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1 ĮVADAS 
 
ES žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) kriterijai yra parengti tam, kad valdžios institucijoms būtų 
lengviau įsigyti prekių, paslaugų ir darbų, kurių poveikis aplinkai būtų mažesnis. Kriterijų taikymas yra 
savanoriškas. Kriterijai parengti taip, kad juos, jei atskira institucija laiko tinkamais, būtų galima (iš dalies 
arba visiškai) beveik neredaguojant įtraukti į institucijos konkurso dokumentus. Prieš paskelbiant kvietimą 
dalyvauti konkurse, valdžios institucijoms patariama išnagrinėti visą prekių, paslaugų ir darbų, kuriuos jos 
planuoja pirkti, pasiūlą toje rinkoje, kurioje jos veikia.  
Jei perkančioji organizacija ketina taikyti šiame dokumente siūlomus kriterijus, ji turi tai daryti užtikrindama 
atitiktį ES viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimams (žr., pvz., Direktyvos 2014/24 42, 43 straipsnius, 
67 straipsnio 2 dalį arba 68 straipsnį ir panašias kitų ES viešųjų pirkimų teisės aktų nuostatas). Praktinė 
informacija apie tai taip pat pateikiama 2016 m. Žaliojo viešojo pirkimo vadove, kurį galima rasti 
tinklalapyje http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
ES ŽVP kriterijai nustatyti duomenų centrams, serverių patalpoms ir debesijos paslaugoms. Pridedamoje 
techninėje ataskaitoje išdėstomas išsamus šių kriterijų pasirinkimo pagrindimas ir pateikiamos nuorodos į 
papildomą informaciją.  
Kriterijai yra suskirstyti į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, sutarties sudarymo kriterijus ir 
sutarties vykdymo sąlygas. Yra dviejų tipų kriterijai: 

• Pagrindiniai kriterijai parengti tam, kad būtų paprasta taikyti ŽVP, telkiant dėmesį į svarbiausią 
produkto ar paslaugos aplinkosaugos veiksmingumo sritį arba sritis ir siekiant, kad įmonių 
administracinės išlaidos būtų minimalios. 

• Rengiant išsamius kriterijus atsižvelgiama į daugiau aspektų arba orientuojamasi į aukštesnius 
aplinkosaugos veiksmingumo lygius, jie skirti naudotis institucijoms, norinčioms labiau prisidėti prie 
aplinkos apsaugos ir inovacijų tikslų. 

Formuluotė „tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju“ įtraukiama, jei abiejų tipų 
kriterijai identiški. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Sąvokų apibrėžimai ir taikymo sritis 
 
Produktų grupę „duomenų centrai, serverių patalpos ir debesijos paslaugos“ sudaro: 

- Duomenų centrai – tai sistemos ar sistemų grupės, kurios suprojektuotos centralizuotai išdėstyti, 
sujungti ir eksploatuoti informacines technologijas bei tinklo telekomunikacijų įrangą ir kurios 
užtikrina duomenų saugojimą, apdorojimą ir perdavimą, kartu su visais energijos paskirstymo ir 
aplinkos kontrolės įrenginiais ir infrastruktūra bei būtinu atsparumo ir saugos lygiu, reikalingu 
norimų paslaugų prieinamumui užtikrinti.  

- Serverių patalpos, dar vadinamos kompiuterių patalpomis arba serverių kambariais – tai patalpos 
ar pastato dalys, skirtos specifinei IT apkrovai, nustatomai atsižvelgiant į įrangos galios tankį 
patalpoje. Serverių patalpos paprastai valdomos naudojant IRT technologijas ir gali turėti tik joms 
skirtų energijos tiekimo ir aušinimo pajėgumų. Serverių patalpos panašios į įmonės duomenų 
centrus, bet daug mažesnės – paprastai jos užima mažesnį nei 46 m2 plotą ir būna sudarytos iš 
maždaug 25 stelažų. 

- Duomenų centrai, teikiantys skaitmenines debesijos paslaugas – tai tokie centrai, kurių klientas 
moka už paslaugą, o paslaugų teikėjas teikia ir tvarko IRT techninę / programinę įrangą bei 
duomenų centro įrangą, reikalingą paslaugai teikti. Tai apima bendrą daugybės klientų prieglobą, 
kuriai gali būti naudojama debesijos pagrindu sukurtų programų aplinka. Su debesijos paslaugomis 
siejami įvairūs verslo modeliai, tačiau svarbu pažymėti, kad taikymo sritis apima tik duomenų 
centro sudedamąją dalį. Dažniausiai pasitaiko šios apibrėžtos debesijos paslaugos: 

o Infrastruktūra kaip paslauga (IAAS): paslaugų teikėjas klientams siūlo „sumokėk ir 
naudokis“ prieigą prie saugyklos, tinklo, serverių ir kitų kompiuterio išteklių debesijoje. 

o Platforma kaip paslauga (PAAS): paslaugų teikėjas siūlo prieigą prie debesijos technologija 
paremtos aplinkos, kurioje vartotojai gali kurti ir persiųsti programas. Teikėjas teikia prieigą 
prie pagrindinės infrastruktūros. 

o Programinė įranga kaip paslauga (SAAS): paslaugų teikėjas teikia programinę įrangą ir 
taikomąsias programas internetu. Vartotojai užsiprenumeruoja programinę įrangą ir ją 
pasiekia naudodamiesi žiniatinkliu arba paslaugų teikėjo taikomųjų programų sąsajomis. 

 
Duomenų centrus galima klasifikuoti pagal tipus; į kriterijų taikymo sritį patenka šie skirtingi tipai: 

- įmonės duomenų centras – duomenų centras, eksploatuojamas įmonės, kurios vienintelis tikslas 
yra teikti ir valdyti paslaugas savo darbuotojams ir klientams; 

- kolokacijos principu veikiantis duomenų centras – duomenų centras, kuriame keli klientai turi 
savo tinklą (-us), serverius ir saugojimo įrangą;  

- valdomų paslaugų teikėjų (MSP) duomenų centras – duomenų centras, siūlantis serverio ir 
duomenų saugojimo paslaugas, kai klientas moka už paslaugą, o paslaugų teikėjas teikia ir tvarko 
reikalingą IRT techninę / programinę įrangą bei duomenų centro įrangą; valdymo paslauga apima 
bendrą daugybės klientų prieglobą, kuriai gali būti naudojama debesijos pagrindu sukurtų programų 
aplinka.  
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1.2 Žaliojo viešojo pirkimo kriterijų taikomumas  
 

Dažniausiai sutinkamos duomenų centrų, įskaitant serverių patalpas, viešųjų pirkimų schemos yra pagrįstos 
ES viešųjų pirkimų praktikos pavyzdžiais.  
Naujo duomenų centro ar paslaugos pirkimo procesas galimas pagal kelias skirtingas schemas, kurių 
kiekviena turi savų pranašumų ir trūkumų. Schemos pasirinkimas gali turėti didelę įtaką gerinant 
aplinkosaugos veiksmingumą. Taip yra dėl to, kad kiekvienai schemai būdinga savita perkančiosios 
organizacijos, duomenų centro tiekėjo ir įrangos tiekėjų tarpusavio sąveika.  
Kai viešosios organizacijos perka duomenų centro produktus ir (arba) paslaugas, šiems produktams ir 
paslaugoms paprastai taikoma viena iš šių schemų: 
1. Duomenų centro sukūrimas / įrengimas: 

• naujo duomenų centro statyba; 
• serverio patalpos / duomenų centro įrengimas.  

2. Infrastruktūros ar naujo IRT projekto išplėtimas ir konsolidavimas: 

• esamų serverių patalpų ir (arba) duomenų centrų išplėtimas ir (arba) konsolidavimas, įrengiant 
naujus ar esamus duomenų centrus; 

• IT virtualizavimo paslaugos; 
• esamų serverių patalpų konsolidavimas, įrengiant naują įmonės duomenų centrą. 

3. Užsakomosios paslaugos prieglobos ir (arba) debesijos programų aplinkoje; tai reiškia, kad reikia įsigyti 
paslaugą, o ne fizinį produktą. Debesijos paslaugų atveju tai: 

• prieglobos paslaugų pirkimas; 
• debesijos paslaugų pirkimas. 

4. Objekto eksploatavimas ir (arba) priežiūra, pvz.:  

• įmonės duomenų centro / serverių patalpų eksploatavimo ir priežiūros paslaugos; 
• IRT įrangos išdėstymo ir (arba) eksploatavimo kolokacijos principu veikiančiame duomenų centre 

priemonės (kolokacijos paslaugos). 
Kriterijų taikymo konkretiems viešiesiems pirkimams atvejų, kuriais gali vadovautis viešoji organizacija, 
apžvalga pateikiama pridedamoje techninėje ataskaitoje. Debesijos paslaugos kelia specifinių problemų, 
susijusių su duomenų centrų, naudojamų teikiant paslaugą, našumo patikrinimu. Konkrečios debesijos 
paslaugų pirkimo rekomendacijos pateiktos šio kriterijų dokumento 1.4 skirsnyje. 
Šiame dokumente pateikti kriterijai buvo parengti siekiant užtikrinti suderinamumą su tam tikrais 
reikalavimais, bandymų ir skaičiavimų metodikomis, apibrėžtomis Komisijos reglamente (ES) 2019/424, 
kuris nustato ekologinio projektavimo reikalavimus serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams. 
Komisijos parengtas duomenų centrų elgesio kodeksas ir su tuo susijęs registracijos bei dalyvavimo 
procesas taip pat yra pagrindinis vertinimo etalonas. 
 
Pastaba dėl reikalavimų, keliamų centrinės valdžios subjektų vykdomiems viešiesiems pirkimams 
Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuri turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 
2014 m. birželio, 6 straipsnyje ir III priede nustatytos konkrečios pareigos centrinės valdžios institucijoms 
pirkti tam tikro energijos vartojimo efektyvumo įrangą. Pagal vieną iš numatytų įpareigojimų pirkdamos 
produktus jos:  

tais atvejais, kai produktui taikoma Direktyvoje 2009/125/EB numatyta įgyvendinimo priemonė, 
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perka tik produktus, kurie atitinka toje įgyvendinimo priemonėje nustatytus efektyvaus energijos 
vartojimo kriterijus. 

Ši pareiga taikoma tik centrinės valdžios subjektams ir organizuojant pirkimus, kurių sutarties vertė viršija 
viešųjų pirkimų direktyvose nustatytas ribas. Be to, numatytas reikalavimas dėl suderinamumo su 
ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, platesnio masto tvarumo aspektais, techniniu tinkamumu, 
taip pat pakankama konkurencija. Šie veiksniai įvairių valdžios institucijų ir rinkų atveju gali skirtis. 
Daugiau rekomendacijų, kaip aiškinti šį Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 6 straipsnio ir III 
priedo aspektą, susijusį su centrinės valdžios institucijų įpareigojimu pirkti energiją taupančius produktus, 
paslaugas ir pastatus, galite rasti Komisijos gairių dokumento1 33–42 pastraipose. 
 
 

1.3 Bendroji pastaba dėl tikrinimo 
 
Daugelio kriterijų atveju siūloma tikrinimo priemonė yra bandymų ataskaitų, apibūdinančių tiek produktus, 
tiek sistemų veikimo veiksmingumą, teikimas. Kiekvienam kriterijui nurodomi atitinkami bandymo 
metodai, paremti tarptautiniu mastu pripažintais matavimo metodais ir standartais. Taip galima užtikrinti 
konkurso dalyvių pateikiamų pareiškimų dėl veiksmingumo patikrinamumą, pakartojamumą, 
audituojamumą ir svarbiausia – palyginamumą. Valdžios institucija turi nuspręsti, kuriame etape turėtų būti 
pateikti tokie bandymų rezultatai. Apskritai neatrodo būtina reikalauti iš visų konkurso dalyvių pačioje 
pradžioje pateikti bandymų rezultatus. Siekiant sumažinti konkurso dalyviams ir valdžios institucijoms 
tenkančią naštą, gali būti nuspręsta, kad pakanka savideklaracijos teikiant pasiūlymus. Vėliau gali būti 
renkamasi iš įvairių alternatyvų, ar ir kada galėtų būti reikalaujama šių bandymų: 

a) Konkurso etape 
Produktų, kurie sudarys dalį duomenų centro, atveju šių įrodymų gali būti reikalaujama iš konkurso 
dalyvio, kurio pasiūlymas ekonomiškai naudingiausias. Jei įrodymai laikomi pakankamais, gali būti 
sudaryta sutartis. Jei įrodymai laikomi nepakankamais ar neatitinkančiais reikalavimų, tada: 

i) kai tikrinimo priemonės yra susijusios su technine specifikacija, įrodymų būtų reikalaujama iš 
kito geriausią kainos ir vertės santykį pasiūliusio konkurso dalyvio ir būtų svarstoma 
galimybė sudaryti su juo sutartį; 

ii) kai tikrinimo priemonės yra susijusios su sutarties sudarymo kriterijumi, papildomi suteikti 
balai būtų panaikinti, o pasiūlymo užimta vieta būtų perskaičiuota su visomis iš to 
kylančiomis pasekmėmis. 

Bandymų ataskaita reiškia, kad pagal tam tikrus reikalavimus buvo išbandytas tik produkto 
pavyzdys, bet ne pagal sutartį faktiškai tiekiami gaminiai. Preliminariųjų sutarčių atveju galima 
kitokia situacija. Šis scenarijus išsamiau aprašytas tolesniame punkte dėl sutarties vykdymo ir toliau 
pateiktuose papildomuose paaiškinimuose. 
 

b) Sutarties vykdymo metu 
Šiame etape kriterijai turėtų būti susiję su veiklos veiksmingumo įvertinimu, pvz., naudojamos 
energijos efektyvumo (angl. „power usage effectiveness“, PUE) įvesties duomenų stebėsena. 
Rekomenduojama aiškiai nustatyti su veiklos veiksmingumu susijusius kriterijus ir susieti juos su 
šiomis sutarties vykdymo nuostatomis, kad būtų galima stebėti šiuos veiksmingumo aspektus. Jei 

 
1 COM/2013/0762 final. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimas. Komisijos gairės 
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šios stebėsenos rezultatai rodo, kad teikiama paslauga neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija 
turi teisę skirti sankcijas.  
Preliminariųjų sutarčių atveju momentas, kuriuo turi būti pateikti įrodymai, priklausys nuo 
konkrečios sutarties: 

i) Preliminariųjų sutarčių su vienu operatoriumi atveju, kai sudarant preliminariąją sutartį 
nustatomos atskiros prekės, kurios turi būti tiekiamos, ir vienintelis spręstinas klausimas yra, 
kiek reikės vienetų, taikomi tie patys principai kaip anksčiau aprašytų vienkartinių tiekimo 
sutarčių atveju. 

ii) Preliminariųjų sutarčių su keliais iš anksto atrinktais potencialiais tiekėjais, kurie varžysis 
tarpusavyje, atveju konkurso dalyviams šiame pradiniame pirminės atrankos etape reikės 
įrodyti tik tai, kad jie gali tiekti prekes, atitinkančias preliminariojoje sutartyje nurodytus 
minimalius veiksmingumo reikalavimus. Vėlesnėms darbo pagal poreikį sutartims (arba 
užsakymams), kurios sudaromos pasibaigus iš anksto atrinktų tiekėjų konkursui, iš esmės 
taikomi tie patys principai kaip ir nurodyti ankstesniuose a ir b punktuose, jei konkurso metu 
turi būti įrodyta atitiktis papildomiems reikalavimams. Jei konkurse sprendimas priimamas 
remiantis vien tik kaina, tada reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti tikrinimą sutarties vykdymo 
etape. 

Debesijos paslaugos kelia specifinių problemų, susijusių su duomenų centrų, naudojamų teikiant 
paslaugą, našumo patikrinimu. Tai turi įtakos tikrinimo, kurio gali būti reikalaujama, būdui. 
Konkrečios debesijos paslaugų pirkimo rekomendacijos pateiktos šio kriterijų dokumento 1.4 
skirsnyje. 
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios 
organizacijos turi pripažinti kitas tinkamas įrodinėjimo priemones. Tokia priemonė galėtų būti 
gamintojo techninių dokumentų rinkinys, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas neturėjo 
galimybių susipažinti su bandymų ataskaitomis arba gauti jų per nustatytą laiką. Tai nustatoma su 
sąlyga, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nėra kaltas dėl prieigos nebuvimo ir kad 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, jog jo atliekami darbai, tiekiamos prekės ar 
teikiamos paslaugos atitinka techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ar kriterijus, sutarties 
sudarymo kriterijus arba sutarties vykdymo sąlygas. Net jei nurodomas sertifikatas / bandymo 
ataskaita, parengiama konkrečios atitikties vertinimo įstaigos, kuri atsako už bandymų atlikimą, 
perkančiosios organizacijos taip pat turi priimti ir sertifikatus / bandymų ataskaitas, išduotas kitų 
lygiaverčių vertinimo įstaigų. 
 

1.4 Debesijos paslaugų pirkimas 
 

Dėl debesijos paslaugų teikimo pobūdžio teikėjai gali numatyti kelis duomenų centrus, kurie gali būti 
naudojami pagal sutartį. Jie taip pat gali neturėti galimybių iš anksto įsipareigoti, kad visos paslaugos bus 
teikiamos iš konkrečios vietos. Tai reiškia, kad, priklausomai nuo viešojo pirkimo etapo, turi būti išsamiai 
apgalvotas ketinamų naudoti duomenų centrų veiklos veiksmingumo ir kvietimo dalyvauti konkurse dalyko 
susiejimas. 
1.4.1 Pasirengimo pirkti / rinkos vertinimo etapas 
Prieš patį konkursą perkančiosios organizacijos gali atlikti rinkos tyrimą, kad išsiaiškintų debesijos paslaugų 
teikėjų galimybes reaguoti į tvarumo kriterijus. Tai gali apimti duomenų centrų, nurodytų kaip potencialios 
vietos, kurias ketinama naudoti vykdant paslaugų teikimo sutartis, portfelyje minimus veiklos aspektus.  
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1.4.2 Konkurso etapas 
Jei šie kriterijai turi būti taikomi konkurso metu, turi būti nustatyti konkrečiai susieti įvertinti duomenų 
centrai ir paslaugos, kurios turi būti teikiamos pagal sutartį. Debesijos paslaugų atveju sąlygos gali apimti 
bendrą įmonės politiką, taikomą duomenų centruose, kurie bus naudojami vykdant sutartį. Tačiau dėl to kyla 
konkrečių teisinių problemų užtikrinant atitiktį Direktyvai 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų. 
Nors Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 97 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad negalima į kriterijus 
įtraukti bendros įmonės politikos, tai nereiškia, kad ši politika negali būti įrodymu vertinant ir tikrinant 
konkretų kriterijų. Kaip nurodyta Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 67 straipsnio 3 dalyje, reikalavimas dėl 
susiejimo su sutarties dalyku apima įvairius veiksnius, su sąlyga, kai jie susiję su darbais, prekėmis arba 
paslaugomis, perkamomis pagal sutartį. Jei įmonės lygmens praktika ir politika kriterijuose nurodomos kaip 
patikrinimo forma, jos turėtų būti susietos su aparatine įranga / priemonėmis, kurios bus naudojamos 
vykdant konkrečią sutartį, o ne su politika ir praktika bendru įmonės lygmeniu. 
Be reikalavimų, kurie gali būti nustatyti konkursų procedūrose, taikymo srities apribojimo, Direktyvoje dėl 
viešųjų pirkimų išdėstytos įrodinėjimo priemonių, kurių gali būti reikalaujama iš operatorių, taisyklės. 
Pagrindinis principas yra tas, kad paprastai turi būti pripažįstami lygiaverčiai metodai, sertifikatai ar etiketės, 
o ypatingomis aplinkybėmis gali reikėti apsvarstyti operatoriaus savideklaracijos galimybę. 
Visi reikalavimai turi būti susiję su sutarties apimtimi bei dalyku ir būti jiems proporcingi. Pavyzdžiui, 
teikėjas, turintis labai daug duomenų centrų, neturėtų gauti daugiau balų, jei centrų pajėgumai viršija tuos, 
kurių reikia pagal sutartį, nei paslaugų teikėjas, kuris turi nedaug duomenų centrų, tačiau jų pakanka 
poreikiui pagal sutartį patenkinti. 
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad visi reikalavimai pirkimuose gali būti taikomi ir subrangovams. Todėl, 
jei reikia, pateikiant atsakymus į reikalavimus, turėtų būti nurodyta išsinuomota arba toje pačioje vietoje 
išdėstyta įranga, naudojama teikiant debesijos paslaugas. 
1.4.3 Sutarties vykdymas 
Rangovai gali nenorėti dalytis konfidencialia informacija apie veiklos vietose, naudojamose paslaugai teikti, 
vykdomą veiklą. Sprendimas galėtų būti kvietime dalyvauti konkurse aiškiai nurodyti, kad rangovas turi 
reguliariai pavesti nepriklausomai trečiajai šaliai atlikti auditus, kurių metu būtų tikrinama atitiktis 
svarbiems ŽVP kriterijams, ir pateikti ataskaitas perkančiajai organizacijai. Įtraukus šį įpareigojimą į 
kvietimą dalyvauti konkurse, atsiranda įpareigojimas ir perkančiajai organizacijai. Šiam įpareigojimui 
perkančioji organizacija turės skirti tam tikrų išteklių, kad galėtų būti apibrėžtas ir vykdomas šis procesas. 
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2 PAGRINDINIS DUOMENŲ CENTRŲ IR SERVERIŲ PATALPŲ POVEIKIS 
APLINKAI 

 
Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis duomenų centrų ir serverių patalpų poveikis aplinkai, 
vertinant iš gyvavimo ciklo perspektyvos, yra apibendrintas toliau pateiktose lentelėse (daugiau informacijos 
rasite techninėje ataskaitoje). Toje pačioje lentelėje taip pat pateiktas ES ŽVP požiūris, kuriuo siekiama 
sušvelninti arba sumažinti šį poveikį. 

Pagrindiniai aplinkosaugos aspektai  ŽVP metodas 

• IT sistemų suvartojama elektros 
energija (visų pirma dėl serverių 
veikimo).  

• Mechaninės ir elektros sistemos 
elektros energijos suvartojimo 
rodiklis, kuris daugiausia reikalingas 
duomenų centro vidaus aplinkos 
sąlygoms kontroliuoti. 

• Galimas pavojus dėl netinkamo 
elektroninės įrangos atliekų šalinimo 
ir su tuo susijusių vertingų 
materialiųjų išteklių, įskaitant 
svarbiausias žaliavas, praradimo.  

• Energijos ir medžiagų sąnaudos 
naudojamai IRT įrangai gaminti. 

• Didelį visuotinio atšilimo potencialą 
(VAP) turinčių dujų panaudojimas 
aušinimo sistemose. 

• Tiesioginė ir netiesioginė tarša 
šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis (ŠESD), susijusi su duomenų 
centrų veikla, įskaitant elektros 
energijos suvartojimą, šaltnešius, IRT 
sistemų gamybą ir neišnaudotą 
pakartotinio atliekinės šilumos 
panaudojimo potencialą. 

 • Pirkite energiją taupančius serverius. 
• Pirkite paslaugas, galinčias padidinti serverio 

panaudojimo lygį. 
• Pirkite produktus, kurių atveju įgyvendinama 

ribojamų medžiagų ir pavojingų sudedamųjų 
dalių kontrolė. 

• Pirkite produktus, sukonstruotus taip, kad 
pagrindinės sudedamosios dalys galėtų būti 
remontuojamos (arba) atnaujinamos. 

• Reikalaukite gyvavimo ciklo pabaigos atliekų 
tvarkymo praktikos, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis išteklių pakartotinis naudojimas. 

• Pirkite projektavimo ir statybos paslaugas, 
kurios leistų pasiekti aukštą energijos vartojimo 
efektyvumą, įskaitant maksimalų mechaninės ir 
elektros sistemos efektyvumą. 

• Reikalaukite, kad naudojant aušinimo sistemas 
būtų laikomasi geriausios energijos vartojimo 
efektyvumo praktikos, įskaitant stebėsenos 
priemones ir savaiminio aušinimo naudojimą. 

• Reikalaukite, kad teikiant duomenų centro 
paslaugas būtų naudojama kuo didesnė dalis 
atsinaujinančiosios energijos. 

• Stenkitės išvengti, kad teikiant duomenų centro 
paslaugas būtų naudojami šaltnešiai su dideliu 
VAP, nebent būtų įrodyta, kad dėl išskirtinių 
aplinkybių nėra įmanoma naudoti beveik nulio 
VAP šaltnešius arba tai sumažintų sistemos 
energijos efektyvumą. 

• Pirkdami teikite pirmenybę produktams / 
paslaugoms, užtikrinančioms pakartotinį šilumos 
panaudojimą, pvz., pastatuose ar centralizuoto 
šilumos tiekimo tinkluose. 

Poveikių eiliškumas sąraše nebūtinai atspindi jų rimtumą. 

Išsamią informaciją apie duomenų centrus ir serverių patalpas, įskaitant informaciją apie susijusius teisės 
aktus, standartus ir techninius šaltinius, kurie naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje.
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3 ES ŽVP KRITERIJAI, NUSTATYTI DUOMENŲ CENTRŲ IR SERVERIŲ PATALPŲ PIRKIMAMS 
3.1 Atrankos kriterijai  

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
Dalykas:  
– IT virtualizavimo arba konsolidavimo paslaugų pirkimas 
– Įmonės duomenų centro arba serverių patalpų eksploatavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas 
SC1 Serverio naudojimas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. 

Konkurso dalyvis turi turėti atitinkamų kompetencijų ir patirties serverio naudojimo lygio optimizavimo srityje. Tai turi apimti serverio virtualizavimo paslaugas, panaudojimo valdymo įrankius ir programinę 
įrangą2 bei IT išteklių konsolidavimo duomenų centruose priemones. 
Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti įrodymų apie ankstesnius projektus su panašiu darbo krūviu, kurių metu buvo pasiektas, palaikomas ir pagerintas IT įrangos panaudojimas. Turi būti pateikti ir metodų, taikomų 
optimizuojant panaudojimą, aprašymai. Priimtinuose įrodymuose turi būti informacijos ir nuorodų, susijusių su atitinkamomis sutartimis per pastaruosius 3 metus, per kuriuos buvo įgyvendinti pirmiau minėti 
aspektai. Šie įrodymai gali būti susiję su atitinkamomis sutartimis arba pagrindiniais darbuotojais, kurie dalyvaus teikiant paslaugą. Taip pat turi būti pateikti projektą vykdysiančių darbuotojų gyvenimo 
aprašymai bei duomenys apie atitinkamą projektui reikšmingą patirtį.  

 

Dalykas:  
IT įrangos, darančios mažesnį poveikį aplinkai, pirkimas 

 SC2 Pavojingų medžiagų kontrolė – ribojamų medžiagų kiekis serveriuose, duomenų 
saugykloje ir tinklo įrangoje 

Reikia įtraukti, kai įsigyjama IT įranga. 

Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad tiekiamų produktų tiekimo grandinėje veikia ribojamų cheminių 
medžiagų kontrolės sistema. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti bent tokias sritis: 

– Produkto planavimo / dizaino; 

– tiekėjo atitikties; 

– analitinių bandymų.  

Priemonės turėtų būti vykdomos pagal IEC 62476 standarte pateiktus nurodymus ir naudojant IEC 
62474 medžiagų deklaravimo duomenų bazę kaip pagrindą nustatant, stebint ir skelbiant specifinę 

 
2 Tai galėtų apimti saugomų duomenų virtualizavimą ir optimizavimą, naudojant glaudinimą, duomenų dublikatų šalinimą, tikslų reguliavimą, duomenų skirstymo saugykloje ir programinės įrangos apibrėžtas saugojimo sistemas. 
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informaciją apie tiekiamų produktų sudėtį. 

Ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistema turi būti taikoma bent:  

• REACH autorizuotinų medžiagų sąrašo medžiagoms; 

• ribojamoms cheminėms medžiagoms ir išimtims, apibrėžtoms Pavojingų medžiagų 
direktyvoje. 

Turi būti nuolat atnaujinamos numatomų tiekti produktų pagrindinių medžiagų, dalių ir mazgų 
medžiagų deklaracijos. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kuriuose aprašoma sistema, jos procedūros ir 
įgyvendinimo įrodymai. 

 

Dalykas:  
– Naujo duomenų centro statyba 
– Esamų patalpų išplėtimas, įrengiant naują duomenų centro ir serverių patalpos infrastruktūrą 
– Esamų išdėstytų serverių patalpų naujame duomenų centre konsolidavimo paslaugų pirkimas 
– Įmonės duomenų centro arba serverių patalpų eksploatavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas 
SC3 Aušinimo energijos valdymas 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. 

Konkurso dalyvis turi turėti atitinkamų kompetencijų ir patirties, kaip sumažinti aušinimo energijos naudojimą, nustatyti galimybes sumažinti energijos suvartojimą ir panaudoti atliekinę šilumą (pvz., 
perduodant ją greta esantiems pastatams šildyti arba į centralizuoto šilumos tiekimo tinklus). Visų pirma konkurso dalyviai privalo pateikti šią informaciją: 

• Pasiūlymus teikiančios organizacijos ir visų rangovų gebėjimai ir įgūdžiai sėkmingai apibrėžti ir įgyvendinti energijos mažinimo ir pakartotinio energijos naudojimo priemones. Tai apima ir 
kompetentingo energijos valdytojo paskyrimą kiekvienoje darbų vietoje, kuriai taikoma sutartis. 

• Veiklos patirtis naudojant stebėsenos sistemas ir programinę įrangą informuoti apie energijos mažinimo strategijas, ypač atsižvelgiant į ES elgesio kodeksą3 / EN 50600 TR99-1 geriausią praktiką dėl 
„aušinimo valdymo“ ir „temperatūros bei drėgmės nustatymo“. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti įrodymus apie vykdytus panašių ypatybių turinčius ankstesnius duomenų centrų projektus, iš kurių būtų matyti, kaip buvo apribotas arba iki minimumo sumažintas aušinimo 
energijos naudojimas.  

Turi būti pateikti įrodymai informacijos ir nuorodų forma apie konkrečius duomenų centrus, kurių techninė priežiūra buvo atliekama pastaruosius 3 metus. Šie įrodymai gali būti susiję su atitinkamomis 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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sutartimis arba pagrindiniais darbuotojais, kurie dalyvaus teikiant paslaugą. 

3.2 Techninė specifikacija  
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

Dalykas:  
IT įrangos, darančios mažesnį poveikį aplinkai, pirkimas 

TS1 Serverių aktyviosios būsenos efektyvumas 

Kiekvienam duomenų centre įdiegtam serverio modeliui apskaičiuotas aktyviosios būsenos efektyvumo balas 
(EffACTIVE) turi būti didesnis arba lygus toliau nurodytoms minimalioms aktyviosios būsenos efektyvumo 
ribinėms vertėms. 

Produkto tipas  Min. EffACTIVE  

1 lizdas  

Stelažas  11,0  

Bokštas  9,4  

2 lizdai  

Stelažas  13,0  

Bokštas  12,0  

„Blade“ tipo serveris arba daugialypis serveris  14,0  

4 lizdai  

Stelažas  16,0  

„Blade“ tipo serveris arba daugialypis serveris  9,6  

 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis privalo pateikti kiekvieno serverio modelio aktyviosios būsenos efektyvumo skaičiavimus, 
atliktus remiantis EN 303470 nustatyta matavimo metodika. Jei siūloma naudoti skirtingas serverio modelių 
konfigūracijas, tada reikia deklaruoti aukščiausio ir žemiausio lygio konfigūracijų patikrinto veikimo 
parametrus. Kitu atveju tikrinti gali būti pateikti modelio su konkrečia konfigūracija, kuri bus naudojama, 
bandymų rezultatai. 

Tikrinti gali būti pateikti pagal lygiaverčius bandymų standartus atliktų bandymų rezultatai, skirti CE ženklo ar 
etiketės kvalifikacijai gauti.  

TS1 Serverių aktyviosios būsenos efektyvumas 

Kiekvienam duomenų centre įdiegtam serverio modeliui apskaičiuotas aktyviosios būsenos 
efektyvumo balas (EffACTIVE) turi būti didesnis arba lygus toliau nurodytoms minimalioms 
aktyviosios būsenos efektyvumo ribinėms vertėms. 

Produkto tipas  Min. EffACTIVE  

1 lizdas  

Stelažas  13,0  

Bokštas  11,0  

2 lizdai 

Stelažas  18,0  

Bokštas  12,0  

„Blade“ tipo serveris arba 
daugialypis serveris  

20,0  

4 lizdai  

Stelažas  16,0  

„Blade“ tipo serveris arba 
daugialypis serveris  

9,6  

 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis privalo pateikti kiekvieno serverio modelio aktyviosios būsenos efektyvumo 
skaičiavimus, atliktus remiantis EN 303470 nustatyta matavimo metodika. Jei siūloma naudoti 
skirtingas serverio modelių konfigūracijas, tada reikia deklaruoti aukščiausio ir žemiausio 
lygio konfigūracijų patikrinto veikimo parametrus. Kitu atveju tikrinti gali būti pateikti 
modelio su konkrečia konfigūracija, kuri bus naudojama, bandymų rezultatai. 
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 Tikrinti gali būti pateikti pagal lygiaverčius bandymų standartus atliktų bandymų rezultatai, 
skirti CE ženklo ar etiketės kvalifikacijai gauti.  

 

TS2 IRT veikimo intervalas – temperatūra ir drėgmė 

Taikytina oro aušinimo atveju ir kai duomenų centras yra suprojektuotas su taupia ir (arba) savaiminio 
aušinimo sistema. Taikytinos eksploatavimo sąlygų klasės aprašytos I priede. 
IRT techninė įranga turi veikti leistiname drėgmės ir sausuoju termometru išmatuotos temperatūros intervale, 
atitinkančiame A2 klasės eksploatavimo sąlygas, apibrėžtas Ekologinio projektavimo reglamente (ES) 
2019/424, nustatančiame ekologinio projektavimo reikalavimus serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams. 
 
Turi būti išbandyta, ar įranga veikia neviršydama leistinų ribų mažiausiai 16 darbo valandų (eksploatavimas 
aukštoje temperatūroje nėra numatytas kaip nuolatinio naudojimo sąlyga). Bandymai turi būti parengti taip, kad 
atitiktų realias eksploatavimo sąlygas (žr. pridedamas aiškinamąsias pastabas). Šiuo atžvilgiu taip pat galėtų 
būti tinkami bandymų metodai, nustatyti Europos standartuose dėl serverių eksploatavimo sąlygų klasės, 
parengtuose atsižvelgiant į standartizacijos įgaliojimo projektą pagal Ekologinio projektavimo reglamentą (ES) 
2019/424. 
Norint patikrinti, ar bus taupoma energija, taip pat turi būti pateikti duomenys apie ventiliatoriaus energijos 
suvartojimą esant normaliai ir padidėjusiai temperatūrai įleidimo kontūre. 
Taikytina aušinant skysčiu.  
IRT techninė įranga turi veikti pasiūlyme nurodytuose objekto vandentiekio vandens temperatūros 
intervaluose, atsižvelgiant į II priede apibrėžtas W2 ir W3 klases.  

Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti gamintojo specifikacijas ir deklaracijas kiekvienam IRT įrangos vienetui.  
Konkurso dalyvis privalo deklaruoti, kad serverių modeliai buvo išbandyti ir veikia numatytą skaičių valandų 
per nustatytą laikotarpį leidžiamame intervale. Turi būti pateiktos bandymų specifikacijos.  
Tikrinti gali būti naudojama informacija ir bandymų rezultatai, skirti CE ženklui gauti. 
 

TS2 IRT veikimo intervalas – temperatūra ir drėgmė 
Taikytina oro aušinimo atveju ir kai duomenų centras yra suprojektuotas su taupia ir (arba) 
savaiminio aušinimo sistema. Taikytinos eksploatavimo sąlygų klasės aprašytos I priede. 
IRT techninė įranga turi veikti leistiname drėgmės ir sausuoju termometru išmatuotos 
temperatūros intervale, atitinkančiame A3 klasės eksploatavimo sąlygas, apibrėžtas Ekologinio 
projektavimo reglamente (ES) 2019/424, nustatančiame ekologinio projektavimo reikalavimus 
serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams. 
 
Turi būti išbandyta, ar įranga veikia neviršydama leistinų ribų mažiausiai 88 darbo valandas 
(eksploatavimas aukštoje temperatūroje nėra numatytas kaip nuolatinio naudojimo sąlyga). 
Bandymai turi būti parengti taip, kad atitiktų realias eksploatavimo sąlygas (žr. pridedamas 
aiškinamąsias pastabas). Šiuo atžvilgiu taip pat galėtų būti tinkami bandymų metodai, nustatyti 
Europos standartuose dėl serverių eksploatavimo sąlygų klasės, parengtuose atsižvelgiant į 
standartizacijos įgaliojimo projektą pagal Ekologinio projektavimo reglamentą (ES) 2019/424. 
Norint patikrinti, ar bus taupoma energija, taip pat turi būti pateikti duomenys apie 
ventiliatoriaus energijos suvartojimą esant normaliai ir padidėjusiai temperatūrai įleidimo 
kontūre. 
Taikytina aušinant skysčiu.  
IRT techninė įranga turi veikti pasiūlyme nurodytuose objekto vandentiekio vandens 
temperatūros intervaluose, atsižvelgiant į II priede apibrėžtas W4 ir W5 klases. 

Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti gamintojo specifikacijas ir deklaracijas kiekvienam IRT 
įrangos vienetui.  
Konkurso dalyvis privalo deklaruoti, kad serverių modeliai buvo išbandyti ir veikia numatytą 
skaičių valandų per nustatytą laikotarpį leidžiamame intervale. Turi būti pateiktos bandymų 
specifikacijos.  
Tikrinti gali būti naudojama informacija ir bandymų rezultatai, skirti CE ženklui gauti. 

Aiškinamoji pastaba: 1. Reprezentatyvus IRT įrangos šiluminis bandymas 
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Šioje pastaboje nustatomas reprezentatyvaus IRT įrangos šiluminio bandymo pagrindas. Kad bandymas atitiktų realias eksploatavimo sąlygas, jis turi būti parengtas taip, kad būtų imituojami:  

• trumpalaikiai gradiento pokyčiai, kuriems įtakos turi aušinimo įranga, pavyzdžiui, perėjimas nuo savaiminio vėsinimo prie mechaninės sistemos;  

• trumpalaikiai intensyvaus kenksmingo poveikio laikotarpiai, kuriems įtakos turi aplinkos sąlygos, pavyzdžiui, ilgai trunkančios vasaros karščio bangos; ir  

• orientacinis abiejų anksčiau nurodytų įvykių pasireiškimo dažnumas veiklos metais. 
Aiškinamoji pastaba: 2. Šiluminės eksploatacinės savybės ir naudojama energija 
Svarbu pabrėžti, kad galimybė skirti papildomus balus už A3 serverius turi būti svarstoma atsižvelgiant į tai, ar paskyrus A2 arba A3 serverius sumažėja visos naudojamos energijos kiekis. 
Jei dėl pajėgumo sumažėjimo, atsirandančio palaikant serverių veikimą 40 oC temperatūroje, bus naudojama daugiau serverių, papildomi balai neturėtų būti skiriami. 
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 TS3 Serverių remonto ir atnaujinimo bei duomenų saugojimo projektavimas  

Šis kriterijus taikytinas tik naujų serverių ir duomenų laikymo įmonės duomenų centre 
viešiesiems pirkimams. 

Konkurso dalyvis turi pateikti aiškius nurodymus, pagal kuriuos galėtų būti neišardant 
remontuojami ar keičiami šie komponentai: 

 duomenų saugojimo įrenginiai;  

 atmintinė;  

 centrinis procesorius (CPU);  

 pagrindinė plokštė;  

 išplėtimo plokštės / grafikos plokštės;  

 maitinimo blokas (PSU);  

 ventiliatoriai; 

 baterijos. 
Nurodymuose kiekvienos reikiamos remonto operacijos ir komponento atveju turėtų būti 
nurodytas: 

1 remonto operacijos tipas; 

2 komponento, kuris turi būti atkabintas, pritvirtinimo metodo (-ų) tipas ir skaičius; 

3 reikalinga (-os) priemonė (-ės). 
Įgaliotos trečiosios šalys, įskaitant tarpininkus, atsarginių dalių taisyklas, atsarginių dalių 
tiekėjus, perdirbėjus ir techninės priežiūros įmones, turi turėti galimybę susipažinti su 
instrukcijomis, registruodamosi gamintojo tinklalapyje. Šios instrukcijos turi būti pateikiamos 
mažiausiai 8 metus nuo serverio produktų pateikimo į rinką. 

Tikrinimas 

Tikrinimo tikslais konkurso dalyvis turi suteikti prieigą prie remonto nurodymų.  

Informacija apie remontą turi būti teikiama pagal EN 45559:2019 standartą – Informacijos apie 
efektyvų su energija susijusių gaminių medžiagų naudojimą teikimo būdai. Tikrinti gali būti 
pateikti bandymų rezultatai, skirti CE ženklui gauti. 
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Dalykas:  
Serveriams, duomenų saugojimo įrenginiams ir tinklo įrangai, kurių eksploatavimo laikas baigiasi, skirtų paslaugų pirkimas 

TS4 Serverių, duomenų saugojimo įrenginių ir tinklo įrangos gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Šis kriterijus turėtų būti naudojamas kartu su sutarties vykdymo sąlyga CPC3. 

Konkurso dalyviai privalo teikti šią paslaugą:  

 viso produkto pakartotinio naudojimo ir perdirbimo; ir (arba)  
 įrangos, kurios eksploatavimo laikas pasibaigė, komponentų atrankinio apdorojimo pagal EEĮ atliekų direktyvos VII priedą;  
 komponentų perdirbimo, siekiant gauti svarbiausių žaliavų.  

Paslauga turi apimti šią veiklą: 

- rinkimo; 

- konfidencialaus duomenų tvarkymo ir saugaus duomenų ištrynimo (išskyrus atvejus, kai tai atliekama įmonėje);  

- funkcinių bandymų, techninės priežiūros, remonto ir atnaujinimo, siekiant paruošti produktus naudoti pakartotinai4;  

- pakartotinai naudoti skirtų produktų perpardavimo; 

- komponentų išmontavimo, kad būtų galima naudoti pakartotinai, perdirbti ir (arba) šalinti. 

Teikdami paslaugą, jie turi pranešti apie paruoštos pakartotinai naudoti ar perparduotos pakartotinai naudoti įrangos dalį ir perdirbti paruoštos įrangos dalį.  

Paruošimas pakartotinai naudoti, perdirbimas ir šalinimas turi būti atliekami visiškai laikantis (naujos redakcijos) EEĮ atliekų direktyvos 2012/19/ES 8 straipsnio ir VII bei VIII priedų reikalavimų ir pateikiant 
nuorodą į atrankiniam apdorojimui skirtų komponentų sąrašą [žr. pridedamą aiškinamąją pastabą].  

Konkurso dalyviai taip pat privalo pateikti visų veiksmų, atliktų siekiant pagerinti svarbių žaliavų kobalto (baterijose) ir neodimio (standžiuosiuose diskuose) perdirbimą, įrodymus kartu su turima informacija 
apie kobalto ir neodimio kiekį, kaip numatyta Ekologinio projektavimo reglamento (ES) 2019/424 II priedo 3.3. dalies a punkte. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti išsamią informaciją apie surinkimo, duomenų saugojimo, įrangos paruošimo naudoti pakartotinai, perpardavimo naudoti pakartotinai ir perdirbimo (šalinimo) tvarką. Sutarties 
vykdymo metu tai turi apimti veiksmingus naudojamų EEĮ tvarkymo įrenginių atitikties įrodymus ir tam tikrų komponentų, kuriuose gali būti svarbių žaliavų, atskyrimo ir tvarkymo įrodymus.  

Aiškinamoji pastaba: komponentai, kuriems reikalingas atrankinis apdorojimas 

Turi būti atliekamas šių komponentų atrankinis apdorojimas pagal EEĮ atliekų direktyvos VII priedą: 

• gyvsidabrio turintys komponentai,  
• baterijos,  

 
4 Kai kurios valstybės narės parengė standartus ir (arba) schemas, kurias valdžios institucijos gali nurodyti, norėdamos pateikti aiškesnę informaciją, kaip įrangą padaryti tinkamą naudoti pakartotinai ir perparduoti. 
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• didesnės kaip 10 cm2 ploto spausdintinės plokštės,  
• plastikas, kuriame yra bromintų liepsnos lėtiklių,  
• chlorfluorangliavandeniliai (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) arba hidrofluorangliavandeniliai (HFC), angliavandeniliai (HC),  
• išoriniai elektros kabeliai,  
• kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų (PCB),  
• ugniai atsparių keraminių pluoštų turintys komponentai,  
• elektrolitiniai kondensatoriai, turintys pavojingų medžiagų,  
• įranga, turinti ozono sluoksnį ardančių dujų arba dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (VAP) viršija 15, 
• ozoną ardančios dujos turi būti apdorotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2009. 
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Dalykas:  

• Naujo duomenų centro statyba 
• Esamo pastato išplėtimas, įrengiant naują duomenų centro ir serverių patalpos infrastruktūrą 
• Esamų serverių patalpų ir (arba) duomenų centrų konsolidavimas, įrengiant naujus ar esamus duomenų centrus 

TS5 Aplinkos stebėsena 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti naudojama naujai statant ar modifikuojant duomenų centrus. 

Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad objekte yra aplinkos kontrolės įrenginiai ir infrastruktūra, kurie atitinka EN 50600-2-3 standarto reikalavimus bei rekomendacijas ir kuriais gali būti matuojami: 

1) kompiuterių patalpų temperatūra: 

a) tiekiamo oro srauto temperatūra; 

b) grįžtamojo oro srauto temperatūra; 

c) temperatūra šaltame koridoriuje (angl. „cold aisle“) (jei naudojamas); 

c) temperatūra karštame koridoriuje (angl. „hot aisle“) (jei naudojamas); 

2) santykinis drėgnis: 

a) santykinis drėgnis išorėje; 

b) santykinis drėgnis kompiuterių patalpoje; 

3) oro slėgis po prieigos juodgrindėmis (jei įrengtos prieigos juodgrindės); 

4) aušinimo skysčio srautas (jei aplinkos kontrolės sistemos modelis priklauso nuo skysčių judėjimo, pvz., aušinimo vandeniu). 

Jie taip pat turi informuoti apie savo siūlomą įdiegti išsamią matavimo sistemą. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti stebėsenos sistemos, kurią ketina įdiegti, projektus ir technines specifikacijas bei nurodyti, kaip ji padės užtikrinti numatytos matavimo sistemos išsamumą pagal EN 50600-2-3. 
Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar įgyvendinama geriausia praktika, pasilieka teisę reikalauti tinkamos trečiosios šalies atlikto duomenų centro audito ataskaitos.  
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 TS6 Geriausia praktika paremta aušinimo sistema – nauja duomenų centrų statyba ar jų 
modernizavimas  

Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad projekte remiamasi „pageidaujamais“ naujausioje [ES 
elgesio kodekso arba EN50600 TR99-1] redakcijoje išvardytais geriausios praktikos 
pavyzdžiais, susijusiais su šiais projektavimo aspektais:  

• oro srauto sistemos valdymas ir projektavimas;  

• aušinimo įrenginiai;  

• kompiuterių patalpos oro kondicionieriai / oro skirstytuvai. 

Be to, jei tik įmanoma, turi būti remiamasi geriausia praktika savaiminio aušinimo ir taupaus 
aušinimo srityje (taip pat žr. pridedamą aiškinamąją pastabą) ir reikia atlikti aušinimo sistemų 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos ateityje bei rizikos vertinimą. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti projektus ir brėžinius, kuriuose remiamasi ES elgesio kodekso / 
EN50600 TR99-1 geriausia praktika. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar 
įgyvendinama geriausia praktika, pasilieka teisę reikalauti trečiosios šalies atlikto duomenų 
centro audito ataskaitos. 

Prisijungimo prie ES elgesio kodekso atveju konkurso dalyvis turi užpildyti ataskaitos formą5, 
pateikiamą registruojantis ES elgesio kodekse, įskaitant numatomos praktikos įgyvendinimo 
plano aprašymą. Taip pat turi būti pateiktas Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC 
GD) suteikto dalyvio statuso įrodymas. 

Pagal sutarties vykdymo sąlygą taip pat bus stebima, ar dalyvis pripažįsta ES elgesio kodekso 
nuostatas ir kaip įgyvendinama geriausia praktika. 

 

Aiškinamoji pastaba: savaiminio aušinimo ir taupaus aušinimo praktikos 

Savaiminis aušinimas / taupus aušinimas yra aušinimo koncepcija, kurią taikant aušinimo įrenginiai suprojektuojami taip, kad dalį arba visus įrenginių aušinimo poreikius patenkintų žemos temperatūros 
aplinkos sąlygos, taip sumažinant ar net visiškai pašalinant priklausomybę nuo bet kokios rūšies mechaninio aušinimo, įskaitant kompresoriais. Tai leidžia gerokai sumažinti energijos suvartojimą.  

Savaiminio aušinimo galimybės padidėja esant vėsesniam bei sausesniam klimatui ir ten, kur naudojami padidėjusios temperatūros nustatytieji taškai. 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Dalykas:  

• Esamo pastato išplėtimas, įrengiant naują duomenų centro ir (arba) serverių patalpos infrastruktūrą 
• Kolokacijos paslaugų pirkimas 
• Prieglobos paslaugų pirkimas 
• Debesijos paslaugų pirkimas 

 TS7 Geriausia praktika paremta aušinimo sistema – esami kolokacijos arba prieglobos 
paslaugų duomenų centrai 

Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad duomenų centre bus remiamasi „pageidaujamais“ 
naujausioje [ES elgesio kodekso arba EN50600 TR99-1] redakcijoje išvardytais geriausios 
praktikos pavyzdžiais, susijusiais su šiais projektavimo aspektais: 

• oro srauto sistemos valdymas ir projektavimas;  

• aušinimo įrenginiai;  

• kompiuterių patalpos oro kondicionieriai / oro skirstytuvai. 

Be to, jei tik įmanoma, turi būti remiamasi geriausia praktika savaiminio aušinimo ir taupaus 
aušinimo srityje (taip pat žr. pridedamą aiškinamąją pastabą). 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis privalo pateikti įrodymus dėl [atnaujinto dalyvavimo įgyvendinant ES 
elgesio kodeksą ar trečiosios šalies atlikto pageidaujamų praktikų įgyvendinimo pagal 
EN50600 TR99-1 patikrinimo].  

Konkurso dalyvis turi pateikti užpildytą ataskaitos formą6, kurioje būtų aprašoma 
pageidaujamų geriausių praktikų, susijusių su anksčiau išvardytais projektavimo aspektais, 
įgyvendinimo padėtis. 

Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar įgyvendinama geriausia praktika, pasilieka 
teisę reikalauti tinkamos trečiosios šalies atlikto duomenų centro audito ataskaitos.  

Turi būti pateiktas bet kurios iš išvardytų „pageidaujamų“ geriausių praktikų nenaudojimo 
pagrindimas. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Aiškinamoji pastaba: savaiminio aušinimo ir taupaus aušinimo praktikos 

Savaiminis aušinimas / taupus aušinimas yra aušinimo koncepcija, kurią taikant aušinimo įrenginiai suprojektuojami taip, kad dalį arba visus įrenginių aušinimo poreikius patenkintų žemos temperatūros 
aplinkos sąlygos, taip sumažinant ar net visiškai pašalinant priklausomybę nuo bet kokios rūšies mechaninio aušinimo, įskaitant kompresoriais. Tai leidžia gerokai sumažinti energijos suvartojimą.  

Savaiminio aušinimo galimybės padidėja esant vėsesniam bei sausesniam klimatui ir ten, kur naudojami padidėjusios temperatūros nustatytieji taškai. 

Dalykas:  

• Naujo duomenų centro statyba 
• Esamo pastato išplėtimas, įrengiant naują duomenų centro ir serverių patalpos infrastruktūrą 
• Esamų serverių patalpų ir (arba) duomenų centrų konsolidavimas, įrengiant naujus ar esamus duomenų centrus 

TS8 Pasirengimas užtikrinti pakartotinį atliekinės šilumos panaudojimą 

Rekomenduojama įtraukti šią techninę specifikaciją tik tuo atveju, jei objekte ar greta jo yra reikalinga šiluma 
arba jei valdžios institucija nurodė aiškią suplanuotą arba potencialią šilumos panaudojimo galimybę objekte 
arba greta jo. 

Duomenų centre arba serverio patalpoje turi būti numatytos būsimojo šilumos perdavimo vamzdynų ar kitų 
tinklų išdėstymo schemos, kad būtų galima tinkamai pritaikyti objekto vandens tiekimo sistemą arba 
palengvinti jos modifikavimą taip, kad aušinimo kontūrai pasiektų kiekvieną serverių stelažų eilę ir aušinimo 
skysčiu modulius būtų galima lengvai modifikuoti vėliau.  

 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti projekto inžinerinius brėžinius, rodančius, kad įrengta vandens tiekimo sistema 
su kontūrais į kiekvieną serverių stelažų eilę arba išdėstymas suprojektuotas taip, kad jį būtų galima lengvai 
modifikuoti. 

 

Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti šio kriterijaus įgyvendinimą, pasilieka teisę reikalauti tinkamos 
trečiosios šalies atlikto duomenų centro audito ataskaitos. 

 

 

TS8 Pakartotinis atliekinės šilumos panaudojimas 

Kriterijų reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į tai, ar vietoje yra galimybės naudotis centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemomis ir tinklais, kurie galėtų užtikrinti pakartotinį atliekinės šilumos 
panaudojimą tame pačiame objekte. Jei tokia prieiga yra, rekomenduojama parengti išsamią 
techninę specifikaciją. 

Duomenų centras turi būti prijungtas prie šilumos tinklo ir tiekti vietiniams šilumos 
vartotojams [procentinę dalį, kurią nustato perkančioji organizacija] % duomenų centro 
atliekinės šilumos kiekio, išreikšto pakartotinio energijos panaudojimo koeficientu (ERF)7. 

Kiekvienam objektui ERF turi būti apskaičiuojamas pagal EN 50600-4-6:2020 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti skaičiavimus ir šilumos pakartotinio panaudojimo sistemų bei 
jungčių projekto inžinerinius brėžinius. Iš tinklo operatoriaus turi būti gauti įrodymai apie 
sutartinius susitarimus arba ketinimų protokolus.  

Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti šio kriterijaus įgyvendinimą, pasilieka teisę 
reikalauti tinkamos trečiosios šalies atlikto duomenų centro audito ataskaitos. 

Įrodymu gali būti pripažintas trečiosios šalies atliktas ERF patikrinimas. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (pagal ISO 
50001) arba aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal EMAS arba ISO 14001) ataskaitos, 
kuriose apskaičiuotas ERF. 

 
7 Tai gali būti vartotojai tame pačiame objekte arba vartotojai, prisijungę prie duomenų centro tinklo per centralizuoto šilumos tiekimo tinklą. 
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 TS9 Atsinaujinančiosios energijos koeficientas (REF) 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Prieš taikant šį kriterijų, 
perkančiajai organizacijai siūloma ištirti rinką, įvertinant potencialius tiekėjus ir tiekimo 
vietoje prieinamumą. 

Duomenų centro atsinaujinančiosios energijos koeficientas turi būti lygus 1 (100 % 
atsinaujinančiųjų išteklių). Duomenų centrui tiekiamos ir jame sunaudotos energijos REF turi 
būti apskaičiuojamas pagal EN 50600-4-3. 

Elektros energija, kuri įtraukiama apskaičiuojant REF, turi būti gaunama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/28/EB. 

Tikrinimas 

Turi būti deklaruoti REF ir elektros energijos tiekimo ir naudojimo duomenys bei apkrovos 
profiliai, kuriais grindžiami skaičiavimai. 

Įrodymu gali būti pripažintas trečiosios šalies atliktas REF patikrinimas. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (pagal ISO 
50001) arba aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal EMAS arba ISO 14001) ataskaitos, 
kuriose apskaičiuotas REF. 
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 TS10 Visuotinio atšilimo potencialą (VAP) turintys šaltnešių mišiniai  

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. 

Taip pat žr. AC11. 

Duomenų centro aušinimo sistemoje naudojamų šaltnešių mišinio visuotinio atšilimo 
potencialo (VAP) rodiklio svertinis vidurkis neturi viršyti 10, nebent būtų įrodyta, kad dėl 
išskirtinių aplinkybių nebūtų įmanoma naudoti šių šaltnešių arba tai sumažintų aušinimo 
sistemos energijos efektyvumą.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti visuotinio atšilimo potencialo rodiklio svertinio vidurkio 
apskaičiavimą, įskaitant šaltnešių, naudojamų vietose arba teikiant paslaugas, aprašą, bei 
įrodyti suderinamumą su metodu, aprašytu Reglamento (ES) Nr. 517/2014 IV priede. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (ISO 
50001) arba aplinkosaugos vadybos sistemos (EMAS arba ISO 14001) ataskaitos dėl šaltnešių 
naudojimo. 

Dokumentuojamos išskirtinės aplinkybės, neleidžiančios naudoti šaltnešių, kurių VAP 
svertinio vidurkio intervalas yra nuo 0 iki 10. 
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3.3 Sutarties sudarymo kriterijai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

Dalykas:  
IT įrangos, darančios mažesnį poveikį aplinkai, pirkimas 

AC1 Serverių neveikos galia 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Šis kriterijus turėtų būti taikomas tik derinant su TS1. Tada serveriams, kurie atitinka TS1, gali būti skiriami papildomi balai už jų neveikos galią. 

Tai taikytina tik tuo atveju, jei produkto tipas (pvz., stovo arba bokštiniai serveriai, 1 lizdo arba 2 lizdų serveriai) ir sistemos charakteristikos, turinčios įtakos suvartojamos energijos kiekiui (pvz., CPU 
našumas, serveris su maitinimo pertekliumi ar be jo, atmintinės, diskai, papildomi įrenginiai), yra aprašytos techninėje specifikacijoje.  

Išskyrus atspariuosius serverius, HPC (našiosios kompiuterinės sistemos) serverius bei serverius su integruotais APA (pagalbiniais apdorojimo spartintuvais), gali būti skiriama ne daugiau kaip x balų [turi būti 
nurodyta]. Balai turi būti skiriami serverių modeliams, atsižvelgiant į patobulinimo lygį, susijusį su minimaliomis energinio efektyvumo ribinėmis vertėmis, apskaičiuotomis pagal serverio tipą, remiantis 
Komisijos reglamentu (ES) 2019/424, nustatančiu ekologinio projektavimo reikalavimus serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti išsamius atskirų serverių neveikos galios apskaičiavimus, remdamasis bandymais pagal EN 303470 ir laikydamasis Komisijos reglamento (ES) 2019/424 (taip pat žr. pridedamą 
aiškinamąją pastabą). Jei siūloma naudoti skirtingas serverio modelių konfigūracijas, tada reikia deklaruoti aukščiausio ir žemiausio lygio konfigūracijų patikrinto veikimo parametrus. Kitu atveju konkurso 
dalyvis gali įrodyti atitiktį, pateikdamas to paties modelio panašiai sukonfigūruoto serverio bandymo ataskaitą. 

Aiškinamoji pastaba: serverių neveikos galios apskaičiavimas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/424 

EN 303 470 yra pagrįstas SERT 2 versijos bandymų metodika ir apima specifinį neveikos galios bandymą, aktyviosios galios apskaičiavimą ir aktyviojo efektyvumo parametrą. Pagal ekologinio projektavimo 
reikalavimus šią informaciją gamintojai privalo paskelbti viešai.  

Norint taikyti pagrindinius kriterijus, reikia apskaičiuoti minimalią kiekvieno serverio tipo ribinę vertę, atsižvelgiant į papildomus serverio komponentus, kurie turi būti įtraukti į pasiūlymą, taip pat įtraukti į 
kvietimą dalyvauti konkurse. 

Ekologinio projektavimo metodas išsamiai aprašytas šio kriterijų dokumento III priede. Kiekviena ribinė vertė turi būti apskaičiuojama pagal šią lygtį: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

Pbase – neveikos būsenoje suvartojamos bazinės galios leidžiamoji vertė, nurodyta 3 lentelėje, o ∑Padd_i – neveikos būsenoje naudojamų papildomų komponentų suvartojamos bazinės galios leidžiamųjų verčių, 
nustatytų 4 lentelėje, suma. „Blade“ tipo serverių atveju Pidle vertė apskaičiuojama kaip bendra išmatuota galia, padalyta iš „Blade“ tipo serverių, sumontuotų išbandytame „Blade“ tipo bloke, skaičiaus.  
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 AC2 Naudojamo serverio energijos poreikis 

Šis kriterijus rekomenduojamas, jei perkančioji organizacija nori kviesti teikti pasiūlymus, 
paremtus prognozuojamam IT darbo krūviui sunaudojama energija, ir tada stebėti šį rodiklį 
veikimo metu. Turi būti taikoma kartu su sąlyga CPC1. 

Balai bus skiriami remiantis sunaudojamos energijos apytikriais skaičiavimais, įtraukiant visus 
serverių tipus ir jų konfigūracijas, kurios turi būti diegiamos duomenų centre.  

Skirtingų serverių konfigūracijų veiksmingumas gali būti interpoliuojamas iš aukščiausios ir 
žemiausios konfigūracijos bandymų duomenų. Skaičiavimai gali būti grindžiami perkančiosios 
organizacijos nurodytais darbo krūviais.  

Maksimalus balų skaičius bus skiriamas pasiūlymui su mažiausiu sunaudojamos energijos 
kiekiu. Visiems kitiems pasiūlymams balai bus skiriami proporcingai geriausiam pasiūlymui. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis privalo pateikti išsamų naudojamos energijos skaičiavimą, paremtą [turi būti 
nurodyta]:  

• EN 303470 naudojamos energijos metodu, taikant standartizuotus darbo krūvius; arba 

• bandymų protokolu, kurį turi nurodyti perkančioji organizacija. 

Jei konfigūracijų veiksmingumas buvo interpoliuotas pagal bandymų duomenis, turi būti 
pateikta informacija apie taikytus metodus.  

 

Dalykas:  
IT konsolidavimo ar virtualizavimo paslaugų pirkimas 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Turi būti taikoma kartu su sąlyga CPC 4.2. 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

AC3 Serverio naudojimas 

Balai bus skiriami atsižvelgiant į numatomą metinį vidutinį serverio naudojimo lygį, pagrįstą perkančiųjų organizacijų duomenų tvarkymo ir apdorojimo reikalavimais. Balai bus skiriami laikantis šių intervalų: 

> 70 %: [nurodytų] balų 

40–70 %: 0,8 x [nurodytų] balų 

25–40 %: 0,5 x [nurodytų] balų 

Tikrinimas 
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Konkurso dalyvis, remdamasis SC1 aprašytomis priemonėmis, turi pateikti numatomo naudojimo modelius, skaičiavimus ar vertinimus. 

Dalykas:  
Serveriams, kurių eksploatavimo laikas baigiasi, skirtų paslaugų pirkimas 

AC4 Serverių gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti taikoma kartu su kriterijumi TS4. 

Balai bus skiriami pakartotinio naudojimo ir perdirbimo paslaugų teikėjams, užtikrinantiems, kad spausdintinės plokštės ir išoriniai kabeliai, netinkami pakartotinai naudoti, būtų surinkti atskirai ir perdirbti.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti įrodymą, kad atitinkami komponentai buvo perdirbti.  

Dalykas:  
Naujo / esamo duomenų centro statyba / modernizavimas 

AC5 Naudojamos energijos efektyvumas (angl. „Power Usage Effectiveness“, PUE) – „Designed PUE“  

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Taikoma statant / modernizuojant naują / esamą duomenų centrą, kai jau gali būti nustatytas IT sistemos suvartojamos energijos kiekis. 

Balai bus skiriami pasiūlymui su geriausius rezultatus užtikrinančiu „Designed PUE“ (dPUE) (visas nurodytų balų skaičius) esant tam tikrai IT sistemos apkrovai (pvz., 50 % projektinės apkrovos) ir 
konkrečioms aplinkos sąlygoms. PUE vertė turi būti nustatyta pagal ISO/IEC 30134:2016 standarto 2 dalies, EN 50600-4-2:2016 standarto arba lygiaverčius reikalavimus. 
 
Tikrinimas 

Konkurso dalyvis privalo pateikti projektinius skaičiavimus, kurie parodytų, kaip buvo apskaičiuota PUE vertė pagal ISO/IEC 30134:2016 standarto 2 dalies, EN 50600-4-2:2016 standarto arba lygiaverčius 
reikalavimus. 

 

Dalykas:  
Įmonės duomenų centro / serverio patalpų eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas  
AC6 Naudojamos energijos efektyvumas (angl. „Power Usage Effectiveness“, PUE) – naudojamos energijos efektyvumo pagerinimo galimybės  

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Taikytina esamo duomenų centro veiklai ir priežiūrai, kai žinomos ankstesnės jo PUE vertės. Taip pat gali būti taikoma serverių patalpoms, jei jos turi specialią aušinimo infrastruktūrą.  

Balai bus skiriami atsižvelgiant į konkurso dalyvio numatytas tobulinimo galimybes, palyginti su ankstesne pamatine PUE verte [turi pateikti perkančioji organizacija]. Skaičiavimai pasiūlymuose turi būti 
atliekami remiantis ankstesne IT sistemos apkrova ir perkančiosios organizacijos nustatytomis aplinkos sąlygomis. PUE vertė turi būti nustatyta pagal ISO/IEC 30134:2016 standarto 2 dalies, EN 50600-4-
2:2016 standarto arba lygiaverčius reikalavimus. 
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Tikrinimas 
Konkurso dalyviai privalo pateikti skaičiavimus, kurie parodytų, kaip buvo nustatyta PUE vertė pagal ISO/IEC 30134:2016 standarto 2 dalies, EN 50600-4-2:2016 standarto arba lygiaverčius reikalavimus. 
Dalykas: 
Naujo / esamo duomenų centro statyba / modernizavimas 

 AC7 Aušinimo sistemos suvartojamos energijos kiekis 
Balai bus skiriami atsižvelgiant į apskaičiuotą suvartojamos aušinimo energijos kiekį, reikalingą 
suprojektuotam duomenų centrui eksploatuoti esant standartinėms veiklos vietai būdingoms 
klimato sąlygoms. Balai bus skiriami pasiūlymui su geriausius rezultatus užtikrinančia 
koncepcija (visas nurodytų balų skaičius). 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti projektui įvertinti reikalingus dokumentus, modelius ir 
skaičiavimus. 

 

  AC8 Pakartotinis atliekinės šilumos panaudojimas (naujų duomenų centrų atveju) 

Kriterijų reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į tai, ar vietoje yra galimybės naudotis centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemomis ir tinklais. Jei valdžios institucija nustato, kad vietoje yra tokios 
galimybės, rekomenduojama nustatyti išsamų sutarties sudarymo kriterijų. 

Balai bus skiriami konkurso dalyviams, kurie įsipareigoja daugiau kaip x % [procentinę dalį, 
kurią nustato perkančioji organizacija] duomenų centro atliekinės šilumos kiekio, išreikšto 
pakartotinio energijos panaudojimo koeficientu (ERF), tiekti vietos galutiniams vartotojams. 
Papildomas balas bus skiriamas už kiekvienus papildomus 10 % duomenų centro tiekiamos 
atliekinės šilumos.  

Kiekvienam objektui ERF turi būti apskaičiuojamas pagal EN 50600-4-6:2020 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti skaičiavimus pagal ETSI ES 205 200-2-1 ar lygiaverčio standarto 
reikalavimus ir šilumos pakartotinio panaudojimo sistemų bei jungčių projekto inžinerinius 
brėžinius. Iš potencialių šilumos vartotojų turi būti gauti įrodymai apie sutartinius susitarimus 
arba ketinimų protokolus. 
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Dalykas: 

• Kolokacijos paslaugų pirkimas 
• Prieglobos paslaugų pirkimas 
• Debesijos paslaugų pirkimas 
• Įmonės duomenų centro / serverių patalpų eksploatavimas ir priežiūra 

 
 AC9 Pakartotinis atliekinės šilumos panaudojimas (valdymo paslaugų atveju) 

Rekomenduojama taikyti šį išsamų sutarties sudarymo kriterijų, jei perkama paslauga.  
 
Balai bus skiriami atsižvelgiant į įrenginiams, kurie bus naudojami vykdant sutartį, 
deklaruojamą pakartotinio energijos panaudojimo koeficientą (ERF). Balai turi būti skiriami 
proporcingai konkurso dalyvio, pateikusio didžiausią energijos pakartotinio panaudojimo 
koeficientą, pasiūlymui. 
Kiekvienam objektui ERF turi būti apskaičiuojamas pagal EN 50600-4-6:2020 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus. 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti skaičiavimus pagal EN 50600-4-6:2020 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus.  

Įrodymu gali būti pripažintas trečiosios šalies atliktas ERF patikrinimas. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (pagal ISO 
50001) arba aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal EMAS arba ISO 14001) ataskaitos, kuriose 
apskaičiuotas ERF. 

 
AC10 Atsinaujinančiosios energijos koeficientas (REF) 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Balai skiriami tik konkurso dalyviams, kurie įvykdo 
būtiniausius IT, mechaninių ir elektros sistemų veikimo reikalavimus. Debesijos paslaugų atveju gali būti 
reikalaujama nurodyti REF apskaičiuojant vidutinę visų veiklos vietų, kuriose teikiamos paslaugos, vertę. 

Balai turi būti skiriami proporcingai konkurso dalyvio, kurio nurodyta energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
dalis bendrame sunaudojamos energijos kiekyje yra didžiausia, pasiūlymui. 

AC10 Atsinaujinančiosios energijos koeficientas (REF) 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Balai skiriami tik konkurso 
dalyviams, kurie įvykdo būtiniausius IT, mechaninių ir elektros sistemų veikimo reikalavimus. 
Debesijos paslaugų atveju gali būti reikalaujama nurodyti apkrovą atitinkantį REF 
apskaičiuojant vidutinę visų veiklos vietų, kuriose teikiamos paslaugos, vertę. 

Balai turi būti skiriami proporcingai konkurso dalyvio, kurio nurodyta apkrovą atitinkanti 
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Duomenų centrui tiekiamos ir jame sunaudotos energijos REF turi būti apskaičiuojamas pagal EN 50600-4-38. 

Elektros energija, kuri įtraukiama apskaičiuojant REF, turi būti gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2009/28/EB9. 

Tikrinimas 

Turi būti deklaruoti REF ir elektros energijos tiekimo bei naudojimo duomenys, kuriais grindžiami 
skaičiavimai.  

Įrodymu gali būti pripažintas trečiosios šalies atliktas REF patikrinimas. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (pagal ISO 50001) arba 
aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal EMAS arba ISO 14001) ataskaitos, kuriose apskaičiuotas REF. 

 

energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalis bendrame sunaudojamos energijos kiekyje yra 
didžiausia, pasiūlymui. 

Duomenų centrui tiekiamos ir jame sunaudotos energijos REF turi būti apskaičiuojamas pagal 
EN 50600-4-3. Tokiu atveju elektros energijos gamybos pajėgumų apkrovos profilis turi būti 
susietas su projektuojamu duomenų centro apkrovos profiliu.  

Elektros energija, kuri įtraukiama apskaičiuojant REF, turi būti gaunama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/28/EB. 

Tikrinimas 

Turi būti deklaruoti REF ir elektros energijos tiekimo ir naudojimo duomenys bei apkrovos 
profiliai, kuriais grindžiami skaičiavimai.  

Įrodymu gali būti pripažintas trečiosios šalies atliktas REF patikrinimas. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (pagal ISO 
50001) arba aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal EMAS arba ISO 14001) ataskaitos, kuriose 
apskaičiuotas REF. 

 
Aiškinamoji pastaba: Kilmės garantija 

Pagal ES direktyvas 2009/28/EB ir 2004/8/EB visos ES šalys yra teisiškai įpareigotos parengti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, kilmės garantijos schemas. Tai geras teisinis 
patikrinimo pagrindas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiuo metu skirtingose valstybėse narėse sąlygos dėl kilmės garantijų schemų privalomo taikymo gali skirtis.  

Kitu atveju tiekėjas galėtų pateikti nepriklausomą įrodymą, kad atitinkamas elektros energijos kiekis buvo pagamintas iš išteklių, kurie apibrėžti kaip atsinaujinantieji (pvz., parduodamas nepriklausomos 
išduodančios įstaigos sertifikatas, kurį patvirtino vyriausybė). Dar viena alternatyva būtų, jei tiekiama elektra turėtų 1 tipo ekologinį ženklą, kurio apibrėžimas būtų bent jau toks pat griežtas kaip pateiktasis 
Direktyvoje 2009/28/EB. 

 
AC11 Visuotinio atšilimo potencialą (VAP) turintys šaltnešių mišiniai  

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. 

Taip pat žr. TS10. 

Balai konkurso dalyviui skiriami atsižvelgiant į duomenų centro aušinimo sistemoje naudojamų šaltnešių 
mišinio visuotinio atšilimo potencialo (VAP) rodiklio svertinį vidurkį. Jis turi būti apskaičiuotas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 517/2014 IV priedą (žr. aiškinamąją pastabą). Balai turi būti skiriami taikant 
koeficientus pagal atitinkamus intervalus, į kuriuos patenka gautas VAP svertinis vidurkis. Gali būti skiriama 

 

 
8 EUROPOS STANDARTAS EN 50600-4-3. Informacinės technologijos. Duomenų centro įrenginiai ir infrastruktūros. 4-3 dalis. Atsinaujinančiosios energijos koeficientas: atsinaujinančiosios energijos koeficientas. 
9 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Nuo 2021 m. birželio 30 d. bus taikoma atsinaujinančiųjų išteklių apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 
2018/2001/ES, panaikinančioje Direktyvą 2009/28/EB. 
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ne daugiau kaip x balų [reikia nurodyti]: 

• x balų, kai VAP svertinio vidurkio intervalas yra nuo 0 iki 10; 

• 0,6 x balų, kai VAP svertinio vidurkio intervalas yra nuo 11 iki 150; 

• 0,2 x balų, kai VAP svertinio vidurkio intervalas yra nuo 151 iki 750. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti visuotinio atšilimo potencialo rodiklio svertinio vidurkio apskaičiavimą, 
įskaitant šaltnešių, naudojamų vietose arba teikiant paslaugas, aprašą, bei įrodyti suderinamumą su metodu, 
aprašytu Reglamento (ES) Nr. 517/2014 IV priede.  

Konkurso dalyvis turi pateikti įrodymus dėl šaltnešių, kurie nurodyti skaičiavimuose, naudojimo. 

Įrodymu gali būti laikomos trečiosios šalies patikrintos energijos valdymo sistemos (ISO 50001) arba 
aplinkosaugos vadybos sistemos (EMAS arba ISO 14001) ataskaitos dėl šaltnešių naudojimo.  

Aiškinamoji pastaba: šaltnešių mišinio bendro VAP apskaičiavimo metodas pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 IV priedą  

Mišinio VAP apskaičiuojamas kaip svertinis vidurkis, t. y. kaip atskirų medžiagų svorio dalių ir jų VAP sandaugų suma, jei nenurodyta kitaip, įskaitant medžiagas, kurios nėra fluorintos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos. Formulė pateikta toliau: 

�(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ž𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) + (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ž𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) + (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ž𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) 

Kur % yra svorio procentinė dalis, kai svorio nuokrypis yra ± 1 %. Šaltnešių VAP vertės yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priede. 

Dokumentacijos dėl fluorintų dujų kiekio ir tipo jau reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 6 straipsnį.  
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3.4 Sutarties vykdymo sąlygos  
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

Dalykas:  

• Įmonės duomenų centrų arba serverių patalpų eksploatavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas  
  CPC1 IT energijos sąnaudų stebėsena 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Turi būti taikoma kartu su sąlyga 
AC2. 

Rangovas privalo teikti mėnesinius ir metinius duomenis apie IT įrangą, esančią duomenų 
centre. 
Energijos sąnaudų stebėsena turi atitikti EN 50600-2-2 standarto reikalavimus bei 
rekomendacijas. 
 

CPC2 IT įrangos naudojimo stebėsena  

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Turi būti taikoma kartu su sąlyga AC3. 

Rangovas turi reguliariai teikti su atitinkamu IT projektu susijusią optimizavimo analizę bei ataskaitą dėl su klientu suderintų naudojimo tikslų įgyvendinimo eigos. 
Paslaugų teikėjas privalo išmatuoti ir kas mėnesį pateikti ataskaitą dėl duomenų centre esančių serverių panaudojimo lygio pagal ISO 30134-5.  
 
Dalykas:  

• Serveriams, duomenų saugojimo įrenginiams ir tinklo įrangai, kurių eksploatavimo laikas baigiasi, skirtų paslaugų pirkimas 

CPC3 Ataskaita dėl serverių, duomenų saugojimo įrenginių ir tinklo įrangos paskirties gyvavimo ciklo pabaigoje 

(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti taikoma kartu su sąlyga TS4. 

Kai tik visi prietaisai bus parengti pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti, rangovas privalės pateikti inventoriaus būsenos ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyta pakartotinai panaudotų ar perdirbtų prietaisų 
dalis, taip pat informacija apie tai, ar jie liko ES ar buvo eksportuoti. 

Įrangos ir komponentų, kurie yra perdirbami ES, atveju turi būti pripažįstami šie perdirbimo įmonių įrodymai: 

• leidimas, išduotas nacionalinės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2008/98/EB 23 straipsnį; arba  

• trečiosios šalies parengtas atitikties sertifikatas dėl techninių reikalavimų pagal EN 50625-1 arba lygiavertes atitikties schemas laikymosi. 
Kai įranga ir komponentai eksportuojami pakartotinai naudoti ar perdirbti, rangovai privalo pateikti šią informaciją apie gabenimą ir apdorojimą:  
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• pakartotinai naudoti skirtos įrangos gabenimo informacija pagal EEĮ atliekų direktyvos 2012/19/ES VI priedą.  
Eksportuojamų EEĮ atliekų tvarkymo už ES ribų atveju: trečiosios šalies parengtas sertifikatas dėl atitikties kriterijuje nustatytiems minimaliems EEĮ atliekų reikalavimams arba jos parengtas atitikties 
sertifikatas dėl techninių reikalavimų pagal EN 50625-1 arba lygiavertes atitikties schemas laikymosi10. 
 

 
10 Dokumento parengimo metu laikoma, kad toliau išvardytos atitikties schemos atitinka šiuos reikalavimus: WEEELABEX:2011 reikalavimas dėl „EEĮ atliekų apdorojimo“; Elektronikos perdirbėjų standartas „Atsakingas perdirbimas“ 
(R2:2013); „e-Stewards“ standartas 2.0, skirtas atsakingam elektroninės įrangos perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui užtikrinti; Australijos / Naujosios Zelandijos standartas AS/NZS 5377:2013 „Panaudotos elektrinės ir elektroninės 
įrangos surinkimas, saugojimas, gabenimas ir apdorojimas“.  
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Dalykas: 
– Naujo duomenų centro statyba 
– Esamo pastato išplėtimas, įrengiant naują duomenų centro ir serverių patalpų infrastruktūrą 
– Esamų serverių patalpų ir (arba) duomenų centrų konsolidavimo paslaugos, įrengiant naujus ar esamus duomenų centrus 

  CPC4 Naudojamos energijos efektyvumo (angl. „Power Usage Effectiveness“, PUE) 
parodymas perdavimo metu 

Turi būti taikoma kartu su sąlyga AC5. Demonstracijas ir ataskaitas galima rengti modulių 
pagrindu, jei tai tikslinga duomenų centro projektavimo ir jo įgyvendinimo etapais požiūriu. 

Duomenų centro sistemos / integruotos sistemos paleidimas turi apimti bandymą, kurio metu 
imituojama IT įrangos dalinė apkrova bei visa apkrova, maitinimo ir aušinimo sistemoms 
veikiant automatiniu režimu. 

Viso duomenų centro arba aiškiai nurodyto jo modulio energijos sąnaudos ir IT įrangos 
energijos sąnaudos turi būti registruojamos kartu su aplinkos sąlygomis. Tada faktines sąnaudas 
galima palyginti su AC5 apibrėžtais tikslais. 

Duomenys, atspindintys esamą PUE, turi būti parengti remiantis išmatuotomis vertėmis ir daline 
apkrova pagal ISO/IEC 30134:2016 standarto 2 dalies, EN 50600-4-2:2016 standarto arba 
lygiaverčius reikalavimus. 
 

Dalykas: 
Įmonės duomenų centrų ir serverio patalpų eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas  
CPC5 Naudojamos energijos efektyvumo (angl. „Power Usage Effectiveness“, PUE) įvesties duomenų stebėsena 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

Turi būti taikoma kartu su sąlygomis AC5 ir AC6. 

Duomenų centro operatorius turi pateikti mėnesinius ir metinius duomenis apie duomenų centro aušinimo sistemos suvartojamą energiją. Duomenų centro operatorius turi pateikti metinę ataskaitą, kurioje 
nurodomi metiniai vidutiniai ir mėnesiniai išskaidyti duomenys, susiję su bendru išmatuotu duomenų centro energijos suvartojimu, taip pat atskirų mechaninių ir elektros sistemų bei IT įrangos energijos 
suvartojimo apskaita. 
 
 
 
 

Dalykas: 
– Naujo duomenų centro statyba 
– Esamo pastato išplėtimas, įrengiant naują duomenų centro ir serverių patalpų infrastruktūrą 
– Esamų serverių patalpų ir (arba) duomenų centrų konsolidavimo paslaugos, įrengiant naujus ar esamus duomenų centrus 
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 CPC6 Geriausios praktikos projektų įgyvendinimas 
Šis kriterijus turėtų būti taikomas kartu su technine specifikacija TS6. 

Remiantis galutiniu projektu, vykdant sutartį duomenų centras turi būti [priimtas kaip ES elgesio 
kodekso dalyvis / patikrintas trečiosios šalies atsižvelgiant į EN 50600 TR99-1].  

Konkurso dalyvis turi pateikti galutinius projektus, leidžiančius prisijungti prie ES elgesio 
kodekso. Taip pat perkančiajai organizacijai turi būti perduodamos kasmet atnaujinamų 
ataskaitų formos versijų kopijos.  

Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar įgyvendinama geriausia praktika, pasilieka teisę 
reikalauti trečiosios šalies atlikto duomenų centro audito ataskaitos.  

Dalykas: 
Įmonės duomenų centrų ir serverio patalpų eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas  
 CPC7 Aušinimo sistemos suvartojamos energijos kiekio stebėsena 

Turi būti įtraukta, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis. Turi būti taikoma kartu su sąlyga 
AC7. 

Duomenų centro operatorius turi pateikti mėnesinius ir metinius duomenis apie duomenų centro 
aušinimo sistemos suvartojamą energiją. Stebėsena turi būti apibrėžta pagal EN 50600-4-2:2016 
standartą ar lygiavertes taisykles. 

  CPC8 Šilumos tiekimo ir tinklo jungties stebėsena  

Reikia įtraukti, kai duomenų centrą valdo trečioji šalis, taikant kartu su technine specifikacija 
TS8 ir sutarties sudarymo kriterijais AC8 bei AC9. 

Duomenų centro operatorius turi teikti mėnesinius ir metinius duomenis apie vietiniams šilumos 
vartotojams tiekiamą šilumą.  
Be to, pagal EN 50600-4-6:2020 arba lygiaverčio standarto reikalavimus turi būti apskaičiuotas 
pakartotinio energijos panaudojimo koeficientas (ERF) ir pateikta atitinkama ataskaita.  
Pareikalavus perkančiajai organizacijai tikrinimo tikslais turi būti suteikta prieiga prie įrenginio 
ir tinklo jungties duomenų centre. 
 
 
 
 

Dalykas:  

• Kolokacijos paslaugų pirkimas 
• Prieglobos paslaugų pirkimas 
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• Debesijos paslaugų pirkimas 
 

CPC9 Atsinaujinančiosios energijos koeficientas (REF)  

Turi būti taikoma kartu su sąlyga AC10. 

Duomenų centro arba elektros energijos gamybos pajėgumų, esančių veiklos vietoje ar netoliese esančiose veiklos vietose, operatorius turi kas mėnesį teikti duomenis apie nupirktos arba pagamintos 
atsinaujinančiosios energijos kiekį. Trečiųjų šalių operatoriai taip pat palyginimo tikslais turi teikti duomenis apie išmatuotą bendrą duomenų centro suvartotą energijos kiekį. 
 
Dalykas:  

• Kolokacijos paslaugų pirkimas 
• Prieglobos paslaugų pirkimas 
• Debesijos paslaugų pirkimas 
• Įmonės duomenų centrų ir (arba) serverio patalpų eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas 

 CPC10 Visuotinio atšilimo potencialą (VAP) turintys šaltnešių mišiniai 

Turi būti įtraukta, jei taikomas kriterijus AC11. 

Duomenų centro projekto operatorius privalo stebėti ir tikrinti konkurso etape apskaičiuotą 
aušinimo sistemos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Vieną kartą per veiklos metus turi būti teikiama ataskaita apie vykdant stebėseną nustatytą 
faktinį išmetamų teršalų kiekį, susiejant jį su išmatuotu suvartotos energijos kiekiu, ir, jei 
pageidaujama, suteikiama galimybė trečiosioms šalims atlikti patikrinimą. 
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4 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDOS 
Gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) įvertinimas yra metodas, skirtas visoms tiriamo produkto ar 
tiriamos paslaugos sąnaudoms įvertinti. Valdžios institucijos gyvavimo ciklo sąnaudų 
modelis daugiausia priklauso nuo taikomo verslo modelio tipo. Serverių patalpų ir įmonių 
duomenų centrų atveju valdžios institucija, kaip duomenų centrų / serverių patalpų savininkė, 
yra atsakinga už kapitalo išlaidas (CAPEX), įskaitant IT, mechaninės bei elektros įrangos 
pirkimą ir įrengimą pastate, taip pat pastato infrastruktūrą. Be to, valdžios institucija 
tiesiogiai padengia eksploatavimo pabaigoje susidarančias išlaidas, susijusias su objekto 
eksploatavimo nutraukimu. 
Dėl duomenų centrų paslaugų pirkimo tendencijos (pvz., pasirenkant kolokacijos arba 
valdomų paslaugų teikėjų (MSP) modelius) valdžios institucijų išlaidų modelis keičiasi – 
kapitalo išlaidos (CAPEX) mažėja, o veiklos sąnaudos (angl. „Operational Expenditure“, 
OPEX), susijusios su mokamais mokesčiais už perkamas paslaugas, didėja. 1 lentelėje 
pateikiama informacija, leidžianti suprasti duomenų centrų ir serverių patalpų gyvavimo ciklo 
sąnaudų struktūrą. 
1 1. Orientacinės gyvavimo ciklo sąnaudos, tenkančios duomenų centrų savininkams ir 

klientams 

Sąnaudų kategorija Sąnaudų duomenų centrų savininkams / klientams 
intervalas (visų gyvavimo ciklo sąnaudų suskirstymas %) 

 Serverių 
patalpos 

Įmonės 
duomenų 
centrai 

Kolokacija MSP 

CAPEX įrenginiai  1–5 % 15–20 % 1–5 % 0 % 

CAPEX IT 30–60 % 30–40 % 40–50 % 0 % 

OPEX įrenginiai 10–30 % 10–15 % 5–15 % 35–50 % 

OPEX IT 20–40 % 25–35 % 30–40 % 50–70 % 

Eksploatavimo 
nutraukimas 

5–10 % 5–10 % 1–5 % 0 % 

Įrenginių gyvavimo ciklo 
pabaiga 

1–5 % 1–5 % Netaikoma Netaikoma 

 
ES ŽVP kriterijai, nustatyti duomenų centrams, serverių patalpoms ir debesijos paslaugoms, 
turės teigiamą įtaką kai kurioms pagrindinėms sąnaudų sudedamosioms dalims, į kurias 
turėtų būti atsižvelgiama per visą duomenų centro gyvavimo ciklą. Nors tiksliai apskaičiuoti 
konkrečias sutaupytas sąnaudas labai sudėtinga, taikant šiuos kriterijus galima reikšmingai 
sumažinti gyvavimo ciklo sąnaudas. Toliau patiektas numatomo kiekvieno kriterijų rinkinio 
poveikio GCS kokybinis aprašymas. 
Su IT įranga susijusios išlaidos 

• Su serverių energijos vartojimo efektyvumu susiję kriterijai gali padėti 
sumažinti įrenginio OPEX sąnaudas (dėl tiesioginio serverių suvartojamos 
elektros energijos kiekio sumažėjimo). Tokiu būdu taip pat gali būti padidinti 
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duomenų centro skaičiavimo pajėgumai ir išvengta būtinybės išplėsti 
infrastruktūrą bei su tuo susijusių išlaidų (turinčių įtakos ir CAPEX, ir OPEX). 

• Su serverių optimizavimu susiję kriterijai. Geresnis panaudojimas padeda 
sumažinti CAPEX sąnaudas, nes tas pats darbas atliekamas naudojant mažiau 
IT įrangos. Be to, taupomos OPEX energijos sąnaudos, nes sumažėja 
mechaninio ir elektrinio aušinimo poreikiai. 

• Su gyvavimo ciklo pabaigos valdymu susiję kriterijai gali būti taikomi 
siekiant paskatinti gamintojus ir specializuotas EEĮ atliekų tvarkymo įmones 
teikti pasiūlymus dėl eksploatuoti nebetinkamos įrangos. Tai gali padėti 
susigrąžinti dalį tam tikros įrangos likutinės vertės. 

• Su galimybe remontuoti ir atnaujinti IT įrangą susiję kriterijai gali būti 
naudingi mažinant veiklos sąnaudas, susijusias su įrangos technine priežiūra 
(OPEX IT). Šios išlaidos per duomenų centro gyvavimo laiką gali prilygti 
pradinėms kapitalo išlaidoms.  

• Kriterijai, susiję su IRT veikimo intervalu. Aušinimo išlaidos užima svarbią 
dalį bendroje didelių duomenų centrų elektros energijos sąskaitoje. IT įrangos, 
galinčios atlaikyti įvairias aplinkos sąlygas (veikimo, kuris nėra 
nepertraukiamas), pirkimas leidžia užtikrinti didesnį duomenų centro 
lankstumą ir sumažinti sąnaudas. Šie aspektai ypač svarbūs tuo atveju, jei 
tokiai įrangai gali būti naudojamos savaiminio ir (arba) taupaus aušinimo 
sistemos, taip sumažinant eksploatuojamus mechaninių ir elektros sistemų 
pajėgumus ir įrangos kapitalo bei veiklos sąnaudas. Nors numatomos kapitalo 
išlaidos IT įrangai yra didesnės, mažesnės su energijos sąnaudomis susijusios 
išlaidos kompensuos šią pradžioje didesnę pirkimo kainą. 

 
Su mechaninėmis ir elektros sistemomis susijusios išlaidos 

• Su naudojamos energijos efektyvumu (angl. „Power Usage Effectiveness“, 
PUE) susiję kriterijai. Pagerinti naudojamos energijos efektyvumą galima 
įgyvendinant įvairias strategijas, pvz., vienu metu diegiant mechaninės ir 
elektros įrangos efektyvumo, darbo sąlygų ir šiluminės konstrukcijos 
patobulinimus. Sumažinus energijos suvartojimą, sumažėja veiklos sąnaudos. 

• Su pakartotiniu atliekinės šilumos naudojimu susiję kriterijai. Galimos 
sąnaudos ir nauda labai priklauso nuo veiklos vykdymo vietos, tačiau tuo 
atveju, jei jau yra ar planuojamas centralizuotas šilumos tiekimas, galima gauti 
naudos. Remiamasi prielaida, kad atliekinė šiluma nėra naudojama 
pakartotinai ten, kur nėra poreikio. Atvejų tyrimai, kurių metu buvo 
nagrinėjami oru aušinami IRT įrenginiai ir šilumos siurbliai, parodė, kad jie 
atsiperka per maždaug 3 metus, o centralizuoto šildymo sistemą iš dalies 
finansuoja trečioji šalis. Aušinimas skysčiu, leidžiantis atgauti šilumą esant 
aukštesnei temperatūrai, gali būti patrauklesnis, nes sumažėja ar visai 
nebelieka investavimo į šilumos siurblius (ir jų eksploatavimo) išlaidų. 
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• Kriterijai, susiję su eksploatavimo sąlygų kontrole ir geriausia aušinimo 
sistemų praktika. Aušinimo poreikio sumažinimas turi teigiamą poveikį 
duomenų centro gyvavimo ciklo ir veiklos sąnaudoms. Tam tikra praktika 
suteikia galimybę sumažinti eksploatuojamus mechaninių ir elektros sistemų 
pajėgumus, o tai irgi leidžia sumažinti kapitalo sąnaudas. 

• Su šaltnešių naudojimu susiję kriterijai. Jei atsisakoma tradicinių šaltnešių, 
turinčių didelį VAP, įdiegiant savaiminio arba taupaus aušinimo sprendimus, 
veiklos sąnaudos, palyginti su oro kondicionavimu tradiciniu būdu, gali būti 
sumažintos, turint omenyje, kad reikiamos investicijos atsipirks mažiau nei per 
10 metų11. Tačiau reikia atsižvelgti į dideles investicines išlaidas, ypač mažų 
serverių patalpų ir struktūriškai integruotų vidutinio dydžio duomenų centrų 
atveju. Be to, manoma, kad laipsniškai nutraukiant fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų naudojimą šaltnešiuose padidės veiklos sąnaudos ten, kur 
tebenaudojami tradiciniai šaltnešiai. Tai galėtų paskatinti rinką naudoti kitas 
klimatui nekenkiančias alternatyvas, kurios gali būti pigesnės. 

• Su atsinaujinančiosios energijos koeficientu susiję kriterijai. Sąnaudos 
skirsis priklausomai nuo rinkos, tiekėjo ir konkrečios duomenų centro 
situacijos. 

 
  

 
11 Klimatui nekenkiantis oro kondicionavimas naudojant natūralius šaltnešius. Integruotos koncepcijos, skirtos negyvenamiesiems 
pastatams su duomenų centrais. Federalinė aplinkos, gamtos apsaugos, statybos ir branduolinės saugos ministerija (vok. BMUB) ir 
Vokietijos federalinė aplinkos agentūra. 2016 m. gruodis. Galima rasti tinklalapyje https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-
friendly-air-conditioning-natural 
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I PRIEDAS. AUŠINIMO ORU EKSPLOATACIJOS SĄLYGŲ KLASĖS 
2 lentelėje nurodytos eksploatacijos sąlygų klasės, apibrėžtos Reglamente (ES) 2019/424, 
nustatančiame ekologinio projektavimo reikalavimus serveriams ir duomenų saugojimo 
gaminiams. 
2 2. Eksploatacijos sąlygų klasės serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams 

 Sausuoju termometru išmatuota 

temp. °C 

Drėgmės intervalas, kai nėra 

kondensato 

  

Eksploatacijo

s sąlygų 

klasės 

Leistinas 

intervalas 

Rekomenduojama

s intervalas 

Leistinas 
intervalas 

Rekomenduojam

as intervalas 

Maks. rasos 

taškas (°C) 

Maks. 

pokyčio 

greitis (°C/h) 

A1 15–32 18–27 –12 °C rasos 
taškas (DP) ir 
8 % santykinė 
oro drėgmė 
(RH) iki 

17 °C DP ir 
80 % RH 

–9 °C DP iki 

15 °C DP ir 

60 % RH 

17 5/20 

A2 10–35 18–27 –12 °C DP ir 
8 % RH iki 

21 °C DP ir 
80 % RH 

Kaip ir A1 21 5/20 

A3 5–40 18–27 –12 °C DP ir 
8 % RH iki 

24 °C DP ir 
85 % RH 

Kaip ir A1 24 5/20 

A4 5–45 18–27 –12 °C DP ir 
8 % RH iki 

24 °C DP ir 
90 % RH 

Kaip ir A1 24 5/20 
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II PRIEDAS. AUŠINIMO SKYSČIU EKSPLOATACIJOS SĄLYGŲ KLASĖS  
Toliau esančioje lentelėje nurodytos temperatūros vertės pagal eksploatacijos sąlygų klases 
objekto vandens tiekimo sistemoje ir susijusioje aušinimo įrangoje, kurioms taikomi klasės, 
nurodytos ASHRAE aušinimo skysčiais gairėse, reikalavimai12. 
3 3. Aušinimo skysčiu eksploatacijos sąlygų klasės 

Klasė 

 

Pagrindinis šilumos 
išsklaidymo įrenginys 

 
Papildoma aušinimo įranga Objekto tiekiamo vandens 

temperatūra (°C) 

W2 

 

Aušintuvas / aušinimo bokštas 

 
Vandens kontūro ekonomaizeris (su 
sausuoju aušintuvu ar aušinimo bokštu) 

2–27 

 

W3 

 
Aušinimo bokštas Aušintuvas 2–32 

W4 
Vandens kontūro 
ekonomaizeris (su sausuoju 
aušintuvu ar aušinimo bokštu) 

Netaikoma 

 

2–45 

 

W5 

 
Pastato arba centralizuoto 
šildymo sistema 

Aušinimo bokštas > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Temperatūros, susijusios su skysčiu aušinama aplinka, duomenų tvarkymo gairės.  
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III PRIEDAS. NEVEIKOS GALIA 
Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/424, nustatantį ekologinio projektavimo reikalavimus 
serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams, serverių neveikos galią (Pidle) (išskyrus 
atspariuosius serverius, HPC (našiosios kompiuterinės sistemos) serverius bei serverius su 
integruotais APA (pagalbiniais apdorojimo spartintuvais)) galima apskaičiuoti pagal šią 
formulę: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

Pbase – neveikos būsenoje suvartojamos bazinės galios leidžiamoji vertė, nurodyta 4 lentelėje, 
o ∑Padd_i – neveikos būsenoje naudojamų papildomų komponentų suvartojamos bazinės 
galios leidžiamųjų verčių, nustatytų 5 lentelėje, suma. „Blade“ tipo serverių atveju Pidle vertė 
apskaičiuojama kaip bendra išmatuota galia, padalyta iš „Blade“ tipo serverių, sumontuotų 
išbandytame „Blade“ tipo bloke, skaičiaus. Daugialypių serverių atveju lizdų skaičius 
skaičiuojamas vienam mazgui, o Pidle vertė apskaičiuojama kaip bendra išmatuota galia, 
padalyta iš mazgų, sumontuotų išbandytame bloke, skaičiaus.  
4 4. Neveikos būsenoje suvartojamos bazinės galios leidžiamosios vertės 
Produkto tipas Neveikos būsenoje suvartojamos bazinės galios 

leidžiamoji vertė, Pbase (W) 

1 lizdo serveriai (nei „Blade“ tipo, nei daugialypiai serveriai) 25 

2 lizdų serveriai (nei „Blade“ tipo, nei daugialypiai serveriai) 38 

„Blade“ tipo arba daugialypiai serveriai 40 

 

5 5. Neveikos būsenoje papildomų komponentų suvartojamos papildomos galios 
leidžiamosios vertės 
Sistemos 
charakteristikos 

Kam taikoma  Papildomos neveikos būsenoje 
suvartojamos galios leidžiamoji vertė 

CPU našumas Visiems serveriams 1-o lizdo: 10 × PerfCPU W 
2-ų lizdų: 7 × PerfCPU W 

Papildomi maitinimo 
šaltiniai 

Maitinimo šaltiniams, specialiai įrengtiems 
maitinimo perteklumui užtikrinti 

10 W kiekvienam maitinimo šaltiniui 

HDD arba SSD Kiekvienam sumontuotam HDD arba SSD 5,0 W kiekvienam HDD arba SSD 
Papildoma atmintinė Sumontuotai didesnei nei 4 GB atmintinei 0,18 W vienam GB 
Papildomas buferinis 
DDR kanalas 

Įdiegtiems buferiniams DDR kanalams, kai 
kanalų skaičius viršija 8 

4,0 W kiekvienam buferiniam DDR kanalui 

Papildomi I/O įtaisai Įdiegtiems įtaisams, kai yra daugiau nei du ≥ 
1 Gbit spartos prievadai, integruotas eternetas 

< 1 Gb/s: leidžiamoji vertė nenustatyta 
= 1 Gb/s: 2,0 W kiekvienam veikiančiam 
prievadui 
> 1 Gb/s ir < 10 Gb/s: 4,0 W kiekvienam 
veikiančiam prievadui 
≥ 10 Gb/s ir < 25 Gb/s: 15,0 W kiekvienam 
veikiančiam prievadui 
≥ 25 Gb/s ir < 50 Gb/s: 20,0 W kiekvienam 
veikiančiam prievadui 
≥ 50 Gb/s: 26,0 W kiekvienam veikiančiam 
prievadui 
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