didesnį 

gaminių ilgaamžiškumą ir garantu, kad jie 

prisiims atsakomybę už galimų defektų 

taisymą. 

 

Konkurso dalyvis suteikia bent dvejų metų garantiją, kuri įsigalioja nuo gaminio pristatymo dienos. Ši garantija apima gaminio 

remontą ar pakeitimą, taip pat paslaugų sutartį, kurioje numatoma galimybė paimti gaminį iš naudotojo ir jį grąžinti arba 
remontuoti vietoje.  

Suteikiant garantiją, be papildomo mokesčio užtikrinama, kad gaminiai atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus. Garantija apima 
ir baterijų defektus 5.  

 

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia rašytinę deklaraciją, kad pristatytiems gaminiams bus suteikta garantija, jog jie atitinka sutartyje 
nustatytas sąlygas ir paslaugos teikimo reikalavimus.  

 

5 TS. Galimybė remontuoti ir keisti 

įrangos komponentus ir dalis 

Loginis pagrindas  

Kriterijais siekiama užtikrinti, kad dėl 

pataisomų defektų, atsiradusių daugiausia 

dėl pakeičiamų komponentų gedimo, 

įrangos nereikėtų per anksti nurašyti. 

 

5(a) TS. Nuolatinė galimybė įsigyti atsarginių dalių  

Konkurso dalyvis užtikrina galimybę įsigyti atsarginių dalių, įskaitant bent tas, kurios nurodytos 5b TS kriterijuje, bent trejus metus 
nuo įrangos įsigijimo datos.  

 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia deklaraciją, kad perkančiajai organizacijai bus tiekiamos tinkamos atsarginės dalys, įskaitant 
įkraunamąsias baterijas (jeigu taikytina) arba ji galės jų įsigyti per paslaugų teikėją. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

5(b) TS. Projektavimas, kuriuo užtikrinama galimybė remontuoti 

Toliau išvardytos dalys, jeigu taikytina, turi būti lengvai prieinamos ir pakeičiamos  

naudojantis įprastais įrankiais (t. y. atsuktuvu, mentele, replėmis ar pincetu):  

kompiuteriai; 

(i) HDD ir SDD duomenų kaupikliai;  

(ii) atmintinė;  

(iii) įkraunamoji baterija;  

vaizduokliai 

(i) ekrano mazgas ir skystakristalio monitoriaus foninio apšvietimo įrenginiai; 

(ii) galios ir valdymo grandinių plokštės; 

(iii) stovai (išskyrus tuos, kurie integruoti į gaminio korpusą). 

Šis reikalavimas netaikomas planšetinių ir dvejybinių knyginių kompiuterių dalims, nurodytoms i ir ii punktuose. Geresniam šių 

gaminių projektavimui skatinti bus taikomas kriterijus C7.  

 

                                            
5
 Prie defektų priskiriamas neįsikrovimas, taip pat baterijos prijungimo neaptikimas. Laipsniškas baterijos talpos mažėjimas dėl naudojimo nelaikomas defektu, nebent tokiam 

mažėjimui būtų taikoma speciali garantijos nuostata (žr. kriterijų C6).  
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Konkurso dalyvis pateikia aiškias išardymo ir remonto instrukcijas (pvz., spausdintinę arba elektroninę kopiją, vaizdo įrašą), kaip 

gaminį išardyti jo nesugadinus, kad būtų galima pakeisti pagrindinius tobulintinus arba remontuotinus komponentus ar dalis. Šios 
instrukcijos pateikiamos popierine forma arba paskelbiamos gamintojo tinklalapyje. 

 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia vadovą, į kurį įtraukta išskleistoji įtaiso schema, o joje pavaizduotos dalys, kurias galima išimti ir 
pakeisti, ir nurodyti tam reikalingi įrankiai. Taip pat nurodoma, kurioms dalims pagal garantiją taikomos paslaugų sutartys.  

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

5(c) TS. Galimybė lengvai pakeisti įkraunamąsias baterijas  

Įkraunamosios baterijos neturi būti į nešiojamuosius gaminius įklijuotos ar įlituotos. Įkraunamąsias baterijas turi gebėti pakeisti 

profesionalus naudotojas arba remonto paslaugų teikėjas. 

Naudojimo instrukcijose arba gamintojo tinklalapyje pateikiamos instrukcijos, kaip išimti įkraunamųjų baterijų paketus. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis turi pateikti iliustracijas, kaip baterija įdedama į gaminį, kokius veiksmus reikia atlikti jai išimti, taip pat ant 

dangtelio turi būti pavaizduoti ženklai. Taip pat pateikiama atitinkamų naudojimo instrukcijų kopija.  

Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti atlikti vizualinę atsitiktinai pasirenkamų pristatytų gaminių apžiūrą. Įranga, kuriai 

suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, bus laikoma 

atitinkančia reikalavimus. 

Gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

6 TS. Plastikinių korpusų, gaubtų ir 

apvadų ženklinimas 

Loginis pagrindas  

Ženklinant plastikines dalis, palengvinamas 

jų perdirbimas, nes perdirbėjas gali 

veiksmingiau atskirti įvairias plastikines 

dalis pagal medžiagos rūšį. 

Išorės plastikiniai korpusai, gaubtai ir apvadai, kurių masė didesnė nei 100 gramų, o paviršiaus plotas didesnis nei 50 cm2, 

ženklinami pagal ISO 11469 ir ISO 1043 1 skirsnį. 

Patikra.  

Konkurso dalyvis plastikines dalis suskirsto pagal svorį bei polimerų sudėtį ir nurodo jų ISO 11469 ir ISO 1043 ženklus. Ženklų 

matmenys ir vieta turi būti parodyti iliustracijose. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

 

4.1.1.2 Sutarties sudarymo kriterijai 

Energijos vartojimo efektyvumo kriterijai 

1 SSK. Energijos vartojimo efektyvumo 

gerinimas viršijant nurodytojo „Energy 

Star“ standarto būtinuosius 

Rekomenduojama šį kriterijų taikyti kartu su 1 TS, skirta staliniams kompiuteriams, jeigu nurodyti gaminiai skirti intensyviai 

naudoti su grafika susijusiam darbui.  
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reikalavimus 

Loginis pagrindas  

Reikia skatinti tai, kad visų rūšių gaminių, 

ypač daugiau energijos suvartojančių 

stalinių kompiuterių kartu su vaizduokliais, 

energijos vartojimo efektyvumas būtų 

gerinamas viršijant „Energy Star“ standarto 

būtiniausius reikalavimus, ir už tai skirti 

daugiau balų.  

Balai bus skiriami, jeigu gaminys energiją vartoja efektyviau nei pagal kompiuteriams nustatytą ETEC_MAX vertę6 arba monitoriams 

nustatytą PON_MAX vertę7. Šie skaičiavimai bus atlikti ir palyginti su būtiniausiais veikimo parametrais, nustatytais pagal „Energy 

Star“ standartą (žr. 1 TS ir 2 TS kriterijus).  

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti]. Balai skiriami proporcingai, atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo didėjimą, 

palyginti su ETEC_MAX arba PON_MAX verte: 

 energijos suvartojimas daugiau kaip 80 proc. mažesnis – x balų; 

 energijos suvartojimas 60–79 proc. mažesnis – 0,8x balų; 

 energijos suvartojimas 40–59 proc. mažesnis – 0,6x balų; 

 energijos suvartojimas 20–39 proc. mažesnis – 0,4x balų; 

 energijos suvartojimas 10–19 proc. mažesnis – 0,2x balų. 

Taip pat, užuot naudojus kompiuteriams nustatytą ETEC_MAX vertę arba monitoriams nustatytą PON_MAX vertę, galima paprašyti 

atlikti gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimą, kuriame būtų apskaičiuota, kaip, atsižvelgiant į siūlomą efektyvumo gerėjimo potencialą, 

santykinai sumažėtų bendrosios gaminio eksploatavimo išlaidos, palyginti su mažiau efektyviai energiją vartojančiu modeliu.  

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia pagal naujausioje „Energy Star“ redakcijoje nustatytus bandymo metodus atliktų bandymų ataskaitas. 

Pripažįstamos ETEC arba PON vertės, nurodytos bandymo ataskaitoje arba nustatytos reikalavimus atitinkantiems modeliams, 

įtrauktiems į ES „Energy Star“ duomenų bazę. Šios ataskaitos pateikiamos paprašius, kai su konkurso dalyviu sudaroma sutartis 

arba iki to. 

Gaminio naudojimo laiko pratęsimas 
8
 

2 SSK. Atsarginių dalių sąnaudų 

konkurencingumas  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad 

remonto paslaugos, palyginti su įrangos 

pakeitimu, būtų ekonomiškai patrauklios, ir 

taip būtų išvengta priešlaikinio įrangos 

eksploatacijos nutraukimo dėl ekonominių 

Konkurso dalyvis pateikia bent toliau nurodytų sudedamųjų dalių kainoraštį:  

[čia pateikiamas dalių sąrašas; būtina pateikti bent 5(b) TS nurodytų dalių sąrašą].  

Nurodomos orientacinės darbo sąnaudos už pirmiau nurodytų sudedamųjų dalių pakeitimą, kurį atlieka konkurso dalyvio įgalioti 

paslaugų teikėjai. Balai skiriami pagal sąnaudų atžvilgiu konkurencingiausius pasiūlymus.  

Į pateiktą sąrašą turėtų būti įtrauktos papildomos sudedamosios dalys, jeigu manoma, kad tai yra svarbu kainoms palyginti. 

                                            
6
 ETEC_MAX – didžiausias atliekant bandymą kompiuterio suvartojamas energijos kiekis, kurio neviršijus jis paženklinamas „Energy Star“ etikete. Ši didžiausia riba kompiuteriams 

apskaičiuojama pagal Sprendime (ES) 2015/1402, kuriuo ES įgyvendinama „Energy Star“ 6.1 redakcija, pateiktą 2 lygtį. 
7
 PON_MAX – didžiausias atliekant bandymą kompiuterio monitoriaus įjungties režimu suvartojamas energijos kiekis, kurio neviršijus jis paženklinamas „Energy Star“ etikete. Ši 

didžiausia riba kompiuterių monitoriams apskaičiuojama pagal Sprendime 2014/202/ES, kuriuo ES įgyvendinama „Energy Star“ 6.0 redakcija, pateiktą 1 lentelę. 
8 Užuot taikius du atskirus sutarties skyrimo kriterijus atsarginėms dalims ir garantijoms, juos būtų galima sujungti į vieną kriterijų, kuriuo būtų įvertinamas bendras pasiūlymas, 

įskaitant garantijos trukmę bei jos apimtį ir pasiūlymą dėl atsarginių dalių. 
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priežasčių. 

 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia originalių arba tinkamų atsarginių dalių kainoraštį ir nurodo orientacines darbo sąnaudas už šių dalių, 

įskaitant įkraunamąsias baterijas (jeigu taikytina), pakeitimą. 

3 SSK. Ilgesnės trukmės garantijos ir 

techninės priežiūros paslaugų sutartys 

Loginis pagrindas  

Turėtų būti skatinama teikti ilgesnes 

garantijas bei sudaryti ilgesnės trukmės 

paslaugų sutartis ir už tai turėtų būti 

skiriama daugiau balų, nes taip tiekėjai 

skatinami užtikrinti didesnį savo gaminių 

ilgaamžiškumą, taip pat užtikrinama, kad 

dėl pataisomų defektų įrangos nereikėtų 

per anksti nurašyti. 

 

Papildomi balai skiriami už kiekvienus papildomus garantijos ir paslaugų sutarties galiojimo metus, kurie viršija būtinojoje 

techninėje specifikacijoje nustatytą metų skaičių. Balai skiriami kaip nurodyta toliau.  

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti].  

 +4 metai arba daugiau – x balų.  

 +3 metai – 0,75x balų. 

 +2 metai – 0,5x balų. 

 +1 metai – 0,25x balų.  

 

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia garantijos ir paslaugų sutarties kopijas. Konkurso dalyvis taip pat pateikia deklaraciją, kad jo suteikiama 

garantija užtikrinama prekių atitiktis sutartyje nustatytiems reikalavimams. 

4 SSK. Planšetinių ir monoblokinių 

knyginių kompiuterių atmintinės ir 

kaupikliai 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad 

įranga nebūtų per anksti nurašyta dėl 

nepakankamos atmintinės talpos ir 

galimybių ją tobulinti, nes dėl abiejų šių 

veiksnių ateityje gali būti apribotos 

galimybės naudoti naują programinę įrangą 

ir tobulesnes operacines sistemas. 

Balai skiriami gaminiams, kuriuose įdiegti šie komponentai:  

i) RAM atmintinė 

- įlituota RAM atmintinė, kurios talpa ne mažesnė nei 4 GB arba 

- galimybė pakeisti ir padidinti RAM (lizdinė konstrukcija); 

ii) talpioji atmintinė 

- galimybė padidinti talpą naudojant lizdus, palaikančius talpiąsias atmintines, arba 

- klaviatūroje įdiegta papildoma talpioji atmintinė (monoblokiniuose kompiuteriuose).  

RAM atmintinei taikomi antriniai kriterijai netinka įtaisams, suprojektuotiems taip, kad jų pagrindinės programos veiktų 

debesijoje. Šis kriterijus neturėtų būti taikomas lyginant pasiūlymus, kuriuose siūlomi skirtingi sprendimai, t. y. integruotoji arba 

debesijoje veikianti atmintinė. 

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia išsamią informaciją apie fizinę atmintinės konstrukciją ir (arba) tiektino (-ų) modelio (-ų) atmintinės 

talpą. 

5 SSK. įkraunamųjų baterijų naudojimo Balai skiriami už didesnį patvarumą, viršijantį 300 ciklų (su 80 proc. talpos išlaikymu). Daugiausia gali būti skirta x balų 
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laikas ir patvarumas  

Loginis pagrindas  

Taikant šį kriterijų, siekiama daugiau balų 

skirti už ilgesnį baterijos naudojimo laiką, 

nes taip mažinamas poveikis aplinkai, 

susijęs su naujų baterijų gamyba, ir galbūt 

pailgėja su baterijomis veikiančių gaminių 

naudojimo laikas. 

[nurodyti].  

 1000 ciklų arba daugiau – x balų.  

 800 ciklų arba daugiau – 0,75x balų.  

 500 ciklų arba daugiau – 0,5x balų.  

 iki 499 ciklų – 0,25x balų. 

Trumpiausias baterijų naudojimo laikas valandomis nustatomas pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia baterijų elementų ir baterijų paketų bandymo ataskaitą, kurioje nurodyta jų atitiktis reikalavimams pagal 

IEC EN 61960 „patvarumo ciklais“ bandymo, atliekamo esant 25 °C temperatūrai 0,2 ItA arba 0,5 ItA srove (sparčiojo bandymo 

procedūra), rezultatus. 

Jeigu programinė įranga įdiegta gamykloje, o atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems baterijų naudojimo laiko reikalavimams ir 

ciklų reikalavimui įrodoma dalinai įkrovus bateriją, atitikčiai įrodyti gali būti naudojamas dalinio baterijos įkrovimo metodas. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 
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 Išsamūs kriterijai 4.1.2

4.1.2.1 Atrankos kriterijai 

Pavojingosioms medžiagoms taikomi kriterijai 

1 AK. Ribojamų cheminių medžiagų 

kontrolė 

Loginis pagrindas  

Yra žinoma, kad kai kurios cheminės 

medžiagos, naudojamos gaminant 

kompiuterius ir monitorius, ypač kenkia 

aplinkai ar žmonių sveikatai. Šios 

cheminės medžiagos gali patekti į aplinką: 

- vykstant gamybos procesui 

(galimas poveikis darbuotojams 

ir aplinkai);  

- naudojant įrangą (galimas 

poveikis naudotojui); 

- perdirbant arba šalinant įrangą 

(galimas poveikis visai vietos 

bendruomenei ir maisto 

grandinei).  

Projektavimo ir gamybos etapais vykdant 

tokių cheminių medžiagų kontrolę, šį 

įvairių gyvavimo ciklų poveikį galima 

labai sumažinti. 

 

Konkurso dalyvis parodo, kaip visoje tiektinų gaminių tiekimo grandinėje taikoma ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistema. 

Vykdant ribojamų cheminių medžiagų kontrolę, gaminių vertinimai turėtų apimti bent šias sritis: 

- gaminių planavimą ir projektavimą; 

- tiekėjų atitiktį reikalavimams; 

- analizinius tyrimus.  

Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė taikoma bent į REACH kandidatinį sąrašą įtrauktoms cheminėms medžiagoms ir 

cheminėms medžiagoms, kurioms taikoma Direktyva dėl pavojingų cheminių medžiagų apribojimo. Nustatant, atsekant ir teikiant 

konkrečią informaciją apie tiektinų gaminių sudėtį, visų pirma naudojamasi IEC 62474 medžiagų deklaravimo duomenų baze9. 

Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė vykdoma siekiant užtikrinti, kad konkurso dalyvis būtų informuotas apie tai, ar jo 

gaminiuose yra į IEC 62474 duomenų bazę įtrauktų cheminių medžiagų.  

Kalbant apie atitinkamas tiektinas gaminių medžiagas, dalis ir surenkamuosius mazgus, iš tiekėjų bus renkamos ir nuolat 

atnaujinamos ribojamų cheminių medžiagų kontrolės atitikties deklaracijos. Šioms deklaracijoms pagrįsti prireikus gali būti 

pridedamos tiekėjų audito išvados ir analizinių tyrimų rezultatai. Taikant ribojamų cheminių medžiagų kontrolės procedūras, 

užtikrinama, kad gaminių ir tiekėjų atitiktis reikalavimams būtų iš naujo vertinama šiais atvejais: 

- pasikeitus ribojamoms cheminėms medžiagoms taikomiems reikalavimams; 

- pasikeitus tiekiamoms medžiagoms, dalims ar surenkamiesiems mazgams; 

- pasikeitus gamybos ir surinkimo operacijoms. 

Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė vykdoma remiantis IEC 62476 arba lygiavertėmis rekomendacijomis ir IEC 62474 

medžiagų deklaravimo duomenų bazėje pateikta informacija. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma taikoma sistema, jos procedūros ir pateikiami jos įgyvendinimo 

įrodymai.  

 

 

                                            
9
 Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), IEC 62474. „Elektrotechnikos pramonės ir jai skirtų gaminių sudėtyje esančių medžiagų deklaravimas“ 

(angl. Material declaration for products of and for the electrotechnical industry), http://std.iec.ch/iec62474. 
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4.1.2.2 Techninės specifikacijos 

Energijos vartojimo efektyvumo kriterijai 
1 TS. Būtiniausi energinio naudingumo 

reikalavimai kompiuteriams 

Loginis pagrindas  

Tikimasi, kad „Energy Star“ reikalavimus 

atitinkantys kompiuteriai, veikdami 

budėjimo ir neveikos režimais (o būtent 

veikdami šiais režimais kompiuteriai ir 

monitoriai suvartoja didelę energijos dalį), 

vartos gerokai mažiau energijos. 

Kompiuterių energijos vartojimo efektyvumas atitinka naujausios „Energy Star“ standarto redakcijos energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimus. 

Tuo metu, kai buvo rengiamas šis dokumentas, galiojo 6.1 redakcija, o naujausią informaciją galima rasti šiuo adresu: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm. 

Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo III priede reikalaujama, kad centrinės valdžios institucijų perkami 

kompiuteriai atitiktų naujausią ES „Energy Star“ redakciją.  

Patikra. Konkurso dalyvis pateikia pagal naujausioje „Energy Star“ redakcijoje nustatytus bandymo metodus atliktų bandymų 

ataskaitas. Šios ataskaitos pateikiamos paprašius, kai su konkurso dalyviu sudaroma sutartis arba iki to. 

Modeliai, pripažinti atitinkančiais ES „Energy Star“ reikalavimus ir įregistruoti programos duomenų bazėje, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. JAV registruota atitiktis naujausios „Energy Star“ redakcijos reikalavimams taip pat pripažįstama, jeigu buvo atlikti 

bandymai pagal Europos įėjimo galios reikalavimus. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

2 TS. Būtiniausi energinio naudingumo 

reikalavimai monitoriams 

Loginis pagrindas  

Tikimasi, kad „Energy Star“ reikalavimus 

atitinkantys kompiuterių monitoriai, 

veikdami aktyviuoju režimu, vartos gerokai 

mažiau energijos. 

Monitorių energijos vartojimo efektyvumas atitinka naujausios „Energy Star“ standarto redakcijos energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimus. 

Tuo metu, kai buvo rengiamas šis dokumentas, galiojo 6.0 redakcija, o naujausią informaciją galima rasti šiuo adresu: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm. 

Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo III priede reikalaujama, kad centrinės valdžios institucijų perkami 

kompiuteriai atitiktų naujausią „Energy Star“ redakciją.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia pagal naujausioje „Energy Star“ redakcijoje nustatytus bandymo metodus atliktų bandymų ataskaitas. 

Šios ataskaitos pateikiamos paprašius, kai su konkurso dalyviu sudaroma sutartis arba iki to [nurodyti].  

Modeliai, pripažinti atitinkančiais ES „Energy Star“ reikalavimus ir įregistruoti programos duomenų bazėje, laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. JAV registruota atitiktis „Energy Star“ reikalavimams taip pat pripažįstama, jeigu buvo atlikti bandymai pagal 

Europos įėjimo galios reikalavimus. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Pavojingosioms medžiagoms taikomi kriterijai 

3 TS. Deklaracija dėl cheminių 

medžiagų, įtrauktų į REACH 

kandidatinį sąrašą 

Loginis pagrindas  

Europos cheminių medžiagų agentūra 

(ECHA) skelbia cheminių medžiagų, 

priskiriamų labai didelį susirūpinimą 

keliančioms cheminėms medžiagoms 

(SVHC), sąrašą. Tai gali būti 

kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos 

reprodukcijai (CMR) medžiagos ir (arba) 

patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos 

aplinkoje (PBT) medžiagos. Šios cheminės 

medžiagos įtraukiamos į kandidatinį sąrašą, 

kad jų naudojimas ES būtų apribotas. 

Nurodant, kad jų yra IT įrangoje, 

didinamas skaidrumas, taigi ir galimybės 

kontroliuoti jų naudojimą. 

Konkurso dalyvis deklaruoja atvejus, kai į REACH kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos koncentracija visame 

gaminyje ir kiekviename iš toliau nurodytų surenkamųjų mazgų viršija 0,1 proc. (masinė dalis):  

- surinktoje pagrindinėje plokštėje (įskaitant CPU, RAM, grafikos įrenginius); 

- vaizduoklyje (įskaitant foninį apšvietimą); 

- korpusuose ir apvaduose; 

- atskiroje klaviatūroje, pelėje ir (arba) jutikliniame kilimėlyje; 

- išoriniuose kintamosios ir nuolatinės srovės elektros kabeliuose (įskaitant adapterius ir maitinimo blokus). 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia deklaraciją, kurioje nurodomos konkrečios minėtoje įrangoje esančios cheminės medžiagos. Įranga, 

kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, bus 

laikoma atitinkančia reikalavimus. 

4 TS. Plastifikatoriai išoriniuose 

kabeliuose 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama ištirti, ar elektros 

kabeliuose yra pavojingų ftalatų, kurių 

naudojimas, remiantis Direktyvos dėl 

pavojingų medžiagų apribojimo (RoHS 

direktyvos) pakeitimu, nuo 2019 m. bus 

apribotas ir iš kurių keli jau yra įtraukti į 

kandidatinį SVHC sąrašą, taip pat vidutinės 

grandinės chlorintųjų parafinų (angl. 

Medium Chain Chlorinated Paraffins, 

MCCP), kurių naudojimą jau riboja 

Išoriniuose kintamosios ir nuolatinės srovės elektros kabeliuose neturi būti šių plastifikatorių: 

i) ftalatinių plastifikatorių: DEHP, BBP, DBP ir DIBP.  

Didžiausia leidžiamoji ribinė koncentracija: 0,1 proc. polimerinio kabelio apvalkalo svorio vienam ftalatui;  

ii) vidutinės grandinės chlorintųjų parafinų (MCCP) (alkanų, C14–17). 

Didžiausia leidžiamoji ribinė koncentracija: 0,1 proc. polimerinio kabelio apvalkalo svorio. 

Patikra. 

Patikra atliekama taikant nurodytą bandymo metodą ir naudojant kontrolines ribines koncentracijas: 

a) ftalatinių plastifikatorių: DEHP, BBP, DBP ir DIBP.  

Bandymo metodas: EN 14372, EPA 8270D arba lygiavertis metodas10.  

                                            
10

 Šiuo metu 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863 įgyvendinimui užtikrinti rengiamas naujas standartas. Standartu IEC 62321-8 „Konkrečių ftalatų 

nustatymas polimerinėse medžiagose taikant masių spektroskopijos metodą“ (angl. Determination of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry) bus nustatytas 

suderintas bandymo metodas; paskelbtas standartas (numatomas paskelbimo laikas – 2017 m. birželio mėn.) turėtų būti nurodomas vietoj išvardytų standartų.  
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pagrindiniai gamintojai, nes šios 

medžiagos yra toksiškos reprodukcijai ir 

kenksmingos vandens aplinkai.  

 b) vidutinės grandinės chlorintųjų parafinų (MCCP) (alkanų, C14–17). 

Bandymo metodas: EPA 8270D, EPA 3550C arba lygiavertis metodas. 

Sudarant sutartį, konkurso dalyvis pateikia kiekvienai atskirai tiekiamų gaminių grupei priklausančių elektros kabelių bandymo 

ataskaitą. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

Gaminio naudojimo laiko pratęsimas 

5 TS. Garantija ir paslaugų sutartys  

Loginis pagrindas  

Nekokybiška įranga arba komponentai gali 

būti priešlaikinio pakeitimo priežastimi. 

Garantija ir paslaugų sutartis gali tapti 

paskata tiekėjams užtikrinti didesnį 

gaminių ilgaamžiškumą ir garantu, kad jie 

prisiims atsakomybę už galimų defektų 
taisymą. 

 

Konkurso dalyvis suteikia bent trejų metų garantiją, kuri įsigalioja nuo gaminio pristatymo dienos. Ši garantija apima gaminio 

remontą ar pakeitimą, taip pat paslaugų sutartį, kurioje numatoma galimybė paimti gaminį iš naudotojo ir jį grąžinti arba 

remontuoti vietoje.  

Garantija be papildomo mokesčio užtikrinama, kad gaminiai atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus. Garantija apima ir baterijų 

defektus5.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia rašytinę deklaraciją, jog pristatytiems gaminiams bus suteikta garantija, kad jie atitinka sutartyje 

nustatytas sąlygas ir paslaugos teikimo reikalavimus.  

6 TS. Galimybė remontuoti ir keisti 

sudedamąsias dalis 

Loginis pagrindas  

Kriterijais siekiama užtikrinti, kad dėl 

pataisomų defektų, atsiradusių daugiausia 

dėl pakeičiamų komponentų gedimo, 
įrangos nereikėtų per anksti nurašyti. 

 

6a TS. Nuolatinė galimybė įsigyti atsarginių dalių 

Konkurso dalyvis užtikrina galimybę įsigyti atsarginių dalių, įskaitant bent tas, kurios nurodytos 6b TS kriterijuje, bent penkerius 

metus nuo įrangos įsigijimo datos. Prireikus suteikiama galimybė įsigyti tinkamų dalių su didesne talpa ar geresnėmis veikimo 

charakteristikomis. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia deklaraciją, kad perkančiajai organizacijai bus tiekiamos tinkamos atsarginės dalys, įskaitant 

įkraunamąsias baterijas (jeigu taikytina) arba ji galės jų įsigyti per paslaugų teikėją. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

6b TS. Projektavimas, kuriuo užtikrinama galimybė remontuoti, ir su remontu susijusi pagalba 

Toliau išvardytos dalys, jeigu taikytina, turi būti lengvai prieinamos ir pakeičiamos naudojantis įprastais įrankiais (t. y. atsuktuvu, 

mentele, replėmis ar pincetu):  

kompiuteriai; 

(i) HDD ir SDD duomenų kaupikliai;  

(ii) atmintinė;  

(iii) įkraunamoji baterija;  
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(iv) ekrano mazgas ir skystakristalio monitoriaus foninio apšvietimo įrenginiai;  

(v) klaviatūra ir pelės kilimėlis;  

vaizduokliai 

(i) ekrano mazgas ir skystakristalio monitoriaus foninio apšvietimo įrenginiai; 

(ii) galios ir valdymo grandinių plokštės; 

(iii) stovai (išskyrus tuos, kurie integruoti į gaminio korpusą). 

Šis reikalavimas netaikomas planšetinių ir dvejybinių knyginių kompiuterių dalims, nurodytoms i ir ii punktuose. Geresniam 

projektavimui skatinti bus taikomas kriterijus C7.  

Konkurso dalyvis pateikia aiškias išardymo ir remonto instrukcijas (pvz., spausdintinę arba elektroninę kopiją, vaizdo įrašą), kaip 

gaminį išardyti jo nesugadinus, kad būtų galima pakeisti pagrindinius tobulintinus ar remontuotinus komponentus arba dalis. Šios 

instrukcijos pateikiamos popierine forma arba paskelbiamos gamintojo tinklalapyje. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia vadovą, į kurį įtraukta išskleistoji įtaiso schema, o joje pavaizduotos dalys, kurias galima išimti ir 

pakeisti, ir nurodyti tam reikalingi įrankiai. Taip pat nurodoma, kurioms dalims pagal garantiją taikomos paslaugų sutartys. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

6(c) TS. Galimybė lengvai pakeisti įkraunamąsias baterijas  

Įkraunamosios baterijos neturi būti į nešiojamuosius gaminius įklijuotos ar įlituotos. Įkraunamąsias baterijas turi gebėti pakeisti 

profesionalus naudotojas arba remonto paslaugų teikėjas. 

Jeigu, atlikus bandymą pagal IEC EN 61960 standartą, nustatoma, kad įkraunamosios baterijos patvarumas yra mažesnis nei 

800 patvarumo ciklų, iš gaminio ją turi būti galima išimti laikantis šių reikalavimų: 

 iš knyginių kompiuterių ir nešiojamųjų monoblokinių kompiuterių ją turi būti galima išimti rankomis, be įrankių; 

 iš mažųjų knyginių kompiuterių ją turi būti galima išimti naudojantis atsuktuvu ir ne daugiau kaip trimis etapais11; 

 iš planšetinių kompiuterių ir dvejybinių knyginių kompiuterių ją turi būti galima išimti naudojantis atsuktuvu ir mentele 

ir ne daugiau kaip keturiais etapais. 

Naudojimo instrukcijose arba gamintojo tinklalapyje pateikiamos instrukcijos, kaip išimti įkraunamųjų baterijų paketus. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis turi pateikti iliustracijas, kaip baterija įdedama į gaminį, kokius veiksmus reikia atlikti jai išimti, taip pat ant 

dangtelio turi būti pavaizduoti ženklai. Taip pat pateikiama atitinkamų naudojimo instrukcijų kopija. Perkančioji organizacija 

                                            
11

 Etapą sudaro operacija, kuri baigiama komponento arba dalies išėmimu ir (arba) vieno įrankio pakeitimu kitu. 
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pasilieka teisę paprašyti atlikti vizualinę atsitiktinai pasirenkamų pristatytų gaminių apžiūrą.  

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

Gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

7 TS. Dalių tinkamumas perdirbti 

Loginis pagrindas  

Šiais kriterijais siekiama išspręsti 

problemą, susijusią su tuo, kad tam tikrus 

polimerų, dangų, metalinių intarpų ir 

lydinių derinius gali būti sunku perdirbti. 

Pagal šiuos kriterijus tinkamumo perdirbti 

reikalavimuose daugiausia dėmesio 

skiriama metaliniams intarpams, dangoms 

ir antipirenams, nes nustatyta, kad būtent 

dėl šių medžiagų kyla su perdirbimu 
susijusių problemų.  

 

7(a) TS. Plastikinių aptaisų, gaubtų ir apvadų tinkamumas perdirbti 

Dalyse neturi būti įlietų ar priklijuotų metalinių intarpų, nebent juos galima pašalinti naudojant įprastus įrankius. Išardymo 
instrukcijose turi būti parodyta, kaip juos pašalinti. 

Patikra.  

Konkurso dalyvis išsamiai nurodo, kokių įrankių reikia plastikinėms dalims, kuriose yra metalinių intarpų, pašalinti. Atitikčiai 

pagrįsti pateikiami vaizdiniai įrodymai. Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas 

atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

7(b) TS. Plastikinių aptaisų, gaubtų ir apvadų tinkamumas perdirbti  

Dažai ir dangos neturi reikšmingo poveikio iš šių komponentų pagaminto plastiko atsparumui juos perdirbant, taip pat atlikus 
bandymą pagal ISO 18012 arba lygiavertį standartą. 

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia galiojančias pagal ISO 180 arba lygiavertį standartą atliktų mechaninių ir (arba) fizinių bandymų 

ataskaitas. Priimamos trečiųjų šalių, t. y. plastiko perdirbėjų, dervų gamintojų arba nepriklausomų projektinių bandymų ataskaitos. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

8 TS. Plastikinių korpusų, gaubtų ir 

apvadų ženklinimas 

Loginis pagrindas  

Ženklinant plastikines dalis, palengvinamas 

jų perdirbimas, nes perdirbėjai gali 

veiksmingiau atskirti įvairias plastikines 

dalis pagal medžiagos rūšį. 

Planšetinių ir nešiojamųjų monoblokinių kompiuterių išorės plastikiniai korpusai, gaubtai ir apvadai, kurių masė didesnė nei 

25 gramai, kompiuterių ir monitorių išorės plastikiniai korpusai, gaubtai ir apvadai, kurių masė didesnė nei 100 gramų, o paviršiaus 

plotas visais atvejais didesnis nei 50 cm2, ženklinami pagal ISO 11469 ir ISO 1043 1 ir 4 skirsnius. 

Patikra.  

Konkurso dalyvis plastikines dalis suskirsto pagal svorį bei polimerų sudėtį ir nurodo jų ISO 11469 ir ISO 1043 ženklus. Ženklų 

matmenys ir vieta turi būti parodyti iliustracijose. Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas 

arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

 

4.1.2.3 Sutarties sudarymo kriterijai 

Energijos vartojimo efektyvumo kriterijai 

                                            

12
 Taikant šį kriterijų, reikšmingas poveikis apibrėžiamas kaip perdirbtos dervos santykinio smūginio stiprio, nustatomo Izodo bandymu pagal ISO 180 standartą, sumažėjimas 

daugiau kaip 25 proc. 
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1 SSK. Energijos vartojimo efektyvumo 

gerinimas viršijant nurodytojo „Energy 

Star“ standarto būtinuosius 

reikalavimus 

Loginis pagrindas  

Reikia skatinti tai, kad visų rūšių gaminių, 

ypač daugiau energijos suvartojančių 

stalinių kompiuterių kartu su vaizduokliais, 

energijos vartojimo efektyvumas būtų 

gerinamas viršijant „Energy Star“ standarto 

būtiniausius reikalavimus, ir už tai skirti 
daugiau balų.  

Rekomenduojama šį kriterijų taikyti kartu su 1 TS, skirta staliniams kompiuteriams, jeigu nurodyti gaminiai skirti intensyviai 

naudoti su grafika susijusiam darbui.  

Balai bus skiriami, jeigu gaminys energiją vartoja efektyviau nei pagal kompiuteriams nustatytą ETEC_MAX vertę13 arba monitoriams 

nustatytą PON_MAX vertę14. Šie skaičiavimai bus atlikti ir palyginti su būtiniausiais veikimo parametrais, nustatytais pagal „Energy 

Star“ standartą (žr. 1 TS ir 2 TS kriterijus).  

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti]. Balai skiriami proporcingai, atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo didėjimą, 

palyginti su ETEC_MAX arba PON_MAX verte: 

 energijos suvartojimas daugiau kaip 80 proc. mažesnis – x balų. 

 energijos suvartojimas 60–79 proc. mažesnis – 0,8x balų; 

 energijos suvartojimas 40–59 proc. mažesnis – 0,6x balų; 

 energijos suvartojimas 20–39 proc. mažesnis – 0,4x balų; 

 energijos suvartojimas 10–19 proc. mažesnis – 0,2x balų. 

Kompiuteriams su atskiraisiais grafikos procesoriais visi taikant 1 SSK suteikiami balai skiriami pagal proporciją 60:40. 

Taip pat, užuot naudojus kompiuteriams nustatytą ETEC_MAX vertę arba monitoriams nustatytą PON_MAX vertę, galima paprašyti 

atlikti gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimą, kuriame būtų apskaičiuota, kaip, atsižvelgiant į siūlomą efektyvumo gerėjimo potencialą, 

santykinai sumažėtų bendrosios gaminio eksploatavimo išlaidos, palyginti su mažiau efektyviai energiją vartojančiu modeliu.  

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia pagal naujausioje „Energy Star“ redakcijoje nustatytus bandymo metodus atliktų bandymų ataskaitas. 

Pripažįstamos ETEC arba PON vertės, nurodytos bandymo ataskaitoje arba nustatytos reikalavimus atitinkantiems modeliams, 

įtrauktiems į ES „Energy Star“ duomenų bazę. Šios ataskaitos pateikiamos paprašius, kai su konkurso dalyviu sudaroma sutartis 

arba iki to. 

Pavojingosioms medžiagoms taikomi kriterijai 

2 SSK. Pavojingųjų medžiagų 

išsiskyrimas iš komponentų gyvavimo 

ciklo pabaigoje 

2a) SSK. Pagrindinė spausdintinė plokštė  

Šis kriterijus netaikomas monitoriams. 

Balai skiriami, jeigu pagrindinėje spausdintinėje plokštėje, laikantis IEC 61249-2-21 standarto, nėra halogenų, o iš bandymo 

ugnimi, kuriuo modeliuojamas netinkamas elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų šalinimas, rezultatų matyti, kad 

                                            
13

 ETEC_MAX – didžiausias atliekant bandymą kompiuterio suvartojamas energijos kiekis, kurio neviršijus jis paženklinamas „Energy Star“ etikete. Ši didžiausia riba kompiuteriams 

apskaičiuojama pagal Sprendime (ES) 215/1402, kuriuo ES įgyvendinama „Energy Star“ 6.1 redakcija, pateiktą 2 lygtį. 
14

 PON_MAX – didžiausias atliekant bandymą kompiuterio monitoriaus įjungties režimu suvartojamas energijos kiekis, kurio neviršijus jis paženklinamas „Energy Star“ etikete. Ši 

didžiausia riba kompiuterių monitoriams apskaičiuojama pagal Sprendime 2014/202/ES, kuriuo ES įgyvendinama „Energy Star“ 6.0 redakcija, pateiktą 1 lentelę. 
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Loginis pagrindas  

Šiais kriterijais pripažįstama, kad, 

netinkamai šalinant grandinių plokštes ir 

kabelius už ES ribų, kur jie gali būti 

deginami arba pirolizuojami siekiant 

atgauti metalus ir svarbiausias žaliavas, iš 

jų gali išsiskirti toksiškos medžiagos. 

Taikant šiuos kriterijus, gamintojai 

skatinami naudoti medžiagas ir cheminius 

produktus, kuriuos naudojant kuo labiau 

sumažinamas galimas pavojingiausių 

medžiagų išsiskyrimas gyvavimo ciklo 
pabaigoje.  

  

išsiskiriančių kancerogeninių policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) kiekis yra 0,1 mg TEQ /g.  

Patikra.  

Sudarant sutartį, pateikiamos parengtos įdiegti plokštės sudėties tyrimo ir pavojingųjų medžiagų išsiskyrimo ataskaitos.  

Bandymas ugnimi atliekamas pagal ISO 5660 standartą, oksidacijos pirolizės sąlygomis (IEC 60695–7-1, 1b tipo liepsna, šilumos 

srautas – 50 kW/m2). Kiekybinis PAA išsiskyrimo vertinimas atliekamas pagal ISO 11338 standartą (PAA). 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

2b) SSK. Išoriniai elektros kabeliai 

Balai skiriami, jeigu išoriniuose elektros kabeliuose, laikantis IEC 62821 standarto, nėra halogenų, o iš elektros kabelio polimero 

bandymo ugnimi rezultatų matyti, kad išsiskiriančių halogenido rūgšties dujų kiekis yra mažesnis nei 5,0 mg/g.  

Patikra.  

Sudarant sutartį, pateikiama elektros kabelių bandymo ugnimi ataskaita su pavojingųjų medžiagų išsiskyrimo rezultatais. 

Bandymas ugnimi atliekamas pagal IEC 60754-1 standartą, nepakankamo vėdinimo sąlygomis (IEC 60695–7-1, 3a tipo liepsna, 

šilumos srautas – 50 kW/m2). 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

Gaminio naudojimo laiko pratęsimas 
15

 
3 SSK. Atsarginių dalių sąnaudų 

konkurencingumas  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad 

remonto paslaugos, palyginti su įrangos 

pakeitimu, būtų ekonomiškai patrauklios, ir 

taip būtų išvengta priešlaikinio įrangos 

eksploatacijos nutraukimo dėl ekonominių 

priežasčių. 

 

Konkurso dalyvis pateikia bent toliau nurodytų sudedamųjų dalių kainoraštį:  

[čia pateikiamas dalių sąrašas; būtina pateikti bent 6(b) TS nurodytų dalių sąrašą].  

Nurodomos orientacinės darbo sąnaudos už pirmiau nurodytų sudedamųjų dalių pakeitimą, kurį atlieka konkurso dalyvio įgalioti 

paslaugų teikėjai. Balai skiriami pagal sąnaudų atžvilgiu konkurencingiausius pasiūlymus.  

Į pateiktą sąrašą turėtų būti įtrauktos papildomos sudedamosios dalys, jeigu manoma, kad tai yra svarbu kainoms palyginti. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia originalių arba tinkamų atsarginių dalių kainoraštį ir nurodo orientacines darbo sąnaudas už šių dalių, 

įskaitant įkraunamąsias baterijas (jeigu taikytina), pakeitimą. 

4 SSK. Ilgesnės trukmės garantijos ir 

paslaugų sutartys 

Papildomi balai skiriami už kiekvienus papildomus garantijos ir paslaugų sutarties galiojimo metus, kurie viršija būtinojoje 

techninėje specifikacijoje nustatytą metų skaičių. Balai skiriami kaip nurodyta toliau.  

                                            
15 Užuot taikius du atskirus sutarties skyrimo kriterijus atsarginėms dalims ir garantijoms, juos būtų galima sujungti į vieną kriterijų, kuriuo būtų įvertinamas bendras pasiūlymas, 

įskaitant garantijos trukmę bei jos apimtį ir pasiūlymą dėl atsarginių dalių. 
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Loginis pagrindas  

Turėtų būti skatinama teikti ilgesnes 

garantijas bei sudaryti ilgesnės trukmės 

paslaugų sutartis, nes taip tiekėjai 

skatinami užtikrinti didesnį savo gaminių 

ilgaamžiškumą, taip pat užtikrinama, kad 

dėl pataisomų defektų įrangos nereikėtų 

per anksti nurašyti. 

 

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti].  

 +3 metai arba daugiau – x balų.  

 +2 metai – 0,6x balų;  

 +1 metai – 0,3x balų;  

Nešiojamiesiems įrenginiams taip pat skiriama 0,3x papildomų balų, jeigu per pirmuosius trejus garantijos metus, įkraunamajai 

baterijai praradus daugiau kaip 50 proc. talpos, ji keičiama nemokamai.  

Perkančioji organizacija gali pageidauti nurodyti baterijos naudojimo laiko palyginimo programinę įrangą, kuri bus naudojama 

baterijos naudojimo laiko praradimui įvertinti.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia garantijos ir paslaugų sutarties kopijas. Konkurso dalyvis taip pat pateikia deklaraciją, kad jo suteikiama 

garantija užtikrinama prekių atitiktis sutartyje nustatytiems reikalavimams. Papildomai taip pat pateikiami išsamūs talpos 

praradimo vertinimo programinės įrangos duomenys.  

5 SSK. Planšetinių ir monoblokinių 

knyginių kompiuterių atmintinės ir 

kaupikliai 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad 

įranga nebūtų per anksti nurašyta dėl 

nepakankamos atmintinės talpos ir 

galimybių ją tobulinti, nes dėl abiejų šių 

veiksnių ateityje gali būti apribotos 

galimybės naudoti naują programinę įrangą 
ir tobulesnes operacines sistemas. 

Balai skiriami gaminiams, kuriuose įdiegti šie komponentai:  

i) RAM atmintinė 

- įlituota RAM atmintinė, kurios talpa ne mažesnė nei 8 GB arba 

- galimybė pakeisti ir padidinti RAM (lizdinė konstrukcija); 

ii) talpioji atmintinė  

- galimybė padidinti talpą naudojant lizdus, palaikančius talpiąsias atmintines, arba 

- klaviatūroje įdiegta papildoma talpioji atmintinė (monoblokiniuose kompiuteriuose). 

RAM atmintinei taikomi antriniai kriterijai netinka įtaisams, suprojektuotiems taip, kad jų pagrindinės programos veiktų 

debesijoje. Šis kriterijus neturėtų būti taikomas lyginant pasiūlymus, kuriuose siūlomi skirtingi sprendimai, t. y. integruotoji arba 

debesijoje veikianti atmintinė. 

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia išsamią informaciją apie fizinę atmintinės konstrukciją ir (arba) tiektino (-ų) modelio (-ų) atmintinės 

talpą. 

6 SSK. įkraunamųjų baterijų naudojimo 

laikas ir patvarumas 

Balai skiriami už didesnį patvarumą, viršijantį 500 ciklų (su 80 proc. talpos išlaikymu)16. 

                                            

16 Atitiktis įkrovimo ciklų reikalavimams gali būti pasiekta naudojant programinę įrangą, kuria baterija įkraunama dalinai. Tokiu atveju konkurso dalyvis iš anksto įdiegia šią 

programinę įrangą kaip numatytąjį įkrovimo metodą.  
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Loginis pagrindas  

Taikant šį kriterijų, siekiama daugiau balų 

skirti už ilgesnį baterijos naudojimo laiką, 

nes taip mažinamas poveikis aplinkai, 
susijęs su naujų baterijų gamyba. 

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti]. 

 1000 ciklų arba daugiau – x balų.  

 800 ciklų arba daugiau – 0,6x balų;  

 iki 799 ciklų – 0,3x balų; 

Trumpiausias baterijų naudojimo laikas valandomis nustatomas pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus. 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia baterijų elementų ir baterijų paketų bandymo ataskaitą, kurioje nurodyta jų atitiktis reikalavimams pagal 

IEC EN 61960 „patvarumo ciklais“ bandymo, atliekamo esant 25 °C temperatūrai 0,2 ItA arba 0,5 ItA srove (sparčiojo bandymo 

procedūra), rezultatus.  

Jeigu programinė įranga įdiegta gamykloje, o atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems baterijų naudojimo laiko reikalavimams ir 

ciklų reikalavimui įrodoma dalinai įkrovus bateriją, atitikčiai įrodyti gali būti naudojamas dalinio baterijos įkrovimo metodas. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

7 SSK. Knyginių kompiuterių kaupikliai 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama daugiau balų 

skirti duomenų kaupikliams, kurie yra 

patvarūs ir patikimi, todėl gali geriau 

atlaikyti įprastus sukrėtimus ir atsitiktinius 

smūgius, o taip apsaugomi vertingi 

duomenys ir galbūt pailgėja įrangos 
naudojimo laikas. 

 

Balai skiriami, jeigu, išbandžius knyginiuose kompiuteriuose naudojamą pagrindinį duomenų kaupiklį, nustatoma, kad jis atitinka 

bent vieną iš šių reikalavimų:  

 

(i) HDD kaupiklis turi būti suprojektuotas taip, kad, nepažeidžiant duomenų ar kaupiklio veikimo, išlaikytų 
dviejų milisekundžių 400 G sinusoidės formos smūgį (veikdamas) ir 900 G smūgį (neveikdamas); 

(ii) aptikusi, kad knyginis kompiuteris krenta iš stalo aukščio (76 cm), nesvarbu, kuria kryptimi jis yra pasisukęs, HDD 

galvutė ne vėliau kaip per 300 milisekundžių turi būti atitraukta nuo disko paviršiaus;  

(iii) naudojama puslaidininkinio kaupiklio technologija, kaip antai SSD arba eMMC. 

 

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia gaminyje naudojamo kaupiklio ar kaupiklių specifikaciją. Specifikacija gaunama iš kaupiklių gamintojo; 

jeigu taikytinas i) variantas, prie jos pridedama pagal IEC 62131 arba lygiavertį standartą atlikto bandymo ataskaita, o jeigu 

taikytinas ii) variantas, pridedama pagal IEC 60068 standarto 2–31 dalis „Ec (laisvas kritimas, 1 procedūra)“, taip pat pagal 

IEEE 1293 arba lygiavertį standartą atlikto bandymo ataskaita. 

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

8 SSK. Knyginių kompiuterių 

patvarumo bandymas 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama daugiau balų 

Balai skiriami gaminiams, kurie, atlikus patvarumo bandymus pagal IEC 60068, US MIL810G arba lygiavertį standartą, atitiko 

reikalavimus.  

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti]: 

 atsitiktinis numetimas (x/4 taškų); 
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skirti knyginiams kompiuteriams, kurių 

konstrukcija yra patvaresnė, o gamintojas 

patikimesnis, todėl jie gali geriau atlaikyti 

įprastus sukrėtimus ir atsitiktinius smūgius, 

ir dėl to gali sumažėti išlaidos jų remontui 
ir pailgėti jų naudojimo laikas.  

 

 atsparumas smūgiui (x/4 taškų);  

 atsparumas vibracijai (x/4 taškų); 

 ekrano tamprumas (x/8 taškų);  

 temperatūrinis įtempis (x/8 taškų). 

Funkcinio veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymų reikalavimai pateikiami kriterijų dokumento I priede. Pagal griežtesnę 
specifikaciją paties tiekėjo atliktų bandymų rezultatai priimami nereikalaujant atlikti bandymą dar kartą.  

Atsižvelgiant į nustatytas gaminio naudojimo sąlygas, ITT nurodomi bandymai, kuriuos reikia atlikti. 

 

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad modelis buvo išbandytas ir atitinka funkcinio veikimo 

charakteristikų reikalavimus. Bandymų rezultatus patvirtina trečioji šalis. Pagal tokią pačią arba griežtesnę specifikaciją atlikti to 

paties modelio bandymai priimami nereikalaujant modelio išbandyti dar kartą.  

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

9 SSK. Planšetinių kompiuterių 

patvarumo bandymas 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama daugiau balų 

skirti planšetiniams kompiuteriams, kurių 

konstrukcija yra patvaresnė, o gamintojas 

patikimesnis, todėl jie gali geriau atlaikyti 

įprastus sukrėtimus ir atsitiktinius smūgius, 

ir dėl to gali sumažėti išlaidos jų remontui 

ir pailgėti jų naudojimo laikas.  

 

Balai skiriami gaminiams, kurie, atlikus patvarumo bandymus pagal IEC 60068, US MIL 810G arba lygiavertį standartą, atitiko 

reikalavimus. 

Daugiausia gali būti skirta x balų [nurodyti]:  

 atsitiktinis numetimas (x/2 taškų); 

 ekrano tamprumas (x/2 taškų);  

Funkcinio veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymų reikalavimai pateikiami kriterijų dokumento I priede. Pagal griežtesnę 

specifikaciją paties tiekėjo atliktų bandymų rezultatai priimami nereikalaujant atlikti bandymą dar kartą.  

Patikra. 

Konkurso dalyvis pateikia bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad modelis buvo išbandytas ir atitinka funkcinio veikimo 

charakteristikų reikalavimus. Bandymų rezultatus patvirtina trečioji šalis. Pagal tokią pačią arba griežtesnę specifikaciją atlikti to 

paties modelio badymai yra priimami be reikalavimo modelį išbandyti dar kartą.  

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 

Gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 
10 SSK. Galimybė išmontuoti gaminį Balai skiriami už galimybę taupant laiką efektyviai rankiniu būdu išmontuoti gaminius17, išskyrus planšetinius kompiuterius, 

mažuosius knyginius kompiuterius18 ir monoblokinius knyginius kompiuterius, ir iš jų išimti šiuos komponentus:  

                                            
17

 Jeigu iš tos pačios gaminių grupės turi būti pristatyti keli modeliai, išbandomas tik reprezentatyvus gaminys. 



 

 27 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama skatinti įrangą 

projektuoti taip, kad ją būtų galima lengvai 

išmontuoti vos per kelias minutes. 

Gaminiui išardyti jo gyvavimo ciklo 

pabaigoje reikia laiko ir šis darbas yra 

sudėtingas, todėl, iš gaminio išėmus 

sąnaudų ir aplinkos apsaugos požiūriu 

vertingus komponentus, užtikrinamas 

išlaidų efektyvumas.  

 

iš visų gaminių: 

(i) didesnes kaip 10 cm2 spausdintines plokštes, susijusias su kompiuterinėmis funkcijomis;  

iš stacionariųjų kompiuterinių gaminių, pvz., stalinių kompiuterių: 

(ii) vidinį maitinimo šaltinį;  

(iii) HDD kaupiklius; 

iš nešiojamųjų kompiuterinių gaminių, pvz., knyginių kompiuterių: 

(iv) įkraunamąsias baterijas;  

(v)  HDD ir optinius kaupiklius (išskyrus SSD); 

iš kompiuterių monitorių: 

(vi) didesnį kaip 100 cm2 vaizduoklio ekraną (plonasluoksnių tranzistorių mazgas ir plonasluoksniai laidininkai);  

(vii)  LED foninio apšvietimo įrenginius. 

Atitinkamus komponentus turi būti galima išimti naudojantis įprastais įrankiais19. Jiems išimti reikalingas laikas neturi viršyti šių 

ribų: 

kompiuteriai: 

600 sekundžių; 

monitoriai: 

- 400 sekundžių, kai ekranas yra mažesnis nei 25 coliai;  

- 500 sekundžių, kai ekranas yra ne mažesnis nei 25 coliai ir ne didesnis kaip 40 colių;  

- 600 sekundžių, kai ekranas yra ne mažesnis nei 40 colių ir ne didesnis kaip 55 coliai. 

Balai skiriami proporcingai, atsižvelgiant į reikalingo laiko trumpėjimą, palyginti su nustatytomis ribomis. Daugiausia gali būti 

skirta x balų [nurodyti]:  

(i) daugiau kaip 60 proc. mažiau laiko – x balų;  

                                                                                                                                                                                                 
18

 Taikant šiuos kriterijus, mažuoju knyginiu kompiuteriu laikomas plonesnis nei 21 mm ir lengvesnis nei 1,8 kg knyginis kompiuteris. Jeigu dvejybinis knyginis kompiuteris (žr. atskirą 

apibrėžtį Sprendimo (ES) 2016/1371 2 straipsnio 4 punkte) yra mažojo knyginio kompiuterio pavidalo, jis yra plonesnis nei 23 mm. Mažuosiuose knyginiuose kompiuteriuose 

sumontuoti mažos galios procesoriai ir puslaidininkiniai kaupikliai. Optinių diskų juose dažniausiai nebūna. Mažųjų knyginių kompiuterių įkraunamoji baterija veikia ilgiau nei knyginių 

kompiuterių, paprastai ilgiau kaip aštuonias valandas. 
19

 Pavyzdžiai: replės, pincetai, atsuktuvai, kandiklinės replės ir plaktukai, kaip apibrėžta pagal ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 arba lygiavertį standartą. 
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(ii) 31–60 proc. mažiau laiko – 0,6x balų;  

(iii) 10–30 proc. mažiau laiko – 0,3x balų.  

Patikra. 

Sudarant sutartį, konkurso dalyvis pagal II priedo protokolą pateikia „išmontavimo bandymo ataskaitą“. Išmontavimo bandymą 

atlieka specializuota EEĮ atliekų perdirbimo įmonė, kuriai leista apdoroti elektros įrangos atliekas pagal Pagrindų direktyvos dėl 

atliekų 23 straipsnį arba kuri yra sertifikuota pagal lygiavertes nacionalines ar tarptautines EEĮ atliekų apdorojimui taikomas 

taisykles arba standartus. Kaip alternatyva vaizdo įrašui priimamas trečiosios šalies patvirtinimas, kad komponentų išėmimas 

atliktas per tam tikrą laiką.  

Įranga, kuriai suteiktas nurodytus reikalavimus atitinkantis ES ekologinis ženklas arba kitas atitinkamas I tipo ekologinis ženklas, 

bus laikoma atitinkančia reikalavimus. 
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4.2 Kompiuterių ir monitorių gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

Dalykas 

 Dalykas 

Kompiuterių ir monitorių gyvavimo ciklo pabaigos valdymo paslaugų viešieji pirkimai 

 Pagrindiniai kriterijai 4.2.1

4.2.1.1 Techninės specifikacijos 

1 TS. Saugus kompiuterių surinkimas, 

sanitarinis valymas, pakartotinis 

naudojimas ir perdirbimas 

Loginis pagrindas  

Pagal šį kriterijų reikalaujama teikti 

nebenaudojamos įrangos surinkimo 

paslaugas, nes taip galima užtikrinti kuo 

didesnį pakartotinį jos naudojimą ir 

perdirbimą. Šiam tikslui pasiekti įranga 

gali būti surenkama ir išrūšiuojama, paskui 

veiksmingai ištrinami duomenys ir 

atliekamas sanitarinis valymas, o tada ji 

išbandoma ir atliekami techninės priežiūros 

bei tobulinimo darbai. Ištekliams 

regeneruoti, laikantis aukščiausių 

aplinkosaugos standartų, atliekami būtinieji 

perdirbimo ir šalinimo darbai.  

Konkurso dalyviai teikia sąraše nurodytos įrangos, kurios naudojimo laikas pasibaigė, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 

paslaugas. Jie praneša apie tai, kokia įrangos dalis buvo pakartotinai panaudota ar perdirbta. Konkurso dalyvis parodo, kaip vykdys 

toliau išvardytus bendros techninės priežiūros veiklos aspektus (viešojo sektoriaus institucija turi išsamiai apibūdinti toliau 

išvardytus aspektus pagal įrangos rūšį, būklę ir kiekį. Ji taip pat gali apsvarstyti galimybę taikyti sutarties sudarymo kriterijų, pagal 

kurį balai skiriami konkurso dalyviams, siūlantiems, pvz., užtikrinti didesnį įrangos pakartotinio naudojimo ar perdirbimo lygį):  

- surinkimą; 

- konfidencialų įrangos tvarkymą ir saugų duomenų ištrynimą (nebent tai būtų atliekama pačioje institucijoje);  

- bandymų atlikimą, techninę priežiūrą ir tobulinimą20;  

- perpardavimą ES pakartotinio naudojimo tikslais; 

- išmontavimą perdirbimo ir šalinimo tikslais. 

Įrangos vienetų parengimo pakartotinai naudoti, taip pat jų perdirbimo ir šalinimo darbai atliekami laikantis visų EEĮ atliekų 

direktyvos 2012/19/ES (nauja redakcija) 8 straipsnyje ir VII–VIII prieduose nustatytų reikalavimų 21.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia išsamią informaciją apie įrangos surinkimo, duomenų apsaugos, bandymų atlikimo, perpardavimo 

pakartotinio naudojimo tikslais ir perdirbimo bei šalinimo procedūras. Sutartiniu laikotarpiu taip pat pateikiami galiojantys EEĮ 

atliekų tvarkymo įmonių, kurių paslaugomis bus naudojamasi, atitikties sertifikatai. Pagal vietą, kurioje bus atliekami tvarkymo 

darbai, priimami šie atitikties įrodymai: 

                                            
20

 Kai kurios valstybės narės yra parengusios standartus ir (arba) sistemas, kuriomis viešojo sektoriaus institucijos gali remtis, kad pateiktų išsamesnę informaciją apie tai, kaip įranga 

parengiama pakartotinai naudoti ir perparduoti. 
21 Jeigu viešojo sektoriaus institucija žino, kad aplinkui priimtinu atstumu perdirbimo įrenginių nėra, gali būti tikslingiau paprašyti, kad įranga būtų pristatyta į oficialų EEĮ atliekų 

surinkimo punktą.  
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- jeigu veiklos vykdytojai yra įsisteigę ES – nacionalinės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2008/98/EB 23 

straipsnį išduotas galiojantis leidimas arba trečiosios šalies išduotas atitikties EN 50625-1 standarto techniniams 

reikalavimams sertifikatas; 

- jeigu veiklos vykdytojai yra įsisteigę už ES ribų – trečiosios šalies išduotas atitikties kriterijuje nustatytiems būtiniausiems 

EEĮ atliekų tvarkymui taikomiems reikalavimams, EN 50625-1 standarto techniniams reikalavimams arba kitos gerai 

žinomos atitikties sistemos22 reikalavimams sertifikatas. 

 

 

4.2.1.2 Sutarties vykdymo sąlygos 

1 SVS. Pranešimas apie įrangos būklę  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad 

surinkta įranga iš tiesų būtų pakartotinai 

panaudota arba perdirbta, kaip numatyta. 

Visus įrangos vienetus paruošęs pakartotinai naudoti ar perdirbti ir (arba) šalinti, konkurso laimėtojas pateikia pranešimą apie sąraše 

nurodytos įrangos būklę. Pranešime nurodoma, kokia įrangos vienetų dalis pakartotinai panaudota arba perdirbta, ir ar jie liko ES, ar 

buvo eksportuoti. 

2 SVS. Pakartotinio panaudojimo ir 

perdirbimo įrenginių eksploatavimas  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad, 

vykdant sutartį, būtų naudojami aukštus 

aplinkosaugos standartus atitinkantys 

perdirbimo įrenginiai. 

Konkurso laimėtojas pateikia galiojančius sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad sutarčiai vykdyti naudojamiems pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo įrenginiams suteikti leidimai vykdyti atitinkamą veiklą.  

 

                                            
22

 Kai buvo rengiamas šis dokumentas, atitinkančiomis reikalavimus buvo laikomos šios atitikties sistemos: WEEELABEX:2011 standartas dėl EEĮ atliekų tvarkymo; elektroninės 

įrangos atliekų perdirbėjams skirtas standartas (R2:2013) dėl atsakingo perdirbimo; „e-Stewards“ standartas (2.0 redakcija) dėl atsakingo elektroninės įrangos perdirbimo ir 

pakartotinio naudojimo; Australijos ir Naujosios Zelandijos AS/NZS 5377:2013 standartas dėl elektros ir elektroninės įrangos surinkimo, saugojimo, transportavimo ir apdorojimo. 
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 Išsamūs kriterijai 4.2.2

4.2.2.1 Techninės specifikacijos 

1 TS. Saugus kompiuterių surinkimas, 

sanitarinis valymas, pakartotinis 

naudojimas ir perdirbimas 

Loginis pagrindas  

Pagal šį kriterijų reikalaujama teikti 

nebenaudojamos įrangos surinkimo 

paslaugas, nes taip galima užtikrinti kuo 

didesnį pakartotinį jos naudojimą ir 

perdirbimą. Šiam tikslui pasiekti įranga 

gali būti surenkama ir išrūšiuojama, paskui 

veiksmingai ištrinami duomenys ir 

atliekamas sanitarinis valymas, o tada ji 

išbandoma ir atliekami techninės priežiūros 

ir tobulinimo darbai. Ištekliams 

regeneruoti, laikantis aukščiausių 

aplinkosaugos standartų, atliekami būtinieji 

perdirbimo ir šalinimo darbai. 

Konkurso dalyviai teikia sąraše nurodytos įrangos, kurios naudojimo laikas pasibaigė, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 

paslaugas. Jie praneša apie tai, kokia įrangos dalis buvo pakartotinai panaudota ar perdirbta. Konkurso dalyvis parodo, kaip vykdys 

toliau išvardytus bendros techninės priežiūros veiklos aspektus (viešojo sektoriaus institucija turi išsamiai apibūdinti toliau 

išvardytus aspektus pagal įrangos rūšį, būklę ir kiekį. Ji taip pat gali apsvarstyti galimybę taikyti sutarties sudarymo kriterijų, pagal 

kurį balai skiriami konkurso dalyviams, siūlantiems, pvz., užtikrinti didesnį įrangos pakartotinio naudojimo ar perdirbimo lygį):  

- surinkimą; 

- konfidencialų įrangos tvarkymą ir saugų duomenų ištrynimą (nebent tai būtų atliekama pačioje institucijoje. Reikalavimus 

nurodo perkančioji organizacija);  

- bandymų atlikimą, techninę priežiūrą ir tobulinimą23; 

- perpardavimą ES pakartotinio naudojimo tikslais; 

- išmontavimą perdirbimo ir (arba) šalinimo tikslais. 

Įrangos vienetų parengimo pakartotinai naudoti, taip pat jų perdirbimo ir šalinimo darbai atliekami laikantis visų EEĮ atliekų 

Direktyvos (nauja redakcija) 8 straipsnyje ir VII–VIII prieduose nustatytų reikalavimų 21.  

Konkurso dalyvis pateikia išsamią informaciją apie įrangos surinkimo, duomenų apsaugos, bandymų atlikimo, perpardavimo 

pakartotinio naudojimo tikslais ir perdirbimo ir (arba) šalinimo procedūras. Sutartiniu laikotarpiu taip pat pateikiami galiojantys EEĮ 

atliekų tvarkymo įmonių, kurių paslaugomis bus naudojamasi, atitikties sertifikatai. Pagal vietą, kurioje bus atliekami tvarkymo 

darbai, priimami šie atitikties įrodymai: 

- jeigu veiklos vykdytojai yra įsisteigę ES – nacionalinės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2008/98/EB 23 

straipsnį išduotas galiojantis leidimas arba trečiosios šalies išduotas atitikties EN 50625-1 standarto techniniams 

reikalavimams sertifikatas; 

- jeigu veiklos vykdytojai yra įsisteigę už ES ribų – trečiosios šalies išduotas atitikties kriterijuje nustatytiems būtiniausiems 

EEĮ atliekų tvarkymui taikomiems reikalavimams, EN 50625-1 standarto techniniams reikalavimams arba kitos gerai 

žinomos atitikties sistemos24 reikalavimams sertifikatas. 

                                            
23

 Kai kurios valstybės narės yra parengusios standartus ir (arba) sistemas, kuriomis viešojo sektoriaus institucijos gali remtis, kad pateiktų išsamesnę informaciją apie tai, kaip įranga 

parengiama pakartotinai naudoti ir perparduoti. 
24

 Kai buvo rengiamas šis dokumentas, gerai žinomomis buvo laikomos šios atitikties sistemos: WEEELABEX:2011 standartas dėl EEĮ atliekų tvarkymo; elektroninės įrangos atliekų 

perdirbėjams skirtas standartas (R2:2013) dėl atsakingo perdirbimo; „e-Stewards“ standartas (2.0 redakcija) dėl atsakingo elektroninės įrangos perdirbimo ir pakartotinio naudojimo; 

Australijos ir Naujosios Zelandijos AS/NZS 5377:2013 standartas dėl elektros ir elektroninės įrangos surinkimo, saugojimo, transportavimo ir apdorojimo. 

 



 

 32 

4.2.2.2 Sutarties sudarymo kriterijai 

1 SSK. Inventoriaus stebėjimo sistema  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama skatinti naudoti 

stebėjimo sistemas, kuriose perkančiosios 

organizacijos gali patikrinti, kas atsitiko su 

įranga, kuri buvo iš jų surinkta. 

Balai skiriami konkurso dalyviams, naudojantiems stebėjimo sistemą, kurioje kiekvienam į perkančiosios organizacijos įrangos 

sąrašą įtrauktam įrangos vienetui priskiriamas unikalus identifikatorius. Sistemoje yra galimybė patikrinti, kokia įrangos vienetų 

dalis pakartotinai panaudota arba perdirbta, ir ar jie liko ES, ar buvo eksportuoti.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia išsamią informaciją apie naudojamą stebėjimo sistemą.  

2 SSK. Išmontavimas, kad būtų lengviau 

perdirbti 

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama skatinti selektyvų 

įrangos išmontavimą, kad būtų kuo labiau 

padidinta vertingų išteklių regeneracija ir 

kuo labiau sumažintas su įrangos šalinimu 

susijęs poveikis aplinkai.  

Balai skiriami konkurso dalyviams, kurie įrangą išmontuoja ir atitinkamus komponentus perdirbimo tikslais (prieš tą įrangą 

apdorojant) išima laikydamiesi EN 50625-1 standarto A2–A6 priedų reikalavimų.  

Patikra.  

Konkurso dalyvis pateikia įrodymus, kad išmontavimo įrenginiai, kurie bus naudojami sutarčiai vykdyti, atitinka reikalavimus.  

4.2.2.3 Sutarties vykdymo sąlygos 

1 SVS. Pranešimas apie įrangos būklę  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad 

surinkta įranga iš tiesų būtų pakartotinai 

panaudota arba perdirbta, kaip numatyta. 

Visus įrangos vienetus paruošęs pakartotinai naudoti, perdirbti arba šalinti, konkurso laimėtojas pateikia pranešimą apie sąraše 

nurodytos įrangos būklę. Pranešime nurodoma, kokia įrangos dalis buvo pakartotinai panaudota ar perdirbta. 

2 SVS. Pakartotinio panaudojimo ir 

perdirbimo įrenginių eksploatavimas  

Loginis pagrindas  

Šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad, 

vykdant sutartį, būtų naudojami aukštus 

aplinkosaugos standartus atitinkantys 

perdirbimo įrenginiai. 

Konkurso laimėtojas pateikia galiojančius sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad sutarčiai vykdyti naudojamiems pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo įrenginiams suteikti leidimai vykdyti atitinkamą veiklą. 

Taip pat pateikiamas galiojantis sertifikatas, kuriame nurodyta, kad įranga išmontuota prieš ją apdorojant pagal EN 50625-1 

standarto A2–A6 priedų reikalavimus.  
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5. GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS  

Gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) įvertinimas – tai metodas, kurį galima taikyti visoms IT įrangos eksploatavimo sąnaudoms (ir galbūt kai kurioms 

išorinėms poveikio aplinkai sąnaudoms) apskaičiuoti. Tai yra veiksmingų sprendimų dėl ilgalaikių investicijų priėmimo metodas, nes kai kurie 

sąnaudų aspektai gali būti ne iš karto akivaizdūs sprendimus priimančiam asmeniui, pvz., kad būtų sumažintos gyvavimo ciklo sąnaudos, 

užtikrintas didesnis nešiojamųjų įrenginių patvarumas ir sumažintos jų remonto ir tobulinimo sąnaudos, gali prireikti didesnių pradinių 

investicijų. Atsižvelgiant į išorines sąnaudas, GCS įvertinimas yra ypač svarbus geresniam aplinkosauginiam veiksmingumui užtikrinti. 

Viešųjų pirkimų etape priimti sprendimai gali turėti reikšmingos įtakos eksploatavimo sąnaudoms. Apskaičiuota, kad įprastinės IT įrangos 

eksploatavimo sąnaudos, t. y. sąskaitos už elektrą, įrangos remontas ir aparatinės įrangos tobulinimas, gali sudaryti apie 8–13 proc. 

(vaizduokliams) ir 56–83 proc. (kompiuteriams) gyvavimo ciklo sąnaudų. Todėl, perkant IT įrangą, svarbu atsižvelgti į jos gyvavimo ciklo 

sąnaudas.  

Svarbi šių eksploatavimo sąnaudų dalis – elektros suvartojimas įrangai veikiant aktyviuoju režimu (vaizduokliai ir kompiuteriai), taip pat 

neveikos ir budėjimo režimais (kompiuteriai). Elektros sąnaudos paprastai sudaro didžiąją dalį eksploatavimo sąnaudų – dažniausiai 2–15 proc. 

gyvavimo ciklo sąnaudų. Daugiausia elektros suvartoja staliniai kompiuteriai ir jų vaizduokliai. Stalinių kompiuterių atveju ypač svarbus yra 

aktyvusis režimas, tačiau pagal „Energy Star“ standartą į jį nėra deramai atsižvelgiama, todėl strategijos, kuriomis dėmesys sutelkiamas ne vien į 

įrangą, bet ir į darbuotojų mokymą, pvz., tai, kad darbo dienos pabaigoje reikia išjungti kompiuterius, taip pat į programinės įrangos valdymą 

kompiuterių operacinių sistemų eksploatavimui optimizuoti, gali būti ne mažiau svarbios nei aparatinės įrangos tobulinimas.  

Kompiuteriams ir monitoriams taikomi ES ŽVP kriterijai turės teigiamos įtakos kai kurioms pagrindinėms išlaidų sritims, į kurias reikėtų 

atkreipti dėmesį apskaičiuojant grupės kompiuterių ir monitorių gyvavimo ciklo sąnaudas. Šios sritys trumpai aptartos toliau, atkreipiant dėmesį į 

tai, kad galima nauda visada priklausys nuo organizacijos IT poreikių specifikos (pvz., stacionarioji arba nešiojamoji įranga, galutiniai 

naudotojai, numatytosios veiklos sąlygos): 

o aparatinė įranga (staliniai ir knyginiai kompiuteriai
25

 – apie 17–44 proc. gyvavimo ciklo sąnaudų, vaizduokliai – 87–92 proc. sąnaudų) 

- Sutarties sudarymo kriterijai gali būti taikomi konkurencingam patvaresnės nešiojamosios įrangos, taip pat ilgiau naudojamų 

komponentų, pvz., baterijų, kainų nustatymui skatinti;  

o eksploatavimas (apie 8–15 proc. gyvavimo ciklo sąnaudų) 

- Techninės specifikacijos gali būti naudojamos „Energy Star“ reikalavimus atitinkančiai įrangai pirkti. Taip bus užtikrinamas bent 

minimalus elektros taupymas – staliniams kompiuteriams bus galima sutaupyti apie 47–64 proc., atsižvelgiant į galingumą, o 

                                            
25

 Kompiuterių atveju įrangos kaina tampa mažesne gyvavimo ciklo sąnaudų dalimi, nes pratęsiamas jos naudojimo laikas. Tačiau galimybę sumažinti ilgalaikes aparatinės įrangos 

eksploatavimo sąnaudas, pratęsus jos naudojimo laiką, tam tikru mastu atsveria padidėjusios techninės priežiūros ir tobulinimo sąnaudos.  
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vaizduokliams – 32–75 proc., atsižvelgiant į ekrano dydį (remiamasi „Energy Star“ 5.0 redakcijos reikalavimus atitinkančios 

įrangos pakeitimo „Energy Star“ 6.0 redakcijos reikalavimus atitinkančia įranga išlaidų skaičiavimais).  

- Sutarties sudarymo kriterijai gali būti taikomi siekiant skatinti, kad pagrindinėms įrangos eksploatavimo sąnaudoms mažinti būtų 

papildomai sutaupoma iki 80 proc. elektros energijos
26

; 

o techninė priežiūra ir tobulinimas (apie 54–70 proc. stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių gyvavimo ciklo sąnaudų) 

- galimybės tobulinti, keisti ir remontuoti kriterijais rinka skatinama nustatyti ilgesnius garantinius laikotarpius ir sudaryti ilgesnės 

trukmės paslaugų sutartis;  

- sutarties sudarymo kriterijais dėl knyginių ir planšetinių kompiuterių patvarumo bandymų atlikimo siekiama skatinti projektuoti 

patvaresnius nešiojamuosius gaminius. Taip gali būti pratęstas gaminio naudojimo laikas, pvz., knyginių kompiuterių – bent 

vienais metais, ir sumažintos išlaidos, susijusios su remontu gaminį netyčia sugadinus ar jam sugedus; 

- galimybės tobulinti, keisti ir remontuoti kriterijais rinka skatinama sudaryti sąlygas ateityje įsigyti dalių už konkurencingą kainą, 

taip pat projektuoti gaminius taip, kad juos būtų lengviau remontuoti ir tobulinti. Pastaruoju kriterijumi skatinama projektuoti 

nešiojamuosius įrenginius taip, kad būtų galima pakeisti jų baterijas ir padidinti atmintinę; 

- sutarties sudarymo kriterijumi dėl baterijų naudojimo laiko ir patvarumo rinka skatinama siūlyti baterijas, kurių naudojimo laikas 

tris kartus ilgesnis nei standartinių baterijų;  

o naudojimo laiko pabaiga  

- gyvavimo ciklo pabaigos valdymo kriterijai gali būti taikomi kaip paskata gamintojams ir specializuotoms EEĮ atliekų tvarkymo 

įmonėms teikti pasiūlymus dėl nebenaudojamos įrangos gyvavimo ciklo pabaigos valdymo paslaugų teikimo. Taip, atsižvelgiant 

į įrangos rūšį, amžių ir būklę, galima susigrąžinti dalį įrangos likutinės vertės, preliminariai iki 7 proc. pradinės vertės 

pakartotinai ją panaudojus ir iki 2 proc. pradinės vertės ją perdirbus
27

.  

Vis dėlto galimybę sutaupyti lėšų reikia vertinti visapusiško IT įrangos valdymo požiūriu. Našumui išlaikyti turi būti optimizuota ir aparatinė, ir 

programinė įranga, nes abi yra svarbios nustatant naudingąjį įrangos eksploatavimo laiką. Taigi iš turimų duomenų matyti, kad, net jeigu yra 

galimybė kompiuterį tobulinti ir didinti jo atmintinę, ilgainiui dėl programinės įrangos gedimų metinės techninės priežiūros išlaidos vis vien 

padidėja. 

                                            
26

 Taip pat gali būti įmanoma apskaičiuoti nepatirtų elektros energijos sąnaudų biuro patalpoms vėdinti vertę. Vasarą kompiuteriai ir monitoriai labai prisideda prie biuro patalpų 

perkaitimo, todėl gali būti įdiegta buitinio vėsinimo įranga. 
27

 Likutinę įrangos perpardavimo vertę galima susigrąžinti tik investavus į įrangos paruošimą perparduoti – paprastai tam reikia iš įrangos ištrinti duomenis, ją išbandyti, modernizuoti 

ir įdiegti programinę įrangą.  
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I priedas. Knyginių ir planšetinių kompiuterių patvarumo bandymų atlikimo reikalavimai 

Bandymas Bandymo sąlygos ir veikimo charakteristikų reikalavimai Bandymo metodas 

Atsitiktinis 

numetimas 

(knyginiai ir 

planšetiniai 

kompiuteriai) 

Minimali specifikacija  

Knyginis arba planšetinis kompiuteris iš 76 cm (30 colių28) aukščio 

metamas ant nesideformuojančio paviršiaus. Gaminys turi po vieną kartą 

atsitrenkti kiekviena apatine puse ir kiekvienu apatiniu kampu.  

 

Funkcinis reikalavimas  

Knyginis kompiuteris bandomas išjungtas, o po kiekvieno numetimo jį turi 

būti galima sėkmingai įjungti. Po kiekvieno bandymo korpusas turi išlikti 

neįtrūkęs, o ekranas – nepažeistas. 

IEC 60068  

2-31 dalis. Ec (laisvas 

kritimas, 1 procedūra) 

 

Ekrano 

tamprumas 

(knyginiai ir 

planšetiniai 

kompiuteriai) 

Minimali specifikacija  

Padėjus gaminį ant plokščio paviršiaus, atliekami du bandymai apkrova:  

1. ekrano dangtis (knyginiuose kompiuteriuose) arba ekranas 

(planšetiniuose kompiuteriuose) tolygiai paveikiamas bent 50 kg 

apkrova;  

2. maždaug 3 cm skersmens plotas ekrano centre paveikiamas bent 

25 kg apkrova.  

Funkcinis reikalavimas  

Po kiekvieno bandymo tikrinama, ar ekrano paviršiuje nėra linijų, įspaudų 

ir įtrūkimų ir ar netrūksta vaizdo elementų. 

Konkurso dalyvis 

patvirtina bandymo 

įrangą ir sąranką. 

 

Atsparumas 

smūgiui 

Minimali specifikacija  

Ne mažesnio kaip 40G piko pusės sinusoidės formos ne trumpesnės kaip 

6 ms trukmės impulsu gaminys tris kartus paveikiamas iš viršaus, iš 

apačios, iš dešinės, iš kairės, iš priekio ir iš galo.  

Funkcinis reikalavimas  

Bandymo metu knyginis kompiuteris turi būti įjungtas ir jame turi veikti 

taikomoji programinė įranga. Po bandymo jis turi toliau veikti. 

IEC 60068  

2-27 dalis. Ea 

2-47 dalis.  

 

Atsparumas 

vibracijai 

Minimali specifikacija  

Randomizuotais sinusiniais virpesiais, kurių dažnio diapazonas yra nuo 5 

iki min. 250 Hz dažnio, bent vieną dažnio švytavimo ciklą gaminys 

kiekviena ašimi veikiamas atitinkamai iš viršaus, iš apačios, iš dešinės, iš 

kairės, iš priekio ir iš galo.  

Funkcinis reikalavimas  

Bandymo metu knyginis kompiuteris turi būti įjungtas ir jame turi veikti 

taikomoji programinė įranga. Po bandymo jis turi toliau veikti. 

IEC 60068  

2-6 dalis. Fc  

2-47 dalis. 

Temperatūrinis 

įtempis 

Minimali specifikacija  

Knyginis kompiuteris bandymo kameroje veikiamas bent keturiais 24 val. 

ciklais. Knyginis kompiuteris turi veikti –25 °C šalčio ir +40 °C sausosios 

šilumos ciklo metu. Knyginis kompiuteris turi neveikti –50 °C šalčio ciklo 

ir +35–60 °C sausosios šilumos ciklų kaitos metu. 

IEC 60068  

2-1 dalis. Ab/e  

2-2 dalis. B 

 

                                            
28

 JAV gynybos departamento MIL-STD-810G standartas, 516.6 metodas, VI-oji specifikacija „Numetimo gabenimo metu 

bandymas“. 
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Funkcinis reikalavimas  

Po kiekvieno iš keturių poveikio ciklų tikrinama, ar knyginis kompiuteris 

veikia. 
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II priedas. Išmontavimo bandymo protokolas 

 a) Terminai ir apibrėžtys 

(i) Tikslinės dalys ir komponentai – dalys ir (arba) komponentai, kuriuos siekiama išimti. 

(ii) Išardymo etapas – operacija, kuri baigiama išėmus dalį arba vieną įrankį pakeitus kitu. 

 

b) Išėmimo sąlygos 

(i) Darbuotojai. Bandymą atlieka vienas asmuo. 

(ii) Bandomasis pavyzdys. Naudojamas gaminio pavyzdys turi būti nepažeistas. 

(iii) Naudojami įrankiai. Išėmimo operacijos atliekamos naudojant įprastus rankinius arba 

elektrinius įrankius, kurių galima įsigyti prekyboje (pvz., reples, atsuktuvus, kandiklines 

reples ir plaktukus, kaip apibrėžta pagal ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 standartus).  

(iv) Išėmimo seka. Išėmimo seka dokumentuojama ir, jeigu bandymą turi atlikti trečioji šalis, 

informacija pateikiama išėmimą atliekantiems darbuotojams. Seka apibrėžiama kaip veiksmų, 

kuriuos atlieka trečioji šalis, serija. 

(v) Matavimas Matuojant išėmimo laiką, tam tikru prietaisu atliekamas laiko, praėjusio nuo 

išėmimo sekos dokumentuose nurodyto pirmojo veiksmo pradžios iki paskutiniojo veiksmo 

pabaigos, matavimas. 

 

c) Bandymo sąlygų ir etapų registravimas 

(i) Etapų dokumentavimas. Dokumentuojami atskiri išėmimo sekos etapai ir nurodomi 

kiekviename etape naudojami įrankiai.  

(ii) Įrašymo laikmenos. Komponentų išėmimo seka fotografuojama ir filmuojama, o įrašuose 

pateikiamas laiko kodas, kuriuo nurodomas įrašant praėjęs laikas. Pagal vaizdo įrašus ir 

nuotraukas turi būti galima aiškiai nustatyti išėmimo sekos etapus.  


