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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, kad būtų laikomasi vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat 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). Tai, inter alia, 
reiškia, kad sutarties sudarymo kriterijai arba sutarties vykdymo sąlygos neturi būti pasirenkami ar taikomi taip, kad būtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojai. Praktinė informacija apie šiuos aspektus taip pat pateikiama 
2016 m. Žaliojo viešojo pirkimo vadove, kurį galima rasti tinklalapyje http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Šiame dokumente nurodyti ES vaizdo gavimo įrenginių, vartojamųjų reikmenų ir spausdinimo paslaugų ŽVP kriterijai. 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 
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 
 
Prie produktų grupės „vaizdo gavimo įrenginiai, vartojamieji reikmenys ir spausdinimo paslaugos“ priskiriami: 

- Vaizdo gavimo įrenginiai1 – biure arba namų ūkyje (arba ir biure, ir namų ūkyje) naudoti parduodami gaminiai, atliekantys vieną arba abi šias 
funkcijas: 

a) spausdintinio vaizdo sukūrimas popierinio dokumento arba nuotraukos pavidalu, vykdant žymėjimo procesą iš skaitmeninio vaizdo, 
gaunamo per tinklo ar kortelės sąsają arba iš popierinės kopijos ją skenuojant ir (arba) kopijuojant; 
b) skaitmeninio vaizdo sukūrimas iš popierinės kopijos ją skenuojant ir (arba) kopijuojant. 

Kriterijai netaikomi šių rūšių produktams: 
a) skaitmeniniams dauginimo įrenginiams;  
b) pašto aparatams; 
c) fakso aparatams.  

- Vartojamieji reikmenys – keičiamieji gaminiai, būtini, kad vaizdo gavimo įrenginys veiktų. Įprastinio vaizdo gavimo įrenginio naudojimo ir 
eksploatavimo laikotarpiu juos gali pakeisti arba papildyti galutinis vartotojas arba paslaugų teikėjas. Vartojamieji reikmenys, patenkantys į šių 
ES ŽVP sritį, yra talpyklos ir kasetės. 

Talpykla – galutinio vartotojo keičiamas produktas, kuriame yra dažomųjų miltelių arba rašalo ir kuris įstatomas į vaizdo gavimo įrenginį 
arba į jį ištuštinamas. Talpyklose nėra integruotų komponentų ar judamųjų dalių, susijusių su vaizdo gavimo įrenginių veikimu. Talpyklos 
taip pat gali būti vadinamos balionais arba bakais.  
Kasetė (rašalas / dažomieji milteliai) – galutinio vartotojo keičiamas gaminys, įstatomas į vaizdo gavimo įrenginį arba montuojamas ant 
jo, be rašalo ar dažomųjų miltelių talpinimo funkcijos turintis spausdinimo funkciją, apimančią integruotus komponentus arba judamąsias 
dalis, neatsiejamai susijusias su vaizdo gavimo įrenginio veikimu. Kasetės taip pat gali būti vadinamos moduliais. 

Kasetės ir talpyklos gali būti: 
- naujos gamybos (originalios įrangos gamintojų (OĮG) ir neoriginalios įrangos gamintojų, įskaitant padirbinius); 
- regeneruotos (OĮG ir ne OĮG); 
- pakartotinai užpildytos (OĮG ir ne OĮG). 

- Spausdinimo paslaugos – paslaugų sutartys, kuriose kaina yra susieta su atspausdintų puslapių kiekiu. Šios sutartys gali apimti vaizdo gavimo 
įrenginių ir (arba) vartojamųjų reikmenų tiekimą, techninę priežiūrą, gyvavimo ciklo pabaigos paslaugas ir organizacijos dokumentacijos 
tvarkymo optimizavimą. 
 

Vaizdo gavimo įrenginius galima klasifikuoti pagal tipus. Kriterijai taikomi šių tipų gaminiams: 

 
1 Šis dokumentas neapima vaizdo gavimo įrenginių, kurie yra medicinos prietaisai pagal Tarybos direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punktą (arba nuo 2021 m. gegužės 26 d. pagal Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 1 dalį). 
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- Spausdintuvas – gaminys, kurio pagrindinė funkcija yra gaminti popierinius spaudinius, priimant informaciją iš elektroninių įvesties įrenginių. 
Spausdintuvas gali priimti informaciją iš vieno naudotojo arba į tinklą sujungtų kompiuterių ar kitų įvesties įrenginių (pvz., skaitmeninių 
fotoaparatų). Šia apibrėžtimi siekiama apimti produktus, kurie parduodami kaip spausdintuvai, taip pat spausdintuvus, kurie gali būti patobulinti 
vietoje, kad atitiktų daugiafunkcio įrenginio (DFĮ) apibrėžimą. 

- Kopijuoklis – gaminys, kurio vienintelė funkcija yra gaminti popierinio spaudinio originalo spausdintines kopijas. Šia apibrėžtimi siekiama 
apimti produktus, kurie parduodami kaip kopijuokliai ir patobulintini skaitmeniniai kopijuokliai (PSK). 

- Daugiafunkcis įrenginys (DFĮ) – gaminys, atliekantis ne mažiau kaip dvi pagrindines kopijavimo, spausdinimo, skenavimo arba faksogramos 
siuntimo funkcijas. DFĮ gali būti fiziškai integruotas įrenginys arba funkciškai integruotų sudėtinių dalių derinys. DFĮ kopijavimo funkcijos 
skiriasi nuo kartais patogumo tikslais fakso aparate įdiegtos vieno puslapio kopijavimo funkcijos. Šia apibrėžtimi siekiama apimti produktus, 
kurie parduodami kaip DFĮ ir kaip daugiafunkciai produktai (DFP). 

- Skeneris – gaminys, kurio pagrindinė funkcija yra paversti popierinius spaudinių originalus elektroniniais vaizdais, kuriuos galima išsaugoti, 
taisyti, konvertuoti ar persiųsti pirmiausia asmeninio kompiuterio aplinkoje. Šia apibrėžtimi siekiama apimti produktus, kurie parduodami kaip 
skeneriai. 

- Profesionalus vaizdo gavimo įrenginys – spausdintuvas arba DFĮ, pateikiami rinkai kaip įrenginiai, naudojami parduoti skirtiems gaminiams 
gaminti, ir turintys šias ypatybes: 

a) pritaikyti popieriui, kurio bazinis svoris ne mažesnis kaip 141 g/m2; 
b) pritaikyti A3 formatui; 
c) jei produktas vienspalvis: vienspalvio produkto sparta yra ne mažesnė kaip 86 vaizdai per minutę; 
d) jei produktas spalvotas: spalvoto produkto sparta yra ne mažesnė kaip 50 vaizdų per minutę; 
e) kiekvienos spalvos spausdinimo skiriamoji geba yra ne mažesnė kaip 600 x 600 taškų colyje; 
f) bazinio modelio svoris didesnis kaip 180 kg; ir  

penkios iš šių papildomų funkcijų spalvotų produktų atveju arba keturios iš šių papildomų funkcijų vienspalvių produktų atveju yra įdiegtos 
vaizdo gavimo įrenginiuose kaip standartinės arba kaip priedai: 

g) ne mažesnė kaip 8 000 lapų popieriaus talpykla; 
h) skaitmeninė sąsaja (DFE); 
i) skylių pramušimo funkcija; 
j) įrišimo arba susegimo žiedais funkcija (ar pan., pvz., įrišimas naudojant juostą arba vielą, bet ne įrišimas sąsagomis perlenkiant);  
k) dinaminė laisvosios kreipties atmintis (DRAM) ne mažesnė kaip 1 024 MB; 
l) trečiųjų šalių spalvų sertifikatai (pvz., „IDEAlliance“ skaitmeninės spaudos sertifikatas, „FOGRA“ vertinamojo spausdinimo sistemos 
sertifikatas arba Japonijos spalvoto skaitmeninio spausdinimo sertifikatas, jei produktas tinka spalvotai spaudai); ir 
m) suderinamumas su kreidiniu popieriumi. 

 
Papildomos apibrėžtys: 
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- Būgniniai mazgai – į vaizdo gavimo įrenginį įstatomas galutinio vartotojo keičiamas produktas, kuriame yra šviesai jautrus būgnas. 
- Kaitinimo volelių mazgai – į vaizdo gavimo įrenginį įstatomas galutinio vartotojo keičiamas produktas, sudarytas iš poros kaitinimo volelių, 

kurie leidžia spausdintinę medžiagą padengti dažomaisiais milteliais. 
- Perkėlimo mazgas – į vaizdo gavimo įrenginį įstatomas galutinio vartotojo keičiamas produktas, kuris palengvina spausdintinės medžiagos 

padengimą dažomaisiais milteliais, prieš pradedant kaitinimo procesą. 
- Nauja dalis – nauja kasetė arba talpykla. 
- Regeneruota kasetė arba talpykla – kasetė arba talpykla, kuri, bent kartą panaudota ir grąžinta pasibaigus jos eksploatavimo laikui, 

regeneruojama iki pradinės arba geresnės būklės bei eksploatacinių savybių, pavyzdžiui, pakeičiant susidėvėjusias dalis ir pakartotinai užpildant 
naujais dažomaisiais milteliais arba rašalu (įskaitant kietąjį rašalą). Gautas produktas yra parduodamas su tokia pačia garantija kaip ir nauja 
kasetė ar talpykla. 

- Pakartotinai užpildyta kasetė arba talpykla – panaudota kasetė arba talpykla, užpildyta naujais dažomaisiais milteliais arba rašalu (įskaitant 
kietąjį rašalą). 

- Padirbinys –  nauja kasetė ar talpykla, pagaminta trečiosios šalies (ne OĮG), tačiau neteisėtai pažymėta OĮG prekių ženklu. 
 
1.2 Bendroji pastaba dėl tikrinimo 
 
Daugelio kriterijų atveju siūloma tikrinimo priemonė yra bandymų ataskaitų 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 
Vienkartinių tiekimo sutarčių atveju šie įrodymai gali būti reikalaujami 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. 
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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 
Vienos ar kelių prekių, pristatytų pagal sutartį, bandymų rezultatų gali būti reikalaujama bendrąja tvarka arba tada, kai kyla abejonių dėl melagingų 
deklaracijų. Tai ypač svarbu preliminariųjų sutarčių, kuriose nenurodomas pradinis užsakymas, atveju.  
Rekomenduojama aiškiai nustatyti sutarties vykdymo sąlygas. Šiose sąlygose turėtų būti nurodyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet 
kuriuo metu sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti patikrinimą atsitiktinės imties būdu. Jei iš šių patikrinimų rezultatų paaiškės, kad tiekiami 
produktai neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turės teisę skirti sankcijas bei turės galimybę nutraukti sutartį. Kai kurios viešosios 
institucijos įtraukia šias sąlygas: jei atlikus bandymus nustatoma, kad produktas atitinka jų nustatytus reikalavimus, bandymo išlaidas turi padengti 
viešoji institucija, tačiau jei jis neatitinka reikalavimų, išlaidas turi padengti tiekėjas. 
Preliminariųjų sutarčių atveju momentas, kuriuo turi būti pateikti įrodymai, priklausys nuo konkrečios sutarties: 

i) Preliminariųjų sutarčių su vienu operatoriumi atveju, kai preliminariosios sutarties sudarymo metu nustatomos atskiros prekės, kurios turi 
būti tiekiamos, ir kai ji susijusi vien tik su klausimu, 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. 

Taip pat svarbu atkreipti konkurso dalyvių dėmesį į galimybę pateikti produktų, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas (pagal ISO 14024), tikrinimo rezultatus. Tokie produktai turėtų būti laikomi atitinkančiais reikiamus kriterijus, o tikrinant turėtų būtų 
reikalaujama taikyti tą pačią metodiką, kuri buvo nustatyta bandymų rezultatams. 
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 
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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. 
Kaip išankstinė sąlyga į kvietimą dalyvauti konkurse turi būti įtraukta nuostata, užtikrinanti, kad perkami vaizdo gavimo įrenginiai ir vartojamieji 
reikmenys atitiktų visus atitinkamus ES ir šalies (-ių), kurioje (-iose) produktai yra perkami, teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, CE ženklo, 
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) direktyvos, Europos reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir, kai taikoma, Direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ) reikalavimus.  
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2 PAGRINDINIS POVEIKIS APLINKAI  
 
Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis vaizdo gavimo įrenginių, vartojamųjų reikmenų ir spausdinimo paslaugų 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 

• Elektros energijos naudojimas spausdintuvams, DFĮ ir 
skeneriams  

• Vartojamųjų reikmenų, ypač popieriaus ir kasečių, 
naudojimas (spausdintuvams ir DFĮ) 

• Spausdintuvų, DFĮ ir skenerių gamyba, ypač energiją 
taupančių gaminių (pvz., susijusių su lazerių technologijomis) 

• Galimas pavojus dėl netinkamo elektroninės įrangos atliekų 
šalinimo  

• Tarša naudojimo metu 
• Pavojingų medžiagų kiekis 
• Kasečių, ypač korpusų ir spausdinimo galvučių, gamyba 
• Popieriaus, kurį kasetė naudoja pageidaujamos kokybės 

spaudiniams gaminti, kiekis 

 • Pirkite energiją taupančius vaizdo gavimo 
įrenginius. 

• Pirkite paslaugas, suteikiančias galimybę 
optimizuoti spaudos procesą. 

• Pirkite produktus iš konkurso dalyvių, kurių atveju 
įgyvendinama ribojamų medžiagų ir pavojingų 
sudedamųjų dalių kontrolė. 

• Pirkite produktus, kurių naudojimo patalpose metu 
susidaro nedaug teršalų, o pavojingų medžiagų 
kiekis juose yra ribotas. 

• Pirkite produktus, sukonstruotus taip, kad 
pagrindinės sudedamosios dalys galėtų būti 
remontuojamos. 

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

• Pirkite įrenginius, kuriuose galima naudoti 
regeneruotus vartojamuosius reikmenis ir perdirbtą 
popierių. 

• Reikalaukite, kad būtų pateikta informacija apie 
ekologiškumą. 

• Reikalaukite paslaugų, apimančių turimų vaizdo 
gavimo įrenginių optimizavimą. 
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• Pirkite patikrintus kokybiškus vartojamuosius 
reikmenis. 
 

Poveikių eiliškumas sąraše nebūtinai atspindi jų rimtumą. 

Išsamią informaciją apie vaizdo gavimo įrenginius, vartojamuosius reikmenis ir spausdinimo paslaugas, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, 
standartus ir techninius šaltinius, kurie naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 

 
3 KRITERIJŲ STRUKTŪRA  

Kriterijai suskirstyti į tris pagrindinius skirsnius, atsižvelgiant į dalyką: 1) vaizdo gavimo įrenginiai; 2) vartojamieji reikmenys; 3) spausdinimo paslaugos. 
Yra dar vienas horizontaliųjų kriterijų skirsnis ir preliminari sutarties vykdymo sąlyga, taikoma visoms trims kriterijų sritims. Kriterijai taip pat yra 
tinkami sudarant ilgalaikės nuomos sutartis, t. y. tokios rūšies sutartis, kurios gali būti ypač veiksmingos skatinant ilgaamžės įrangos naudojimą bei 
efektyvų išteklių naudojimą. 
 

 Nr. Kriterijus Pagrindinis Išsamus 

PRELIMINARI SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA  
DALYKAS: PRELIMINARUS VERTINIMAS  
(kurį atlieka ne potencialus perkamų vaizdo gavimo įrenginių tiekėjas, o kitas tiekėjas) 

SUTARTIES VYKDYMO 
SĄLYGOS CPC1 Preliminarus turimos įrangos ir viešųjų pirkimų poreikių 

vertinimas X X 

1 KRITERIJŲ SRITIS – VAIZDO GAVIMO ĮRENGINIAI  
DALYKAS: VAIZDO GAVIMO ĮRENGINIŲ PIRKIMAS, ILGALAIKĖ NUOMA 
ATRANKOS KRITERIJAI SC1 Ribojamų medžiagų kontrolė  X 

TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS 

TS1 
Vaizdo gavimo įrenginių minimalus energijos vartojimo 
efektyvumas X X 

TS2 Dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo galimybė X X 
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 Nr. Kriterijus Pagrindinis Išsamus 

TS3 Galimybė spausdinti kelis puslapius viename lape  X X 
TS4 Galimybė naudoti perdirbtą popierių X X 
TS5 Galimybė naudoti regeneruotas kasetes X X 
TS6 Mažesnis skaičius medžiagų  X 

TS7 Informacija apie perdirbtą plastiką, gautą iš buitinių 
gaminių  X 

TS8 (a) Atsarginių dalių prieinamumas X X 
TS8 (b) Ardyti ir remontuoti pritaikyta konstrukcija X X 
TS8 (c) Perdirbti pritaikyta konstrukcija X X 
TS9 Medžiagų tarša  X X 
TS10 Triukšmo tarša  X X 
TS11 Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos X X 
TS12 Pavojingų medžiagų kiekis  X 
TS13 Mikroprograminės įrangos atnaujinimo valdymas  X 
TS14 Garantijos ir paslaugų sutartys X X 

TS15 (a) ES ŽVP kriterijus atitinkančio kopijavimo ir rašomojo 
popieriaus tiekimas 

X X 

TS15 (b) ES ŽVP kriterijus atitinkančių kasečių tiekimas X X 

SUTARTIES SUDARYMO 
KRITERIJAI 

AC1 
 

Vaizdo gavimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo 
pagerinimas, viršijantis TS1  X X 

AC2 (a) Ilgesni garantijos laikotarpiai  X X 

AC2 (b) Ilgiausias garantijos laikotarpis X X 
AC3 Vaizdo gavimo įrenginių surinkimo sistema X  

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Nr. Kriterijus Pagrindinis Išsamus 

Vaizdo gavimo įrenginių gyvavimo ciklo pabaigos 
valdymas  X 

AC4 Pakartotinai panaudotų / regeneruotų rašalo ir (arba) 
dažomųjų miltelių kasečių tiekimas 

X X 

SUTARTIES VYKDYMO 
SĄLYGOS 

CPC2 Ataskaitų apie vaizdo gavimo įrenginių pakartotinį 
naudojimą / perdirbimą teikimas 

X X 

CPC3 Ataskaitų apie tiekiamus vartojamuosius reikmenis 
teikimas 

X X 
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2 KRITERIJŲ SRITIS – VARTOJAMIEJI REIKMENYS 
DALYKAS: VARTOJAMŲJŲ REIKMENŲ (KASEČIŲ IR (ARBA) TALPYKLŲ) PIRKIMAS 

TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS 

TS16 Kasečių / talpyklų išeigos puslapiais deklaracija X X 
TS17 Vartojamųjų reikmenų išteklių naudojimo efektyvumas  X 

TS18 Vartojamųjų reikmenų sudėtyje esančios pavojingos 
medžiagos  

 X 

TS19 Pakartotinai naudoti / regeneruoti pritaikyta konstrukcija X X 
TS20 Vartojamųjų reikmenų kokybė X X 
TS21 Kasečių ir talpyklų surinkimo sistema ir EEĮ registracija X X 

SUTARTIES SUDARYMO 
KRITERIJAI 

AC5 Elektrografinių reikmenų išteklių naudojimo efektyvumas X X 
AC6 Nesudėtingas pakartotinis naudojimas / regeneravimas X X 
AC7 Kasečių gyvavimo ciklo pabaigos valdymas  X 

SUTARTIES VYKDYMO 
SĄLYGOS CPC4 Ataskaitų apie vartojamųjų reikmenų pakartotinį 

naudojimą / perdirbimą teikimas 
X X 

3 KRITERIJŲ SRITIS – SPAUSDINIMO PASLAUGOS  
DALYKAS: PRODUKCIJOS PIRKIMAS – SPAUSDINIŲ SKAIČIUS 

TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS 

TS22 (a) 
Įsipareigojimas pakartotinai naudoti vaizdo gavimo 
įrenginius 

X X 

TS22 (b) Įsipareigojimas dėl vaizdo gavimo įrenginių remonto X X 

TS23 
ES ŽVP kriterijus atitinkančių vaizdo gavimo įrenginių 
tiekimas 

X X 

TS24 (a) ES ŽVP kriterijus atitinkančio popieriaus tiekimas X X 

TS24 (b) ES ŽVP kriterijus atitinkančių kasečių tiekimas X X 

SUTARTIES SUDARYMO 
KRITERIJAI 

AC8 
Pakartotinai panaudotų / regeneruotų kasečių ir talpyklų 
tiekimas 

X X 

AC9 Valdomų spausdinimo paslaugų teikimas  X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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SUTARTIES VYKDYMO 
SĄLYGOS 

CPC5 
Ataskaitų apie tiekiamus vartojamuosius reikmenis 
teikimas 

X X 

CPC6 
Informacijos apie vartojamųjų reikmenų naudojimą 
teikimas 

 X 

CPC7 Aplinkosauginės informacijos teikimas paslaugų sutarties 
vykdymo metu 

 X 

HORIZONTALIEJI KRITERIJAI  
(taikomi visoms kriterijų sritims) 

TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS 

TS25 (a) 
Garantuotas vartojamųjų reikmenų tiekimas sutarties 
vykdymo metu 

X X 

TS25 (b) 
Garantuotas atsarginių dalių tiekimas sutarties vykdymo 
metu 

X X 

TS26 Naudotojo instruktavimas apie aplinkosauginio 
veiksmingumo valdymą 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 PRELIMINARUS TURIMOS ĮRANGOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POREIKIŲ VERTINIMAS 
4.1 Dalykas 

Dalykas 

Preliminarus turimos įrangos ir viešųjų pirkimų poreikių vertinimas 

4.2 Sutarties vykdymo sąlyga 

CPC1 Preliminarus turimos įrangos ir viešųjų pirkimų poreikių vertinimas 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

(Ši sutartis turėtų būti laikoma preliminaria procedūra, vykdoma ne potencialaus perkamų vaizdo gavimo įrenginių tiekėjo, o kito tiekėjo. Šis 
preliminarus vertinimas turėtų būti atliekamas tik tada, kai perkančioji organizacija nustato poreikį optimizuoti esamų įrenginių naudojimą 
prieš perkant naujus vaizdo gavimo įrenginius ir kai pirkėjas nusprendžia nepasitelkti savo darbuotojų šiam vertinimui atlikti.) 
Paslaugų teikėjas turi įvertinti perkančiosios institucijos veiklos vietoje (-ose) esamus vaizdo gavimo įrenginių išteklius ir perkančiajai 
institucijai pateikti šio vertinimo rezultatus. Atliekant vertinimą, turi būti nustatyti šie dalykai: 
• Vaizdo gavimo įrenginių modelių skaičius kiekvienoje darbų vietoje. 
• Kiekvieno vaizdo gavimo įrenginių modelio pavadinimas, numeris ir tipas. 
• Apytikslis kiekvieno vaizdo gavimo įrenginio modelio amžius. 
Remdamasis pagrindiniais pirkėjo pateiktais duomenimis dėl spausdinimo poreikių (arba įvertintais analizuojant esamų įrenginių užregistruotus 
duomenis) ir pirmiau pateiktais vertinimo rezultatais, paslaugų teikėjas kiekvieną vaizdo gavimo įrenginių modelį turi priskirti atskirai 
kategorijai, pagal kurią nustatoma jų būsima būsena. Kategorijų pavyzdžiai: 
o Laikomas – produktas, kuris turi būti laikomas pastovaus naudojimo reikmėms perkančiosios organizacijos patalpose. 
o Grąžinamas – produktas, kuris turi būti grąžintas esamam arba ankstesniam tiekėjui (jei taikytina). 
o Pakartotinai naudojamas – produktas, kuris bus parduodamas pakartotinio naudojimo tikslais ne perkančiosios organizacijos patalpose. 
o Regeneruojamas – produktas, kuris turi būti pertvarkytas taip, kad būtų padidintas ar atkurtas jo veikimas ir (arba) funkcionalumas, arba 

taip, kad jis atitiktų taikomus techninius standartus ar norminius reikalavimus, tokiu būdu sukuriant visiškai veikiantį produktą, kuris gali 
būti naudojamas bent jau iš pradžių numatytu tikslu. 

o Perdirbamas – produktas, kuris turi būti perduotas perdirbti. 
Paslaugų teikėjas turi parengti trumpą pirmiau išdėstytais aspektais paremtą ataskaitą, kurioje būtų pateiktos rekomendacijos pirkėjui dėl 
papildomų naujų produktų, kurie turi būti įgyti, skaičiaus ir charakteristikų. 
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5 ES VAIZDO GAVIMO ĮRENGINIŲ ŽVP KRITERIJAI  

5.1 Dalykas 

Dalykas 

Vaizdo gavimo įrenginių, kurių poveikis aplinkai per jų gyvavimo ciklą yra mažas, pirkimas  

5.2 Atrankos kriterijai  

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SC1 Ribojamų medžiagų kontrolė 
 Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad tiekiamų produktų tiekimo grandinėje 

įgyvendinta ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistema. Produktų 
vertinimas pagal šią kontrolės sistemą turėtų apimti bent šias sritis: 
– produkto planavimo / dizaino; 
– tiekėjo atitikties; 
– analitinių bandymų. 
Ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistema turi būti taikoma bent jau į 
REACH autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą įtrauktoms medžiagoms ir 
pagal RoHS ribojamoms medžiagoms. Nustatant, stebint ir skelbiant konkrečią 
informaciją apie tiekiamų produktų sudėtį turi būti remiamasi medžiagų 
deklaravimo duomenų bazėje* pagal standartą IEC 62474 pateikta 
informacija. Ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistema turi būti taikoma 
siekiant užtikrinti, kad konkurso dalyvis žinotų apie duomenų bazėje pagal 
standartą IEC 62474 išvardytų medžiagų buvimą ar nebuvimą. 
Turi būti saugomos ir nuolat atnaujinamos tiekėjo numatomų tiekti produktų 
pagrindinių medžiagų, dalių ir mazgų medžiagų atitikties ribojamų cheminių 
medžiagų reikalavimams deklaracijos. Tam tikrais atvejais prie jų gali būti 
pridėtos tiekėjų atliktų auditų ir analitinių bandymų ataskaitos. Ribojamų 
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cheminių medžiagų kontrolės procedūromis turi būti užtikrintas pakartotinis 
produkto ir tiekėjo atitikties įvertinimas, kai: 
– pasikeičia ribojamai medžiagai taikomi reikalavimai; 
– pasikeičia tiekiamos medžiagos, dalys ir mazgai; 
– pasikeičia gamybos ir surinkimo operacijos. 
Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis 
standarte IEC 62476 arba lygiavertėje normoje pateiktais nurodymais ir 
remiantis medžiagų deklaravimo duomenų baze pagal standartą IEC 62474. 
* Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), IEC 62474. Elektrotechnikos 
pramonės pagamintų ir jai skirtų gaminių medžiagų deklaravimas, 
http://std.iec.ch/iec62474 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kuriuose aprašoma sistema, jos 
procedūros ir įgyvendinimo įrodymai. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

 
5.3 Techninės specifikacijos  

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS1 Vaizdo gavimo įrenginių minimalus energijos vartojimo efektyvumas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(taikytina vaizdo gavimo įrenginiams, kuriems taikomi „Energy Star“ energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai) 
Vaizdo gavimo įrenginiai turi atitikti visus energijos vartojimo efektyvumo ir galios valdymo reikalavimus, nustatytus naujausioje paskelbtoje ENERGY STAR 
specifikacijoje [versija, kuri, atsižvelgiant į aiškinamąją pastabą, turi būti nurodyta kvietime dalyvauti konkurse]. 
Paskelbimo metu yra įdiegta ENERGY STAR 3.0 versija, o naujinius galima rasti spustelėjus nuorodą 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 

http://std.iec.ch/iec62474
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Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų, atliktų taikant bandymo metodus, išdėstytus kvietime dalyvauti konkurse nurodytoje (-ose) ENERGY STAR versijoje 
(-ose), ataskaitas. Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Aiškinamoji pastaba: TS1 Vaizdo gavimo įrenginių minimalus energijos vartojimo efektyvumas 
Siekiant užtikrinti, kad produktus būtų galima įsigyti konkurso tvarka, pirmaisiais metais po naujos ENERGY STAR versijos paskelbimo pagal TS1 turėtų būti 
leidžiama naudoti naują ir ankstesnę ENERGY STAR versiją. 

TS2 Dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo galimybė 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(taikytina vaizdo gavimo įrenginiams, kuriems taikomi „Energy Star“ dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo reikalavimai) 
Vaizdo gavimo įrenginiai turi atitikti automatinio dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo reikalavimus, nustatytus naujausioje paskelbtoje ENERGY STAR 
specifikacijoje [versija turi būti nurodyta kvietime dalyvauti konkurse]; be to, dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo funkcija turi būti nustatyta kaip 
numatytoji. 
Paskelbimo metu yra įdiegta ENERGY STAR 3.0 versija, o naujinius galima rasti spustelėjus nuorodą 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Tikrinimas  
Įrenginiai, kurie įtraukti į ENERGY STAR duomenų bazę arba kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat pripažįstamas gamintojo pareiškimas, įrodantis, kad šie reikalavimai buvo įvykdyti. 

Aiškinamoji pastaba: TS2 Dvipusio spausdinimo ir (arba) kopijavimo galimybė 
Siekiant užtikrinti, kad produktus būtų galima įsigyti konkurso tvarka, pirmaisiais metais po naujos ENERGY STAR versijos paskelbimo pagal TS2 turėtų būti 
leidžiama naudoti naują ir ankstesnę ENERGY STAR versiją. 

TS3 Galimybė spausdinti kelis puslapius viename lape 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Vaizdo gavimo įrenginiai turi turėti standartinę funkciją – viename popieriaus lape išspausdinti arba nukopijuoti 2 arba daugiau dokumento puslapių, jei 
įrenginiai valdomi originalia gamintojo pateikta programine įranga (spausdintuvo tvarkykle). 
Tikrinimas  
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Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad reikalavimas įvykdytas. Produktai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o 
tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  

TS4 Galimybė naudoti perdirbtą popierių 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Vaizdo gavimo įrenginiuose turi būti galima naudoti perdirbtą popierių, atitinkantį standarte EN 12281 nustatytus kokybės reikalavimus2.  
Šis kriterijus netaikomas skeneriams. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti deklaraciją ar dokumentus, patvirtinančius arba įrodančius, kad produkte gali būti naudojamas standarto EN 12281 
reikalavimus atitinkantis perdirbtas popierius. Produktai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus.  

TS5 Galimybė naudoti regeneruotas kasetes ir talpyklas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju)  
Produktai neturi būti suprojektuoti taip, kad nebūtų galima regeneruoti dažomųjų miltelių ir (arba) rašalo kasečių bei talpyklų. Neturi būti taikomos jokios 
konstrukcinės, su programine įranga susijusios ar kitos priemonės, kurios neleistų naudoti regeneruotų kasečių ir talpyklų.  
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti deklaraciją ar dokumentus, patvirtinančius arba įrodančius, kad produkte gali būti naudojamos regeneruotos kasetės ir 
talpyklos. Produktai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

 
2 EN 12281. Spaudos ir rašomasis popierius. Sausojo ryškinimo kopijavimo popieriui keliami reikalavimai. 
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TS6 Mažesnis skaičius medžiagų 
 Panašių funkcijų plastikiniuose komponentuose naudojamų medžiagų skaičius 

ribojamas iki vienos medžiagos. Taikoma: 

─ korpuso dalims, korpusui; 

─ mechaninėms dalims (≥ 25 g). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti produkto schemą, kurioje būtų pavaizduotos 
atitinkamos plastikinės dalys ir nurodytas naudojamo polimero tipas.  
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

TS7 Informacija apie perdirbtą plastiką, gautą iš buitinių gaminių 
 Turi būti deklaruotas perdirbto plastiko, gauto iš buitinių gaminių, kiekis, 

išreikštas procentais nuo bendro plastiko kiekio (pagal svorį). Procentai turi 
būti pateikiami x <1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 
15 % ≤ x < 20 % intervalais ir daugiau (5 % intervalais). 
 
Skaičiuojant gali būti neįtrauktos šios dalys: spausdintinės plokštės, kabeliai, 
jungtys, elektroniniai komponentai, optiniai komponentai, elektrostatinės 
iškrovos (ESD) komponentai, elektromagnetinių trukdžių (EMI) komponentai 
ir biologinės kilmės plastikinė medžiaga. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, kuriuose nurodoma vaizdo gavimo 
įrenginių modelyje (-iuose) panaudoto plastiko, gauto iš buitinių gaminių, 
procentinė dalis, apskaičiuota pagal EN 45557. Dokumentaciją gali sudaryti 
gamintojo deklaracija, įrodymas, kad laikomasi atitinkamos aplinkosaugos 
schemos, apimančios tas pačias produkto dizaino savybes, arba kiti 
alternatyvūs įrodomieji dokumentai, kuriuose nurodoma išsami informacija 
apie perdirbto plastiko, gauto iš buitinių gaminių, kiekį. 
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Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

TS8 (a) Atsarginių dalių prieinamumas 
Gamintojai mažiausiai 3 metus nuo pirkimo dienos privalo tiekti toliau 
išvardytas atsargines dalis.  

• Spausdinimo galvutės (kai nelaikomos reikmenimis) 
• Lazerinis įrenginys (kai nelaikomas reikmenimis) 

• Kaitinimo volelių mazgai (kai nelaikomi reikmenimis)  
• Būgniniai mazgai (kai nelaikomi reikmenimis)  

Gamintojas, importuotojas arba įgaliotieji atstovai turi užtikrinti, kad minėtos 
atsarginės dalys būtų pristatytos per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
kriterijuose nurodytais laikotarpiais bus prieinamos atsarginės dalys. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  

Toliau išvardytas atsargines dalis gamintojai privalo tiekti mažiausiai 5 metus 
nuo pirkimo dienos.  

• Saugojimo įrenginiai 
• Skenavimo įrenginiai 

• Spausdinimo galvutės (kai nelaikomos reikmenimis) 
• Lazerinis įrenginys (kai nelaikomas reikmenimis) 

• Kaitinimo volelių mazgai (kai nelaikomi reikmenimis)  
• Būgniniai mazgai (kai nelaikomi reikmenimis) 
• Perdavimo diržai / rinkiniai (kai nelaikomi reikmenimis) 

• Techninės priežiūros rinkiniai (kai nelaikomi reikmenimis) 
• Popieriaus padavimo komponentai 

• Tankio jutikliai 
• Maitinimo ir valdymo spausdintinės plokštės 

• Kasečių / talpyklų tvirtinimo komponentai 
• Išoriniai maitinimo šaltiniai 
• Vyriai  

Gamintojas, importuotojas arba įgaliotieji atstovai turi užtikrinti, kad minėtos 
atsarginės dalys būtų pristatytos per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
kriterijuose nurodytais laikotarpiais bus prieinamos atsarginės dalys. 
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Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Aiškinamoji pastaba: TS8 (a) Atsarginių dalių prieinamumas 
Atsarginės dalys – tai visi komponentai arba mazgai, kurie gali sugesti ir (arba) kuriuos gali tekti pakeisti produkto eksploatavimo laikotarpiu. Kitos dalys, 
kurių eksploatavimo laikas paprastai viršija tipinę produkto eksploatavimo trukmę, nėra atsarginės dalys. 

TS8 (b) Ardyti ir remontuoti pritaikyta konstrukcija 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju)  
Vaizdo gavimo įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad juos būtų lengva išardyti ir remontuoti. Turi būti įvykdyti šie reikalavimai:  

• Korpuso dalys, rėmas, elektriniai / elektroniniai mazgai bei kasetės / talpyklos yra atskiriami arba sujungiami atskyrimo priemonėmis[1]. 

• Lengva rasti ir atskirti elektrinius / elektroninius mazgus ir komponentus, tokius kaip akumuliatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra pavojingų medžiagų 
turinčių sudedamųjų dalių, taip pat fluorescencines lempas, kuriose yra gyvsidabrio. 

• Korpuso dalys, rėmas, elektriniai / elektroniniai mazgai bei kasetės / talpyklos yra išmontuojami A, B ir C klasės įrankiais pagal EN 45554:2020 standartą[2]. 

• Varžtinės jungtys, skirtos pritvirtinti korpuso dalims, rėmui ir elektriniams / elektroniniams mazgams, gali būti priveržtos ne daugiau kaip trimis įrankiais. 

• Korpusui ir rėmui leidžiama naudoti tik daugkartinius tvirtinimo elementus[3]. 

• Išmontuoti visą įrenginį gali vienas asmuo (t. y. tuo pačiu metu turi būti atlaisvinta ne daugiau kaip viena fiksavimo jungtis). 

• Korpuso dalyse nėra elektroninių mazgų. 

• Gamintojas, remdamasis pirmiau nurodytomis konstrukcijos ypatybėmis, atliko bandomąjį išmontavimą ir jį dokumentavo, atkreipdamas dėmesį į 
silpnąsias vietas. 

• Techninės priežiūros vadove turi būti pateiktos instrukcijos, kaip pakeisti dalis. Vadove turi būti pateikta išardyto įrenginio schema ir nurodytos dalys, 
kurias galima pasiekti ir pakeisti, bei tam reikalingi įrankiai. Techninės priežiūros vadovas turi būti nemokamai prieinamas visiems internete. 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti atitikties išvardytiems reikalavimams deklaraciją kartu su remonto vadovu (popierinis dokumentas arba nuoroda, kur dokumentą 
galima rasti), kuriame būtų pateikta išardyto įrenginio schema ir nurodytos dalys, kurias galima pasiekti ir pakeisti, reikalingi įrankiai ir visas atliekamo remonto 
procesas. 
Informacija apie remontą turi būti pateikta pagal EN 45559 (informacijos apie efektyvų su energija susijusių produktų medžiagų naudojimą teikimo būdai). 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
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Aiškinamosios pastabos: TS8 (b) Ardyti ir remontuoti pritaikyta konstrukcija 
[1] Pavyzdžiui, terminas „atskyrimo priemonės“ yra susijęs su iš anksto nustatytomis lūžio vietomis. 
[2] A, B ir C klasės įrankiai, kaip apibrėžta „A.2 lentelėje. Proceso klasifikacija pagal būtinus įrankius“. Tai reiškia, kad leidžiami visi įrankiai, išskyrus 
patentuotus įrankius. Patentuoti įrankiai – tai įrankiai, kurių plačioji visuomenė negali įsigyti arba kurių atveju jokie taikomi patentai negali būti licencijuojami 
sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis.  
[3] Originali tvirtinimo sistema, kurią visą galima pakartotinai naudoti, arba bet kokie tvirtinimo sistemos elementai, kurių negalima pakartotinai naudoti, 
tiekiami kartu su nauja dalimi remonto, pakartotinio naudojimo ar atnaujinimo tikslais. 

TS8 (c) Perdirbti pritaikyta konstrukcija 
Vaizdo gavimo įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad juos būtų lengva 
perdirbti. Toliau pateiktos reikiamos konstrukcijos ypatybės: 

• Plastikiniai komponentai, kurie sveria daugiau kaip 25 g ir kurių plokščio 
paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 200 mm2, turi būti ženklinami 
nuolatiniu medžiagos ženklu pagal ISO 11469 (atsižvelgiant į ISO 1043) 
arba lygiavertį standartą. 

• Galvaninė plastikinių dalių danga nenaudojama korpuso dalims bei 
kasetėms / talpykloms. 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad buvo 
laikomasi visų reikalavimų dėl perdirbti pritaikytos konstrukcijos. Įrenginiai, 
kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, 
laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Vaizdo gavimo įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad juos būtų lengva 
perdirbti. Toliau pateiktos reikiamos konstrukcijos ypatybės: 

• Plastikiniai komponentai, kurie sveria daugiau kaip 25 g ir kurių plokščio 
paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 200 mm2, turi būti ženklinami 
nuolatiniu medžiagos ženklu pagal ISO 11469 (atsižvelgiant į ISO 1043) 
arba lygiavertį standartą. 

• Galvaninė danga nenaudojama korpuso dalims bei kasetėms / talpykloms. 

• Bandymų pagal ISO 180 arba lygiavertį standartą metu nustatyta, kad 
korpuso dalių padengimas dažais ir dangomis (išskyrus galvanines) neturi 
reikšmingos įtakos iš šių dalių perdirbimo metu pagaminto plastiko 
atsparumui.  

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad buvo 
laikomasi visų reikalavimų dėl perdirbti pritaikytos konstrukcijos.  
Vykdant reikalavimą dėl dažų, turėtų būti pateikta patvirtinto mechaninio / 
fizikinio bandymo, atlikto pagal ISO 180 arba lygiavertį standartą, ataskaita. 
Kitu atveju bus priimtinos trečiųjų šalių bandymų ataskaitos, gautos iš plastiko 
perdirbėjų, dervų gamintojų ar nepriklausomų bandomųjų testų vykdytojų.  
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
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Aiškinamosios pastabos: TS8 (b) Ardyti ir remontuoti pritaikyta 
konstrukcija 
Taikant šį kriterijų, reikšmingas poveikis yra apibrėžiamas kaip perdirbtos 
dervos išmatuoto Izodo poveikio sumažėjimas > 25 %, kai matuojama pagal 
ISO 180. 

TS9 Medžiagų tarša 
Vaizdo gavimo įrenginiai (išbandyti su OĮG kasete) turi atitikti šiuos medžiagų 
taršos lygio reikalavimus, matuojant pagal bandymų procedūrą, išsamiai 
aprašytą „Blue Angel“ specifikacijoje RAL-UZ 205: 
 

Elektrofotografijos įtaisams leistinos taršos lygių 
bandymų vertės, kaip apibrėžta S-M priede[1] 

(Visos vertės, mg/h)  
Vienspalvis 
spausdinimas  

Spalvotas 
spausdinimas  

Pasirengimo 
darbui 
etapas  TVOC[2]  

1 (staliniai 
įrenginiai)  
2 (ant grindų 
montuojami 
įrenginiai, 
įrenginio tūris 
> 250 l)  

1 (staliniai 
įrenginiai) 2 
(ant grindų 
montuojami 
įrenginiai, 
įrenginio tūris 
> 250 l)  

Spausdinimo 
etapas (= 
pasirengimo 
darbui 
etapas + 
spausdinimo 
etapas) 

TVOC[2]  10,0 18,0 

Benzenas  < 0,05 < 0,05 

Stirenas  1,0 1,8 

Ozonas  1,5 3,0 

Dulkės  4,0 4,0 

 

Vaizdo gavimo įrenginiai (išbandyti su OĮG kasete) turi atitikti šiuos medžiagų 
taršos lygio reikalavimus, matuojant pagal bandymų procedūrą, išsamiai 
aprašytą „Blue Angel“ specifikacijoje RAL-UZ 205: 
 

Elektrofotografijos įtaisams leistinos taršos lygių bandymų 
vertės, kaip apibrėžta S-M priede[1] 

 (Visos vertės yra mg/h, 
išskyrus dalelių taršą)  

Vienspalvis 
spausdinimas  

Spalvotas 
spausdinimas  

Pasirengimo 
darbui etapas  TVOC[2]  

1 (staliniai 
įrenginiai) 2 
(ant grindų 
montuojami 
įrenginiai, 
įrenginio tūris 
> 250 l)  

1 (staliniai 
įrenginiai) 2 
(ant grindų 
montuojami 
įrenginiai, 
įrenginio tūris 
> 250 l)  

Spausdinimo 
etapas (= 
pasirengimo 
darbui etapas 
+ spausdinimo 
etapas)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Benzenas  < 0,05 < 0,05 

Stirenas  1,0 1,8 

Neidentifikuotos 
atskiros 
medžiagos LOJ  0,9 0,9 

Ozonas  1,5 3,0 
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Į taikymo sritį nepatenka didžiaformačiai spausdintuvai (LFP), profesionalūs 
vaizdo gavimo įrenginiai ir skeneriai. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų rezultatus, nurodydamas kiekvienos 
konkrečios medžiagos taršos lygį spausdinimo metu, taip pat išsamią 
informaciją apie bandymų procedūrą, naudojamą taršos lygiui išmatuoti. Turi 
būti pripažįstamos identiškos konstrukcijos įrenginių bandymų ataskaitos. 
„Identiškos konstrukcijos“ apibrėžimas yra toks pat, kaip nurodyta „Blue 
Angel“ RAL-UZ 205 B-M priede prie pagrindinių sutarties sudarymo kriterijų. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus.  

Dulkės  4,0 4,0 

Spausdinimo 
etapas  

PER10 PW 
[dalelės/10 min.]  3,5 * 1 011 3,5 * 1 011 

    
Rašaliniams įtaisams leistinos taršos lygių bandymų vertės, 
apibrėžtos S-M priede[1] 

 (Visos vertės, mg/h)  
Vienspalvis 
spausdinimas  

Spalvotas 
spausdinimas  

Pasirengimo 
darbui etapas  TVOC[2]  

1 (staliniai 
įrenginiai) 2 
(ant grindų 
montuojami 
įrenginiai, 
įrenginio tūris 
> 250 l)  

1 (staliniai 
įrenginiai) 2 
(ant grindų 
montuojami 
įrenginiai, 
įrenginio tūris 
> 250 l)  

Spausdinimo 
etapas (= 
pasirengimo 
darbui etapas 
+ spausdinimo 
etapas) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benzenas < 0,05 < 0,05 

Stirenas 1 1,8 

Neidentifikuotos 
atskiros 
medžiagos LOJ 0,9 0,9 

 
Į taikymo sritį nepatenka didžiaformačiai spausdintuvai (LFP), profesionalūs 
vaizdo gavimo įrenginiai ir skeneriai. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų rezultatus, nurodydamas kiekvienos 
konkrečios medžiagos taršos lygį spausdinimo metu, taip pat išsamią 
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informaciją apie bandymų procedūrą, naudojamą taršos lygiui išmatuoti. Turi 
būti pripažįstamos identiškos konstrukcijos produktų bandymų ataskaitos. 
„Identiškos konstrukcijos“ apibrėžimas yra toks pat, kaip nurodyta „Blue 
Angel“ RAL-UZ 205 B-M priede prie pagrindinių sutarties sudarymo kriterijų.  
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Aiškinamosios pastabos: TS9 Medžiagų tarša 
[1] „Blue Angel“ specifikacijos RAL-UZ 205 S-M priedas (2017 m. sausio mėn. leidimas (spausdintuvai ir daugiafunkciai įrenginiai)). 
[2] Lakiųjų organinių junginių, į kuriuos reikia atsižvelgti matuojant spausdinimo funkciją turinčių vaizdo gavimo įrenginių taršą, sąrašas turi būti parengtas 
taip, kaip nurodyta „Blue Angel“ specifikacijoje RAL-UZ 205 (2017 m. sausio mėn. leidimas) – (S-M priedo 4.5 dalis LOJ). 

TS10 Triukšmo tarša 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

A svertinis garso galios lygis 𝐿𝐿𝐿𝐿A turi būti nustatytas pagal ISO 7779. Spalvoto spausdinimo įrenginiai turi būti išbandyti tiek vienspalvio (𝐿𝐿𝐿𝐿A, M), tiek 
spalvoto spausdinimo režimu (𝐿𝐿𝐿𝐿A, F). 

• Triukšmo matavimai turi būti atliekami be pasirinktinių išorinių įtaisų. 
• Bandymų tikslais turi būti naudojamas A4 formato popierius, kurio gramatūra – nuo 60 g/m² iki 80 g/m². 
• Kaip bandymo pavyzdys turi būti naudojamas keturių puslapių „Adobe Reader“ failas iš „Office Test Suite“ pagal ISO / IEC 24734 B.1 skirsnį. 
• Turi būti matuojamas tik spausdinimas vienoje lapo pusėje. 
• Triukšmas turi būti matuojamas tik kartotinių spausdinimo operacijų ciklų metu. Matavimo laiko intervalas turi apimti bent tris baigtus keturių puslapių 

spausdinimo bandymo pavyzdžius (12 puslapių). Intervalas turi prasidėti po pasirengimo spausdinti etapo. 
Turi būti išbandyti bent trys vieno modelio įrenginiai. Deklaruojamas A svertinis garso galios lygis 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad turi būti nustatytas laikantis ISO 9296:1988 apibrėžtų 
procedūrų. Jis turi būti išreikštas decibelais (dB) vieno skaitmens po kablelio tikslumu. Jei triukšmo taršos matavimas gali būti atliktas su vienu įrenginiu, kaip 
pakaitalas nustatant deklaruojamą A svertinį garso galios lygį 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad gali būti naudojama tik toliau pateikta formulė. 

𝐿𝐿𝐿𝐿Ad = 𝐿𝐿𝐿𝐿A1 + 3,0 dB 

(𝐿𝐿𝐿𝐿A1 – vieno įrenginio A svertinis garso galios lygis decibelais (dB) vieno skaitmens po kablelio tikslumu) 

Deklaruojamas tiek vienspalvio spausdinimo režimo A svertinis garso galios lygis 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, mo tiek spalvoto spausdinimo režimo garso galios lygis 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, co 
(jei taikytina) turi neviršyti ribinės vertės. Ribinė vertė 𝐿𝐿𝐿𝐿A, lim priklausomai nuo puslapių pralaidumo greičio turi būti nustatoma tiek vienspalvio 
spausdinimo režimu sM, tiek ir spalvoto spausdinimo režimu sF (jei taikytina) vieno skaitmens po kablelio tikslumu ir pagal toliau pateiktą formulę: 
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LWA, lim = 47 + 15 * lg (SM/F + 10) dB 

Deklaruojamo A svertinio garso galios lygio 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad vertė decibelais (dB) vieno skaitmens po kablelio tikslumu ir puslapių pralaidumo greičio 𝑆𝑆𝑆𝑆/𝐹𝐹 vaizdais 
per minutę vertė turi būti nurodyta informacijoje bei duomenų lapo skirsnyje „Su aplinkos ir sveikatos apsauga susiję pranešimai“. Įrenginiams, galintiems 
spausdinti spalvotai, tiek vienspalvio, tiek spalvoto spausdinimo režimo atveju turi būti nurodyti deklaruojami A svertiniai garso galios lygiai 𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, M ir 
𝐿𝐿𝐿𝐿Ad, F, taip pat susijusios puslapių pralaidumo greičio vertės 𝑆𝑆M ir 𝑆𝑆F. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, pvz., bandymų ataskaitą, kuriuose būtų nurodyti spausdinimo metu skleidžiamo triukšmo rodikliai, kai 
matuojama pagal ECMA-74 reikalavimus, derinant su ECMA-109. Bandymų laboratorija turi būti akredituota pagal ISO/IEC 17025 ir ISO 7779 arba 
lygiaverčius standartus, kad galėtų matuoti akustinį triukšmą. Dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyta, ar nustatyta vertė atitinka kriterijuje apibrėžtą A 
svertinį garso galios lygį. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

TS11 Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Jokių REACH autorizuotinų medžiagų sąrašo medžiagų negalima sąmoningai įmaišyti į plastikus, skirtus korpusams ir korpuso dalims. 
Reikalavimai taip pat taikomi perdirbtoms medžiagoms. 
Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi naujausios labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašo versijos, prieinamos prieš vienerius metus iki produkto 
pagaminimo dienos. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją dėl atitikties šiam kriterijui. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

TS12 Pavojingų medžiagų kiekis 
 • Halogeninti polimerai ir halogeninti organiniai junginiai, naudojami kaip 

liepsnos lėtikliai, draudžiami. 
Medžiagos, kurioms šis reikalavimas netaikomas: 

- Fluorinti organiniai priedai (pvz., apsaugos nuo lašėjimo medžiagos), 
naudojami plastikų fizikinėms savybėms pagerinti, jei jie neviršija 0,5 % 
s/s. 

- Fluorinti polimerai, pavyzdžiui, PTFE. 
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- Plastikinės dalys, kurių svoris ne didesnis kaip 25 gramai. Vis dėlto jų 
sudėtyje neturi būti PBB (polibromintų bifenilų), PBDE (polibromintų 
difenilo eterių) arba chlorintų parafinų. (Ši išimtis netaikoma valdymo 
pulto klaviatūroms.) 

- Specialios plastikinės dalys, esančios arti kaitinimo elementų ir kaitinimo 
volelių. Vis dėlto šiose dalyse neturi būti PBB, PBDE ar chlorintų parafinų. 

• Negalima sąmoningai įmaišyti į plastikus jokių medžiagų, kurios atitinka 
bent vieną iš šioje lentelėje nurodytų sąlygų: 

Medžiagų, skirtų korpusams ir korpuso dalims, atmetimo sąlygos 

Pavojingumo 
klasė  

Pavojingumo 
kategorija  

Klasifikavimo, 
ženklinimo ir 
pakavimo 
(CLP) 
reglamentas 
(EB) Nr. 
1272/2008  

Kancerogeninis 
poveikis  

Kancerog. 
1A, 1B  

H350 Gali 
sukelti vėžį 

Kancerogeninis 
poveikis  

Kancerog. 
1A, 1B  

H350i Gali 
sukelti vėžį 
įkvėpus  

Mutageninis 
poveikis 
lytinėms 
ląstelėms  

Mutag. 1A, 
1B  

H340 Gali 
sukelti 
genetinius 
defektus  

Toksinis 
poveikis 
reprodukcijai  

Repr. 1A, 1B  H360 Gali 
pakenkti 
vaisingumui 
arba 
negimusiam 
vaikui 
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Reikalavimai taip pat taikomi perdirbtoms medžiagoms. 

• Spausdintinių plokščių atraminėse medžiagose neturi būti PBB 
(polibromintų bifenilų), PBDE (polibromintų difenilo eterių) arba 
chlorintų parafinų. 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reikalavimas 
įvykdytas. Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
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TS13 Mikroprograminės įrangos atnaujinimo valdymas 
 Bet koks mikroprograminės įrangos atnaujinimas neturi užkirsti kelio naudoti 

pakartotinai panaudotus / regeneruotus vartojamuosius reikmenis.  
Vaizdo gavimo įrenginiai turi turėti funkciją, leidžiančią atšaukti 
mikroprograminės įrangos atnaujinimą ir grąžinti anksčiau įdiegtas versijas. Ši 
funkcija gali būti teikiama per kompiuterį, prijungtą prie tinklo, arba įdiegta 
pačiame vaizdo gavimo įrenginyje. Techninėje dokumentacijoje turi būti 
pateiktos instrukcijos, išsamiai apibūdinančios, kaip atšaukti 
mikroprograminės įrangos atnaujinimą. Jei ankstesnė mikroprograminės 
įrangos versija yra viešai prieinama internete nuo tada, kai ji pirmą kartą 
išleidžiama, o vartotojams pateikiamos aiškios instrukcijos, kur ji gali būti, 
tada kriterijaus tikslai yra pasiekti. 
Kitaip konkurso dalyvis privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, kai programinės 
įrangos atnaujinimas užkerta kelią naudoti pakartotinai panaudotus / 
regeneruotus vartojamuosius reikmenis, bus įgyvendintas sprendimas, 
leidžiantis nepertraukiamai naudoti pakartotinai panaudotus / regeneruotus 
vartojamuosius reikmenis. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
reikalavimas įvykdytas. Dokumentaciją gali sudaryti gamintojo deklaracija 
arba kiti alternatyvūs įrodomieji dokumentai, kuriuose pateikiama būtina 
informacija. 

TS14 Garantija  TS14 Garantijos ir paslaugų sutartys 

(šis kriterijus netaikomas sutartims, kurios apima techninę priežiūrą) 
Konkurso dalyvis privalo suteikti minimalią dvejų metų garantiją be 
papildomų išlaidų, galiojančią nuo prekės pristatymo dienos. Ši garantija turi 
apimti įrenginio remontą arba pakeitimą. 
Garantija turi būti užtikrinama, kad produktai atitinka sutartyje pateiktas 
specifikacijas be papildomų išlaidų.  

(šis kriterijus netaikomas sutartims, kurios apima techninę priežiūrą) 
Konkurso dalyvis privalo suteikti minimalią trejų metų garantiją be papildomų 
išlaidų, galiojančią nuo prekės pristatymo dienos. Ši garantija turi apimti 
įrenginio remontą arba pakeitimą, taip pat paslaugų sutartį, kuri numatytų 
paėmimo ir grąžinimo arba remonto vietoje galimybes. Garantija turi būti 
užtikrinama, kad produktai atitinka sutartyje pateiktas specifikacijas be 
papildomų išlaidų.  
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Garantija negali būti panaikinta dėl pakartotinai panaudotų / regeneruotų 
vartojamųjų reikmenų naudojimo vaizdo gavimo įrenginiuose, išskyrus 
atvejus, kai įrodoma, kad veikimo sutrikimą ar žalą tiesiogiai lėmė pakartotinai 
panaudotų / regeneruotų vartojamųjų reikmenų naudojimas. 
 Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti garantijos ir paslaugų sutarties kopijas. Jie 
privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka sutarties 
specifikacijas. 

Garantija negali būti panaikinta dėl pakartotinai panaudotų / regeneruotų 
vartojamųjų reikmenų naudojimo vaizdo gavimo įrenginiuose, išskyrus 
atvejus, kai įrodoma, kad veikimo sutrikimą ar žalą tiesiogiai lėmė pakartotinai 
panaudotų / regeneruotų vartojamųjų reikmenų naudojimas. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti garantijos ir paslaugų sutarties kopijas. Jie 
privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka sutarties 
specifikacijas. 

TS15 (a) ES ŽVP kriterijus atitinkančio kopijavimo ir rašomojo popieriaus tiekimas 
(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas kopijavimo ir rašomojo 
popieriaus tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomas kopijavimo ir rašomasis popierius, kaip vaizdo 
gavimo įrenginių tiekimo sutarties dalis, turi atitikti pagrindines technines 
specifikacijas pagal ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, taikomus kopijavimo 
ir rašomajam popieriui3. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad 
tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas kopijavimo ir rašomojo 
popieriaus tiekimas) 
 Konkurso dalyvio siūlomas kopijavimo ir rašomasis popierius, kaip vaizdo 
gavimo įrenginių tiekimo sutarties dalis, turi atitikti išsamias technines 
specifikacijas pagal ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, taikomus kopijavimo 
ir rašomajam popieriui3. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad 
tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

TS15 (b) ES ŽVP kriterijus atitinkančių vartojamųjų reikmenų tiekimas 
(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas vaizdo gavimo 
įrenginių vartojamųjų reikmenų tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomi vartojamieji reikmenys, kaip vaizdo gavimo 
įrenginių dalis, turi atitikti pagrindines technines specifikacijas, įtrauktas į ES 
ŽVP 2 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginių vartojamieji reikmenys). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad 
tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas vaizdo gavimo 
įrenginių vartojamųjų reikmenų tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomi vartojamieji reikmenys, kaip vaizdo gavimo 
įrenginių dalis, turi atitikti išsamias technines specifikacijas, įtrauktas į ES 
ŽVP 2 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginių vartojamieji reikmenys). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad 
tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

 
3 Galima rasti tinklalapyje http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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5.4 Sutarties sudarymo kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

AC1 Vaizdo gavimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo pagerinimas, viršijantis TS1 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(taikytina vaizdo gavimo įrenginiams, kuriems taikomi „Energy Star“ energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai) 
Balai bus skiriami, jei vaizdo gavimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumas didesnis už TEC_MAX vertę, nustatytą ENERGY STAR TEC metodu. Balai 
turi būti apskaičiuoti pagal maksimalų tipinį energijos suvartojimą (TEC_MAX), leidžiamą pagal TS1 nurodytą (-as) ENERGY STAR versiją (-as). 
Gali būti skiriama ne daugiau kaip x balų [reikia nurodyti]. Balai turi būti skiriami atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą, palyginti su 
TEC_MAX verte: 
– daugiau kaip 80 % mažesnis: x balų 
– 60–79 % mažesnis: 0,8 x balų 
– 40–59 % mažesnis: 0,6 x balų 
– 20–39 % mažesnis: 0,4 x balų 
– 10–19 % mažesnis: 0,2 x balų 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų, atliktų taikant bandymo metodus, išdėstytus TS1 nurodytoje (-ose) ENERGY STAR versijoje (-ose), ataskaitas. 
Konkurso dalyvis turi išsamiai aprašyti kiekvieno susijusio produkto išmatuotą TEC vertę ir TEC_MAX vertę, taip pat pateikti energijos vartojimo efektyvumo 
padidėjimo apskaičiavimą. Tai turi būti pateikta sudarant sutartį arba pareikalavus. 

AC2 Ilgesni garantijos laikotarpiai 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
1 variantas. AC2 (a) Ilgesni garantijos laikotarpiai  
Balai bus skiriami už kiekvienus suteiktus papildomus garantijos metus, viršijančius minimalų laikotarpį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Gali būti skiriama 
ne daugiau kaip x balų [reikia nurodyti].  
– +4 ar daugiau metų: x balų 
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– +3 metai: 0,75 x balų 
– +2 metai: 0,5 x balų 
– +1 metai: 0,25 x balų 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti garantijos kopiją.  

2 variantas. AC2 (b) Ilgiausias garantijos laikotarpis  
Balai bus skiriami konkurso dalyviui, kuris suteikia ilgiausią garantiją iš visų konkurso dalyvių. Gali būti skiriama ne daugiau kaip x balų [reikia nurodyti]. 
Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti garantijos kopiją.  

AC3 Gyvavimo ciklo pabaiga 
AC3 Vaizdo gavimo įrenginių surinkimo sistema  
(šis kriterijus turėtų būti taikomas kartu su sutarties vykdymo sąlyga CPC2) 
Balai turi būti skiriami konkurso dalyviui, kuris perkančiajai organizacijai 
siūlo naudotis nemokama panaudotų vaizdo gavimo įrenginių surinkimo 
sistema, kuri užtikrina, kad šie įrenginiai ar jų dalys bus pakartotinai panaudoti 
arba jų medžiagos perdirbtos, pirmenybę teikiant pakartotiniam panaudojimui.  
Konkurso dalyviai šiuos įsipareigojimus gali įvykdyti patys arba pasitelkę 
tinkamą trečiosios šalies organizaciją. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodoma, kad bus 
parengta nemokama surinkimo sistema. Įrenginiai, kuriems suteiktas 
nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. 

AC3 Vaizdo gavimo įrenginių gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 
(šis kriterijus turėtų būti taikomas kartu su sutarties vykdymo sąlyga CPC2) 
Balai turi būti skiriami konkurso dalyviui, kuris teikia pakartotinio 
panaudojimo ir perdirbimo paslaugas visam produktui ir (arba) užtikrina 
įrenginio, kurio eksploatavimo laikas pasibaigė, komponentų atrankinį 
apdorojimą pagal EEĮ atliekų direktyvos VII priedą, nedidindamas 
perkančiosios organizacijos išlaidų.  
Paslauga turi apimti šią veiklą: 
– surinkimo; 
– konfidencialaus duomenų tvarkymo ir saugaus duomenų ištrynimo (išskyrus 
atvejus, kai tai atliekama įmonėje);  
– funkcinių bandymų, techninės priežiūros, remonto ir atnaujinimo, siekiant 
paruošti produktus naudoti pakartotinai[1];  
– pakartotinai naudoti skirtų produktų perpardavimo; 
– komponentų išmontavimo, kad būtų galima naudoti pakartotinai, perdirbti ir 
(arba) šalinti. 
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Teikdami paslaugą, jie turi pranešti apie paruoštų naudoti pakartotinai ar 
perparduotų naudoti pakartotiniai įrenginių dalį ir perdirbti paruoštų įrenginių 
dalį.  
Paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas ir šalinimas turi būti atliekami 
visiškai laikantis (naujos redakcijos) EEĮ atliekų direktyvos 2012/19/ES 
8 straipsnio bei VII [2] ir VIII priedų reikalavimų ir pateikiant nuorodą į 
atrankiniam apdorojimui skirtų komponentų sąrašą [žr. pridedamą aiškinamąją 
pastabą]. 
Konkurso dalyviai šiuos įsipareigojimus gali įvykdyti patys arba pasitelkę 
tinkamą trečiosios šalies organizaciją. 
Jei paslauga teikiama už ES ribų, kur netaikoma EEĮ atliekų direktyva, 
komponentų atliekos turi būti apdorojamos lygiavertėmis šios direktyvos 
reikalavimams [3] sąlygomis.  
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 (jei 
taikytina). 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
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); „eStewards“ standartas 2.0, numatantis atsakingą 
elektroninės įrangos perdirbimą ir pakartotinį naudojimą; Australijos / 
Naujosios Zelandijos standartas AS/NZS 5377:2013 „Panaudotos elektrinės ir 
elektroninės įrangos surinkimas, saugojimas, gabenimas ir apdorojimas“. 

 Aiškinamoji pastaba: AC3 Vaizdo gavimo įrenginių gyvavimo ciklo 
pabaigos valdymas 
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[1] Kai kurios valstybės narės parengė standartus ir (arba) schemas, kurias 
viešosios institucijos gali nurodyti norėdamos pateikti aiškesnę informaciją, 
kaip įrenginiai turės būti tinkamai paruošti naudoti pakartotinai ir 
perparduoti.  
[2] Komponentai, kurių atveju reikalaujama atlikti atrankinį apdorojimą 
pagal EEĮ atliekų direktyvos VII priedą: 

• Gyvsidabrio turintys komponentai 
• Baterijos 
• Didesnės kaip 10 cm2 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. 
 
[3] Kol rengiamas šis Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Komisija ketina 
priimti deleguotąjį aktą, kuriame būtų nustatyti lygiaverčių sąlygų vertinimo 
kriterijai. 
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AC4 Regeneruotų kasečių / talpyklų tiekimas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas kasečių ir talpyklų tiekimas) 
Balai turi būti skiriami proporcingai įsipareigojimams teikti didžiausią procentą (dalį) regeneruotų kasečių / talpyklų, kurios atitinka pagrindines technines 
specifikacijas, įtrauktas į ES ŽVP 2 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginių vartojamieji reikmenys). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

 
5.5 Sutarties vykdymo sąlygos  
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

CPC2 Ataskaitų apie vaizdo gavimo įrenginių pakartotinį panaudojimą / perdirbimą teikimas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Šis kriterijus turėtų būti taikomas kartu su 3 sutarties sudarymo kriterijumi. 
Rangovas privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta naudojamų vaizdo gavimo įrenginių eksploatavimo laiko pabaiga. 
Visų pirma dokumentuose turi būti nurodytas: 
– iš perkančiosios organizacijos surinktų įrenginių skaičius; 
– įrenginių / dalių, atitinkamai nukreiptų naudoti pakartotinai, skaičius; 
– įrenginių / dalių, kurių medžiagos atitinkamai nukreiptos perdirbti, skaičius.  
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CPC3 Ataskaitų apie tiekiamus vartojamuosius reikmenis teikimas 
(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas kasečių arba 
kopijavimo ar rašomojo popieriaus tiekimas) 
Rangovas turi pateikti dokumentus, susijusius su vartojamųjų reikmenų, 
nurodytų vartojamųjų reikmenų tiekimo TS, tiekimu, kuriuose atitinkamai 
būtų pateikti duomenys apie: 
– ES ŽVP kriterijus atitinkantį kopijavimo ir rašomąjį popierių (TS15 (a)); 
– ES ŽVP kriterijus atitinkančius vartojamuosius reikmenis (TS15 (b)); 
– regeneruotas kasetes ir talpyklas (AC5). 

(kai į vaizdo gavimo įrenginių tiekimo sutartį įtrauktas kasečių arba 
kopijavimo ar rašomojo popieriaus tiekimas) 
Rangovas turi pateikti dokumentus, susijusius su vartojamųjų reikmenų, 
nurodytų vartojamųjų reikmenų tiekimo TS, tiekimu, kuriuose atitinkamai 
būtų pateikti duomenys apie: 
– ES ŽVP kriterijus atitinkantį kopijavimo ir rašomąjį popierių (TS15 (a)); 
– ES ŽVP kriterijus atitinkančius vartojamuosius reikmenis (TS15 (b)); 
– regeneruotas kasetes ir talpyklas (AC5); 
– puslapių, išspausdintų naudojant ES ŽVP 2 kriterijų sritį atitinkančias 
regeneruotas kasetes / talpyklas, skaičių. 
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6 ES VARTOJAMŲJŲ REIKMENŲ (KASEČIŲ IR TALPYKLŲ) ŽVP KRITERIJAI 
 
6.1 Dalykas 

Dalykas 

Vartojamųjų reikmenų (kasečių ir talpyklų), kurių poveikis aplinkai per jų gyvavimo ciklą yra mažas, pirkimas 
 

6.2 Techninės specifikacijos 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS16 Kasečių / talpyklų išeiga puslapiais 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Turi būti nurodyta visų kasečių / talpyklų, kurios bus tiekiamos naudoti atitinkamuose vaizdo gavimo įrenginiuose, išeiga puslapiais.  
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta išeiga puslapiais ir susijusios bandymų procedūros, taikytos vertėms 
nustatyti. Rašalinių spausdintuvų ir dažomųjų miltelių reikmenų išeiga puslapiais turėtų būti išmatuota pagal naujausią šių standartų versiją: 

─ ISO/IEC 24711  
─ ISO/IEC 19752  
─ ISO/IEC 19798  
─ DIN 33870-1  
─ DIN 33870-2  
arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus.  
Dokumentaciją gali sudaryti gamintojo deklaracija arba kiti alternatyvūs įrodomieji dokumentai, kuriuose pateikiama būtina informacija. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Aiškinamoji pastaba: TS16 Kasečių / talpyklų išeiga puslapiais 
Išeiga puslapiais: išmatuotas vaizdų, kuriuos galima sukurti naudojant kasetę / talpyklą, skaičius. 
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TS17 Vartojamųjų reikmenų išteklių naudojimo efektyvumas 
 Vartojamųjų reikmenų išteklių naudojimo efektyvumas [nustatytas vaizdų, kurie gali 

būti sukurti panaudojant vieną gramą reikmenyje esančios eksploatacinės medžiagos, 
skaičius], apskaičiuotas pagal lygtį (1), neturi būti mažesnis už toliau esančioje lentelėje 
nurodytą ribinę vertę:  
 

Vartojamųjų 
reikmenų 
tipas 

Minimalus vartojamųjų reikmenų 
išteklių naudojimo efektyvumas 

Dažomųjų 
miltelių kasetė 
arba talpykla 
ir būgnas 

(2 × [10 × tanh (0,1 + 0,0003 × (CMass 
– 10)) – 0,5] + 1) 

Rašalo kasetė 
arba talpykla 

(2 × [15 × tanh (0,2 + 0,0004 × (CMass 
– 8)) – 1] + 2) 

Tanh – hiperbolinis tangentas 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ų𝑉𝑉ų 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟ų 𝑟𝑟š𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟ų 𝑟𝑟𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒
𝐼𝐼š𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟𝑒𝑒

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀Ė
 (1) 

Kai:  

• Išeiga puslapiais yra išmatuotas vaizdų, kuriuos galima sukurti naudojant kasetę / 
talpyklą, skaičius. 

• Vartojamojo reikmens masė (CMass) yra kiekvienos kasetės arba talpyklos masė 
(g), išmatuota ją įrengus (t. y. visiškai pripildžius rašalo arba dažomųjų miltelių).  

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti apskaičiuotą vartojamųjų reikmenų išteklių naudojimo 
efektyvumo rezultatą kartu su dokumentais, kuriuose būtų nurodytos visos išeigos 
puslapiais vertės, susijusios bandymo procedūros, taikytos vertėms nustatyti, taip pat 
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visų kasečių, talpyklų ir būgninių mazgų, skirtų naudoti kiekviename vaizdo gavimo 
įrenginių modelyje, sąrašas. Dokumentaciją gali sudaryti gamintojo deklaracija arba kiti 
alternatyvūs įrodomieji dokumentai, kuriuose pateikiama būtina informacija. 

TS18 Vartojamųjų reikmenų sudėtyje esančių pavojingų medžiagų kiekis 
 Dažikliuose, tokiuose kaip dažomieji milteliai, rašalas, kietasis rašalas ir pan., neturi būti 

specialiai į produktą dedamų sudedamųjų medžiagų, pasižyminčių tolesnėje lentelėje 
nurodytomis savybėmis.  

Pavojingumo 
klasė  

Pavojingumo 
kategorija  

Klasifikavimo, 
ženklinimo ir 
pakavimo (CLP) 
reglamentas (EB) Nr. 
1272/2008  

Kancerogeninis 
poveikis 

Kancerog. 
1A, 1B H350 Gali sukelti vėžį 

Kancerogeninis 
poveikis 

Kancerog. 
1A, 1B 

H350i Gali sukelti vėžį 
įkvėpus 

Kancerogeninis 
poveikis Kancerog. 2 H351 Įtariama, kad 

sukelia vėžį 

Mutageninis 
poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Mutag. 1A, 
1B 

H340 Gali sukelti 
genetinius defektus 

Mutageninis 
poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Mutag. 2 
H341 Įtariama, kad gali 
sukelti genetinius 
defektus 

Toksinis poveikis 
reprodukcijai Repr. 1A, 1B 

H360 Gali pakenkti 
vaisingumui arba 
negimusiam vaikui 
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Toksinis poveikis 
reprodukcijai Repr. 2 

H361 Įtariama, kad 
kenkia vaisingumui arba 
negimusiam vaikui 

 
Be to, dažikliuose neturi būti medžiagų, kurios būtų specialiai dedamos kaip 
sudedamosios dalys ir dėl kurių būtų reikalingas mišinio ženklinimas H frazėmis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 1 priedą arba kurios atitinka susijusios klasifikacijos 
kriterijus. 
 

Specifinis 
toksiškumas 
konkrečiam 
organui 
(vienkartinis 
poveikis) 

STOT SE 1 H370 Kenkia organams 

Specifinis 
toksiškumas 
konkrečiam 
organui 
(vienkartinis 
poveikis) 

STOT SE 2 H371 Gali pakenkti 
organams 

Specifinis 
toksiškumas 
konkrečiam 
organui (kartotinis 
poveikis) 

STOT RE 1 
H372 Kenkia organams, 
jeigu medžiaga veikia 
ilgai arba kartotinai 

Specifinis 
toksiškumas 
konkrečiam 

STOT RE 2 H373 Gali pakenkti 
organams, jeigu 
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organui (kartotinis 
poveikis) 

medžiaga veikia ilgai 
arba kartotinai 

 
Vartojamieji reikmenys taip pat turi atitikti šiuos pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo reikalavimus:  

• Sudėtyje neturi būti jokių papildomų REACH autorizuotinų medžiagų sąrašo 
medžiagų, kurių koncentracija didesnė kaip 0,1 % (pagal svorio dalį). 

• Dažomųjų miltelių ir rašalo sudėtyje neturi būti sąmoningai įmaišyto gyvsidabrio, 
kadmio, švino, nikelio ar chromo (VI) junginių. Išimtis taikoma sudėtiniams didelės 
molekulinės masės nikelio junginiams, naudojamiems kaip dažikliai. 

• Dažomųjų miltelių ir rašalo sudėtyje neturi būti azodažų (dažų ar pigmentų), galinčių 
išskirti kancerogeninius aromatinius aminus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH reglamentas) XVII priedo 8 priedėlyje. 

• Į dažomuosius miltelius ar rašalą negalima dėti jokių biocidų, jei nebus pateikta 
veikliosios medžiagos dokumentacija, kaip apibrėžta Biocidinių produktų reglamento 
(BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) skirsnyje „Laikomiems produktams skirti 
konservantai“ (6 produktų tipas). Medžiagos neturi būti naudojamos, jei jos nebuvo 
įtrauktos į 6 produktų tipui patvirtintų medžiagų sąrašą. 

• Fotolaidžių būgnų sudėtyje neturi būti sąmoningai įmaišyto seleno, švino, gyvsidabrio 
ar kadmio (arba bet kurio iš jų junginių). 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, pvz., saugos duomenų lapus (SDL), 
įrodančius, kad siūlomas (-i) produktas (-ai) atitinka reikalavimą. Dokumentacijoje 
turėtų būti aiškiai įrodyta, kad buvo įvykdytas kiekvienas kriterijaus aspektas. Atitikties 
įrodymus gali sudaryti trečiųjų šalių bandymų ataskaitos arba paties gamintojo atlikti 
bandymai, įrodantys, kad nėra nė vienos kriterijaus atmestų medžiagų sąraše išvardytos 
medžiagos. 
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, 
laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
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TS19 Pakartotinai naudoti / regeneruoti pritaikyta konstrukcija 
Kasetės ar talpyklos neturi būti suprojektuotos taip, 
kad būtų apribotos galimybės jas pakartotinai naudoti 
/ regeneruoti. Toliau pateikti ypatybių, kurios, kaip 
manoma, riboja galimybę regeneruoti arba skatina 
nenaudoti pakartotinai, pavyzdžiai (bet jais 
neapsiribojama): 

• Ant kasetės, talpyklos ar pakuotės esantys teiginiai, 
patvirtinantys arba reiškiantys, kad produktas nėra 
skirtas regeneruoti. 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, kuriuose 
būtų aiškiai nurodyta, kad kasečių ar talpyklų 
konstrukcija neapriboja galimybių jas pakartotinai 
naudoti / regeneruoti.  
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus 
atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. 

Kasetės ar talpyklos neturi būti suprojektuotos taip, kad būtų apribotos galimybės jas 
pakartotinai naudoti / regeneruoti. Toliau pateikti ypatybių, kurios, kaip manoma, riboja 
galimybę regeneruoti arba skatina nenaudoti pakartotinai, pavyzdžiai (bet jais 
neapsiribojama): 

• Kasetės ar talpyklos, kurioms taikomi patentai ar licencinės sutartys, kuriose yra 
teiginių, siekiančių apriboti regeneravimą. 

• Ant kasetės, talpyklos ar pakuotės esantys teiginiai, patvirtinantys arba reiškiantys, 
kad produktas nėra skirtas regeneruoti. 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, kuriuose būtų aiškiai nurodyta, kad kasečių 
ar talpyklų konstrukcija neapriboja galimybių jas pakartotinai naudoti / regeneruoti, taip 
pat turi nurodyti, kaip užtikrinama atitiktis dviem pavyzdžiams.  
Įrenginiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, 
laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

TS20 Vartojamųjų reikmenų kokybė 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Visos kasetės ar talpyklos turi atitikti visus reikalavimus, keliamus bent pagal vieną visuotinai pripažintą kasečių / talpyklų kokybės standartą.  
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad kasetės ar talpyklos atitinka bent vieno pripažinto kokybės standarto, pavyzdžiui, 
DIN 33870-1 serijos, DIN 33870-2 serijos, DIN 33871-1 serijos arba jų atitikmens, regeneruotoms kasetėms ir talpykloms keliamus 
reikalavimus, taip pat DIN 33871-2 serijos arba jos atitikmens keliamus reikalavimus naujoms kasetėms ir talpykloms. Įrenginiai, kuriems 
suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

TS21 Kasečių ir talpyklų surinkimo sistema ir EEĮ registracija 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
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Šis kriterijus turėtų būti taikomas kartu su sutarties vykdymo sąlyga CPC4. 
Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta galimybė naudotis nemokama panaudotų kasečių ir talpyklų surinkimo sistema, kuri užtikrintų, kad 
panaudotos kasetės ir talpyklos ar jų dalys bus pakartotinai panaudotos arba jų medžiagos perdirbtos.  
Konkurso dalyvis perkančiajai organizacijai turi pristatyti konteinerius, kurie būtų tinkami panaudotoms kasetėms ir talpykloms kaupti. 
Konkurso dalyviai šiuos įsipareigojimus gali įvykdyti patys arba pasitelkę tinkamą trečiosios šalies organizaciją. 
Be to, turi būti pateiktas kasečių, kurioms taikoma EEĮ atliekų direktyva, gamintojo EEĮ atliekų registracijos įrodymas (jei taikoma). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad bus parengta nemokama kasečių ir talpyklų surinkimo sistema. Kasetės ir 
talpyklos, kurioms suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo ekologinis ženklas, laikomos atitinkančiomis reikalavimus. Be to, kasečių, 
kurioms taikoma EEĮ atliekų direktyva, atveju konkurso dalyvis privalo pateikti įrodymus, kad gamintojas yra registruotas (t. y. turi būti 
pateiktas EEĮ atliekų registracijos numeris ar EEĮ atliekų registracijos pažymėjimas arba bet koks dokumentas, įrodantis, kad gamintojas tuo 
metu yra registruotas).  

Aiškinamoji pastaba: TS21 Kasečių ir talpyklų surinkimo sistema ir EEĮ registracija 
Spausdintuvų kasetės, kurios turi elektrinių / elektroninių dalių ir kurių tinkamas veikimas priklauso nuo elektros srovių ar elektromagnetinių 
laukų, atitinka EEĮ apibrėžimą, todėl patenka į EEĮ atliekų direktyvos taikymo sritį. 

 
6.3 Sutarties sudarymo kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

AC5 Elektrofotografinių reikmenų išteklių naudojimo efektyvumas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Balai turi būti skiriami už elektrofotografinius reikmenis (kasetes, talpyklas ir būgninius mazgus), kuriuose sumažintas medžiagos sunaudojimas 
vienam puslapiui. Gali būti skiriama ne daugiau kaip x balų [reikia nurodyti] konkurso dalyviui, kuris kiekvienam vaizdo gavimo įrenginių 
modeliui pasiūlo didžiausią bendrą elektrofotografinių reikmenų išteklių naudojimo efektyvumo vertę. Išteklių naudojimo efektyvumas turėtų 
būti apskaičiuotas pagal TS17 pateiktą lygtį. Visų reikmenų rezultatai turėtų būti susumuojami, kad būtų gauta bendra vertė. Kai perkami 
skirtingi vartojamieji reikmenys, ši vertė turėtų būti apskaičiuota kaip visų tiekiamų produktų vidutinė vertė. 



 

45 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti apskaičiuotą vartojamųjų reikmenų išteklių naudojimo efektyvumo rezultatą kartu su dokumentais, kuriuose būtų 
nurodyti šie visų kasečių / talpyklų ir visų atskirų būgninių mazgų, naudojamų atitinkamuose elektrofotografiniuose vaizdo gavimo įrenginiuose, 
duomenys: 

• išeiga puslapiais; 
• pripildytų kasečių / talpyklų masė; 
• atskirų būgninių mazgų masė. 
Dokumentaciją gali sudaryti gamintojo deklaracija arba kiti alternatyvūs įrodomieji dokumentai, kuriuose pateikiama būtina informacija. 

AC6 Nesudėtingas pakartotinis naudojimas / regeneravimas 
Daugiausia x balų [turi būti nurodyta] gali būti skiriama konkurso 
dalyviui, kuris siūlo vartojamuosius reikmenis, atitinkančius šį 
reikalavimą: 

• Vartojamieji reikmenys gali būti prireikus išmontuoti rankiniu 
būdu, naudojant universalius visiems prieinamus įrankius (pvz., 
visiems prieinamus varžtų antgalius, reples ar pincetus), kad būtų 
galima pakeisti nusidėvėjusias dalis ir pakartotinai pripildyti 
dažomųjų miltelių arba rašalo. 

Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, paaiškinančius, kaip 
įvykdytas reikalavimas. 

Gali būti skiriama ne daugiau kaip x balų [turi būti nurodyta] konkurso 
dalyviui, kuris užtikrina bent vieną iš šių techninių savybių ar praktinių 
metodų:  
• Vartojamieji reikmenys yra sukonstruoti taip, kad pakartotinis 

naudojimas / regeneravimas būtų palengvintas ir skatinamas dėl šių 
techninių charakteristikų: 
 reikmenyje nenaudojami lustai, kuriais valdomos vaizdo gavimo 

funkcijos, 
arba 
 bet kuris įdiegtas lustas turi funkciją, leidžiančią atlikti jo visišką 

paleidimą iš naujo, naudojant vaizdo gavimo įrenginio valdiklius 
arba prie tinklo prijungtą kompiuterį, be jokių papildomų 
produktų. 

• OĮG siūlo ne OĮG organizacijoms galimybę už priimtiną kainą įsigyti 
teises perprogramuoti vartojamųjų reikmenų lustus, kad būtų 
užtikrinamos visos vaizdo gavimo įrenginių funkcijos. 

• Nuo to laiko, kai vartojamieji reikmenys pirmą kartą pateikiami į ES 
rinką, atviroje rinkoje yra atsarginių lustų, kurie užtikrina visas vaizdo 
gavimo įrenginių funkcijas. 
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Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų paaiškinta, 
kokios iš nurodytų techninių charakteristikų buvo praktiškai įdiegtos.  

AC7 Kasečių gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 
 (šis kriterijus turėtų būti taikomas kartu su sutarties vykdymo sąlyga 

CPC4) 
Balai turi būti skiriami konkurso dalyviui, kuris teikia panaudotų kasečių 
pakartotinio naudojimo / regeneravimo ir perdirbimo paslaugas pagal 
produktų, kurių eksploatavimo laikas pasibaigė, komponentų atrankinio 
apdorojimo, remiantis EEĮ atliekų direktyvos VII priedu, nuostatas, 
nedidindamas perkančiosios organizacijos išlaidų.  
Paslauga turi apimti šią veiklą: 
– surinkimo; 
– komponentų išmontavimo, kad būtų galima naudoti pakartotinai / 
pertvarkyti, perdirbti ir (arba) šalinti. 
Konkurso dalyvis perkančiajai organizacijai turi pristatyti konteinerius, 
kurie būtų tinkami panaudotoms kasetėms kaupti. 
Paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas ir šalinimas turi būti 
atliekami visiškai laikantis (naujos redakcijos) EEĮ atliekų direktyvos 
2012/19/ES 8 straipsnio bei VII ir VIII priedų reikalavimų. 
Tiekėjas šiuos įsipareigojimus gali įvykdyti pats arba pasitelkti tinkamą 
trečiosios šalies organizaciją.  
Jei paslauga teikiama už ES ribų, kur netaikoma EEĮ atliekų direktyva, 
atliekų komponentai turi būti apdorojami lygiavertėmis šios direktyvos 
reikalavimams [1] sąlygomis.  
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Tikrinimas 
Konkurso dalyvis turi pateikti išsamią informaciją apie surinkimo, 
paruošimo naudoti pakartotinai / regeneruoti ir perdirbimo / šalinimo 
tvarką. Sutarties vykdymo metu tai turi apimti veiksmingus naudojamų 
EEĮ tvarkymo įrenginių atitikties įrodymus (jei taikytina). 
Kasetės, kurioms suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis I tipo 
ekologinis ženklas, laikomos atitinkančiomis reikalavimus. 
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); „eStewards“ standartas 2.0, 
numatantis atsakingą elektroninės įrangos perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą; Australijos / Naujosios Zelandijos standartas AS/NZS 
5377:2013 „Panaudotos elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimas, 
saugojimas, gabenimas ir apdorojimas“. 

 Aiškinamoji pastaba: C7 Kasečių gyvavimo ciklo pabaigos 
valdymas 
 
[1] Kol rengiamas šis Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Komisija 
ketina priimti deleguotąjį aktą, kuriame būtų nustatyti lygiaverčių sąlygų 
vertinimo kriterijai. 
 

 
6.4 Sutarties vykdymo sąlygos 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
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CPC4 Ataskaitų apie vartojamųjų reikmenų pakartotinį panaudojimą / perdirbimą teikimas  
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Pakartotinių siuntų (t. y. ne vienkartinio prekių grąžinimo) atveju rangovas privalo pateikti dokumentus apie nemokamą vartojamųjų reikmenų 
surinkimo sistemą, kuri užtikrintų, kad šie įrenginiai ar jų dalys bus panaudoti pakartotinai arba jų medžiagos perdirbtos, pirmenybę teikiant 
pakartotiniam naudojimui. 
Visų pirma dokumentuose turi būti nurodytas: 
– iš perkančiosios organizacijos surinktų vartojamųjų reikmenų skaičius; 
– dalių, kurios atitinkamai nukreiptos naudoti pakartotinai / regeneruoti, skaičius ir tipas; 
– dalių, kurių medžiagos atitinkamai nukreiptos perdirbti, skaičius ir tipas. 
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7 ES SPAUSDINIMO PASLAUGŲ ŽVP KRITERIJAI 
 
7.1 Dalykas 

Dalykas 

Spausdinimo paslaugų, kurių poveikis aplinkai per jų gyvavimo ciklą yra mažas, pirkimas 
 

7.2 Techninės specifikacijos 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS22 (a) Įsipareigojimas pakartotinai naudoti vaizdo gavimo įrenginius  
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Konkurso dalyviai sutinka, kad tinkamai veikiantys vaizdo gavimo įrenginiai, priklausantys perkančiajai organizacijai ir esantys pirkėjo 
patalpose, turi būti laikomi toliau naudoti, o ne keičiami naujais produktais (pritarus perkančiajai organizacijai).  
Šis reikalavimas netaikomas, jei įrengtas iš viso nedidelis skaičius vaizdo gavimo įrenginių. 
Šis reikalavimas netaikomas, kai tiekėjas pateikia įrodymų, kad esamo produkto pakeitimas efektyvesniu (-iais) produktu (-ais) sumažintų bendrą 
poveikį aplinkai. 
Šis reikalavimas netaikomas, kai tiekėjas pateikia tinkamų argumentų, paaiškinančių, kodėl negali būti remiamas senesnių įrenginių naudojimas. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją dėl atitikties šiam reikalavimui. 
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Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS22 (b) Įsipareigojimas dėl vaizdo gavimo įrenginių remonto  
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Tiekėjai sutinka, kad vaizdo gavimo įrenginiai, kurie nustoja veikti sutarties galiojimo laikotarpiu, bus visiškai suremontuoti naudojant 
atsargines dalis (gavus perkančiosios organizacijos sutikimą). Šis reikalavimas netaikomas: 
• vaizdo gavimo įrenginiams, nebegalintiems atlikti reikiamų funkcijų, kurias apibrėžė perkančioji institucija; 
• vaizdo gavimo įrenginiams, kurių neįmanoma visiškai pataisyti pakeičiant neveikiančias dalis atsarginėmis, nes arba nėra atsarginių dalių, arba 
remonto išlaidos būtų per didelės; 
• tais atvejais, kai perkančioji organizacija nori sumažinti bendrą veikiančių vaizdo gavimo įrenginių skaičių. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją dėl atitikties šiam reikalavimui. 

TS23 ES ŽVP kriterijus atitinkančių vaizdo gavimo įrenginių tiekimas 
(kai į spausdinimo paslaugų sutartį įtrauktas vaizdo gavimo įrenginių 
tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomi vaizdo gavimo įrenginiai, kaip spausdinimo 
paslaugų dalis, turi atitikti pagrindines technines specifikacijas, 
įtrauktas į ES ŽVP 1 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginiai). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, 
įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

(kai į spausdinimo paslaugų sutartį įtrauktas vaizdo gavimo įrenginių 
tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomi vaizdo gavimo įrenginiai, kaip spausdinimo 
paslaugų dalis, turi atitikti išsamias technines specifikacijas, įtrauktas į 
ES ŽVP 1 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginiai). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, 
įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 
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Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS24 (a) ES ŽVP kriterijus atitinkančio kopijavimo ir rašomojo popieriaus tiekimas 
(kai į spausdinimo paslaugas įtrauktas kopijavimo ar rašomojo 
popieriaus tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomas kopijavimo ir rašomasis popierius, kaip 
spausdinimo paslaugų dalis, turi atitikti pagrindines technines 
specifikacijas pagal ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, taikomus 
kopijavimo ir rašomajam popieriui4. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, 
įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

(kai į spausdinimo paslaugas įtrauktas kopijavimo ar rašomojo 
popieriaus tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomas kopijavimo ir rašomasis popierius, kaip 
spausdinimo paslaugų dalis, turi atitikti išsamias technines 
specifikacijas pagal ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, taikomus 
kopijavimo ir rašomajam popieriui4. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, 
įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

TS24 (b) ES ŽVP kriterijus atitinkančių vartojamųjų reikmenų tiekimas 
(kai į spausdinimo paslaugas įtrauktas vaizdo gavimo įrenginių 
vartojamųjų reikmenų tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomi vartojamieji reikmenys, kaip spausdinimo 
paslaugų dalis, turi atitikti pagrindines technines specifikacijas, 
įtrauktas į ES ŽVP 2 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginių 
vartojamieji reikmenys). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, 
įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

(kai į spausdinimo paslaugas įtrauktas vaizdo gavimo įrenginių 
vartojamųjų reikmenų tiekimas) 
Konkurso dalyvio siūlomi vartojamieji reikmenys, kaip spausdinimo 
paslaugų dalis, turi atitikti išsamias technines specifikacijas, įtrauktas į 
ES ŽVP 2 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginių vartojamieji 
reikmenys). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, 
įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

 

 
4 Galima rasti tinklalapyje http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Sutarties sudarymo kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

AC8 Pakartotinai panaudotų / regeneruotų kasečių ir talpyklų tiekimas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(kai į spausdinimo paslaugas įtrauktas kasečių ir talpyklų tiekimas) 
Balai turi būti skiriami už įsipareigojimus teikti didžiausią procentą (dalį) pakartotinai panaudotų / regeneruotų kasečių / talpyklų, kurios atitinka 
pagrindines technines specifikacijas, įtrauktas į ES ŽVP 2 kriterijų sritį (vaizdo gavimo įrenginių vartojamieji reikmenys). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad tiektini produktai atitinka nurodytus kriterijus. 

AC9 Valdomų spausdinimo paslaugų teikimas 
 Balai turi būti skiriami konkurso dalyviams, siūlantiems valdomų 

spausdinimo paslaugų teikimą.  
Valdomų spausdinimo paslaugų apimamos sritys turėtų būti šios: 
– vertinimas: jo metu atliekama esamų spausdinimo sąlygų 
organizacijoje peržiūra ir siekiama pateikti rekomendacijas dėl 
geresnio įrenginių valdymo; 
– optimizavimas: jis skirtas konsoliduoti ir racionalizuoti įrenginių 
naudojimo bei veiklos procesus, siekiant parengti visapusišką 
valdomų spausdinimo paslaugų strategiją; 
– valdymas: apima sistemingas peržiūras, susitarimų dėl paslaugos 
lygio stebėseną ir nuotolinį valdymą; juo siekiama patobulinti 
vykstančius procesus ir darbo srautus.  
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų išsamiai 
išdėstytos valdomų spausdinimo paslaugų teikimo sąlygos.  
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Aiškinamoji pastaba: AC9 Valdomų spausdinimo paslaugų 
teikimas 
Valdomos spausdinimo paslaugos yra apibrėžiamos kaip „aktyvus 
dokumentų išvesties įrenginių bei susijusių veiklos procesų valdymas 
ir optimizavimas“. 

 
7.4 Sutarties vykdymo sąlygos  
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

CPC5 Ataskaitų apie tiekiamus vartojamuosius reikmenis teikimas 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 

 (kai į spausdinimo paslaugas įtrauktas vaizdo gavimo įrenginių vartojamųjų reikmenų ar kopijavimo ir rašomojo popieriaus tiekimas) 
Rangovas turi pateikti dokumentus, susijusius su vartojamųjų reikmenų, nurodytų vartojamųjų reikmenų tiekimo TS, tiekimu, kuriuose 
atitinkamai būtų pateikti duomenys apie: 
– ES ŽVP kriterijus atitinkantį kopijavimo ir rašomąjį popierių (TS24 (a)); 
– ES ŽVP kriterijus atitinkančius vartojamuosius reikmenis (TS24 (b)); 
– pakartotinai panaudotas / regeneruotas kasetes / talpyklas (AC5). 
CPC6 Informacijos apie vartojamųjų reikmenų naudojimą teikimas 
 Teikiant spausdinimo paslaugas, paslaugų pirkimo sutarties galiojimo 

metu reguliariai arba perkančiosios institucijos prašymu turi būti 
teikiami išsamūs vartojamųjų reikmenų naudojimo statistiniai 
duomenys. Informacija apie vartojamųjų reikmenų naudojimą, jei 
reikia, turi apimti toliau nurodytus duomenis: 
• Kiekvieno vaizdo gavimo įrenginio modelio popieriaus sąnaudas, 
nurodant: 

─ popieriaus lapų / ritinių skaičių ir dydį (t. y. A4, A3 ir pan.); 
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─ popieriaus tipą (t. y. perdirbtas, nenaudotas, gramatūra ir pan.). 
• Kiekvieno turimo vaizdo gavimo įrenginio modelio kasečių arba 
talpyklų skaičių. 
• Kiekvieno turimo vaizdo gavimo įrenginio modelio darbo išeigą, 
tenkančią kasetei / talpyklai / būgniniam mazgui. 
• Kiekvienam turimam vaizdo gavimo įrenginio modeliui skirtų kitų 
vartojamųjų reikmenų skaičių. 
• Naudojamų naujų ir regeneruotų vartojamųjų reikmenų skaičių. 
• Vartojamųjų reikmenų, skirtų vienspalvio ir spalvoto spausdinimo 
reikmėms, skaičių (pagal spalvos tipą). 
• Vartojamųjų reikmenų, kurie sugedo prieš laiką arba buvo atgabenti 
sugedę (pagal tipą), skaičių. 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta 
informacija.  



 

55 

CPC7 Aplinkosauginės informacijos teikimas paslaugų sutarties vykdymo metu 
 Perkančiosios organizacijos prašymu visu paslaugų sutarties vykdymo 

laikotarpiu kartu su teikiamomis paslaugomis turi būti teikiama ši 
informacija: 
Išsami informacija dėl vaizdo gavimo įrenginio ir susijusių 
komponentų tvarkymo gyvavimo ciklo pabaigoje, tai turi apimti: 
• duomenis apie pradinę produktų paskirtį gyvavimo ciklo pabaigoje; 
• patvirtinimą, kad gyvavimo ciklo pabaigos paslaugų teikėjai yra 
nuolat sertifikuojami nepriklausomų sertifikavimo įstaigų pagal 
perdirbimo standartą; 
• skaičių produktų, perduodamų: 
  • naudoti pakartotinai; 
  • regeneruoti; 
  • perdirbti; 
  • kitas tvarkymo gyvavimo ciklo pabaigoje galimybes (turi būti 
nurodyta (pvz., energijos gavyba, šalinimas sąvartynuose)). 
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
perkančiosios organizacijos prašymu reikiama informacija apie aplinką 
bus teikiama visą sutarties galiojimo laikotarpį. 
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8 HORIZONTALIEJI ES ŽVP KRITERIJAI  

8.1 Dalykas 

Dalykas 

Vaizdo gavimo įrenginių pirkimas 
Vartojamųjų reikmenų (kasečių ir talpyklų) pirkimas 
Spausdinimo paslaugų pirkimas 

 
8.2 Techninės specifikacijos  
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS25 (a) Garantuotas vartojamųjų reikmenų tiekimas sutarties vykdymo metu 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(taikytina konkursuose, kuriuose numatytas vartojamųjų reikmenų pirkimas) 
Konkurso dalyvis privalo užtikrinti vartojamųjų reikmenų, reikalingų visiems naudoti laikomiems vaizdo gavimo įrenginiams, tiekimą visą sutarties 
galiojimo laikotarpį.  
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją dėl atitikties šiam kriterijui. 
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Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS25 (b) Garantuotas atsarginių dalių tiekimas sutarties vykdymo metu 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
(taikytina konkursuose, kuriuose numatytas remonto paslaugų pirkimas) 
Paslauga turi apimti atsarginių dalių visiems esamiems įrengtiems vaizdo gavimo įrenginiams, kurie laikomi naudoti, tiekimą visą sutarties galiojimo 
laikotarpį.  
Tikrinimas  
Konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus, kurie patvirtintų, kad atsarginės dalys visiems esamiems įrengtiems vaizdo gavimo įrenginiams, kurie 
laikomi naudoti, bus tiekiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

TS26 Naudotojo instruktavimas apie aplinkosauginio veiksmingumo valdymą 
(tie patys reikalavimai pagrindinių ir išsamių kriterijų atveju) 
Turi būti pasiūlyti tiesioginiai arba internetiniai mokymai, kaip maksimaliai padidinti gamintojo tiekiamų konkrečių vaizdo gavimo įrenginių 
aplinkosauginį veiksmingumą ir taikyti geriausią susijusių vartojamųjų reikmenų naudojimo praktiką. Kitu atveju aplinkosauginio veiksmingumo 
valdymo vadovą galima pateikti kartu su instrukcijomis, įtrauktomis į specialią naudotojo vadovo dalį, ir (arba) pateikti skaitmeninių rinkmenų 
pavidalu gamintojo interneto svetainėje.  
Bet kurio varianto atveju turėtų būti įtraukti bent jau šie elementai: popieriaus valdymo funkcijos, energijos vartojimo efektyvumo funkcijos, 
efektyvesnis vartojamųjų reikmenų naudojimas ir geresnis jų gyvavimo ciklo pabaigos valdymas.  
Tikrinimas 
Produktai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-o tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Turi būti pripažįstamos 
ir kitos tinkamos įrodymo, kad bus laikomasi minėtos sąlygos, priemonės, pavyzdžiui, tiekiant įrenginius pateikiama gamintojo deklaracija. 
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9 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDOS 
Gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) įvertinimas yra metodas, skirtas visoms tiriamos produktų 
grupės ar tiriamos paslaugos sąnaudoms įvertinti. Juo atsižvelgiama į visas išlaidas, susijusias 
su šios produktų grupės ar paslaugos pirkimu ir naudojimu bei techninės priežiūros 
operacijomis ir visų susidarančių atliekų šalinimu. GCS įvertinimo tikslas yra apytikriai 
apskaičiuoti bendras projekto alternatyvų sąnaudas bei pasirinkti variantą, kuris užtikrintų, kad 
dėl perkamų prekių ir (arba) paslaugų bus patirtos mažiausios bendros sąnaudos, derančios su 
kokybės ir funkciniais reikalavimais. GCS įvertinimas turėtų būti atliekamas pirkimo proceso 
pradžioje. GCS metodas, taikomas ŽVP procedūrose, vertinant pasiūlymus gali padėti nustatyti 
mažiausias sąnaudas. Faktiškai GCS įvertinimas gali padėti viešosioms institucijoms 
atsižvelgti ne tik į su produkto ar paslaugos įsigijimu susijusias sąnaudas (pvz., žaliavų ir 
gamybos sąnaudas), bet ir į kitas sąnaudas, kurias paprastai turi nustatyti ir apskaičiuoti pirkėjas 
(pvz., priežiūros išlaidas, einamąsias išlaidas, šalinimo bei perdirbimo išlaidas ir pan.). Šių 
rūšių sąnaudos turėtų būti pridėtos prie pardavimo kainos, kad būtų visapusiškai įvertintos 
produkto ar paslaugos GCS. Be to, vertinant GCS, atsižvelgiama į produkto ar paslaugos 
aplinkosauginį poveikį, jei įmanoma nustatyti jo piniginę vertę. Taikant GCS metodą, galima 
susidaryti išsamesnį vaizdą apie paslaugos sąnaudas jos gyvavimo ciklo etapais, įskaitant, 
pavyzdžiui, ne tik prekių, priedų ir įrenginių tiekimo sąnaudas, bet ir paslaugos teikimo (pvz., 
suvartojamą energijos kiekį eksploatacijos metu) bei darbo sąnaudas. Direktyvoje 2014/24/ES 
dėl viešųjų pirkimų nurodytos sąnaudos, į kurias reikia atsižvelgti atliekant pirkimo ekonominę 
analizę. Viešosios institucijos, organizuodamos žaliuosius viešuosius pirkimus, gali iš tikrųjų 
suteikti pramonei paskatų plėtoti ekologiškas technologijas. Kai kuriuose paslaugų sektoriuose 
poveikis gali būti ypač didelis, nes viešieji pirkėjai užima didelę rinkos dalį (pvz., energiją 
taupančių pastatų, viešojo transporto, pastatų valdymo srityse). Jei atsižvelgiama į sutarties 
sąnaudas per visą gyvavimo ciklą, žalieji viešieji pirkimai gali padėti sutaupyti pinigų, kartu 
darant mažesnį poveikį aplinkai. Apgalvotai organizuojant pirkimus, galima sutaupyti 
medžiagų ir energijos, sumažinti atliekų kiekį ir taršą bei skatinti tvarius elgsenos modelius. 
Preliminarioje ataskaitoje8, buvo apskaičiuotos vaizdo gavimo įrenginių GCS, siekiant pateikti 
viešiesiems pirkėjams svarbiausių sąnaudų apžvalgą.  
Buvo atsižvelgta į tokias sąnaudas: 

1. su įsigijimu susijusias išlaidas; 
2. einamąsias naudojimo išlaidas (kaip antai išlaidas elektros energijai, popieriui ir 

dažomųjų miltelių / rašalo kasetėms); 
3. einamąsias remonto ir techninės priežiūros išlaidas;  
4. gyvavimo ciklo pabaigoje susidarančias išlaidas. 

Įrengimo išlaidos buvo laikomos nereikšmingomis. Nors didesniems įrenginiams reikalingas 
profesionalus įrengimas, įrengimo sąnaudų lygis, palyginti su įrenginio kaina, išlieka nedidelis.  
Spausdintuvai ir DFĮ tiekiami rinkai nevienodų dydžių, o jų įsigijimo ir naudojimo sąnaudos 
labai skiriasi. Renkant duomenis, pagal spausdinimo spartą buvo nustatyti trys dydžiai, kurie 
yra pateikti 1 lentelėje. 
1 1. Spausdintuvų ir DFĮ kategorijos pagal dydį (nustatytą remiantis spausdinimo sparta) 

Dydis Spausdinimo sparta  

(puslapiai per minutę, ppm) 

Maži 1–20 

Vidutiniai 21–40 
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Dydis Spausdinimo sparta  

(puslapiai per minutę, ppm) 

Dideli > 40 
 

Be to, kainos ir sąnaudos taip pat labai skiriasi priklausomai nuo to, ar spausdinama spalvotai 
ar nespalvotai. Todėl sąnaudų duomenys buvo suskaidyti atsižvelgiant ne tik į įrenginių dydį, 
bet ir į spausdinimo tipą. 
 

1. Su įsigijimu susijusios išlaidos 

Vaizdo gavimo įrenginių įsigijimo išlaidos gali skirtis priklausomai nuo technologijos, prekės 
ženklo ir pajėgumo. Jos svyruoja nuo mažiau nei 100 EUR už mažus rašalinius spausdintuvus 
iki 10 000 EUR už didelius DFĮ spausdintuvus.  
 

2. Einamosios naudojimo išlaidos 
Vaizdo gavimo įrenginių naudojimo išlaidas paprastai sudaro išlaidos elektros energijai ir 
vartojamiesiems reikmenims, tokiems kaip popierius, dažomųjų miltelių ir rašalo kasetės.  

• Elektros energija: daryta prielaida, kad 2015 m. 28 ES valstybėse narėse elektros 
energijos kaina biurų vartotojams buvo 0,2087 EUR už 1 kWh5. 

• Vartojamieji reikmenys: 
Popierius. Remiantis 20 gamintojų mažmeninėmis kainomis, buvo nustatyta, 
kad išlaidos popieriui yra 0,042 EUR už A4 formato popieriaus lapą ir 
0,062 EUR už A3 formato popieriaus lapą. 
Kasetės. Dažomųjų miltelių ar rašalo kasečių sąnaudos labai skiriasi 
priklausomai nuo tipo ir talpos. Mažų lazerinių ir rašalinių spausdintuvų atveju 
vieno puslapio atspausdinimo kaina eurais yra didžiausia, o didelių lazerinių 
DFĮ – paprastai mažiausia. Iš surinktų duomenų matyti, kad kasečių kainos 
skiriasi priklausomai nuo to, ar jos skirtos spalvoto, ar vienspalvio spausdinimo 
reikmėms (žr. 2 lentelę). 

 
5 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Energijos kainos ir išlaidos Europoje, p. 5. 

Galima rasti tinklalapyje http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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2 2. Surinkti duomenys apie DFĮ bei spausdintuvų dažomųjų miltelių ir rašalo kasečių kainas 

Spausdinimo 
technologija 

Kasetės 
gamintojas 

Spalvotas 
sp. / 
vienspalvis 
sp. 

Kainų 
intervalas 
(EUR) 

Išeigos 
intervalas 
(puslapiai 
per 
eksploatacijo
s laikotarpį) 

Puslapio 
sąnaudos 
(EUR) 

Lazerinis OĮG Juodas 49–269 1 400–50 000 0,002–0,054 

Spalvotas 67–326 1 000–55 000 0,002–0,067 

Regeneruota Juodas 26–67 1 000–44 000 0,002–0,050 

Spalvotas 20–105 1 000–38 000 0,002–0,021 

Rašalinis OĮG Juodas 6–37 300–2 500 0,011–0,058 

Spalvotas 24–26 1 020–1 500 0,017–0,024 

Regeneruota Juodas 9–20 560–1 200 0,017–0,032 

Spalvotas nėra6 nėra nėra 
 

3. Einamosios remonto ir techninės priežiūros išlaidos  
Atliekant analizę nustatyta, kad vidutinės vieno remonto išlaidos buvo maždaug 52 EUR. 
Išlaidos svyravo nuo 34 iki 78 EUR.  
 
4. Gyvavimo ciklo pabaigoje susidarančios išlaidos  
Gyvavimo ciklo pabaigoje susidarančios išlaidos gali apimti vaizdo gavimo įrenginių šalinimo 
išlaidas, perdirbimo įmonių paslaugų pirkimo išlaidas arba transportavimo į perdirbimo centrus 
ar EEĮ atliekų tvarkymo centrus išlaidas. Kadangi išmontuoti daugumą biurų vaizdo gavimo 
įrenginių yra palyginti lengva, eksploatavimo nutraukimo išlaidos buvo laikomos 
nereikšmingomis. ES šalyse šios išlaidos gali skirtis ir siekti 80 EUR su PVM ar daugiau, 
priklausomai nuo rankinio darbo vienetų skaičiaus ir transportavimo pajėgumų7.  
 
Atsižvelgiant į visą pateiktą informaciją, reikia pažymėti, kad bendros GCS buvo apskaičiuotos 
pagal vidutinį spaudinių skaičių per mėnesį, kuris mažų, vidutinių ir didelių produktų atveju 
yra atitinkamai 2 500, 8 000 ir 25 000. Rezultatai pateikti preliminarioje ataskaitoje8.  
Tolesniame paveikslėlyje parodyti rezultatai, kai per mėnesį vidutiniškai padaroma 8 000 
spaudinių. Buvo laikoma, kad visas vaizdo gavimo įrenginių eksploatacijos laikotarpis 
lazerinių spausdintuvų ir DFĮ atveju – 6 metai, o rašalinių spausdintuvų, DFĮ ir skenerių atveju 
– 4 metai. Nustatyta, kad vaizdo gavimo įrenginių gyvavimo ciklo metu pagrindinės išlaidos 
tenka popieriui, o mažų įrenginių atvejų – dažomiesiems milteliams. 

 
6 Duomenų apie kasetes, suderinamas su DFĮ / spausdintuvais, kurių kainų duomenys buvo renkami, nėra. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, prieinama nuo 2017 m. liepos. 

8 Preliminari ataskaita dėl ES vaizdo gavimo įrenginių ŽVP. Galima rasti tinklalapyje https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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1 1. Bendros gyvavimo ciklo sąnaudos per produkto eksploatacijos laikotarpį, darant prielaidą, kad 
atspausdinama 8 000 spaudinių per mėnesį 

 

Europos Komisija parengė kelis atskiriems sektoriams skirtus GCS skaičiavimo įrankius, kurie 
turi padėti viešosioms perkančiosioms organizacijoms lengviau taikyti GCS metodą. Įrankis 
turi paskatinti ir palengvinti platų gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) metodo taikymą viešosiose 
institucijose Europos Sąjungoje, kad organizacijos galėtų priimti ekonomiškesnius sprendimus 
pirkimų procesų metu. 
Vaizdo gavimo įrenginių sektoriui skirtą GCS vadovą ir skaičiavimo įrankį galima rasti 
tinklalapyje https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 
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