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1 ĮVADAS 
 
ES žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ES ŽVP) kriterijais siekiama, kad valdžios institucijoms būtų lengviau įsigyti mažesnį poveikį aplinkai darančias 
prekes, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskiros institucijos galėtų juos (visus arba dalį) kuo 
mažiau koreguodamos įtraukti į savo pirkimo dokumentus, jeigu, jų nuomone, tai yra tikslinga. Valdžios institucijoms rekomenduojama prieš 
paskelbiant konkursą patikrinti planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą rinkoje, kurioje jos vykdo veiklą. Jeigu perkančioji organizacija 
ketina naudoti šiame dokumente siūlomus kriterijus, ji privalo juos naudoti taip, kad būtų užtikrinama atitiktis ES viešųjų pirkimų srities teisės aktų 
reikalavimams (žr., pvz., Direktyvos 2014/24/ES 42 ir 43 straipsnius, 67 straipsnio 2 dalį arba 68 straipsnį ir panašias kitų ES viešųjų pirkimų srities 
teisės aktų nuostatas). Praktinės informacijos šiuo klausimu taip pat galima rasti 2016 m. Žaliojo pirkimo vadove, kuris skelbiamas adresu 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Šiame dokumente išvardyti viešosios erdvės priežiūros ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai. Pridedamoje techninėje ataskaitoje išsamiai pagrindžiami 
šių kriterijų parinkimo motyvai ir pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. Kriterijai suskirstyti į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, 
sutarties skyrimo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas. Kriterijai yra dviejų rūšių: 

• pagrindiniai kriterijai, kurių paskirtis – užtikrinti paprastą žaliųjų viešųjų pirkimų taikymą sutelkiant dėmesį į svarbiausią (-ias) produkto 
aplinkosauginio veiksmingumo sritį (-is) ir kuo labiau sumažinti įmonių administracines išlaidas; 

• išsamūs kriterijai, į kuriuos įtraukta daugiau arba aukštesnio lygio aplinkosauginio veiksmingumo aspektų ir kuriais gali naudotis visos 
institucijos, norinčios labiau remti pastangas siekti aplinkos ir su inovacijomis susijusių tikslų. 

Jei abiejų rūšių kriterijai yra tapatūs, įterpiama formuluotė „pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa“. 
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1.1 Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Produktų grupė „viešosios erdvės priežiūra“ apima šias viešąsias erdves: 

- gatves, kelius, prospektus ir bulvarus;  
- dviračių takus;  
- pėsčiųjų zonas, įskaitant šaligatvius, požemines perėjas, laiptus, aikštes ir t. t.; 
- žmonių sodintus sodus ir parkus; 
- fontanus, ežerus ir tvenkinius. 

 
Produktų grupė „viešosios erdvės priežiūra“ neapima: 

- natūralių parkų ir miškų; 
- uostų, kanalų, pakrančių ir t. t. 

 
Produktų grupė „viešosios erdvės priežiūra“ neapima šios veiklos: 

- kelio dangos ir miesto įrenginių keitimo; 
- drėkinimo sistemų, fontanų, gatvių ženklų, miesto įrenginių ir mechaninės įrangos (pvz., vartų) taisymo arba keitimo; 
- nuotekų tvarkymo; 
- dažymo ir perdažymo darbų. 

 
Produktų grupė „viešosios erdvės priežiūra“ apima toliau išvardytas kategorijas ir su jomis susijusius bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodus. 
BVPŽ kodai sudaro bendrą viešųjų pirkimų klasifikavimo sistemą, kurios paskirtis – standartizuoti nuorodas, kurias perkančiosios organizacijos ir 
subjektai naudoja viešųjų pirkimų sutartims apibūdinti. Į produktų grupę „viešosios erdvės priežiūra“ įtrauktos kategorijos ir su jomis susiję bendro 
viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodai: 
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1 kategorija „Lauko valymo produktų ir valymo paslaugų pirkimas“: 
- lauko valymo produktai apima: 

o universalius valiklius;   
o priežiūrai žiemą (sniegui ir ledui šalinti) skirtas medžiagas, kurių BVPŽ kodas 44113910–7;  
o barstomąją druską, kurios BVPŽ kodas 34927100-2; 
o reikmenis, priedus, mechanines dalis, pvz., šepečius, ritinius ir t. t.; 

-  lauko valymo paslaugos: šios paslaugos apibrėžtos toliau, jas apima šie BVPŽ kodai: 
o gatvių valymo ir šlavimo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 90610000:  

 mechaninis ir rankinis šaligatvių, dviračių takų, kelių (asfalto, kelio sankasų) ir pakelių (kelkraščių, šaligatvių kraštų, žaliųjų 
plotų) šlavimas;  

o šiukšlių dėžių valymo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 90918000: 
 šiukšlių surinkimas nuo žemės; 
 šiukšlių surinkimas iš šiukšlių dėžių ir rūšiavimas; 

o mechaninis ir rankinis valymas vandens srove, kurio BVPŽ kodas 42924730, hermetišku vandeniniu valymo aparatu ir aukšto spaudimo 
valymo aparatu, kurio kodas 42924740-8: 
 fasadų / paviršiaus valymas; 

o grafičių valymo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 90690000: 
 grafičių valymas; 

o sniego valymo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 90620000, ir ledo valymo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 90630000: 
 sniego ir ledo valymas nuo šaligatvių, dviračių takų ir kelių; 

o fontanų, ežerų ir tvenkinių valymas; 
o valymas pasibaigus natūraliems meteorologiniams reiškiniams (pvz., audroms arba smarkiam lietui ar sniegui); 

 
2 kategorija „Sodininkystės produktų ir paslaugų pirkimas“: 

- sodininkystės produktai apima: 
o dirvožemio gerinimo medžiagas; 
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o dekoratyvinius augalus; 
o drėkinimo sistemas; 
o herbicidus ir pesticidus; 

- sodininkystės paslaugos: šios paslaugos apibrėžtos toliau, jas apima šie BVPŽ kodai: 

o medžių genėjimas, kurio BVPŽ kodas 77341000; 
o gyvatvorių karpymas, kurio BVPŽ kodas 77342000;  
o sodinimas ir augalų bei medžių keitimas kitais: augalų parodų paslaugos, kurių BVPŽ kodas 77330000; gyvi augalai, svogūnėliai, 

šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai, kurių BVPŽ kodas 03121100; miškininkystės produkcija, kurios BVPŽ kodas 03440000; 
dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar kerpės, kurių BVPŽ kodas 03441000; augalai, kurių BVPŽ kodas 03451000; metiniai augalai, 
kurių BVPŽ kodas 03451100; gėlių svogūnėliai, kurių BVPŽ kodas 03451200; krūmai, kurių BVPŽ kodas 03451300; medžiai, kurių 
BVPŽ kodas 03452000; pievų želdinimo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 77314100; sodinimo paslaugos, kurių BVPŽ kodas 77315000; 

o tręšimas; 
o kenkėjų kontrolė ir pesticidų naudojimas, iš dalies atitinkantys BVPŽ kodą 77312000; piktžolių retinimo paslaugos; 
o vejos keitimas; 
o rankinis ir automatinis drėkinimas; 

 
3 kategorija „Mechanizmų tipo produktų ir mechanizmų naudojimu grindžiamų paslaugų pirkimas“: 

- „sodininkystės produktai“, kaip apibrėžta Ne keliais judančių mechanizmų reglamente (ES) 2016/1628, Mašinų direktyvoje 2006/46/EB ir 
Lauko triukšmo direktyvoje 2000/14/EB (I priedo 46 punktas). Mechanizmų tipo produktai apima: 

o vejapjoves (įskaitant stumiamąsias ar balnines vejapjoves);  
o skarifikatorius;  
o grandininius pjūklus; 
o krūmapjoves; 
o žoliapjoves / pakraščių žoliapjoves; 
o gyvatvorių žirkles; 
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o genėjimo ir panašius rankinio valdymo mechanizmus; 
o lapų rinktuvus ir lapų pūstuvus; 
o variklinius kultivatorius; 
o pėsčiojo valdomus elektrinius kultivatorius; 
o smulkintuvus (atitinkančius Triukšmo direktyvoje 2000/14/EB išsamiai apibrėžtą sodininkystės įrangą); 
o savaeiges arba kompaktines šluojamąsias mašinas; 
o barstytuvus; 
o savaeigius rotorinius sniego valytuvus; 

 

- mechanizmų naudojimu grindžiamos paslaugos: šios paslaugos apibrėžiamos kaip paslaugos, kurioms teikti reikalingi tvarkyti viešąsias erdves 
padedantys mechanizmai (kaip apibrėžta žaliojo viešojo pirkimo kriterijais). Tvarkymo veikla apima: 

o sodininkystės paslaugas; 
o lauko valymo paslaugas; 

 
4 kategorija „Transporto priemonių ir paslaugoms teikti reikalingo transporto priemonių parko pirkimas“: 

- transporto priemonių sąvoka apima:  
o sunkiąsias transporto priemones, t. y. N2 ir N3 kategorijų transporto priemones, apibrėžtas Direktyvoje 2007/46/EB; 
o specialiąsias transporto priemones ir kitas specialios paskirties transporto priemones, apibrėžtas Direktyvoje 2007/46/EB; 
o gatvių valymo transporto priemones (automobilines šluojamąsias mašinas); 
o šios transporto priemonės neapima kompaktinių šluojamųjų mašinų ir barstytuvų, laikomų ne keliais judančiais mechanizmais; 

 

- parko ir transporto priemonių paslaugos: jei sudaroma rangos sutartis dėl paslaugų, kurioms teikti naudojamos transporto priemonės, pateikti 
teikiant paslaugą naudojamam paslaugų parkui taikytini kriterijai; 
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5 kategorija „Paslaugų kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“: 
- jais nustatomi kriterijai, kuriais siekiama užtikrinti, kad paslaugų teikėjai ir jų samdomieji darbuotojai būti kompetentingi ir taikytų geriausią 

veiklos praktiką, grindžiamą aplinkosaugos vadybos priemonių įgyvendinimu.  
 (Išsamią informaciją ir išsamesnes technines apibrėžtis rasite techninėje ataskaitoje.) 
 

1.2 Bendroji pastaba dėl tikrinimo 
 
Atitiktį kriterijams, jeigu jų nėra daug, siūloma tikrinti reikalaujant pateikti bandymų ataskaitas. Kiekvienam kriterijui nurodyti atitinkami bandymo 
metodai. Kuriuo etapu tokie bandymų rezultatai turėtų būti pateikti, sprendžia valdžios institucija. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių reikalauti, kad 
visi konkurso dalyviai pateiktų bandymų rezultatus. Siekiant sumažinti konkurso dalyviams ir valdžios institucijoms tenkančią naštą, teikiant 
pasiūlymus, galima laikyti, kad pakanka savideklaracijos. Be to, sprendimai, ar apskritai reikalauti pateikti bandymų ataskaitas ir kokiais atvejais jų 
galima reikalauti, gali būti įvairūs. 
 

a) Pasiūlymų teikimo etape 
Vienkartinio tiekimo sutarčių atveju gali būti pareikalauta, kad šiuos įrodymus pateiktų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs 
konkurso dalyvis. Nusprendus, kad įrodymai pakankami, sutartis gali būti skiriama. Nusprendus, kad įrodymai nepakankami arba neatitinka 
reikalavimų, imamasi šių veiksmų: 

i) jeigu patvirtinimo priemonė susijusi su technine specifikacija, įrodymų būtų prašoma iš antro daugiausiai balų surinkusio konkurso 
dalyvio ir vėliau būtų svarstoma galimybė jam skirti sutartį; 

ii) jeigu patvirtinimo priemonė susijusi su sutarties skyrimo kriterijumi, skirti papildomi balai būtų atimti, o pasiūlymų eilės tvarka būtų 
peržiūrėta su visomis atitinkamomis pasekmėmis. 
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Bandymų ataskaita patvirtina, kad pagal tam tikrus reikalavimus yra išbandytas produkto pavyzdys, o ne faktiškai pagal sutartį pristatyti 
produkto vienetai. Preliminariųjų sutarčių atveju padėtis gali būti kitokia. Šis scenarijus išsamiau aptariamas kitame punkte, susijusiame su 
sutarties vykdymu, ir toliau pateiktuose papildomuose paaiškinimuose. 
 

b) Vykdant sutartį 
Bendrais tikslais arba jei kyla abejonių dėl galimai melagingos informacijos, gali būti paprašyta pateikti vieno arba kelių pagal sutartį pristatytų 
produkto vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarant preliminariąsias sutartis, kuriose nenumatytas pirminis užsakymas. 
Rekomenduojama aiškiai nustatyti sutarties vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu 
per sutarties galiojimo laikotarpį atlikti neplaninius atitikties patikrinimo bandymus. Jeigu iš tokių bandymų rezultatų matyti, kad pristatyti 
produktai neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę skirti baudas ir gali nutraukti sutartį. Kai kurios valdžios institucijos į sutartis 
įtraukia sąlygą, kad tuo atveju, jei atlikus bandymus paaiškėja, kad produktas atitinka jų keliamus reikalavimus, bandymų išlaidas turi atlyginti 
valdžios institucija. Tačiau jeigu produktas reikalavimų neatitinka, išlaidas turi padengti tiekėjas. 
Preliminariųjų sutarčių atveju laikas, kada reikės pateikti įrodymus, priklausys nuo konkrečios sutarties struktūros: 

i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai atskiri pristatytini produkto vienetai nustatomi skiriant preliminariąją sutartį 
ir kai kalbama tik apie tai, kiek vienetų reikės, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau apibūdintoms vienkartinio tiekimo sutartims; 

ii) kalbant apie preliminariąsias sutartis, kurioms iš pradžių atrenkami keli galimi tiekėjai, o tada jie konkuruoja tarpusavyje, šiame 
pradinės atrankos etape konkurso dalyviai turės tik įrodyti savo gebėjimą pristatyti preliminariojoje sutartyje nustatytus būtiniausius 
eksploatacinius reikalavimus atitinkančius produktus. Sutartims be fiksuotos užsakymo datos (arba užsakomosioms sutartims), kurios 
skiriamos pasibaigus konkursui tarp iš anksto atrinktų tiekėjų, iš esmės taikomi tie patys principai, kaip nurodyta a ir b punktuose, jeigu 
atitiktis papildomiems reikalavimams turi būti įrodyta per konkursą. Jeigu konkursas vyksta tik dėl kainos, tuomet reikėtų apsvarstyti 
galimybę atlikti patikrą sutarties vykdymo etape. 

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos turi pripažinti ir kitas 
tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai galėtų būti gamintojo techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas negalėjo 
gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą laiką. Gamintojo techniniai dokumentai gali būti pateikiami, jeigu 
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atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas bandymų ataskaitų negalėjo gauti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ir jeigu įrodo, kad jo 
vykdomi darbai, tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos atitinka techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ar kriterijus, sutarties 
skyrimo kriterijus ar sutarties vykdymo sąlygas. Jeigu daroma nuoroda į konkrečios atitikties vertinimo įstaigos, kuri yra atsakinga už 
bandymus, parengtą pažymą ir (arba) bandymų ataskaitą, perkančiosios organizacijos turi priimti ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų 
pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas. 
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2 PAGRINDINIS LAUKO VALYMO PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ POVEIKIS APLINKAI 
 
Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis lauko valymo produktų ir paslaugų poveikis aplinkai žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos 
apibendrinamas toliau pateiktose lentelėse (išsamesnės informacijos pateikta techninėje ataskaitoje). Toje pačioje lentelėje taip pat išdėstyta, kaip toks 
poveikis švelninamas arba mažinimas vykdant ES žaliuosius viešuosius pirkimus. 

1. Lauko valymo produktai ir paslaugos 

Pagrindinis poveikis aplinkai per produkto gyvavimo ciklą  ES ŽVP principas 

• Valymo produktų sudėtis ir žaliavų naudojimas, 
valymo produktų ir vienkartinių valymo reikmenų 
gamyba ir gyvavimo ciklo pabaiga 

• Energijos ir vandens suvartojimas valymo produktų 

ir energiją naudojančios įrangos naudojimo etape 

• Su valymo produktų naudojimu susijęs nuotekų 
išleidimas 

• Atliekų (kietųjų ir skystųjų) susidarymas 

• Su valymo medžiagų naudojimu susijusių fizinių 
konstrukcijų ir transporto priemonių korozija  
 

 • Reikalauti, kad paslaugų teikėjas užtikrintų pagrindinę 
kompetenciją ir taikytų pagrindines aplinkosaugos vadybos 
priemones ir praktiką 

• Reikalauti dažnai rengti tinkamus paslaugų teikėjo darbuotojų 
mokymus 

• Reikalauti naudoti mažą poveikį aplinkai darančius 
valymo produktus 

• Skatinti pirkti koncentruotus valymo produktus 
• Reikalauti tiekti mažą poveikį aplinkai darančias 

vartojimo prekes 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 
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Išsamią informaciją apie viešosios erdvės priežiūrą, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie 
naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 
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2.1 VALYMO PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ ES ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KRITERIJAI (1 KATEGORIJA) 
 

2.1.1 VALYMO PRODUKTŲ ES ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KRITERIJAI  
 

2.1.1.1 Dalykas 
DALYKAS 

Mažą poveikį aplinkai darančių lauko valymo produktų ir valymo paslaugų pirkimas. 
 

2.1.1.2 Lauko valymo produktų pirkimo techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 

1TS. Mažą poveikį aplinkai darančių lauko valymo produktų 
naudojimas 
1. Jokie naudojami valymo produktai turi nebūti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamentas) klasifikuojami ir 
ženklinami kaip ūmiai toksiški, specifiškai toksiški konkrečiam organui, 
jautrinantys kvėpavimo takus arba odą, kancerogeniniai, mutageniniai, 
toksiški reprodukcijai, pavojingi aplinkai arba degūs, kaip toliau 
nurodyta 1 lentelėje: 
1 lentelė. 

Ūmus toksiškumas 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

1TS. Mažą poveikį aplinkai darančių lauko valymo produktų 
naudojimas 
1. Visas per metus įsigyjamas valymo produktų kiekis turi atitikti ES 
ekologinio ženklo suteikimo kietųjų paviršių valymo produktams 4 
kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų medžiagųb. 
2. Kai taikytina, valymo produktai turi būti pateikti su 
rekomenduojamomis dozavimo sistemomis (pvz., siurbliu, matavimo 
cilindru). Dozavimo sistemos techninių duomenų lape pateiktoje 
informacijoje turi būti nurodyta dozė ir dozavimo įtaisas.  
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Specifinis 
toksiškumas 
konkrečiam organui 
(kartotinis poveikis) 
(STOT RE)   
Specifinis 
toksiškumas 
konkrečiam organui 
(vienkartinis 
poveikis) 
(STOT SE)   

STOT RE 1 arba 2 
 
 
 
STOT SE 1, 2 arba 3 

Kancerogeniškumas 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutageninis 
poveikis lytinėms 
ląstelėms (Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Toksinis poveikis 
reprodukcijai 
(Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Pavojinga vandens 
aplinkai (Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 arba 2  

Kvėpavimo takų 
jautrinimas (Resp. 
Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A arba 1B 

Odos jautrinimas 
(Skin Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A arba 1B 

 

Tikrinimas 
1. Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją 
ir ją pagrindžiančius medžiagos saugos duomenų lapus. Produktai, 
kuriems, atsižvelgiant į tuos pačius reikalavimus, yra suteiktas 
atitinkamas ISO I tipo ekologinis ženklas, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų.  
2. Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją 
ir ją pagrindžiančius techninių duomenų lapus. 
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2. Kai taikytina, valymo produktai turi būti pateikti su 
rekomenduojamomis dozavimo sistemomis (pvz., siurbliu, matavimo 
cilindru). Dozavimo sistemos techninių duomenų lape pateiktoje 
informacijoje turi būti nurodyta dozė ir dozavimo įtaisas.  
 

Tikrinimas 
1. Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją 
ir ją pagrindžiančius medžiagos saugos duomenų lapus. Produktai, 
kuriems, atsižvelgiant į tuos pačius reikalavimus, yra suteiktas 
atitinkamas ISO I tipo ekologinis ženklas, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų. 
2. Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją 
ir ją pagrindžiančius techninių duomenų lapus.  

Aiškinamoji pastaba. 1TS. Mažą poveikį aplinkai darančių valymo produktų naudojimas 
b) OL L 180, 2017 7 12, p. 45–62; 2017 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1217 dėl ES ekologinio ženklo suteikimo kietųjų paviršių 
valymo produktams kriterijų nustatymo. Skelbiama adresu  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=LT. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=LT
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2TS. Ledo šalinimo ir sniego valymo produktai (tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
1. Ledo šalinimo ir sniego valymo produktų sudėtyje turi būti mažiau kaip 1 % chlorido jonų (Cl-).  
2. Ledo šalinimo ir sniego valymo produktai turi nebūti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamentas) klasifikuojami ir ženklinami kaip ūmiai toksiški, sukeliantys metalų koroziją, specifiškai 
toksiški konkrečiam organui, jautrinantys kvėpavimo takus arba odą, kancerogeniniai, mutageniniai, toksiški reprodukcijai arba pavojingi aplinkai, 
kaip nurodyta 2 lentelėje: 
 
2 lentelė 

Ūmus toksiškumas Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis (STOT 
RE)  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis 
(STOT SE)  

STOT RE 1 arba 2 
STOT SE 1, 2 arba 3 

Kancerogeniškumas  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Toksinis poveikis reprodukcijai  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Pavojingumas vandens aplinkai  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 arba 2, Aquatic Chronic 3 

Kvėpavimo takų jautrinimas Resp. Sens. 1, 1A arba 1B 

Odos jautrinimas Skin Sens. 1, 1A arba 1B 
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Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti produktų, kurie turi būti tiekiami vykdant sutartį, duomenis (medžiagos saugos duomenų lapą ir kiekį). Produktai, 
kuriems, atsižvelgiant į šiuos konkrečius reikalavimus, yra suteiktas ISO I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais šį kriterijų. 

Aiškinamoji pastaba. 2TS. Ledo šalinimo ir sniego valymo produktai 
Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad ledo šalinimo ir sniego valymo produktai, kurie turi būti tiekiami, būtų tinkami viešosioms erdvėms 
(pvz., keliams, kelio dangoms, įvažiavimams ir kitoms miesto prieigos zonoms prižiūrėti. 2TS kriterijus netaikomas ledo šalinimo ir sniego valymo 
produktams, specialiai sukurtiems naudoti kitose naudojimo srityse, pvz., oro uostų kilimo ir tūpimo takuose. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI (SSK) 

1SSK. Kompostuoti tinkami šiukšlių maišai  
Pastaba. Šis kriterijus taikomas, jei biologinės atliekos renkamos atskirai ir perdirbamos pramoninėse kompostavimo įmonėse, kurios priima 
kompostuoti tinkamus maišus. 
 
Balai bus skiriami už biologinėms atliekoms rinkti skirtus šiukšlių maišus, kurie yra tinkami kompostuoti, kaip nustatyta standartuose 
EN 14995:2007, EN 13432:2000 arba lygiaverčiuose standartuose. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai privalo pateikti pagal standartą EN 14995:2007, EN 13432:2000 arba lygiavertį standartą trečiosios šalies suteikto sertifikato 
įrodymą. 
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2.1.2 VALYMO PASLAUGŲ ES ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KRITERIJAI 
 

2.1.2.1 Lauko valymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (6 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 

3TS. Valymo paslaugoms teikti naudojami valymo, ledo šalinimo ir 
sniego valymo produktai  
 
1. Valymo paslaugoms teikti naudojami valymo produktai turi atitikti 
pagrindinius atitinkamų techninių specifikacijų (1TS) reikalavimus. 
2. Valymo paslaugoms teikti naudojami ledo šalinimo ir sniego valymo 
produktai turi atitikti pagrindinius atitinkamų techninių specifikacijų 
(2TS) reikalavimus. 
 
Tikrinimas 
Žr. atitinkamų techninių specifikacijų tikrinimo nurodymus. 

3TS. Valymo paslaugoms teikti naudojami valymo, ledo šalinimo ir 
sniego valymo produktai  
 
1. Valymo paslaugoms teikti naudojami valymo produktai turi atitikti 
išsamius atitinkamų techninių specifikacijų (1TS) reikalavimus. 
2. Valymo paslaugoms teikti naudojami ledo šalinimo ir sniego valymo 
produktai turi atitikti išsamius atitinkamų techninių specifikacijų (2TS) 
reikalavimus. 
 
Tikrinimas 
Žr. atitinkamų techninių specifikacijų tikrinimo nurodymus. 
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 4TS. Ledo šalinimo ir sniego valymo operacijos (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Konkurso dalyviai privalo turėti rašytines ledo šalinimo ir sniego valymo operacijų procedūras, jos turi būti įgyvendinamos derinant bet kuriuos iš 
toliau nurodytų metodų: 

− mechaninį sniego valymą (derinant valymą semtuvais, šepečiais, sniego valytuvais ir grandikliais); 
− plikledžio prevenciją;  
− drėkinimą (sureguliavus kintamą drėkinimo laipsnį).   

Tikrinimas 
Konkurso dalyviai privalo pateikti rašytines procedūras ir ledo šalinimo bei sniego valymo planą (atsižvelgdami į paslaugų kategorijoms nustatytų 
bendrųjų kriterijų elementus, taikytinus pagal 1TS „Aplinkosaugos vadybos priemonės“), apimančius įrangą ir produktus, kurie turi būti naudojami 
vykdant sutartį. 

5TS. Gatvių dulkių (kietųjų dalelių PM10) kiekio mažinimas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
− Konkurso dalyviai privalo turėti rašytines gatvių dulkių (kietųjų dalelių PM10) kiekio mažinimo priemonių taikymo procedūras, kurios turi 

būti įgyvendinamos laikantis geriausios praktikos (arba taikant kitas tinkamas priemones): taikant sukibimo kontrolės metodus (sukibimui 
pagerinti barstant drėgną sijotą vandeniui atsparią uolieną), 

− diegiant dulkių surišimo metodus (naudojant dulkes surišančius tirpalus, taikant dispersinius metodus), 
− taikant gatvių valymo metodus (naudojant mechaninio ir vakuuminio šlavimo priemones, gatvių grandykles, derinant kelias priemones). 

 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai privalo pateikti rašytines gatvių dulkių (kietųjų dalelių PM10) kiekio mažinimo operacijų procedūras ir planą (atsižvelgdami į 
paslaugų kategorijoms nustatytų bendrųjų kriterijų elementus, taikytinus pagal 1TS „Aplinkosaugos vadybos priemonės“), apimančius įrangą ir 
produktus, kurie turi būti naudojami vykdant sutartį.  
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2.1.2.2 Sutarties vykdymo sąlygos 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1SVS. Piktžolių kontrolė  
Be vietos teisės aktais nustatytų reikalavimų, susijusių su cheminių 
herbicidų naudojimu, jie neturi būti naudojami: 
 

− keturias dienas iki zonos valymo ir keturias dienas po jo ir 
− jei lyja arba iškrenta rasa (arba jei yra didelė tikimybė, kad taip 

bus), kad herbicidai nebūtų išplauti iš augalų. 

 
Be to, herbicidai turi būti naudojami laikantis naujausios galiojančios 
tvarios piktžolių kontrolės vejose metodo versijos1. 
 
Įrašai apie herbicidus, naudojimo normas ir tvarkaraščius turi būti 
saugomi ir pateikiami perkančiajai organizacijai tikrinimo tikslais. 
Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų 
nesilaikymą skyrimo taisykles. 
 

1SVS. Piktžolių kontrolė  
Piktžolių kontrolė turi būti vykdoma taikant necheminius apdorojimo 
būdus (tačiau gali būti naudojamas natūralus actas), pvz., taikant terminius, 
mechaninius arba biologinius apdorojimo būdus.  
 
 
 
 
 
 
 
Įrašai apie necheminius apdorojimo būdus ir jų taikymo tvarkaraščius turi 
būti saugomi ir pateikiami perkančiajai organizacijai tikrinimo tikslais. 
Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą 
skyrimo taisykles.  

Aiškinamoji pastaba. 1SVS. Piktžolių kontrolė  
Pastaba dėl tvarios piktžolių kontrolės vejose 
Herbicidai turi būti naudojami laikantis naujausios galiojančios tvarios piktžolių kontrolės vejose metodo versijos, išsamiai išdėstytos tinklalapyje 
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http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm. 

2SVS. Grafičių valymas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik tuo atveju, jei grafičiai valomi nuo paviršių, kurie nėra pastatų fasadai, ir jei tam būtina naudoti aukšto 
spaudimo vandens purkštuvą. 
Rangovas gali naudoti aukšto spaudimo vandens purkštuvą (ir, jei reikia, valomuosius tirpalus) grafičiams nuvalyti nuo paviršių, kurie nėra pastatų 
fasadai, jei turi galimybę naudoti atskyrimo sistemą, leidžiančią surinkti nešvarų vandenį ir paskui jį išvalyti. Pavyzdžiui, tai gali būti vandens 
antrinio panaudojimo sistema, kuri surenka panaudotą vandenį, jį filtruoja ir panaudoja dar kartą. 
 
Kad įrodytų, jog laikosi pirmiau išdėstytų reikalavimų, rangovas privalo dokumentais patvirtinti informaciją apie nuotekų ir atliekų, susidarančių 
valant grafičius, kiekį ir jų šalinimo būdą. Įrašai apie grafičių valymo procesus, įskaitant jų sąlygas ir naudotus produktus, turi būti saugomi ir 
pateikiami perkančiajai organizacijai tikrinimo tikslais.  
Aiškinamoji pastaba. 2SVS. Grafičių valymas   
Perkančioji organizacija gali pasirinkti, koks grafičių valymo metodas yra tinkamiausias paviršiui nuvalyti. Toliau nurodyti grafičių valymo 
metodai, kuriuos paprastai rekomenduojama taikyti toliau išvardytiems paviršiams:  
a. mūro substratai: valyti naudojant srautinio apdorojimo sistemą; 
b. medžio substratai: uždažyti; 
c. neakytieji substratai: naudoti chemines valymo priemones;  
d. stiklo grafičiai arba ėsdinimas: naudoti chemines valymo priemones; 
e. gatvių ženklai: naudoti švelnias paviršinio poveikio chemines grafičių valymo priemones (visgi efektyvumas priklauso nuo grafičių pobūdžio). 
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3 PAGRINDINIS SODININKYSTĖS PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ POVEIKIS APLINKAI 
 
Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis sodininkystės produktų ir paslaugų poveikis aplinkai žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos 
apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje (išsamesnės informacijos pateikta techninėje ataskaitoje). Toje pačioje lentelėje taip pat išdėstyta, kaip toks 
poveikis švelninamas arba mažinimas vykdant ES žaliąjį viešąjį pirkimą. 

1. Sodininkystės produktai ir paslaugos 

Pagrindinis poveikis aplinkai per produkto gyvavimo ciklą  ES ŽVP principas 

• Neigiamą ir netgi toksinį poveikį aplinkai daranti 
dirvožemio ir vandens tarša, eutrofikacija, pavojingų 
cheminių medžiagų bioakumuliacija ir 
biomagnifikacija dėl netinkamo augalų apsaugos 
produktų naudojimo 

• Pernelyg intensyvus neatsinaujinančių išteklių 
naudojimas, pvz., durpių naudojimas dirvožemio 
savybes gerinančiose medžiagose 

• Didelis geriamojo vandens suvartojimas 

• Didelio organinių atliekų kiekio susidarymas 

• Didelio pakuočių atliekų kiekio susidarymas 
 

 • Kaip dirvožemio savybes gerinančią medžiagą ir trąšas naudoti 
kompostą, pagamintą iš atskirai surinktų atliekų, užtikrinant 
griežtą kokybės kontrolę 

• Vengti naudoti durpes kaip dirvožemio savybes gerinančią 
medžiagą  

• Riboti augalų apsaugos produktų naudojimą ir taikyti 
alternatyvius kenkėjų kontrolės metodusa 

• Reikalauti naudoti (kai įmanoma) ne geriamąjį vandenį, įrengti 
efektyvias drėkinimo sistemas 

• Taikyti įvairias vandens poreikį mažinančias priemones, pvz., 
naudoti mulčių, sodinamus augalus išdėstyti atsižvelgiant į jų 
vandens poreikį arba rinktis prie vietos sąlygų prisitaikiusius arba 
vietinius dekoratyvinius augalus 

• Perkant pirmenybę teikti ekologiškai išaugintiems ir vietiniams 
dekoratyviniams augalams, jei yra 



 

22 

 

• Taikyti prevencines piktžolių kontrolės ir invazinių svetimų rūšių 
valdymo priemones 

• Užtikrinti, kad įvairios atliekos būtų renkamos atskirai, o 
organinės atliekos apdorojamos taip, kad tiktų kompostui arba 
mulčiui 

• Produktus pirkti kompostuoti ar pakartotinai naudoti tinkamose 
arba biologiškai skaidžiose pakuotėse 

• Tinkamai mokyti darbuotojus 
 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 

a Alternatyvūs metodai, nurodyti bendrojoje techninėje ataskaitoje, apima įvairius kenkėjų kontrolei vykdyti skirtus necheminius produktus ir (arba) 
metodus, darančius mažesnį poveikį aplinkai, palyginti su cheminių medžiagų naudojimu grindžiamais metodais. Tai galėtų būti natūralios piktžolių 
naikinimo priemonės arba mechaniniai (piktžolių šalinimas įvairaus tipo šepečiais, pjovimas, ravėjimas rankomis) ar terminiai (deginimas, plikymas 
karštu vandeniu) metodai.  

Išsamią informaciją apie viešosios erdvės priežiūrą, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie 
naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 
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3.1 SODININKYSTĖS PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ ES ŽVP KRITERIJAI (2 KATEGORIJA) 
 

3.1.1 SODININKYSTĖS PRODUKTŲ ES ŽVP KRITERIJAI  
 

3.1.1.1 Dalykas 
DALYKAS 

Sodininkystės produktų ir paslaugų, kuriuos naudojant arba kurias teikiant naudojama mažiau išteklių ir daromas minimalus poveikis aplinkai, 
pirkimas. 

 

3.1.1.2 Sodininkystės produktų pirkimo techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 

1TS. Dekoratyviniai augalai 
Pastaba. Siekiant sumažinti vandens ir trąšų suvartojimą, perkamos 
dekoratyvinių augalų rūšys turėtų būti tinkamos auginti vietos sąlygomis 
(pvz., atsižvelgiant į dirvožemio rūgštingumą, vidutinį kritulių kiekį, 
metinį temperatūros intervalą ir t. t.). Vietos valdžios institucija turi 
pateikti vietos sąlygomis auginti tinkamų augalų rūšių sąrašą. 
 
Perkami dekoratyviniai augalai turi būti: 

1. X %a ekologiški, t. y. išauginti pagal Reglamente (EB) 
Nr. 834/2007 nustatytus arba lygiaverčius reikalavimus, ir (arba) 

2. jiems turi būti Y %a taikoma integruotoji kenkėjų kontrolė (IKK), 

1TS. Dekoratyviniai augalai 
Pastaba. Siekiant sumažinti vandens ir trąšų suvartojimą, perkamos 
dekoratyvinių augalų rūšys turėtų būti tinkamos auginti vietos sąlygomis 
(pvz., atsižvelgiant į dirvožemio rūgštingumą, vidutinį kritulių kiekį, 
metinį temperatūros intervalą ir t. t.). Vietos valdžios institucija turi 
pateikti vietos sąlygomis auginti tinkamų augalų rūšių sąrašą. 
 
 Perkami dekoratyviniai augalai turi būti: 

1. Z %a ekologiški, t. y. išauginti pagal Reglamente (EB) 
Nr. 834/2007 nustatytus arba lygiaverčius reikalavimus, ir (arba) 

2. jiems turi būti W %a taikoma integruotoji kenkėjų kontrolė 
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t. y. jie turi būti auginami pagal IKK principus, kaip nustatyta 
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (angl. FAO) 
integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės programoje arba 
ES Direktyvoje 2009/128/EB. 

  
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti informaciją (pavadinimą ir kiekį) apie 
dekoratyvinius augalus, kurie bus tiekiami vykdant sutartį, konkrečiai 
nurodydamas produktus, atitinkančius reikalavimą dėl IKK arba 
ekologinės gamybos. 
Turi būti priimami dokumentais patvirtinti sandorių įrašai, kuriais 
remiantis galima patikrinti atskirų augalų arba augalų partijų atitiktį ir 
atsekamumą iki sertifikavimo vietos. Tai apima ir tinkamą ekologinės 
arba IKK grindžiamos gamybos sertifikavimąb. 
 

(IKK), t. y. jie turi būti auginami pagal IKK principus, kaip 
nustatyta Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
(angl. FAO) integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 
programoje arba ES Direktyvoje 2009/128/EB. 

  
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti informaciją (pavadinimą ir kiekį) apie 
dekoratyvinius augalus, kurie bus tiekiami vykdant sutartį, konkrečiai 
nurodydamas produktus, atitinkančius reikalavimą dėl IKK arba 
ekologinės gamybos. 
Turi būti priimami dokumentais patvirtinti sandorių įrašai, kuriais 
remiantis galima patikrinti atskirų augalų arba augalų partijų atitiktį ir 
atsekamumą iki sertifikavimo vietos. Tai apima ir tinkamą ekologinės 
arba IKK grindžiamos gamybos sertifikavimąb. 

Aiškinamoji pastaba. 1TS. Dekoratyviniai augalai 
 
Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus skaičiuojama procentinė dalis – pagal skaičių ar pagal vertę. Kad būtų lengviau tikrinti, dėl 
konkrečių augalų ji taip pat gali reikalauti, kad visi jie būtų ekologiški. Jei šalies arba regiono rinkoje ekologiškų dekoratyvinių augalų nėra, 
perkančioji organizacija gali nustatyti ekologiškų augalų dalį, lygią nuliui. 
a) X % ir Y % / W % ir Y % ribines vertes turi nustatyti pirkėjas. 
b) Tuo metu, kai buvo rengiamas šis dokumentas, į MPS-GAP sertifikavimo sistemą ir GLOBALG.A.P. gėlių ir augalų sertifikavimo sistemą buvo 
įtrauktas reikalavimas dėl IKK principų taikymo, todėl šios schemos gali būti laikomos užtikrinančiomis pakankamą patikinimą dėl IKK 
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grindžiamos gamybos. 
 
MPS-GAP yra paprasta gerosios ūkininkavimo praktikos sertifikavimo sistema, kuria siekiama užtikrinti saugias darbo sąlygas ir padidinti 
saugumą aplinkai. MPS-GAP sertifikatas yra skirtas įmonėms, kurios tiekia produktus mažmenininkams, ir grindžiamas įvairiais gamybos 
reikalavimais, susijusiais su atsekamumu, tvarumu, sauga ir higiena. Ši sertifikavimo sistema yra suderinta su GLOBALG.A.P. sistema, todėl 
atitinka tvarios gėlininkystės iniciatyvos reikalavimus. 
GLOBALG.A.P. yra visame pasaulyje savanoriškai taikomas viso pasaulio žemės ūkio produktų sertifikavimo standartas, o raidės „G.A.P.“ reiškia 
„geroji ūkininkavimo praktika“. 
JAV nacionalinė ekologinės gamybos programa arba ES prekybos partnerių nustatytos lygiavertės teisinės prievolės pripažįstamos lygiavertėmis ES 
ekologinės gamybos programai (žr. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 
įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, III priedą). 2019 m. sausio 10 d. Įgyvendinimo reglamentas (EB) 
Nr. 1235/2008 iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/39. 

 2TS. Augalų konteineriai ir pakuotės 
Augalai turi būti pristatomi konteineriuose (arba, jei augalai maži, 
dėžėse), kurie atitinka vieną iš šių kriterijų (svarbos tvarka): 

− yra daugkartinio naudojimo (konkurso dalyvis turi būti įdiegęs 
grąžinimo sistemą); 

− yra perdirbami (jeigu perdirbimo tikslais mieste yra pastatyti 
surinkimo įrenginiai); 

− yra tinkami kompostuoti pagal standartą EN 14995:2007 arba 
EN 13432:2000, jeigu mieste yra pastatyti įrenginiai, skirti 
tokiems konteineriams rinkti. 
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Tikrinimas 
Jei konteineriai yra daugkartinio naudojimo, konkurso dalyviai privalo 
pateikti grąžinimo sistemos aprašymą. Konkurso dalyviai taip pat privalo 
pateikti su sodininkystės ūkiu pasirašyto susitarimo kopiją, jei jie patys 
nėra sodininkystės ūkiai. 
Jei konteineriai yra tinkami perdirbti, turi būti pateikta atitikties šiam 
kriterijui deklaracija. 
Jei konteineriai yra tinkami kompostuoti, konkurso dalyviai privalo 
pateikti bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad medžiagų sudėtis 
atitinka standarto EN 14995:2007, EN 13432:2000 arba lygiaverčius 
reikalavimus. 

3TS. Invazinės svetimos rūšys (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba.  Pirmenybė turėtų būti teikiama toje vietovėje natūraliai augančioms augalų rūšims. Jei sodinami svetimų rūšių augalai, būtina įsitikinti, 
kad tos rūšys netaps invazinėmis, ir atsižvelgti į vietos arba nacionalinę invazinių svetimų rūšių kontrolės politiką ir Europos politiką dėl invazinių 
svetimų rūšių (Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014). 
 
Turi būti perkami vietiniai dekoratyviniai augalai. Jei sodinami svetimų rūšių augalai, būtina įsitikinti, kad jos netaps invazinėmis. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti informaciją (pavadinimą) apie dekoratyvinius augalus, kurie bus tiekiami. 

Aiškinamoji pastaba. 3TS. Invazinės svetimos rūšys 
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Jei apie augalų rūšį turima nedaug informacijos, siekiant nustatyti, ar augalų rūšis yra vietinė, ar svetima, ir ar ji netaps invazine, turi būti 
konsultuojamasi su ekspertais. Be to, būtina įsitikinti, kad augalų rūšiai tinka vietos sąlygos (dirvožemio, hidrologiniai, kritulių, drenavimo 
ypatumai, saulės šviesos pasiskirstymas ir t. t.). Būtina remtis vietos arba nacionaliniais invazinių augalų rūšių sąrašais, taip pat išsamiu Sąjungai 
susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašu, pateiktu Reglamente (ES) Nr. 1143/2014. 

4TS. Dirvožemio gerinimo medžiagų ir mulčio organinės 
sudedamosios medžiagos  
 
Šios medžiagos negali būti galutinio produkto organinės 
sudedamosios medžiagos: 

− durpės; 
− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš mišrių komunalinių 

namų ūkių atliekų organinės frakcijos, atskirtos jas apdorojant 
mechaniniu, fizikiniu cheminiu, biologiniu ir (arba) rankiniu 
būdu; 

− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš komunalinių 
nuotekų valymo įrenginių dumblo ir iš popieriaus pramonės 
dumblo; 

− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš 1 kategorijos 
šalutinių gyvūninių produktų pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1069/2009. 

 
Tikrinimas 

4TS. Dirvožemio gerinimo medžiagų ir mulčio organinės sudedamosios 
medžiagos  
 
Galutinio produkto organinės sudedamosios dalys gali būti šios medžiagos: 

− medžiagos, gautos perdirbus atskirai surinktas biologines atliekas, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/98/EB 3 straipsnyje; 

− medžiagos, gautos iš 2 ir 3 kategorijos šalutinių gyvūninių 
produktų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1069/2009 32 straipsnyje ir techniniuose standartuose, 
kurie nustatyti įgyvendinimo Reglamentu (ES) Nr. 142/2011; 

− medžiagos, gautos iš srutų, šiaudų ir kitų nepavojingų žemės ūkio ar 
miškininkystės gamtinių medžiagų, kaip apibrėžta Direktyvos 
2008/98/EB 2 straipsnio 1 dalies f punkte; 

− medžiagos, gautos iš bet kokių kitų pirmiau nepaminėtų biomasės 
šalutinių produktų, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 5 
straipsnyje, jei laikomasi tolesnių 2 ir 3 dalių nuostatų; 

− medžiagos, gautos perdirbant arba naudojant bet kokias kitas 
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Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties aprašymą, 
nurodyti organinės medžiagos kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka pirmiau minėtus reikalavimus. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB1 pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų. Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai 
gamintojo techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos 
parengta bandymų ataskaita. 

pirmiau nepaminėtas biomasės atliekas, jei laikomasi tolesnių 2 ir 3 
dalių nuostatų. 

2) Toliau išvardytos medžiagos negali būti galutinio produkto organinės 
sudedamosios medžiagos: 

− durpės; 
− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš mišrių komunalinių 

namų ūkių atliekų organinės frakcijos, atskirtos jas apdorojant 
mechaniniu, fizikiniu cheminiu, biologiniu ir (arba) rankiniu būdu; 

− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš komunalinių nuotekų 
valymo įrenginių dumblo ir iš popieriaus pramonės dumblo; 

− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš 1 kategorijos šalutinių 
gyvūninių produktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009; 

− medžiagos, visiškai arba iš dalies gautos iš kitokio dumblo nei 
leidžiama pagal 3 dalį. 

 
3) Medžiagas, gautas perdirbant arba naudojant dumblą, leidžiama naudoti 
tik tokiu atveju, jei dumblas atitinka šiuos reikalavimus: 
a) nustatyta, kad dumblas yra viena iš šių Europos atliekų sąraše, kaip 
apibrėžta Komisijos sprendime 2000/532/EB, pateiktų atliekų rūšių:  

− 020305: nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs 
ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, 
kakavą, kavą, arbatą ir tabaką, gaminant konservus, gaminant 
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mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą; 
− 020403: nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs 

gaminant cukrų; 
− 020502: nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno 

pramonėje; 
− 020603: nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir 

konditerijos pramonėje; 
− 020705: nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs 

gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, 
kakavą ir arbatą); 

b) dumblas yra iš to paties šaltinio, t. y. jis nebuvo maišomas su kitomis 
nuotekomis arba su kitu dumblu, gautu kito gamybos proceso metu. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties aprašymą, 
nurodyti organinės medžiagos kilmę ir pateikti deklaraciją, kad produktas 
atitinka pirmiau minėtus reikalavimus. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų.  Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos parengta bandymų 
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ataskaita. 

Aiškinamoji pastaba. 4TS. Dirvožemio gerinimo medžiagų ir mulčio organinės sudedamosios medžiagos  
1) Komisijos sprendimą 2015/2099/EB ateityje numatoma peržiūrėti. Kai jis bus peržiūrėtas, bus paskelbta nauja redakcija ir bus reikalaujama, kad 
perkančiosios organizacijos ja remtųsi vertindamos atitiktį šiam kriterijui. 
Dirvožemio gerinimo medžiagų organinių sudedamųjų dalių techninė specifikacija yra suderinta su Atliekų pagrindų direktyvoje vartojamais 
terminais. Šiais terminais apibūdinamas teisinis medžiagų statusas, t. y. atliekos, šalutiniai produktai, žemės ūkio žaliava ir t. t., o nuo jo priklauso 
jų tvarkymo ir šalinimo teisinės pasekmės. Siekiant padėti taikyti šiuos terminus, toliau pateikta keletas apibrėžčių ir pavyzdžių: 
 

• „medžiagos, gautos“ reiškia, kad sudedamosios dalys turi būti atliekų, šalutinių gyvūninių produktų ir kitų medžiagų stabilizuojamojo ir 
kondicionuojamojo apdorojimo rezultatas. Toks apdorojimas gali būti anaerobinis skaidymas, kompostavimas, pirolizė arba įvairių 
apdorojimo būdų deriniai; 

• „perdirbus atskirai surinktas biologines atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje“ 
reiškia atskirai surinktų biologiškai skaidžių sodų ir parkų atliekų ir namų ūkių, restoranų, maisto ir gėrimų tiekėjų ir mažmeninės prekybos 
įmonių maisto ir virtuvės atliekų kompostavimą arba anaerobinį skaidymą; 

• „2 ir 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009 32 
straipsnyje ir techniniuose standartuose, kurie nustatyti įgyvendinimo Reglamentu (ES) Nr. 142/2011“ reiškia gyvūnų kūnus arba dalis, 
gyvūninės kilmės produktus ir t. t., kurie nėra skirti žmonėms vartoti ir kuriuos leidžiama apdoroti kompostavimo ir anaerobinio skaidymo 
būdu; 

• „srutų, šiaudų ir kitų nepavojingų žemės ūkio ar miškininkystės gamtinių medžiagų, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 2 straipsnio 1 
dalies f punkte“ reiškia žemės ūkio ir miškininkystės veiklos liekanas, kurios teisiškai nėra laikomos atliekomis arba šalutiniais produktais. 
Jos nekelia jokio pavojaus aplinkai arba sveikatai ir paprastai yra pakartotinai panaudojamos toje pačioje žemės ūkio arba miškininkystės 
veikloje; 

• „mišrių komunalinių namų ūkių atliekų organinės frakcijos, atskirtos jas apdorojant mechaniniu, fizikiniu cheminiu, biologiniu ir (arba) 
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rankiniu būdu“ reiškia biologines atliekas, kurios nebuvo renkamos atskirai; 
• „1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009“ reiškia produktus, kurie kelia pavojų sveikatai ir 

aplinkai, susijusį su ligomis ir teršalais, ir kuriuos reikia specialiai apdoroti. 

5TS. Pavojingosios medžiagos (sunkieji metalai) dirvožemio 
gerinimo medžiagų sudėtyje 
 
Toliau išvardytų elementų kiekis galutiniame produkte arba 
sudedamojoje dalyje turi neviršyti toliau nurodytų verčių, matuojamų 
pagal produkto sausąjį svorį (SS). 
 

3 lentelė 

 

Elementas mg/kg (SS) 
Kadmis (Cd) 1,5 
Chromas (suminis) 
(Cr) 100 

Varis (Cu) 200 
Gyvsidabris (Hg) 1 
Nikelis (Ni) 50 
Švinas (Pb) 120 
Cinkas (Zn) 600 

 

5TS. Pavojingosios medžiagos (sunkieji metalai) dirvožemio gerinimo 
medžiagų sudėtyje 
 
Toliau išvardytų elementų kiekis galutiniame produkte arba sudedamojoje 
dalyje turi neviršyti toliau nurodytų verčių, matuojamų pagal produkto 
sausąjį svorį (SS). 
 

3 lentelė 

 

Elementas mg/kg (SS) 
Kadmis (Cd) 1 
Chromas (suminis) 
(Cr) 100 

Varis (Cu) 100 
Gyvsidabris (Hg) 1 
Nikelis (Ni) 50 
Švinas (Pb) 100 
Cinkas (Zn) 300 

 
Tikrinimas 
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Tikrinimas 
Konkurso dalyviai privalo pateikti atitinkamas bandymų (pagal 
standartą EN 13650 arba lygiavertį standartą; dėl Hg – pagal 
EN 16175 arba lygiavertį standartą) ataskaitas, patvirtinančias, kad 
pirmiau minėtas kriterijus yra įvykdytas. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų. Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai 
gamintojo techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos 
parengta bandymų ataskaita. 

Konkurso dalyviai privalo pateikti atitinkamas bandymų (pagal standartą 
EN 13650 arba lygiavertį standartą; dėl Hg – pagal EN 16175 arba 
lygiavertį standartą) ataskaitas, patvirtinančias, kad pirmiau minėtas 
kriterijus yra įvykdytas. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų. Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos parengta bandymų 
ataskaita. 

 6TS. Fizinės priemaišos dirvožemio gerinimo medžiagų sudėtyje 
Stiklo, metalo ir plastiko, kurio dalelės yra didesnės kaip 2 mm, kiekis 
(vertinant pagal bendrą kiekvienos medžiagos kiekį) galutiniame produkte 
turi būti ne didesnis kaip 0,5 %, matuojant pagal sausąjį svorį. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamas bandymų (pagal CEN/TS 16202 
arba lygiavertį standartą) ataskaitas, patvirtinančias, kad pirmiau minėtas 
kriterijus yra įvykdytas. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
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atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų. Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos parengta bandymų 
ataskaita. 

 7TS. Dirvožemio gerinimo medžiagų sukeliamas poveikis 
 
a) Produktai turi nedaryti neigiamo poveikio augalų dygimui ir tolesniam 
augimui; 
b) organinės medžiagos, matuojamos pagal degimo nuostolius, kiekis turi 
sudaryti bent 15 % galutinio produkto sausojo svorio (% SS); 
c) galutinio produkto sausoji medžiaga turi sudaryti bent 25 % drėgnojo 
svorio (% DS). 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamas bandymų ataskaitas (a atveju – 
pagal standartą EN 16086-1 arba lygiavertį standartą; b atveju – pagal 
standartą EN 13039 arba lygiavertį standartą; c atveju – pagal standartą 
EN 13040 arba lygiavertį standartą), patvirtinančias, kad pirmiau minėtas 
kriterijus yra įvykdytas. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
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kriterijų. Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos parengta bandymų 
ataskaita. 

 8TS. Pirminiai ligos sukėlėjai dirvožemio gerinimo medžiagų sudėtyje 
Pirminių ligos sukėlėjų kiekis galutiniame produkte turi neviršyti šių lygių: 
a) Salmonella spp.: jos turi nebūti 25 g drėgnojo svorio; 
b) E.coli: mažiau kaip 1 000 KSV/g drėgnojo svorio (KSV – kolonijas 
sudarantys vienetai). 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamas bandymų ataskaitas (a atveju – 
pagal standartą ISO 6579 arba lygiavertį standartą; b atveju – pagal 
standartą CEN/TR 16193), patvirtinančias, kad pirmiau minėtas kriterijus 
yra įvykdytas. 
Produktai, pagal Komisijos sprendimą 2015/2099/EB pažymėti ES 
ekologiniu ženklu, suteikiamu auginimo terpei, dirvožemio gerinimo 
medžiagoms ir mulčiui, arba kitu atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu, 
atitinkančiu pirmiau išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais šį 
kriterijų. Bus priimami ir kitokie tinkami įrodymai, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai arba nepriklausomos įstaigos parengta bandymų 
ataskaita. 
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9TS. Automatinis drėkinimas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa)  
Pastaba. Perkančioji organizacija nurodo gaires atsižvelgdama į vandens išteklių prieinamumo charakteristikas, būdingas klimatui ir laistymo 
sistemos naudojimo vietai. 
Automatinio drėkinimo sistemos turi turėti išsamaus parametrų nustatymo galimybę, leidžiančią: 

− nustatyti skirtingas drėkinimo zonas; 
− reguliuoti įvairioms zonoms paskirstomo vandens kiekį; 
− suprogramuoti įvairių zonų laistymo trukmę; 
− išmatuoti dirvožemio drėgnumą ir automatiškai nutraukti įvairių zonų drėkinimą, kai dirvožemis yra pakankamai drėgnas (pasiektiną lygį 

nustato perkančioji organizacija), pvz., palijus. 

Tikrinimas 
Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius dokumentus, patvirtinančius, kad užtikrinama atitiktis šiems kriterijams. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI  
1SSK. Papildomi dekoratyviniai augalai (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Balai bus proporcingai skiriami už kiekvieną sertifikuotos IKK arba ekologiško dekoratyvinio augalo minimalios techninės specifikacijos viršijimą 
10 % (turi būti išsamiai nurodyta, kiek papildomų balų bus skiriama už ekologiškų augalų pagerinimą – už jį turi būti skiriama daugiau balų nei už 
IKK). 
 
Tikrinimas 
Žr. 1TS. 
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3.1.2 SODININKYSTĖS PASLAUGŲ ES ŽVP KRITERIJAI 
 

3.1.2.1 Sodininkystės paslaugų pirkimo techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (6 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 

10TS. Sodininkystės paslaugoms teikti naudojami dekoratyviniai 
augalai ir dirvožemio gerinimo medžiagos 

• Teikiant sodininkystės paslaugas tiekiami dekoratyviniai augalai 
turi atitikti pagrindinius atitinkamų techninių specifikacijų (1TS–
3TS) reikalavimus. 

• Sodininkystės paslaugoms teikti naudojamos dirvožemio 
gerinimo medžiagos turi atitikti pagrindinius atitinkamų techninių 
specifikacijų (4TS ir 5TS) reikalavimus. 

Tikrinimas 
Žr. dėl atitikties atitinkamoms techninėms specifikacijoms tikrinimo. 

10TS. Sodininkystės paslaugoms teikti naudojami dekoratyviniai 
augalai ir dirvožemio gerinimo medžiagos 

• Teikiant sodininkystės paslaugas tiekiami dekoratyviniai augalai 
turi atitikti išsamius atitinkamų techninių specifikacijų (1TS–
3TS) reikalavimus. 

• Sodininkystės paslaugoms teikti naudojamos dirvožemio 
gerinimo medžiagos turi atitikti išsamius atitinkamų techninių 
specifikacijų (4TS–9TS) reikalavimus. 

Tikrinimas 
Žr. dėl atitikties atitinkamoms techninėms specifikacijoms tikrinimo. 

11TS. Kenkėjų kontrolė ir invazinių svetimų rūšių valdymas 
 
Konkurso dalyvis turi pateikti metinį fitosanitarijos planą  
(šis reikalavimas gali būti taikomas kartu su sutarties skyrimo 
kriterijumi, pagal kurį vertinama tokio plano kokybė). 

11TS. Kenkėjų kontrolė ir invazinių svetimų rūšių valdymas 
 
Konkurso dalyvis turi pateikti metinį fitosanitarijos planą, apimantį tik 
necheminius apdorojimo būdus, pvz., terminius, mechaninius ar 
biologinius apdorojimo būdus  
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Šiame plane turi būti atsižvelgiama į vietos arba nacionalinę invazinių 
svetimų rūšių kontrolės politiką ir Europos politiką dėl invazinių svetimų 
rūšių (Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014). Šis planas turi atitikti ES 
Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo nuostatas ir 
vietos politiką dėl cheminių medžiagų naudojimo. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti fitosanitarijos planą. 

(šis reikalavimas gali būti taikomas kartu su sutarties skyrimo 
kriterijumi, pagal kurį vertinama tokio plano kokybė).  
 
Šiame plane turi būti atsižvelgiama į vietos arba nacionalinę invazinių 
svetimų rūšių kontrolės politiką ir Europos politiką dėl invazinių svetimų 
rūšių (Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014).  
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti fitosanitarijos planą. 

 
3.1.2.2 Sutarties vykdymo sąlygos 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1SVS. Laistymo praktika (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į esamą infrastruktūrą, nurodys rangovui, kaip turi būti naudojami vietos mastu surenkami 
vandens ištekliai (bendri lietaus vandens, gruntinio vandens ir filtruotų buitinių nuotekų ištekliai), kad jis galėtų laikytis šios sutarties vykdymo 
sąlygos. 
 
Pagal laistymo praktiką: 

− turi būti naudojamas lietaus vanduo, surinktas, recirkuliacijos vanduo arba gruntinis vanduo, jei tai techniškai įmanoma; 
− turi būti sunaudojama kuo mažiau geriamojo vandens; 
− plotuose, kuriuos nurodo perkančioji organizacija, turi būti naudojamas mulčias, siekiant stabdyti vandens garavimą; 
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− turi būti naudojamos perkančiosios organizacijos nurodytos automatinio drėkinimo sistemos ir išliejama būtent tiek vandens, kiek reikia 
augalui. Tokiu atveju rangovas bus atsakingas už minėtos drėkinimo sistemos techninę priežiūrą; 

− jei įmanoma, vanduo turi būti liejamas tiesiai į šaknų zoną; 
− turi būti vengiama laistyti paviršių karščiausiu paros metu, kai vanduo labiausiai garuoja, ypač vasarą. 

 
Įrašai apie laistymo praktiką turi būti saugomi ir pateikiami perkančiajai organizacijai tikrinimo tikslais. Perkančioji organizacija gali nustatyti 
baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 

2SVS. Atliekų tvarkymas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Teikiant sodininkystės paslaugas susidarančios atliekos turi būti surenkamos atskirai ir tvarkomos taip (perkančioji organizacija gali ir (arba) turėtų 
apriboti galimus tvarkymo būdus, atsižvelgdama į vietos aplinkybes): 

• visos organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė) turi būti kompostuojamos vietoje ar bendrovės patalpose arba šis darbas 
sutartimi pavedamas atliekų tvarkymo įmonei;  

• sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir t. t.) turi būti smulkinamos vietoje arba bendrovės patalpose ir naudojamos sutartiems plotams 
mulčiuoti; 

 pakuočių atliekos turi būti rūšiuojamos kaip įprastos miesto atliekos ir licencijuotų tvarkymo įmonių išvežamos į vietos valdžios 
institucijų patvirtintą perdirbimo centrą įvairių rūšių atliekoms (popieriui, plastikui ir t. t. – įrašyti esamus atliekų srautus) tvarkyti ir 
apdoroti. Tačiau pavojingų medžiagų, kaip antai augalų apsaugos produktų, pakuočių atliekos turi būti saugiai šalinamos 
patvirtintose jų surinkimo vietose arba perduodamos toliau tvarkyti patvirtintai atliekų tvarkymo įmonei.  

 
Įrašai apie atliekų, susidariusių atliekant sodininkystės darbus, tvarkymą turi būti saugomi ir pateikiami perkančiajai organizacijai tikrinimo tikslais. 
Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 
 



 

39 

 

3SVS. Kenkėjų kontrolė ir invazinės svetimos rūšys (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Rangovas šią paslaugą teiks pagal fitosanitarijos planą, kaip nustatyta Direktyvoje 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo. 
 
Perkančiajai organizacijai turi būti pranešama apie visus augalus ar gyvūnus, kurie, kaip įtariama, yra invaziniai, ir bendru susitarimu turi būti 
nustatomos tinkamos kontrolės priemonės. 
 
Profesionalūs naudotojai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 turi saugoti įrašus apie augalų apsaugos operacijas, susijusias su kenkėjų kontrole ir 
invazinių svetimų rūšių valdymo veiksmais, įskaitant informaciją apie naudojamus konkrečius metodus ir produktus, ir juos pateikti perkančiajai 
organizacijai tikrinimo tikslais.  
 
Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles.  

4SVS. Sodininkystės praktika ir biologinės įvairovės didinimas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba. Perkančioji organizacija rangovui turi nurodyti praktiką, kuri turi būti taikoma siekiant padidinti biologinę įvairovę*.   
 
Sodininkystės praktika, kurią rangovas turi taikyti siekdamas padidinti biologinę įvairovę, gali apimti toliau nurodytų metodų derinį: 
 

− užtikrinti, kad nė viena rūšis neviršytų X % visų sodinamų dekoratyvinių augalų arba medžių; 
− veisti savaime besiveisiančią natūralią augaliją ir gyvūniją**; 
− įgyvendinti geriausias kraštovaizdžio valdymo ir miškininkystės priemones+. 

 
Įrašai apie užveistas augalų rūšis ir įgyvendintą kraštovaizdžio valdymo ir miškininkystės veiklą turi būti saugomi ir pateikiami perkančiajai 
organizacijai tikrinimo tikslais. Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 
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Aiškinamoji pastaba. 4SVS. Sodininkystės praktika ir biologinės įvairovės didinimas 
Perkančioji organizacija turės nurodyti neviršytiną didžiausią kiekvienos augalų rūšies procentinę dalį visame sodinamų dekoratyvinių augalų arba 
medžių kiekyje. Rekomenduojamos vertės: X = 15 %. 
 
* Siekiant patikrinti, ar sodinama augalų rūšis yra vietinė, ar svetima, ir ar ji nėra invazinė, turi būti konsultuojamasi su ekspertais. Būtina remtis 
vietos arba nacionaliniais invazinių augalų rūšių sąrašais, taip pat išsamiu Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašu, pateiktu 
Reglamente (ES) Nr. 1143/2014. 
 
** Jei įmanoma, siekiant paskatinti savaime besiveisiančios natūralios augalijos ir gyvūnijos veisimąsi, turėtų būti įgyvendinama tokia praktika: 

- sodinami daug nektaro turintys vietiniai augalai, galintys būti naudingi laukinei gyvūnijai;  
- naudojamos tik organinės kenkėjų kontrolės priemonės;  
- jei tinkama, stovintys dūlantys medžiai paliekami vietoje kaip laukinės gyvūnijos buveinė; 
- skatinama pageidaujamų vietinių rūšių gerovė;  
- kai kurie matomiausi plotai paženklinami informaciniais plakatais, kuriais paaiškinamas tų priemonių tikslas; 

 
+ Kraštovaizdžio valdymo ir miškininkystės veikla turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į natūralų augalų gyvenimo ciklą ir vietos gyvūnijos gerovę, 
šiuo tikslu užtikrinant, kad: 

- natūralios žolės plotai būtų pjaunami ir prižiūrimi kaip pievos; 
- genėjimo darbai būtų atliekami ne gyvūnų poravimosi sezono metu; 
− buveinės nebūtų izoliuotos, taip užtikrinant natūralių sistemų vientisumą, kai tai įmanoma. 
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4 PAGRINDINIS MECHANIZMŲ TIPO PRODUKTŲ IR MECHANIZMŲ NAUDOJIMU GRINDŽIAMŲ 

PASLAUGŲ POVEIKIS APLINKAI  
 
Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis mechanizmų tipo produktų ir mechanizmų naudojimu grindžiamų paslaugų poveikis aplinkai 
žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje (išsamesnės informacijos pateikta techninėje ataskaitoje). Toje 
pačioje lentelėje taip pat išdėstyta, kaip toks poveikis švelninamas arba mažinimas vykdant ES žaliuosius viešuosius pirkimus. 

1. Mechanizmų tipo produktai ir mechanizmų naudojimu grindžiamos paslaugos 

Pagrindinis poveikis aplinkai per produkto gyvavimo 
ciklą  ES ŽVP principas 

• Dujinių teršalų ir kietųjų dalelių išmetimas 

• Ekotoksinis poveikis dėl tepalo nutekėjimo ir 
panaudotų alyvų ir tepalų šalinimo  

• Skleidžiamo triukšmo poveikis žmonių sveikatai  

• Mechanizmų šalinimas pasibaigus gyvavimo ciklui 

• Baterijų, kuriose yra sunkiųjų metalų, šalinimas 
 

 • Reikalauti laikytis pačių griežčiausių taisyklių dėl variklio 
išmetalų kiekio ir išmetamų oro teršalų kiekio ribojimo 

• Naudoti tylius, baterijomis varomus mechanizmus, kad iš variklio 
nebūtų išmetama oro teršalų ir kuo labiau būtų sumažintas 
skleidžiamas triukšmas 

• Mechanizmuose naudoti biologiškai skaidžius, potencialiai 
biologiškai nesikaupiančius tepalus arba regeneruotas alyvas 

• Darbuotojus tinkamai išmokyti valdyti mechanizmus optimaliu 
būdu ir mažinti degalų ir energijos suvartojimą   

• Reikalauti naudoti baterijas, kuriose yra labai mažai sunkiųjų 
metalų 
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Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 

Išsamią informaciją apie kelių transporto priemones, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie 
naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje.
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4.1 MECHANIZMŲ TIPO PRODUKTŲ IR MECHANIZMŲ NAUDOJIMU GRINDŽIAMŲ PASLAUGŲ ES ŽVP 

KRITERIJAI (3 KATEGORIJA) 
 

4.1.1 MECHANIZMŲ TIPO PRODUKTŲ ES ŽVP KRITERIJAI  
4.1.1.1 Dalykas 

DALYKAS 

Mažą poveikį aplinkai darančių mechanizmų tipo produktų ir mechanizmų naudojimu grindžiamų paslaugų pirkimas. 
 

4.1.1.2 Mechanizmų tipo produktų pirkimo techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai  
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1TS. Variklio išmetalai 
 
Mobiliojo mechanizmo variklio išmetalai turi atitikti bent vieną iš šių 
standartų: 
 

i. standartą „Euro 6“, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007; 
ii. standartą „Euro VI“, nustatytą Reglamentu (EB) 

Nr. 595/2009; 
iii. V etapo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628. 

 
Konkurso dalyvis turėtų dokumentais pagrįsti atvejus, kai mobiliojo 

1TS. Variklio išmetalai 
 
Veikiančių mechanizmų varikliai turi visai neišmesti teršalų. 
 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti mechanizmo galios įrenginio 
(energijos šaltinio) tipo patvirtinimo sertifikatą. 
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mechanizmo variklis nėra sertifikuotas kaip atitinkantis V ar tolesnio 
etapo reikalavimus, tačiau po papildomo techninio patobulinimo* 
buvo pasiektas tas pats standartas. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyvis privalo pateikti variklio bandymų 
ataskaitą arba tipo patvirtinimo sertifikatą, iš kurio būtų matyti, kad 
variklio išmetalų kiekis atitinka šį kriterijų. Bandymų ataskaita turi 
būti parengta nepriklausomos įstaigos, atitinkančios standarto EN-
ISO/IEC 17025 reikalavimus. Tipo patvirtinimo sertifikate turi būti 
nurodytas variklio tipo patvirtinimo numeris. 

2TS. Paskirstymo veiksmingumas 
 
Barstytuvo modelis turi atitikti standarte EN 15597-2 nustatytus paskirstymo veiksmingumo reikalavimus, apimančius šiuos parametrus: 
 

i. dozavimą; 
ii. barstytuvo įjungimą; 

iii. šoninį paskirstymą. 
 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti pagal standartą EN 15597-2 parengtą bandymų ataskaitą, iš kurios būtų matyti, kad 

i. dozavimo,  
ii. barstytuvo įjungimo, 
iii. šoninio paskirstymo (dinaminio bandymo) 
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bandymo rezultatai atitinka barstytuvo tinkamumo reikalavimus. 
Bandymas turi būti atliktas nepriklausomos laboratorijos. 
3TS. Baterijų įkrovimas ir kokybė (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Baterijos turi atitikti toliau nurodytus eksploatacinius reikalavimus: 

1. nikelio – metalo hidrido baterijos – standarto EN 61951-2 reikalavimus;  
2. ličio baterijos – standarto EN 61960 reikalavimus. 

 
Tikrinimas  
Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų ataskaitą, kuria patvirtinama baterijų kokybė ir eksploatacinės savybės; nikelio – metalo hidrido baterijų 
bandymai turi būti atlikti pagal standartą EN 61951-2, ličio baterijų – pagal standartą EN 61960. Bandymų ataskaitos, kuriomis baterijų kokybė ir 
eksploatacinės savybės patvirtinamos pagal lygiaverčius standartus, bus laikomos atitinkančiomis šį kriterijų. Bandymų ataskaita turi būti parengta 
nepriklausomos bandymų laboratorijos, atitinkančios standarte EN-ISO/IEC 17025 nustatytus kompetencijos atlikti bandymus ir kalibravimo 
laboratorijoms keliamus reikalavimus.  
4TS. Mechanizmo tepalas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik tokiu atveju, jei atitinkami tepalai pateikiami perkant. 
 
1. Viešosios erdvės priežiūros tikslais naudojamuose mechanizmuose naudojamiems hidrauliniams skysčiams, pavarų alyvoms, grandininių pjūklų 
alyvoms, dvitakčių variklių alyvoms ir tepalams paraiškos teikimo dieną neturi būti taikoma teiginių apie pavojų sveikatai ar aplinkai (remiantis 
žemiausia klasifikavimo riba, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008). Medžiagų, kurios yra ir biologiškai neskaidžios, ir bioakumuliacinės, 
kumuliacinė masės dalis hidrauliniuose skysčiuose ir plastiškuosiuose tepaluose turi būti ne didesnė nei 0,1 proc. (masės). 
 
Tikrinimas  
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Konkurso dalyvis privalo pateikti atitinkamo tepalo, kuris bus tiekiamas, techninių duomenų lenteles. ES ekologinio ženklo arba pirmiau nustatytą 
reikalavimą atitinkančio lygiaverčio I tipo ekologinio ženklo reikalavimus atitinkantys produktai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų. 
 
2. Išskyrus atvejus, kai mechanizmo gamintojas rekomenduoja kitos rūšies tepalą, mechanizmų keturtakčių variklių tepalas turi būti mažo 
klampumo variklinė tepamoji alyva arba pakartotinai perdirbta tepamoji alyva, kurioje yra ne mažiau kaip 25 proc. pakartotinai perdirbtos bazinės 
alyvos. Mažo klampumo variklinė tepamoji alyva – tai Automobilių inžinierių draugijos (SAE) klasifikacijos numerį 0W30 arba 5W30 atitinkanti 
arba lygiavertė alyva. 
 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti visų vykdant sutartį tiekiamų produktų atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir ją pagrindžiančius medžiagos saugos 
duomenų lapus. 
5TS. Naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Prie tiekiamų mechanizmų turi būti pridedamos techninės specifikacijos ir naudotojui skirta informacija, svarbi norint užtikrinti, kad naudojant 
mechanizmą būtų suvartojama mažiau degalų ir energijos, o mechanizmo eksploatacijos laikotarpis būtų ilgesnis. 
 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti naudotojo instrukcijas su informacija apie mechanizmo naudojimą ir techninę priežiūrą. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

1SSK. Nulinis išmetalų kiekis  
Balai bus skiriami už mechanizmus, dėl kurių galima įrodyti, kad jų 
variklio išmetalų kiekis gali būti lygus nuliui, t. y. kad mechanizmas 
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gali veikti iš variklio tiesiogiai neišmesdamas teršalų. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti mechanizmo galios 
įrenginio (energijos šaltinio) tipo patvirtinimo sertifikatą. 

Aiškinamoji pastaba. 1SSK. Nulinis išmetalų kiekis 
* Varikliai, kurie, remiantis Direktyvos 97/68/EB 10 straipsnio 7 dalyje, Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 ir 8 dalyse arba 58 straipsnio 
5–11 dalyse ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 11 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje arba Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
2018/985 13 straipsnio 3–6 dalyse nustatytomis išimtimis ir pereinamojo laikotarpio nuostatomis, atitinka ankstesnio nei V taršos kontrolės etapo 
reikalavimus, gali būti montuojami, jei juose yra naujai įrengta DPF sistema, sertifikuota pagal vieną iš toliau nurodytų sertifikatų, ir jei jų 
gravimetrinio atskyrimo veiksmingumas yra ne mažesnis kaip 90 proc.: 

− pagal „Anlage XXVII Nummer 3 StVZO“; 
− pagal JT EEK taisyklę Nr. 132, 01 mažinimo etapas, I arba II klasė;  
− pagal „FAD e.V. Siegel“ (2015 m. vasario mėn. arba naujesnį); 
− pagal VERT filtrų sąrašą (2016 m. rugsėjo mėn. arba naujesnį); 
− pagal BAFU filtrų sąrašą. 

2SSK. Sunkiųjų metalų kiekis baterijose (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Balai bus skiriami, jei bus tiekiami baterijomis varomi mechanizmai, kuriuose naudojamos įkraunamos baterijos, kuriose yra mažesnė sunkiųjų 
metalų koncentracija, nei nurodyta toliau: 

1. gyvsidabrio – mažesnė kaip 0,1 ppm; 
2. kadmio – mažesnė kaip 1,0 ppm; 
3. švino – mažesnė kaip 5 ppm. 
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Tikrinimas 
Žr. 3TS. 
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4.1.2 MECHANIZMŲ NAUDOJIMU GRINDŽIAMŲ PASLAUGŲ ES ŽVP KRITERIJAI  
4.1.2.1 Dalykas 

DALYKAS 
Mažą poveikį aplinkai darančių viešosios erdvės priežiūros paslaugų, kurioms teikti naudojami Reglamente (ES) 2016/1628 apibrėžti mechanizmai, 
pirkimas.  

 

4.1.2.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
(Šie kriterijai taikomi tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jei jie tas 
transporto priemones yra išsinuomoję) 

Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (6 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
6TS. Mechanizmo variklio išmetalai 
 Pastaba. Šis kriterijus netaikomas kompaktinėms šluojamosioms 
mašinoms ir barstytuvams. 
 
Teikiant šią paslaugą naudojami mobilieji mechanizmai turi atitikti šiuos 
reikalavimus:   

1. jie turi atitikti bent V etapo reikalavimus;  
2. jų variklio išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui: 
− 2019 m. 25 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

lygus nuliui; 
− 2020 m. 35 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

6TS. Mechanizmo variklio išmetalai 
Pastaba. Šis kriterijus netaikomas kompaktinėms šluojamosioms 
mašinoms ir barstytuvams. 
 
Teikiant šią paslaugą naudojami mobilieji mechanizmai turi atitikti šiuos 
reikalavimus:   

1. jie turi atitikti bent V etapo reikalavimus;  
2. jų variklio išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui: 
− 2019 m. 50 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

lygus nuliui; 
− 2020 m. 60 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 
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lygus nuliui;  
− 2021 m. 45 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

lygus nuliui;  
− 2022 m. 55 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

lygus nuliui. 
 

Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 1TS, kartu remiantis viešosios erdvės priežiūros 
paslaugai teikti numatytų naudoti mechanizmų sąrašu, tų mechanizmų 
atitikties sertifikatais ir mechanizmo galios įrenginio (energijos šaltinio) 
tipo patvirtinimo sertifikatų kopijomis. 

lygus nuliui;  
− 2021 m. 70 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

lygus nuliui;  
− 2022 m. 80 proc. mechanizmų variklio išmetalų kiekis turi būti 

lygus nuliui.  
 

Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 1TS, kartu remiantis viešosios erdvės priežiūros 
paslaugai teikti numatytų naudoti mechanizmų sąrašu, tų mechanizmų 
atitikties sertifikatais ir mechanizmo galios įrenginio (energijos šaltinio) 
tipo patvirtinimo sertifikatų kopijomis. 
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7TS.  Išmetamas oro teršalų kiekis  
Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik kompaktinėms šluojamosioms 
mašinoms ir barstytuvams. 
 
Paslaugai teikti naudojamų šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 
išmetamas oro teršalų kiekis turi atitikti šiuos reikalavimus:  
 

1. bent IV etapo reikalavimus;  
 

2. V etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus: 

− 2019 m. 30 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

− 2020 m. 40 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

− 2021 m. 50 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

− 2021 m. 60 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

7TS.  Išmetamas oro teršalų kiekis  
Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik kompaktinėms šluojamosioms 
mašinoms ir barstytuvams. 
 
Paslaugai teikti naudojamų šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 
išmetamas oro teršalų kiekis turi atitikti šiuos reikalavimus:  
 

1. bent IV etapo reikalavimus; 
 

2. V etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus:  

− 2019 m. 50 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

− 2020 m. 60 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

− 2021 m. 70 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 

− 2022 m. 80 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų turi atitikti V 
etapo reikalavimus arba standarto „Euro 6“ ar VI etapo 
reikalavimus; 
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3. jų variklio išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui: 
− 2019 m. 20 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui; 
− 2020 m. 25 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui; 
− 2021 m. 30 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui; 
− 2022 m. 35 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui. 
 
Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 
konkurse. 
 
Konkurso dalyvis turėtų dokumentais pagrįsti atvejus, kai šluojamosios 
mašinos ir barstytuvai nėra sertifikuoti kaip atitinkantys IV ar tolesnio 
etapo reikalavimus, tačiau po papildomo techninio patobulinimo* buvo 
pasiektas tas pats standartas. 
Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 1TS, kartu remiantis viešosios erdvės priežiūros 
paslaugai teikti numatytų naudoti mechanizmų sąrašu, tų mechanizmų 
atitikties sertifikatais ir mechanizmo galios įrenginio (energijos šaltinio) 
tipo patvirtinimo sertifikatų kopijomis. Jeigu techniškai patobulinus tas 
transporto priemones, pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas 
priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi 

 

3. jų variklio išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui: 
− 2019 m. 50 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui; 
− 2020 m. 60 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui; 
− 2021 m. 70 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui; 
− 2022 m. 80 proc. šluojamųjų mašinų ir barstytuvų variklio 

išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui. 
 
Konkurso dalyvis turėtų dokumentais pagrįsti atvejus, kai šluojamosios 
mašinos ir barstytuvai nėra sertifikuoti kaip atitinkantys IV ar tolesnio 
etapo reikalavimus, tačiau po papildomo techninio patobulinimo* buvo 
pasiektas tas pats standartas. 
 
 
Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 1TS, kartu remiantis viešosios erdvės priežiūros 
paslaugai teikti numatytų naudoti mechanizmų sąrašu, tų mechanizmų 
atitikties sertifikatais ir mechanizmo galios įrenginio (energijos šaltinio) 
tipo patvirtinimo sertifikatų kopijomis. 
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patikrinti nepriklausoma trečioji šalis, atitinkanti standarto EN-
ISO/IEC 17025 reikalavimus. 
Aiškinamoji pastaba. 7TS. Išmetamas oro teršalų kiekis 
* Varikliai, kurie, remiantis Direktyvos 97/68/EB 10 straipsnio 7 dalyje, Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 ir 8 dalyse arba 58 straipsnio 
5–11 dalyse ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 11 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje arba Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
2018/985 13 straipsnio 3–6 dalyse nustatytomis išimtimis ir pereinamojo laikotarpio nuostatomis, atitinka ankstesnio nei V taršos kontrolės etapo 
reikalavimus, gali būti montuojami, jei juose yra naujai įrengta DPF sistema, sertifikuota pagal vieną iš toliau nurodytų sertifikatų, ir jei jų 
gravimetrinio atskyrimo veiksmingumas yra ne mažesnis kaip 90 proc.: 

− pagal „Anlage XXVII Nummer 3 StVZO“; 
− pagal JT EEK taisyklę Nr. 132, 01 mažinimo etapas, I arba II klasė;  
− pagal „FAD e.V. Siegel“ (2015 m. vasario mėn. arba naujesnį); 
− pagal VERT filtrų sąrašą (2016 m. rugsėjo mėn. arba naujesnį); 
− pagal BAFU filtrų sąrašą. 

 8TS. Mechanizmų baterijų įkrovimas ir kokybė  
Visuose mechanizmuose turi būti įrengtos baterijų sistemos, atitinkančios 
techninę specifikaciją TS3.  
 
Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 3TS, kartu remiantis mechanizmų parko, kurį 
numatoma naudoti paslaugai teikti, sąrašu ir techninių duomenų lentele. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 
3SSK. Mechanizmo variklio išmetalai (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Balai konkurso dalyviui bus proporcingai skiriami atsižvelgiant į 6TS reikalavimus viršijančio mechanizmų parko dalį. 
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Tikrinimas 
Žr. 6TS. 
 

 

4SSK. Mažesnis išmetamas oro teršalų kiekis (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Balai bus proporcingai skiriami už kiekvieną procentinį 7TS reikalaujamos minimalios techninės specifikacijos viršijimą. 
Tikrinimas 
Žr. 7TS. 

5SSK. Barstytuvų užtikrinamas paskirstymo veiksmingumas  
 
Balai paslaugoms teikti reikalingą transporto priemonių parką siūlantiems konkurso dalyviams bus proporcingai skiriami pagal barstytuvų, 
atitinkančių standarto EN 15597-2 reikalavimus, dalį.  
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių sąrašą ir jų 
bandymų ataskaitas, nepriklausomos laboratorijos parengtas pagal standartą EN 15597-2. 
 6SSK. Sunkiųjų metalų kiekis baterijose 

Balai paslaugoms teikti reikalingą transporto priemonių parką 
siūlantiems konkurso dalyviams turi būti proporcingai skiriami 
atsižvelgiant į mechanizmų, kuriuose yra įrengtos baterijų sistemos, 
atitinkančios 2SSK dėl sunkiųjų metalų koncentracijos baterijose, dalį. 
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Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 2SSK, kartu remiantis mechanizmų parko, kurį 
numatoma naudoti paslaugai teikti, sąrašu ir techninių duomenų 
lentele. 
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4.1.2.3 Sutarties vykdymo sąlygos 
(Taikoma tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojui priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jei jis tas transporto 
priemones yra išsinuomojęs) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1SVS. Mechanizmo variklio išmetalai (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik tokiu atveju, jei pakaitinis mechanizmas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus veiklos poreikius ir dėl 
jo susitariama su paslaugų teikėju. 
 
Jei vykdant sutartį prireikia pakeisti paslaugai teikti naudojamą mechanizmą, jis turi būti keičiamas mechanizmu, kurio variklio išmetalų kiekis 
lygus nuliui (jei rinkoje yra tokių produktų). 
 
Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta galimybė tikrinimo tikslais susipažinti su metiniais įrašais apie mechanizmų techninės priežiūros ir 
keitimo tvarkaraštį. Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 

Aiškinamoji pastaba. 1SVS. Mechanizmo variklio išmetalai 
 

• Mechanizmą rekomenduojama keisti baigiantis mechanizmo naudingo tarnavimo laikui arba jam nepataisomai sugedus. 
•  Mechanizmas, kurio variklio išmetalų kiekis lygus nuliui, gali veikti iš variklio tiesiogiai neišmesdamas teršalų. 

2SVS. Mechanizmo tepalas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Rangovas turi užtikrinti, kad paslaugai teikti naudojamose mechanizmuose naudojami hidrauliniai skysčiai, pavarų alyvos, grandininių pjūklų 
alyvos, dvitakčių variklių alyvos ir tepalai atitiktų 4TS dėl mechanizmų tepalų. 
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Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais. Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už 
reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 
  
Išskyrus atvejus, kai mechanizmo gamintojas rekomenduoja kitos rūšies tepalą, viešosios erdvės priežiūros paslaugai teikti naudojamų mechanizmų 
keturtakčių variklių tepalus rangovas turi pakeisti tepalais, atitinkančiais 4TS dėl mechanizmų tepalų, skirtų keturtakčiams varikliams.   
 
Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais. Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už 
reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 
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5 PAGRINDINIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR PASLAUGOMS TEIKTI REIKALINGŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ PARKŲ POVEIKIS APLINKAI 
 
Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis transporto priemonių ir paslaugoms teikti reikalingų transporto priemonių parkų poveikis 
aplinkai žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje (išsamesnės informacijos pateikta techninėje ataskaitoje). 
Toje pačioje lentelėje taip pat išdėstyta, kaip toks poveikis švelninamas arba mažinimas vykdant ES žaliąjį viešąjį pirkimą. 

1. Transporto priemonės ir paslaugoms teikti reikalingas transporto priemonių parkas 

Pagrindinis poveikis aplinkai per produkto gyvavimo ciklą  ES ŽVP principas 

• Naudojimo etape vartojant energiją į aplinką 
išskiriamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
(ŠESD) ir oro teršalai 

• Įvairiuose energijos nešiklių tiekimo grandinės 
etapuose į aplinką išskiriamos ŠESD ir oro teršalai 

• Elektra varomų transporto priemonių baterijų 
gamybos proceso metu aplinkai daromas poveikis 

• Naudojimo etape transporto priemonių ir padangų 
skleidžiamas triukšmas 
 

 • Reikalauti atitikti kriterijus dėl tipo patvirtinimo, susijusio su 
lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamu CO2 kiekiu, 
ir dėl sunkiosioms transporto priemonėms bei L kategorijos 
transporto priemonėms skirtų konkrečių technologijų 

• Reikalauti atitikti lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms skirtus kriterijus, pagrįstus išmetamu oro teršalų 
kiekiu, ir sunkiosioms transporto priemonėms bei L kategorijos 
transporto priemonėms skirtus kriterijus dėl konkrečių 
technologijų 

• Reikalauti atitikti kriterijus dėl padangų riedėjimo varžos 
• Reikalauti atitikti kriterijus dėl energijos vartojimo efektyvumo 

elektromobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms 

• Reikalauti atitikti kriterijus dėl baterijų garantijų 
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• Reikalauti atitikti kriterijus dėl transporto priemonės ir padangų 
skleidžiamo triukšmo 

• Reikalauti iš paslaugų teikėjų bendrųjų kompetencijų ir 
pagrindinių aplinkosaugos vadybos priemonių ir praktikos 
taikymo 

• Reikalauti dažnai rengti tinkamus mokymus paslaugų teikėjų 
darbuotojams 

• Reikalauti vykdant techninės priežiūros veiklą atitikti kriterijus 
dėl padangų ir alyvų 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 

Išsamią informaciją apie viešosios erdvės priežiūrą, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie 
naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 
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5.1 TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO IR PASLAUGŲ ES ŽVP KRITERIJAI (4 KATEGORIJA) 
 

5.1.1 TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKŲ ES ŽVP KRITERIJAI 
 

5.1.1.1 Dalykas 
DALYKAS 

Mažą poveikį aplinkai darančių N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/46/EB, specialiųjų transporto priemonių 
ir kitų specialios paskirties transporto priemonių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/46/EB (gatvių valymo transporto priemonių, t. y. automobilinių 
šluojamųjų mašinų), pirkimas. 
Pastaba. Kompaktinės šluojamosios mašinos ir barstytuvai, kurie laikomi ne keliais judančiais mechanizmais ir kuriems dėl to taikomi 
mechanizmams nustatyti kriterijai. 

 

5.1.1.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 
 
Pastaba. Šis kriterijus taikomas sunkiosioms ir specialios paskirties 
transporto priemonėms. 

 
Transporto priemonėje turi būti įdiegta viena iš toliau nurodytų 
technologijų, kuria, kaip įrodyta, mažinamas nuo degalų gamybos iki 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 
 
Pastaba. Šis kriterijus taikomas sunkiosioms ir specialios paskirties 
transporto priemonėms. 

 
Transporto priemonėje turi būti įdiegta viena iš toliau nurodytų 
technologijų, kuria, kaip įrodyta, mažinamas nuo degalų gamybos iki 
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panaudojimo momento (angl. well-to-wheel) išmetamas ŠESD kiekis: 
• aerodinaminių savybių gerinimas: aktyvus srauto reguliavimas 

(taikoma tik regioniniais darbo ciklais naudojamiems 
sunkvežimiams); 

• aerodinaminių savybių gerinimas: aerodinaminės uodegos / 
prailginimo plokštės (taikoma tik regioniniais darbo ciklais 
naudojamiems sunkvežimiams); 

• hibridinės transporto priemonės, varomos tiek dyzelinu, tiek 
gamtinėmis dujomis; 

• tik elektra varomos transporto priemonės; 
• elektra varomos transporto priemonės su vandenilio kuro elementu; 
• pirminės įrangos gamintojo (PĮG) dviejų rūšių degalus vienu metu 

naudojanti, gamtinėmis dujomis varoma transporto priemonė, kurios 
iš dujų gaunamos energijos santykis atliekant pasaulio mastu 
suderintą pereinamųjų režimų ciklo (angl. WHTC) bandymo ciklą su 
įšilusiu varikliu ne mažesnis nei 50 proc.; 

• aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo gamtinėmis dujomis varomos 
transporto priemonės; 

• prie elektros tinklo jungiama hibridinė transporto priemonė: 
transporto priemonė su sudėtine baterija, kurią galima įkrauti iš 
tinklo ir kuri tiekia energiją kėbulo ir įrangos elektrinei pavarai; 

• apkrovai jautrios hidraulinės sistemos (skirtos šluojamosioms 
mašinoms): siurblio srauto pajėgumas bus reguliuojamas nuo 
apkrovos priklausomu slėgiu;  

• specialiosios gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, 
toliau pateiktoje pastaboje nurodytomis sąlygomis. 

panaudojimo momento išmetamas ŠESD kiekis: 
• tik elektra varomos transporto priemonės; 
• elektra varomos transporto priemonės su vandenilio kuro elementu; 
• PĮG dviejų rūšių degalus vienu metu naudojanti, gamtinėmis 

dujomis varoma transporto priemonė, kurios iš dujų gaunamos 
energijos santykis atliekant WHTC bandymo ciklą su įšilusiu 
varikliu ne mažesnis nei 50 proc.; 

• aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo gamtinėmis dujomis varomos 
transporto priemonės; 

• prie elektros tinklo jungiama hibridinė transporto priemonė: 
transporto priemonė su sudėtine baterija, kurią galima įkrauti iš 
tinklo ir kuri tiekia energiją kėbulo ir įrangos elektrinei pavarai; 

• apkrovai jautrios hidraulinės sistemos (skirtos šluojamosioms 
mašinoms): siurblio srauto pajėgumas bus reguliuojamas nuo 
apkrovos priklausomu slėgiu;  

• specialiosios gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, 
toliau pateiktoje pastaboje nurodytomis sąlygomis. 
 

 
 
 
 
Pastaba. Perkančioji organizacija gali įtraukti specialiąsias gamtinėmis 
dujomis varomas transporto priemones, jeigu bent 15 proc. jų 
sunaudojamo metano sudaro metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių. 
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Pastaba. Perkančioji organizacija gali įtraukti specialiąsias gamtinėmis 
dujomis varomas transporto priemones, jeigu bent 15 proc. jų 
sunaudojamo metano sudaro metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 
lentelę, kurioje nurodytos šios techninės arba degalų technologijos 
specifikacijos. 

Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 
lentelę, kurioje nurodytos šios techninės arba degalų technologijos 
specifikacijos. 
 
 

2TS. Padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Pastaba. Šis kriterijus netaikomas specialios paskirties transporto priemonėms, t. y. automobilinėms šluojamosioms mašinoms. 
 
Lengvosiose komercinėse ir sunkiosiose transporto priemonėse turi būti įrengtos padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) arba jutikliai, 
suteikiantys galimybę stebti padangų slėgį veiklos vykdytojo bazėje. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

3TS. Transporto priemonės padangos. Riedėjimo varža (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Pastaba. Šis kriterijus netaikomas specialios paskirties transporto priemonėms, t. y. automobilinėms šluojamosioms mašinoms. 
 
Transporto priemonėse turi būti sumontuotos:  
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a) padangos, kurios atitinka aukščiausios kuro energijos vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, susijusį su riedėjimo varža, kuri išreiškiama 
kg/t, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į 
degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus. Dėl šio reikalavimo viešojo sektoriaus institucijai neturi būti draudžiama pirkti 
aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės padangų, jei tai pagrįsta dėl saugos priežasčių; 
 
ARBA 
 
b) restauruotos padangos. 
 
Pastaba. Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė pasiūlymą 
COM(2018) 296. Šį kriterijų reikės atnaujinti pagal naująjį teisės aktą, kai jis įsigalios. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis (a atveju) turi pateikti padangos etiketę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų arba (b atveju) pranešimą apie 
patvirtinimą pagal JT EEK taisyklės Nr. 109 dėl restauruotų padangų 1 priedą. 
 

4TS.  Išmetamas oro teršalų kiekis (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
N3 ir N2 kategorijų transporto priemonės, kurių standartinė masė1) didesnė nei 2 610 kg, turi atitikti standartą „Euro VI“. 
N2 kategorijos transporto priemonės, kurių standartinė masė1) yra ne didesnė nei 2 610 kg, turi atitikti ES žaliojo viešojo kelių transporto pirkimo 
kriterijų, taikomų automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (1 kategorija), 2TS „Išmetamų oro teršalų kiekis“. 
Automobilinės šluojamosios mašinos turi atitikti standartą „Euro VI“ arba „Euro 6“, priklausomai nuo transporto priemonės, kurioje įrengtas 
šluojamasis mechanizmas, standartinės masės. 
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Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties sertifikatą. Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas pirmiau 
minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma trečioji šalis. 
Aiškinamoji pastaba. 4TS.  Išmetamas oro teršalų kiekis  
1) Standartinė masė – tai atitikties sertifikate nurodyta parengtos naudoti transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir 
pridėjus standartinę 100 kg masę. 
 5TS. Vandens recirkuliacijos sistemos 

 
Jeigu perkančioji organizacija reikalauja šluojamųjų mašinų, kuriose 
dulkėms slopinti naudojamas vanduo.  
 
Šluojamosiose mašinose turi būti įrengta vandens recirkuliacijos sistema, 
t. y. sistema, užtikrinanti bent dalies vandens, kuris naudojamas dulkėms 
slopinti, recirkuliaciją. Šluojamoji mašina purškia vandenį, o paskui jį 
pašalina kartu su dulkėmis. Mašina filtruoja nuotekas, o paskui jas vėl 
nukreipia į vandens talpyklą. 
 

Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti techninių duomenų lentelę su vandens 
recirkuliacijos sistemos aprašymu. 

 6TS. Padangų skleidžiamas triukšmas 



 

65 

 

(netaikoma, jeigu saugumo sumetimais reikalingos aukščiausios 
sukibimo su šlapia danga klasės padangos arba važiuoti sniegu ar ledu 
skirtos padangos) 
 
Pastaba. Šis kriterijus netaikomas specialios paskirties transporto 
priemonėms. 
 
Sunkiosiose transporto priemonėse turi būti sumontuotos:  

a) padangos, kurių skleidžiamas išorinis riedėjimo triukšmas yra 
3dB mažesnis už Reglamento (EB) Nr. 661/2006 II priedo C 
dalyje nustatytą didžiausią triukšmą. Tai atitinka aukščiausią (iš 
trijų esamų) ES padangų etiketėje nurodomą išorinio riedėjimo 
triukšmo klasės kategoriją;  

ARBA 
b) restauruotos padangos. 

Pastaba. Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir 
įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė 
pasiūlymą COM(2018) 296. Šį kriterijų reikės atnaujinti pagal naująjį 
teisės aktą, kai jis įsigalios. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyvis (a atveju) turi pateikti padangos etiketę 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų arba (b atveju) 
pranešimą apie patvirtinimą pagal JT EEK taisyklės Nr. 109 dėl 
restauruotų padangų 1 priedą. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 
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 1SSK. Oro kondicionavimo dujos 
Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kuriose įrengtose oro 
kondicionavimo sistemose naudojamos šaldomosios medžiagos 
visuotinio atšilimo potencialas (VAP), išreikštas kaip CO2 koeficientas 
ir apskaičiuojamas 100 metų laikotarpiui, yra mažesnis nei 150. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi nurodyti oro kondicionavimo sistemoje 
naudojamų šaldomųjų dujų pavadinimą, formulę ir VAP. Jeigu 
naudojamas dujų mišinys (n – dujų rūšių skaičius), VAP skaičiuojamas 
taip: 
VAP = Σ (medžiaga X1 % x VAP(X1)) + (medžiaga X2 % x VAP(X2)) 
+ … 
(medžiaga Xn % x VAP(Xn)) 
kur % yra masės dalis; leidžiamoji nuokrypa +/–1 %. 
Įvairių rūšių dujų VAP nurodytas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I ir II 
prieduose (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517).   

 2SSK. Transporto priemonės padangos. Restauruotos padangos  
 
Balai bus skiriami specialios paskirties transporto priemonėms, kuriose 
sumontuotos restauruotos padangos. 
 
Tikrinimas 
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Konkurso dalyvis turi pateikti pranešimą apie patvirtinimą pagal JT EEK 
taisyklės Nr. 109 dėl restauruotų padangų 1 priedą. 

3SSK. Mažesnis išmetamas oro teršalų kiekis 
 
N3 ir N2 kategorijų transporto priemonių, kurių standartinė masė1) 
didesnė nei 2 610 kg, ir specialios paskirties transporto priemonių atveju 
balai bus skiriami už toliau nurodytas technologijas: 

• gamtinių dujų naudojimą, 

• prie elektros tinklo jungiamas hibridines elektra varomas 
transporto priemones, 

• baterines elektra varomas transporto priemones (toliau – BETP) 
ir  

• elektra varomas transporto priemones su vandenilio kuro 
elementu (toliau – ETPKE). 

(Turėtų būti pateikta išsami informacija apie tai, kiek daugiau balų bus 
skiriama toms transporto priemonėms, kurių variklio išmetalų kiekis yra 
nulinis, t. y. prie elektros tinklo jungiamoms hibridinėms elektra 
varomoms transporto priemonėms, baterinėms elektra varomoms 
transporto priemonėms ir elektra varomoms transporto priemonėms su 
kuro elementu. Transporto priemonėms, kuriose numatyta techninė 
galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama 
daugiau balų, nei gamtinėmis dujomis varomoms transporto 
priemonėms.) 
N2 kategorijos transporto priemonių, kurių standartinė masė neviršija1) 
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2 610 kg, atveju bus taikoma formulė, nurodyta ES žaliojo viešojo kelių 
transporto kriterijų, taikomų automobiliams ir lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms (1 kategorija), 3SSK „Mažesnis išmetamų oro 
teršalų kiekis“ ir 4SSK „Galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų 
kiekį“. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties sertifikatą. 
Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas 
pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti 
dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma 
trečioji šalis. 
Aiškinamoji pastaba. 3SSK.  Mažesnis išmetamas oro teršalų kiekis  
1) Standartinė masė – tai atitikties sertifikate nurodyta parengtos naudoti transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir 
pridėjus standartinę 100 kg masę. 

 
 
 

4SSK. Vandens recirkuliacijos sistemos 
 
Jeigu perkančioji organizacija reikalauja šluojamųjų mašinų, kuriose 
dulkėms slopinti naudojamas vanduo. 
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Balai bus skiriami šluojamosioms mašinoms, kuriose įrengta vandens 
recirkuliacijos sistema, t. y. sistema, užtikrinanti bent dalies vandens, 
kuris naudojamas dulkėms slopinti, recirkuliaciją. Šluojamoji mašina 
laisto vandenį ir paskui jį pašalina kartu su dulkėmis. Mašina filtruoja 
nuotekas, o paskui jas vėl nukreipia į vandens talpyklą. 
 

Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti techninių duomenų lentelę su vandens 
recirkuliacijos sistemos aprašymu. 
 5SSK. Transporto priemonės skleidžiamas triukšmas 

Pastaba. Šis kriterijus netaikomas specialios paskirties transporto 
priemonėms. 
 
Balai bus skiriami transporto priemonėms, kurių skleidžiamas triukšmas 
atitinka Reglamente (ES) Nr. 540/2014 nustatytas 3 etapo ribas. 
Skleidžiamo triukšmo bandymai bus atliekami vadovaujantis 
Reglamento (ES) Nr. 540/2014 II priedu. 
 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties sertifikatą. 

 6SSK. Šluojamosios mašinos 
Balai bus skiriami šluojamosioms mašinoms, kurių garantuotas garso 
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galios lygis, nustatytas pagal Direktyvą 2000/14/EB, yra mažesnis. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti CE ženklo kopiją su nurodytu 
šluojamosios mašinos garantuotu garso galios lygiu, nustatytu pagal 
Direktyvą 2000/14/EB. 
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5.1.2 TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO PASLAUGŲ ES ŽVP KRITERIJAI  
5.1.2.1 Dalykas 

DALYKAS 
Mažą poveikį aplinkai darančių viešosios erdvės priežiūros paslaugų, kurioms teikti naudojamos N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2007/46/EB, specialiosios transporto priemonės ir kitos specialios paskirties transporto priemonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2007/46/EB (gatvių valymo transporto priemonės, t. y. automobilinės šluojamosios mašinos), pirkimas. 
Pastaba. Kompaktinės šluojamosios mašinos ir barstytuvai, kurie laikomi ne keliais judančiais mechanizmais ir kuriems dėl to taikomi 
mechanizmams nustatyti kriterijai. 

 

5.1.2.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
(Šie kriterijai taikomi tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jei jie tas 
transporto priemones yra išsinuomoję) 

Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (6 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1TS. Išmetamas ŠESD kiekis 
 
Sunkiosios ir specialios paskirties transporto priemonės. 
 
Transporto priemonės, kuriose įdiegta viena iš reikalavimus atitinkančių 
technologijų, nustatytų prie pagrindinių kriterijų priskirtoje 1TS 
„Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti transporto 
priemonių išmetamą ŠESD kiekį“, turi sudaryti toliau nurodytą 
transporto priemonių parko dalį: 

1TS. Išmetamas ŠESD kiekis 
 
Sunkiosios ir specialios paskirties transporto priemonės. 
 
Transporto priemonės, kuriose įdiegta viena iš reikalavimus atitinkančių 
technologijų, nustatytų prie pagrindinių kriterijų priskirtoje 1TS 
„Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti transporto 
priemonių išmetamą ŠESD kiekį“, turi sudaryti toliau nurodytą 
transporto priemonių parko dalį: 
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• 2019 m. – 20 %, 
• 2020 m. – 28 %, 
• 2021 m. – 36 %, 
• 2022 m. – 44 %. 
 
L kategorijos transporto priemonės.  
Elektra varomos transporto priemonės turi sudaryti toliau nurodytą 
transporto priemonių parko dalį: 
• 2019 m. – 25 %, 
• 2020 m. – 35 %, 
• 2021 m. – 45 %, 
• 2022 m. – 55 %. 
 
Lengvosios komercinės transporto priemonės. 
• 12 proc. parko, numatyto naudoti pagal sutartį, turi atitikti prie 

pagrindinių kriterijų priskirtos 1TS reikalavimus dėl išmetamo CO2 
kiekio, taikomus ES žaliojo viešojo kelių transporto pirkimo 
kriterijų kategorijai „Lengvųjų komercinių transporto priemonių 
įsigijimas, išperkamoji nuoma arba nuoma“. 

 
Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 
konkurse. 

 
 
Tikrinimas. Taip pat kaip pagal transporto priemonių 1TS (5.1.1.2 

• 2019 m. – 32 %, 
• 2020 m. – 40 %, 
• 2021 m. – 48 %, 
• 2022 m. – 56 %. 
 
L kategorijos transporto priemonės.  
Elektra varomos transporto priemonės turi sudaryti toliau nurodytą 
transporto priemonių parko dalį: 
• 2019 m. – 40 %, 
• 2020 m. – 50 %, 
• 2021 m. – 60 %, 
• 2022 m. – 70 %. 
 
Lengvosios komercinės transporto priemonės. 
• 12 proc. parko, numatyto naudoti pagal sutartį, turi atitikti prie 

išsamių kriterijų priskirtos 1TS reikalavimus dėl išmetamo CO2 
kiekio, taikomus ES žaliojo viešojo transporto pirkimo kriterijų 
kategorijai „Lengvųjų komercinių transporto priemonių įsigijimas, 
išperkamoji nuoma arba nuoma“. 

• 25 proc. parko, numatyto naudoti pagal sutartį, turi atitikti prie 
pagrindinių kriterijų priskirtos 1TS reikalavimus dėl išmetamo CO2 
kiekio, taikomo ES žaliojo viešojo kelių transporto pirkimo kriterijų 
kategorijai „Lengvųjų komercinių transporto priemonių įsigijimas, 
išperkamoji nuoma arba nuoma“.  
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skirsnis), kartu remiantis visų parką sudarančių transporto priemonių 
sąrašu ir techninių duomenų lentelėmis arba atitikties sertifikatais. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 
konkurse. 
Tikrinimas. Taip pat kaip pagal transporto priemonių 1TS (5.1.1.2 
skirsnis), kartu remiantis visų parką sudarančių transporto priemonių 
sąrašu ir techninių duomenų lentelėmis arba atitikties sertifikatais. 
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2TS. Dviračių logistika (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 (miestuose, kuriuose yra tinkama miesto infrastruktūra) 
 
Konkurso dalyvis turi pasiūlyti transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parką, kuriame taip pat būtų dviračių ir dviračių priekabų 
(jie gali turėti pagalbinius elektros variklius), kad būtų kuo labiau sumažintas naudojamų variklinių transporto priemonių skaičius, atsižvelgiant į 
priemones, kurios yra nustatytos 1TS „Aplinkosaugos vadybos praktika“, kuri yra vienas iš paslaugų kategorijoms taikytinų bendrųjų kriterijų, ir 
kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti aplinkosaugos problemas. 
 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis pateiks transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parko specifikacijas ir aprašymą, kaip, siekiant kuo labiau 
sumažinti naudojamų variklinių transporto skaičių, bus naudojami dviračiai ir dviračių priekabos. 

3TS. Transporto priemonės padangos. Riedėjimo varža (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Pastaba. Šis kriterijus netaikomas specialios paskirties transporto priemonėms, t. y. automobilinėms šluojamosioms mašinoms. 
 
Visose transporto priemonėse turi būti sumontuotos padangos, atitinkančios 5.1.1.2 skirsnyje nustatytą 3TS dėl transporto priemonės padangų. 
Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 5.1.1.2 skirsnyje nustatytą 3TS dėl transporto priemonės padangų, kartu remiantis visų parką sudarančių transporto priemonių 
sąrašu ir techninių duomenų lentelėmis. 
4TS. Padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Pastaba. Šis kriterijus netaikomas specialios paskirties transporto priemonėms, t. y. automobilinėms šluojamosioms mašinoms. 
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Visose lengvosiose komercinėse ir sunkiosiose transporto priemonėse turi būti įrengtos sistemos, atitinkančios 5.1.1.2 skirsnyje nustatytą 2TS dėl 
PSSS.  
 
Tikrinimas 
Taip pat kaip pagal 5.1.1.2 skirsnyje nustatytą 2TS dėl PSSS, kartu remiantis visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašu ir techninių 
duomenų lentelėmis. 

5TS. Degalai (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Pastaba. Šis kriterijus taikytinas tik tokiu atveju, jei perkančioji organizacija specialiąsias gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 
vertina kaip reikalavimus atitinkančią technologiją, ir konkurso dalyvis siūlo specialiąsias gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 
siekdamas atitikti transporto priemonių 1TS (žr. 5.1.1.2 skirsnį). Perkančioji organizacija gali nustatyti didesnę degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių 
procentinę dalį, atsižvelgdama į savo šalies arba regiono rinkoje esamą pasiūlą. 
 
Iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintas metanas turi sudaryti bent 15 proc. sunaudojamo metano. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti sutartį (-is) su tiekėju (-ais), taip pat produktų ir specialiosios degalų tiekimo sistemos aprašymą bei technines 
specifikacijas. 
6TS. Išmetamas oro teršalų kiekis 
(Šie kriterijai taikomi tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojui priklauso 
transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas 
arba jei jis tas transporto priemones yra išsinuomojęs) 
 
Visos sunkiosios transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 

6TS. Išmetamas oro teršalų kiekis 
(Šie kriterijai taikomi tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojui priklauso 
transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba 
jei jis tas transporto priemones yra išsinuomojęs) 
 
6.1TS. Visos sunkiosios transporto priemonės, kurios naudojamos 
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paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro V“. 
2019 m. 48 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
2020 m. 56 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
2021 m. 64 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
2022 m. 72 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
 
Konkurso dalyvis turėtų dokumentais pagrįsti atvejus, kai transporto 
priemonės nėra sertifikuotos kaip atitinkančios „Euro V“ ar griežtesnį 
standartą, tačiau po papildomo techninio patobulinimo* buvo pasiektas 
tas pats standartas. 
 
Visos lengvosios transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 
paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 5“. 
2019 m. 50 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
2020 m. 60 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
2021 m. 70 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
2022 m. 80 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 

teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro V“. 
2019 m. 68 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
2020 m. 76 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
2021 m. 84 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
2022 m. 92 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro VI“. 
 
Konkurso dalyvis turėtų dokumentais pagrįsti atvejus, kai transporto 
priemonės nėra sertifikuotos kaip atitinkančios „Euro V“ ar griežtesnį 
standartą, tačiau po papildomo techninio patobulinimo* buvo pasiektas 
tas pats standartas. 
Visos lengvosios transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 
paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 5“. 
2018 m. 60 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
2019 m. 70 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
2020 m. 80 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
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Visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant 
šią paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 3“. 
2019 m. 50 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 
standartą „Euro 4“. 
2020 m. 60 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 
standartą „Euro 4“. 
2021 m. 70 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 
standartą „Euro 4“. 
2021 m. 80 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 
standartą „Euro 4“. 
 
Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 
konkurse. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių techninių duomenų 
lenteles, kuriose apibrėžtos išmetamųjų teršalų normos. Jeigu techniškai 
patobulinus tas transporto priemones pasiekiamas pirmiau minėtas 
standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į 
pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma trečioji šalis. 

2021 m. 90 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
2022 m. 100 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6“. 
 
2019 m. 15 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6d-TEMP“ arba „Euro 6d“. 
2020 m. 20 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6d-TEMP“ arba „Euro 6d“. 
2021 m. 25 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6d-TEMP“ arba „Euro 6d“. 
2022 m. 35 proc. lengvųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 6d-TEMP“ arba „Euro 6d“. 
 
Visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 
paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 3“. 
2019 m. 70 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 4“. 
2020 m. 80 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 4“. 
2021 m. 90 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 
„Euro 4“. 
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2022 m. 100 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 
standartą „Euro 4“. 
 
Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 
konkurse. 
 
6.2TS. Taikoma miesto teritorijoms, kuriose kyla problemų dėl oro 
kokybės.  
Lengvųjų transporto priemonių ir L kategorijos transporto priemonių 
variklio išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui. 
Jeigu nėra įkrovimo infrastruktūros arba pagal numatytą paskirtį 
transporto priemone reikės nuvažiuoti ilgus atstumus: turėtų būti 
užtikrinta bent techninė galimybė važiuoti transporto priemone 
užtikrinant nulinį variklio išmetalų kiekį, t. y. tai turėtų būti lengvoji 
transporto priemonė, kuria būtų galima nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km 
atstumą, per išmetimo vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų.  
 

Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių techninių duomenų 
lenteles, kuriose apibrėžti išmetamo teršalų kiekio standartai, ir, jei 
taikytina, partnerystės sutartį su miesto konsolidavimo centru. 
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SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI  
(Šie kriterijai taikomi tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba 

jie tas transporto priemones yra išsinuomoję) 
1SSK. Išmetamas ŠESD kiekis (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Balai bus skiriami pagal sutartį numatytam naudoti transporto priemonių parkui, kuriame atitinkamų transporto priemonių dalis (proc.) yra didesnė, 
nei nustatyta 1TS „Išmetamas ŠESD kiekis“, ir tie balai skiriami proporcingai skirtumui, kuriuo viršijamas 1TS nustatytas dydis. 
 
Tikrinimas 
Žr. 1TS. 

2SSK. Išmetamas oro teršalų kiekis (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa; netaikytina, jeigu techninėje specifikacijoje 6.2TS nurodyta, kad 
visų transporto priemonių variklio išmetalų kiekis turi būti lygus nuliui). 
 
Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose:  
a) nurodyta didesnė procentinė dalis, nei nustatyta 6TS (žr. pirmiau), ARBA 
b) siūlomos lengvosios ir L kategorijos transporto priemonės, kurių išmetamas teršalų kiekis mažesnis nei nustatyta standarte „Euro 6/4“, 
ARBA  
c) siūlomos gamtinėmis dujomis varomos sunkiosios transporto priemonės ir transporto priemonės, kuriose numatyta techninė galimybė 
užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, t. y. galimybė nuvažiuoti bent 40 km per išmetimo vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų – lengvųjų 
automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių atveju, ir prie elektros tinklo jungiamos hibridinės elektra varomos transporto priemonės, 
baterinės elektra varomos transporto priemonės ir elektra varomos transporto priemonės su kuro elementu – autobusų atveju, 
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skirtos pagal sutartį numatytam naudoti parkui, proporcingai skirtumui, kuriuo viršijamas 6TS nustatytas dydis (žr. pirmiau) (turėtų būti pateikta 
išsami informacija apie tai, kokie balai bus skiriami už didesnę procentinę dalį, mažesnį išmetamą teršalų kiekį ir nulinį variklio išmetalų kiekį. 
Transporto priemonėms, kuriose numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama daugiau balų, nei 
gamtinėmis dujomis varomoms transporto priemonėms.)  
Tikrinimas 
Žr. 2TS. 
4SSK. Vandens recirkuliacija  
 
Jeigu perkančioji organizacija reikalauja šluojamųjų mašinų, kuriose dulkėms slopinti naudojamas vanduo. 
 
Balai paslaugoms teikti reikalingą transporto priemonių parką siūlantiems konkurso dalyviams bus proporcingai skiriami pagal transporto 
priemonių, kuriose įrengta vandens recirkuliacijos sistema, dalį. 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių sąrašą ir techninių 
duomenų lenteles. 
 5SSK. Skleidžiamas triukšmas 

 
Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose siūloma paslaugą teikti 
naudojant transporto priemonių parką, kuris visas sudarytas iš transporto 
priemonių, atitinkančių 5.1.1.2 skirsnyje nustatytą 5SSK „Transporto 
priemonių skleidžiamas triukšmas“. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis planuojama 
teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių sąrašą ir jų 
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atitikties sertifikatus. 
 
5.1.2.3 Sutarties vykdymo sąlygos 
(Taikoma tik tokiu atveju, jei veiklos vykdytojui priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jei jis tas transporto 
priemones yra išsinuomojęs) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
 1SVS. Mažo klampumo tepamosios alyvos  

Išskyrus atvejus, kai transporto priemonės gamintojas rekomenduoja 
naudoti kitų rūšių alyvą, rangovas transporto priemonių, kuriomis 
teikiama paslauga, alyvą turi pakeisti mažo klampumo tepamąja alyva. 
Mažo klampumo variklinė tepamoji alyva – tai Automobilių inžinierių 
draugijos (SAE) klasifikacijos numerį 0W30 arba 5W30 atitinkanti arba 
lygiavertė alyva.  
Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai 
organizacijai susipažinti su jais. Perkančioji organizacija gali nustatyti 
baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 



 

82 

 

2SVS. Transporto priemonės padangos. Riedėjimo varža  (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Rangovas turi pakeisti transporto priemonių, kuriomis teikiama paslaugas, nusidėvėjusias padangas:  

a) naujomis padangomis, kurios atitinka aukščiausios kuro energijos vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, susijusį su riedėjimo varža, kuri 
išreiškiama kg/t, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus. Dėl šios sutarties vykdymo sąlygos viešojo sektoriaus 
institucijai neturi būti draudžiama naudoti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės padangų, jei tai pagrįsta dėl saugos priežasčių; 
ARBA 

b) restauruotomis padangomis. 
Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais. Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už 
reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 

3SVS. Padangų skleidžiamas triukšmas 
Pastaba. Ši SVS netaikoma restauruotoms padangoms. 
 
Nusidėvėjusias paslaugai teikti naudojamų transporto priemonių padangas rangovas turi pakeisti naujomis padangomis, kurių skleidžiamas išorinis 
riedėjimo triukšmas yra 3dB mažesnis už Reglamento (EB) Nr. 661/2006 II priedo C dalyje nustatytą didžiausią triukšmą. Tai atitinka aukščiausią 
(iš trijų esamų) ES padangų etiketėje nurodomą išorinio riedėjimo triukšmo klasės kategoriją.  
Skleidžiamo išorinio riedėjimo triukšmo bandymai bus atliekami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1222/2009 I priedu. 
Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais. Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už 
reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 
 
Aiškinamoji pastaba. Dėl priežiūros paslaugų pirkimo  
Perkančioji organizacija gali įtraukti šiuos kriterijus į kvietimą dalyvauti transporto priemonių techninės priežiūros paslaugų konkurse. Tačiau šie 
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kriterijai apima tik nedidelę techninės priežiūros veiklos dalį ir jų negalima laikyti transporto priemonių techninės priežiūros paslaugų ES ŽVP 
kriterijais. 

Aiškinamoji pastaba. Dėl centrinės valdžios vykdomo padangų pirkimo 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 valdžios institucijoms nustatyti konkretūs įpareigojimai pirkti tam tikrą efektyviai energiją vartojančią įrangą. Tai apima įpareigojimą pirkti 
tik tas padangas, kurios: 
„atitinka aukščiausios kuro energijos vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus. Šiuo 
reikalavimu viešosioms organizacijoms nėra draudžiama pirkti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo klasės 
padangų, jei tai pagrįsta dėl saugos ar visuomenės sveikatos priežasčių.“ 
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 valdžios institucijose ir rinkose gali skirtis. Daugiau rekomendacijų dėl šio Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos 6 straipsnio ir III priedo aspekto, susijusio su centrinės valdžios institucijų vykdomais energiją taupančių produktų, paslaugų 
ir pastatų viešaisiais pirkimais, pateikta Komisijos rekomendaciniame dokumente COM/2013/0762 final – Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimas. Komisijos gairės“). 
Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė pasiūlymą 
COM(2018) 296. Šią SVS reikės atnaujinti pagal naująjį teisės aktą, kai jis įsigalios. 
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6 PASLAUGŲ KATEGORIJOMS TAIKYTINI BENDRIEJI KRITERIJAI  
 

6.1 DALYKAS IR ATRANKOS KRITERIJAI 
 

DALYKAS 
Mažą poveikį aplinkai darančių viešosios erdvės priežiūros paslaugų pirkimas, įskaitant: 

- valymo paslaugų pirkimą; 
- sodininkystės paslaugų pirkimą. 

 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

ATRANKOS KRITERIJAI 
AK1. Konkurso dalyvio kompetencija (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Konkurso dalyvis turi turėti atitinkamos aplinką tausojančių priežiūros paslaugų teikimo srities kompetencijos ir patirties, kurios apimtų bent: 

- produktų, kuriems suteiktas ES ekologinis ženklas arba kiti tinkami valstybėse narėse šalies arba regiono mastu oficialiai pripažįstami 
EN ISO 14024 I tipo ekologiniai ženklai, naudojimą atliekant sutartyje nustatytus valymo darbus; 

- darbuotojų vidaus arba išorės mokymą, kuris apima tokius aplinkosaugos aspektus, kaip produkto skiedimas tinkamu santykiu ir tinkamos 
produkto dozės naudojimas, nuotekų išleidimas ir atliekų rūšiavimas; 

- geriausių esamų technologijų ir priemonių (jei jos tinkamos naudoti konkrečiai teikiamai paslaugai teikti), skirtų naudoti toliau nurodytais 
tikslais, nustatymą, vertinimą ir įgyvendinimą: 

• vandens ir energijos suvartojimo mažinimas;  
• išmetamo ŠESD ir oro teršalų kiekio mažinimas;  
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• susidarančio atliekų kiekio mažinimas; 
• atliekų tvarkymo optimizavimas; 
• pesticidų, įskaitant herbicidus, naudojimo mažinimas; 
• trąšų naudojimo mažinimas;  
• valymo produktų naudojimo mažinimas; 
• ledo šalinimo produktų naudojimo mažinimas; 
• biologinės įvairovės apsauga ir rėmimas; 

 
- pirmiau nurodytų aplinkosaugos aspektų stebėjimo ir ataskaitų apie juos teikimo procedūras. 

 
Tikrinimas 
Konkurso dalyviai informacijos ir nuorodų forma turi pateikti įrodymus, pagrįstus atitinkamomis per pastaruosius penkerius metus įgyvendintomis 
sutartimis, kuriose buvo numatyti minėti aspektai. Tai turi būti patvirtinta įrašais apie darbuotojų mokymo veiklą, kuriuose būtų išvardyti dalykai, 
kurių buvo mokoma. 

 

6.2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1TS. Aplinkosaugos vadybos priemonės (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
 
Konkurso dalyviai turi būti parengę rašytines procedūras, kaip: 
 
1. Stebėti, registruoti ir įgyvendinti priemones, kuriomis: 
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− mažinamas energijos suvartojimas; 
− mažinamas išmetamas ŠESD ir oro teršalų kiekis; 
− mažinamas vandens suvartojimas; 
− mažinamas produktų (pvz., valymo produktų, mineralinių ir organinių trąšų, pesticidų, ledo šalinimo produktų) suvartojimas; 
− mažinamas susidarantis atliekų kiekis; 
− didinama biologinė įvairovė. 

 
2. Pagal gamintojo rekomendacijas vykdyti techninę transporto priemonių ir mechanizmų parko priežiūrą. 
 
3. Vertinti, kaip vykdomas planas ir veiklos procedūros, sekant rodiklių pokyčius1 ir realiai įgyvendinant minėtas priemones ir procedūras. 
 
4. Įgyvendinti būtinuosius veiksmus, kad būtų galima pašalinti nuokrypius nuo plano ir, esant galimybei, išvengti šių nuokrypių ateityje. 
 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti minėtų rašytinių procedūrų kopiją. 
 
Aplinkosaugos vadybos sistemos, sertifikuotos pagal ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba standartą ISO 14001, bus laikomos 
atitinkančiomis šį kriterijų, jei jos apima techninėse specifikacijose nurodytus aplinkosaugos tikslus ir jei į jų taikymo sritį įeina paslaugos, kurios 
yra kvietimo teikti pasiūlymus dalykas. Konkurso dalyvis turi pateikti aplinkosaugos politikos aprašymą, iš kurio būtų matomas jo įsipareigojimas 
siekti šių tikslų, taip pat tvirtinančiosios įstaigos išduotą sertifikatą, kuriame nurodyta taikymo sritis. 
 
Pastaba. Perkančioji organizacija gali skirti balus tiems pasiūlymams, kuriuose siūloma iš esmės patobulinti savo aplinkosaugos vadybos 
priemones. 
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Aiškinamoji pastaba. 1TS. Aplinkosaugos vadybos priemonės 
1 Rekomenduojama, kad aplinkosaugos aspektų stebėjimo rodikliai būtų grindžiami funkciniu vienetu „vienam m2 prižiūrimo ploto“ (pvz., suvartoto 
vandens kiekis litrais, tenkantis vienam m2, vartojimo prekės kiekis litrais, tenkantis vienam m2). Rekomenduojamas mažiausias stebėsenos 
dažnumas – vienas kartas per vieną metų laiką (keturi kartai per metus), stebėseną vykdant tipiškomis savaitėmis. Tipiška savaitė – tai savaitė, 
kurią veiklos lygis daugmaž atitinka kiekvieno metų laiko vidurkį. 
Dėl biologinės įvairovės pažymėtina, kad gali būti sunku parinkti rodiklius, kurie galėtų būti naudojami šiam aplinkosaugos aspektui stebėti. Idealiu 
atveju rodiklis grindžiamas tikslu. Pavyzdžiui, tikslas galėtų būti padidinti žvirblinių paukščių populiaciją, o rodiklis būtų šių paukščių skaičiaus 
pokytis. Norint įvertinti šį pokytį, reikėtų sugauti tam tikrą kiekį tiriamų paukščių, o tai gali būti per brangu. Tokiu atveju rekomenduojama 
rodiklius nustatyti pagal veiksmus, kurie yra vykdomi tikslui pasiekti: tai galėtų būti užimtų inkilų skaičius, miško tankio padidėjimas, žemės sklypų 
junglumas ir t. t. 
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6.3 SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS  
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
1SVS. Darbuotojų mokymas (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
Sutarties galiojimo laikotarpiu rangovas turi būti parengęs darbuotojų vidaus mokymo programą* arba suteikti darbuotojams galimybę dalyvauti 
išorės mokymo programoje, kurią sudaro toliau nurodytos su darbuotojo pagal sutartį atliekamais darbais susijusios temos. 
 
Sąlyga dėl sodininkystės paslaugų teikimo: 

− darbuotojai turi būti išmokyti taikyti mažesnį poveikį aplinkai darančią sodininkystės praktiką, taikytiną teikiant paslaugą. Ji galėtų apimti 
bent vandens ir energijos taupymo metodus, atliekų kiekio mažinimą, atliekų tvarkymą ir atskirą rinkimą, biologinės įvairovės apsaugą, 
atsinaujinančių žaliavų pagrindu pagamintų produktų naudojimą, chemijos produktų bei talpyklų naudojimą bei tvarkymą, saugų, teisėtą 
pesticidų, įskaitant herbicidus, naudojimą;  

− prieš suteikiant leidimą darbuotojams imtis pavojingų darbų (taip pat ir naudoti chemines medžiagas), jie turi būti tinkamai tam parengiami. 

Skyrus sutartį, rangovas turi pateikti mokymo planą. 
 
Sąlyga dėl valymo paslaugų tiekimo: 

− darbuotojai turi būti išmokyti taikyti mažesnį poveikį aplinkai darančią valymo praktiką, taikytiną teikiant paslaugą. Ji turėtų apimti bent 
vandens ir energijos taupymo metodus, atliekų kiekio mažinimą, gatvių dulkių (kietųjų dalelių PM10) kiekio mažinimą, vartojimo prekių 
kiekio mažinimą ir saugų cheminių produktų naudojimą; 
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− prieš suteikiant leidimą darbuotojams imtis pavojingų darbų, jie turi būti tinkamai tam parengiami (taip pat ir naudoti chemines medžiagas). 

 
Skyrus sutartį, rangovas turi pateikti mokymo planą. 
 
Mechanizmų ir transporto priemonių naudojimo sąlygos: 

− visi mechanizmų ir transporto priemonių operatoriai, kurie dalyvauja teikiant atitinkamą paslaugą, turi būti tinkamai parengti teikti sutartyje 
numatytą paslaugą taip, kad būtų saugoma aplinka, tam užtikrinant veiksmingą naudotinų mechanizmų ir transporto priemonių naudojimą; 

− visi mechanizmų ir transporto priemonių operatoriai, kurie dalyvauja teikiant atitinkamą paslaugą, sutarties galiojimo laikotarpiu turi nuolat 
(bent kartą per mėnesį) gauti informaciją, kaip užtikrinti efektyvų degalų naudojimą. 

Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta galimybė tikrinimo tikslais susipažinti su įrašais apie kasmetinius darbuotojų mokymus. Perkančioji 
organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą skyrimo taisykles. 

Aiškinamoji pastaba. 1SVS. Darbuotojų mokymas  
* Pagal formaliojo švietimo sistemą tinkamai parengti darbuotojai gali būti atleisti nuo šio reikalavimo.  
Rekomenduojamos vertės 
Nuolatiniams ir laikiniesiems darbuotojams, kurių darbo sutarčių terminas yra ilgesnis nei 1 metai: pirminio mokymo trukmė – 16 val., kasmetinio 
įgūdžių tobulinimo kurso trukmė – 8 val. 
Laikiniesiems darbuotojams, kurių darbo sutarčių terminas yra ne ilgesnis nei 1 metai: pirminio mokymo trukmė – 8 val. 
Mokymo trukmė gali būti pritaikoma pagal pasiūlymuose nurodytus poreikius ir sąlygas. 
2SVS. Aplinkosaugos vadybos priemonės (pagrindiniai ir išsamūs kriterijai sutampa) 
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Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos teikėjas turi dokumentais patvirtinti informaciją ir teikti ataskaitas dėl: 
− rodiklių stebėsenos rezultatų,  
− techninės priežiūros darbų, 
− vertinimo rezultatų ir, jei taikytina, taisomųjų bei prevencinių veiksmų, 

vadovaudamasis rašytinėmis procedūromis, kurias numatyta taikyti tikrinant atitiktį 1TS „Aplinkosaugos vadybos priemonės“. 
Perkančioji organizacija turi turėti galimybę susipažinti su šiomis ataskaitomis tikrinimo tikslais. 
Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles ir premijas už aplinkosaugos aspektų optimizavimo 
procedūrose nustatytų tikslų viršijimą. 
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