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1 ĮVADAS 
 

ES žaliojo viešojo pirkimo (toliau – ŽVP) kriterijais siekiama, kad valdžios institucijoms būtų lengviau įsigyti mažesnį poveikį aplinkai darančias 

prekes, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskiros institucijos galėtų juos (visus arba dalį) kuo 

mažiau koreguodamos įtraukti į savo pirkimo dokumentus, jeigu, jų nuomone, tai yra tikslinga. Valdžios institucijoms rekomenduojama prieš 

paskelbiant konkursą patikrinti planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą rinkoje, kurioje jos vykdo veiklą. Jeigu perkančioji organizacija 

ketina naudoti šiame dokumente siūlomus kriterijus, ji privalo juos naudoti taip, kad būtų užtikrinama atitiktis ES viešųjų pirkimų srities teisės aktų 

reikalavimams (žr., pvz., Direktyvos 2014/24/ES 42 ir 43 straipsnius, 67 straipsnio 2 dalį arba 68 straipsnį ir panašias kitų ES viešųjų pirkimų srities 

teisės aktų nuostatas). Praktiniai svarstymai šiuo klausimu taip pat pateikti 2016 m. Žaliojo pirkimo vadove, kuris skelbiamas adresu 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

Šiame dokumente išvardyti kelių transportui pritaikyti ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijai. Pridedamoje techninėje ataskaitoje išsamiai pagrindžiami 

šių kriterijų parinkimo motyvai ir pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. Kriterijai suskirstyti į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, 

sutarties skyrimo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas. Kriterijai yra dviejų rūšių: 

 pagrindiniai kriterijai, kurių paskirtis – užtikrinti paprastą žaliojo viešojo pirkimo taikymą sutelkiant dėmesį į svarbiausią (-ias) gaminio aplinkosauginio veiksmingumo 

sritį (-is) ir kuo labiau sumažinti įmonių administracines išlaidas; 

 išsamūs kriterijai, į kuriuos įtraukta daugiau arba aukštesnio lygio aplinkosauginio veiksmingumo aspektų ir kuriais gali naudotis visos institucijos, norinčios labiau remti 

pastangas siekti aplinkos ir su inovacijomis susijusių tikslų. 

Jei abiejų rūšių kriterijai yra tapatūs, įterpiama formuluotė „tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams“. 

 



 

   4 

 

1.1 Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 

Produktų grupė „Kelių transportas“ apima šias transporto priemonių ir paslaugų kategorijas: 

1 kategorija. „Lengvųjų automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių (LKTP) ir L kategorijos transporto priemonių įsigijimas, išperkamoji 

nuoma arba nuoma“: 

- „Lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto priemonės“: M1 ir N1 kategorijos transporto priemonės, kaip apibrėžta 

Direktyvoje 2007/46/EB; 

- L kategorijos transporto priemonės, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 168/2013. 

Specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip antai šarvuočiai, nėra įtraukti į šią kategoriją. 

 

2 kategorija. „Susisiekimo paslaugos“: 

- „Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos“, kurias apima Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas 60130000-8; 

- „Nereguliarus keleivinis transportas“, kurį apima BVPŽ kodas 60140000-1. Tai turėtų apimti pagal sutartį teikiamas viešojo transporto 

paslaugas (pagal sutartį taksi bendrovėms pavestas viešojo transporto paslaugas, t. y. transporto paslaugas, teikiamas moksleiviams, kurie 

negali keliauti savarankiškai); 

- „Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju“, kurią apima BVPŽ kodas 60172000-3; 

-  „Taksi paslaugos“, kurias apima BVPŽ kodas 60120000-5; 

- „Dalijimosi lengvuoju automobiliu paslauga“: šios kategorijos paslaugas teikia organizacija, kuriai priklauso transporto priemonės ir 

platforma. Paprastai ši paslauga yra labiau standartizuota ir patikimesnė, nei tos pačios grupės paslaugos, ir kai kurie lengvųjų automobilių 

gamintojai turi dalijimosi lengvuoju automobiliu paslaugas teikiančią asocijuotąją įmonę; 

- „Mišrios susisiekimo paslaugos“ (MSP); remiantis nauju verslo modeliu teikiamos paslaugos, kurios apima mišrias daugelio įvairių rūšių 

susisiekimo galimybes ir kurios yra teikiamos vartotojams už abonentinį mokestį ir išrašant suvienodintą sąskaitą faktūrą, galimai kartu su 

paslaugomis, kurios siūlomos kaip paslaugų paketai, pritaikyti pagal kliento poreikius, pvz., kelionių, į kurias klientas paprastai vyksta savaitės 

dienomis, paketas. MSP teikiamos naudojant tam tikros formos skaitmeninę sąsają su klientu (mobiliąją programėlę, saityno paslaugas ir kt.); 

- „Dviračiai“: dviračiai (BVPŽ kodai 34430000-0 ir 34431000-7), dviračių priekabos, motoroleriai ir dviračiai su pagalbiniais varikliais (BVPŽ 

kodas 34420000-7); 
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- „Lengvosios elektra varomos transporto priemonės ir savibalansės transporto priemonės“, kurių konkrečios apibrėžtys šiuo metu rengiamos 

Europos standartizacijos komiteto Techniniame komitete Nr. 354 (Darbo grupė Nr. 4). 

- Lengvųjų automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių, L kategorijos transporto priemonių ir autobusų apibrėžtys taip pat taikomos 

šiai kategorijai. 

 

3 kategorija „Autobusų įsigijimas arba išperkamoji nuoma“: 

- M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/46/EB. 

o M2 kategorija. Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip 

aštuonios vietos ir kurių didžiausia masė neviršija 5 tonų. 

o M3 kategorija. Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip 

aštuonios vietos ir kurių didžiausia masė viršija 5 tonas. 

 

4 kategorija. „Keleivių vežimo autobusais paslaugos“: 

- „Keleivių vežimo autobusais paslaugos“ arba „Viešojo transporto paslaugos“: Šias paslaugas reikėtų apibrėžti, kaip paslaugas, kurias apima 

BVPŽ kodas 60112000-6 („Viešojo kelių transporto paslaugos“). 

 

5 kategorija. „Šiukšliavežiai“: 

- N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės arba sunkiosios transporto priemonės (STP), kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/46/EB, skirtos teikti 

paslaugas, kurias apima BVPŽ kategorijos „Atliekų rinkimo paslaugos“ (BVPŽ kodas 90511000-2) ir „Atliekų vežimo paslaugos“ (BVŽP 

kodas 90512000-9). 

 

6 kategorija. „Atliekų surinkimo paslaugos“: 

-  paslaugos, kurias apima BVPŽ kategorijos „Atliekų rinkimo paslaugos“ (90511000-2) ir „Atliekų vežimo paslaugos“ (90512000-9). 

 

7 kategorija. „Pašto, kurjerių ir perkraustymo paslaugos“: 

- paslaugos, kurias apima įvairios BVPŽ pašto, kurjerių ir perkraustymo paslaugų kategorijos: 

o Grupė 641 „Pašto ir kurjerių paslaugos, išskyrus geležinkelių transportą, oro paštą ir pašto gabenimą vandens transportu“; 
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o 79613000-4 „Darbuotojų perkėlimo paslaugos“; 

o 63100000-0 „Krovinių tvarkymo ir saugojimo paslaugos“; 

o 98392000-7 „Perkėlimo paslaugos“. 

 

(Išsamią informaciją ir išsamesnes technines apibrėžtis rasite techninėje ataskaitoje.) 

 

1.2 Bendroji pastaba dėl tikrinimo 
 

Atitiktį kriterijams, jeigu jų nėra daug, siūloma tikrinti reikalaujant pateikti bandymų protokolus. Kiekvienam iš šių kriterijų nurodyti atitinkami 

bandymo metodai. Kuriuo etapu tokie bandymo rezultatai turėtų būti pateikti, sprendžia valdžios institucija. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių 

reikalauti, kad visi konkurso dalyviai pateiktų bandymų rezultatus. Siekiant sumažinti konkurso dalyviams ir valdžios institucijoms tenkančią naštą, 

teikiant pasiūlymus, galima laikyti, kad pakanka savideklaracijos. Be to, sprendimai, ar apskritai reikalauti pateikti šiuos bandymus ir kokiais atvejais 

jų galima reikalauti, galimi būti įvairūs: 

 

a) Pasiūlymų teikimo etape 

Vienkartinio tiekimo sutarčių atveju gali būti pareikalauta, kad šiuos įrodymus pateiktų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs 

konkurso dalyvis. Nusprendus, kad įrodymai pakankami, sutartis gali būti skiriama. Nusprendus, kad įrodymai nepakankami arba neatitinka 

reikalavimų, imamasi šių veiksmų: 

i) jeigu patvirtinimo priemonė susijusi su technine specifikacija, įrodymų būtų prašoma iš antro daugiausiai balų surinkusio konkurso 

dalyvio ir vėliau būtų svarstoma galimybė jam skirti sutartį; 

ii) jeigu patvirtinimo priemonė susijusi su sutarties skyrimo kriterijumi, skirti papildomi balai būtų atimti, o pasiūlymų eilės tvarka būtų 

peržiūrėta ir padarytos visos atitinkamos išvados. 
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Bandymų ataskaita patvirtina, kad pagal tam tikrus reikalavimus yra išbandytas pavyzdinis gaminys, o ne faktiškai pagal sutartį pristatyti 

gaminio vienetai. Preliminariųjų sutarčių atveju padėtis gali būti kitokia. Šis scenarijus išsamiau aptariamas kitame punkte, susijusiame su 

sutarties vykdymu, ir toliau pateiktuose papildomuose paaiškinimuose. 

 

b) Vykdant sutartį 

Bendrais tikslais arba jei kyla abejonių dėl galimai melagingos informacijos, gali būti paprašyta pateikti vieno arba kelių pagal sutartį pristatytų 

gaminio vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarant preliminariąsias sutartis, kuriose nenumatytas pirminis užsakymas. 

Rekomenduojama aiškiai nustatyti sutarties vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu 

per sutarties galiojimo laikotarpį atlikti neplaninius atitikties patikrinimo bandymus. Jeigu iš tokių bandymų rezultatų matyti, kad pristatyti 

gaminiai neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę skirti baudas ir gali nutraukti sutartį. Kai kurios valdžios institucijos į sutartis 

įtraukia sąlygą, kad jeigu atlikus bandymus paaiškėja, jog gaminys atitinka jų keliamus reikalavimus, bandymų išlaidas turi atlyginti valdžios 

institucija. Tačiau jeigu produktas reikalavimų neatitinka, išlaidas turi padengti tiekėjas. 

Preliminariųjų sutarčių atveju laikas, kada reikės pateikti įrodymus, priklausys nuo konkrečios sutarties struktūros: 

i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai atskiri gaminio vienetai, kurie turi būti pristatyti, nustatomi skiriant 

preliminariąją sutartį ir kai kalbama tik apie tai, kiek vienetų reikės, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau apibūdintoms 

vienkartinio tiekimo sutartims; 

ii) kalbant apie preliminariąsias sutartis, kurioms iš pradžių atrenkami keli galimi tiekėjai, o tada jie konkuruoja tarpusavyje, šiame 

pradinės atrankos etape konkurso dalyviai turės tik įrodyti savo gebėjimą pristatyti preliminariojoje sutartyje nustatytus būtiniausius 

eksploatacinius reikalavimus atitinkančius gaminius. Sutartims be fiksuotos užsakymo datos (arba užsakomosioms sutartims), kurios 

skiriamos pasibaigus konkursui tarp iš anksto atrinktų tiekėjų, iš esmės taikomi tie patys principai, kaip nurodyta a ir b punktuose, jeigu 

atitiktis papildomiems reikalavimams turi būti įrodyta konkurso būdu. Jeigu konkursas vyksta tik dėl kainos, tuomet reikėtų apsvarstyti 

galimybę atlikti patikrą sutarties vykdymo etape. 

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos turi pripažinti ir kitas 

tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai galėtų būti gamintojo techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas negalėjo 
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gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą terminą. Gamintojo techniniai dokumentai gali būti pateikiami, jeigu 

atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas bandymų ataskaitų negalėjo gauti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ir jeigu įrodo, kad jo 

vykdomi darbai, tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos atitinka techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ar kriterijus, sutarties 

skyrimo kriterijus ar sutarties vykdymo sąlygas. Jeigu daroma nuoroda į konkrečios atitikties vertinimo įstaigos parengtą pažymą ir (arba) 

bandymų ataskaitą, perkančiosios organizacijos kaip bandymų atlikimo įrodymą turi priimti ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų 

pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas. 
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2 PAGRINDINIS POVEIKIS APLINKAI 
 

Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis kelių transporto priemonių poveikis aplinkai žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos 

apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje (išsamesnė informacija pateikta techninėje ataskaitoje). Toje pačioje lentelėje taip pat išdėstytas požiūris, 

kaip toks poveikis švelninamas arba mažinimas vykdant ES žaliąjį viešąjį pirkimą. 

Pagrindinis poveikis aplinkai per gaminio gyvavimo ciklą  ES žaliojo viešojo pirkimo principas 

 Naudojimo etape vartojant energiją į aplinką 

išskiriamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos 

(ŠESD) ir oro teršalai 

 Įvairiuose energijos nešiklių tiekimo grandinės 

etapuose į aplinką išskiriamos ŠESD ir oro teršalai 

 Elektra varomų transporto priemonių baterijų 

gamybos proceso metu aplinkai daromas poveikis 

 Naudojimo etape transporto priemonių ir padangų 

skleidžiamas triukšmas 

 

 
 Reikalauti atitikti kriterijus dėl tipo patvirtinimo, susijusio su 

lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių išmetamu CO2 kiekiu, ir dėl sunkiosioms transporto 

priemonėms bei L kategorijos transporto priemonėms skirtų 

konkrečių technologijų 

 Reikalauti atitikti lengviesiems automobiliams ir lengvosioms 

komercinėms transporto priemonėms skirtus kriterijus, pagrįstus 

išmetamų oro teršalų kiekiu, ir sunkiosioms transporto 

priemonėms bei L kategorijos transporto priemonėms skirtus 

kriterijus dėl konkrečių technologijų 

 Reikalauti atitikti kriterijus dėl padangų riedėjimo varžos 

 Reikalauti atitikti kriterijus dėl energijos vartojimo efektyvumo 

elektromobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto 

priemonėms 

 Reikalauti atitikti kriterijus dėl baterijų garantijų 

 Reikalauti atitikti kriterijus dėl transporto priemonės ir padangų 

skleidžiamo triukšmo 
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 Reikalauti iš paslaugų teikėjų bendrųjų kompetencijų ir 

pagrindinių aplinkosaugos vadybos priemonių ir praktikos 

taikymo 

 Reikalauti dažnai rengti tinkamus mokymus paslaugų teikėjų 

darbuotojams 

 Reikalauti vykdant techninės priežiūros veiklą atitikti kriterijus 

dėl padangų ir alyvų 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 

Išsamią informaciją apie kelių transporto priemones, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie 

naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 
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3 LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ, LENGVŲJŲ KOMERCINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (LKTP) IR L 

KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI, IŠPERKAMAJAI NUOMAI ARBA NUOMAI 

TAIKYTINI ES ŽALIOJO VIEŠOJO PIRKIMO KRITERIJAI 

3.1 Dalykas 
 

DALYKAS 

Lengvųjų automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių (LKTP) ir L kategorijos transporto priemonių įsigijimas, išperkamoji nuoma arba 

nuoma. 

Specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip antai šarvuočiai, nėra įtrauktos į šią kategoriją. 
 

3.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi transporto priemonių kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (10 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 

1TS. Tipo patvirtinimo CO2 vertė 

Su transporto priemonių tipo patvirtinimu susijusio išmetamo CO2 kiekis 

negali viršyti toliau nurodyti verčių. 

Transporto priemonės 

tipas
1)

 
CO2 g/km  

Lengvieji 

automobiliai – maži 

(M1) 

2018 m. 86 (NEDC)
2)

 

2019 m. 103 (WLTP)
2)

 

2020 m. 99 (WLTP) 

2021 m. 95 (WLTP) 

1TS. Tipo patvirtinimo CO2 vertė 

Su transporto priemonių tipo patvirtinimu susijusio išmetamo CO2 kiekis 

negali viršyti toliau nurodyti verčių. 

Transporto 

priemonės tipas 

CO2 g/km  

Visos M1 ir N1 

kategorijų 

transporto 

priemonės 

2018 m. 45 

(NEDC) 

2019 m. 40 

(WLTP) 
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Lengvieji 

automobiliai – 

vidutinio dydžio 

(M1) 

2018 m. 94 (NEDC) 

2019 m. 104 (WLTP) 

2020 m. 100 (WLTP) 

2021 m. 97 (WLTP) 

Lengvieji 

automobiliai – 

dideli (M1)  

2018 m. 107 (NEDC) 

2019 m. 111 (WLTP) 

2020 m. 106 (WLTP) 

2021 m. 102 (WLTP) 

Lengvosios 

komercinės 

transporto 

priemonės – 

nedidelės 

(dyzelinas, N1 

kategorijos I klasė) 

2018 m. 93 (NEDC) 

2019 m. 116 (WLTP) 

2020 m. 113 (WLTP) 

Lengvosios 

komercinės 

transporto 

priemonės – 

nedidelės 

(benzinas, N1 

kategorijos I klasė) 

2018 m. 117 (NEDC) 

2019 m. 135 (WLTP) 

2020 m. 131 (WLTP) 

Lengvosios 

komercinės 

transporto 

priemonės – 

vidutinio dydžio 

2018 m. 127 (NEDC) 

2019 m. 

- Nuo 2019 sausio 1 d. iki 

rugpjūčio 31 d. 124 

(NEDC) 

2020 m. 35 

(WLTP) 

2021 m. 25 

(WLTP) 

  

L kategorijos transporto priemonės turi būti baterinės elektra varomos 

transporto priemonės. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 
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(N1 kategorijos II 

klasė) 

- Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

157 (WLTP) 
2020 m. 153 (WLTP) 

Lengvosios komercinės transporto priemonės – 

didelės (N1 kategorijos III klasė)  

2018 m. 151+0,096*(M — 1766,35) (NEDC) 

2019 m.  

- Nuo 2019 sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

147+0,096*(M — 1766,35) (NEDC) 
- Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 193 +0,096*(M — 

1766,35) (WLTP) 
2020 m. 188 +0,096*(M — 1766,35) (WLTP) 

M – tai transporto priemonės masė. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

 

 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Pastaba. Šis kriterijus taikomas M1 ir N1 kategorijų transporto 

priemonėms, kurių standartinė masė
1)

 neviršija 2 610 kg. M1 ir N1 

kategorijų transporto priemonės, kurių standartinė masė yra didesnė nei 

2 610 kg, turės atitikti 3 kategorijai taikytiną 2TS „Išmetamų oro teršalų 

kiekis“ (5.2 dalis). 

 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Jeigu perkamos transporto priemonės bus naudojamos tose teritorijose, 

kuriose kyla problemų dėl oro kokybės): Transporto priemonių variklio 

išmetalų kiekis turi būti nulinis. 

Jeigu nėra įkrovimo infrastruktūros arba pagal numatytą paskirtį 

transporto priemone reikės nuvažiuoti ilgus atstumus: 

Turėtų būti bent numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį transporto 
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Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. visų naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų 

komercinių transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekis (toliau – RTK) turi būti ne didesnis nei standarte 

„Euro 6“ nustatytos azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių kiekio (KTK) 

ribinės vertės (be taikytinos matavimo paklaidos
2)

). 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visų naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų 

komercinių transporto priemonių RTK turi būti ne didesnis nei standarte 

„Euro 6“ nustatytos NOx ir KTK ribinės vertės, padaugintos iš 0,8 (be 

taikytinos matavimo paklaidos
2)

). 

 

Jeigu perkamos transporto priemonės bus naudojamos tose teritorijose, 

kuriose kyla problemų dėl oro kokybės
3)

: Transporto priemonių variklio 

išmetalų kiekis turi būti nulinis. 

Jeigu nėra įkrovimo infrastruktūros arba pagal numatytą paskirtį 

transporto priemone reikės nuvažiuoti ilgus atstumus: 

Turėtų būti bent numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį transporto 

priemonės variklio išmetalų kiekį, t. y. tai turėtų būti lengvasis 

automobilis, kuriuo būtų galima nuvažiuoti tam tikrą minimalų atstumą, 

per išmetimo vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų. Perkančioji 

organizacija, atsižvelgdama į kvietime dalyvauti konkurse nurodytą 

numatomą transporto priemonės paskirtį, nustatys mažiausią atstumą, 

kurį transporto priemonė turi nuvažiuoti užtikrinant nulinį variklio 

išmetalų kiekį (siūlomas numatytasis atstumas galėtų būti 40 km). Nuo 

2019 m. atstumas, kurį transporto priemonė turės nuvažiuoti užtikrinant 

nulinį variklio išmetalų kiekį, bus pasaulinės suderintos lengvųjų 

transporto priemonių bandymų procedūros metu (angl. WLTP) nustatyta 

priemonės variklio išmetalų kiekį, t. y. tai turėtų būti lengvasis 

automobilis, kuriuo būtų galima nuvažiuoti tam tikrą minimalų atstumą, 

per išmetimo vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų. Perkančioji 

organizacija, atsižvelgdama į kvietime dalyvauti konkurse nurodytą 

numatytą transporto priemonės paskirtį, nustatys mažiausią atstumą, 

kurį transporto priemonė turi nuvažiuoti užtikrinant nulinį variklio 

išmetalų kiekį (siūlomas numatytasis atstumas galėtų būti 40 km). Nuo 

2019 m. atstumas, kurį transporto priemonė turės nuvažiuoti užtikrinant 

nulinį variklio išmetalų kiekį, bus pasaulinės suderintos lengvųjų 

transporto priemonių bandymų procedūros metu (angl. WLTP) nustatyta 

elektrinė rida. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 



 

   15 

 

elektrinė rida. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

3TS. Pavarų perjungimo indikatoriai (PPI) 

Pastaba. Šis kriterijus netaikomas automatinėms transporto priemonėms. 

Šis kriterijus neaktualus elektra varomoms ir prie elektros tinklo 

jungiamoms hibridinėms transporto priemonėms, todėl jis neįtrauktas į 

išsamius kriterijus. 

Lengvosiose komercinėse transporto priemonėse turi būti įrengtas pavarų 

perjungimo indikatorius, t. y. matomas indikatorius, kuriam įsijungus 

vairuotojui rekomenduojama perjungti pavarą. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

 

4TS. Energijos suvartojimą rodantis ekranas (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Transporto priemonėse turi būti įrengtas mechanizmas su ekranu, kuriame vairuotojas matytų duomenis apie degalų suvartojimą. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

 5TS. Informacija apie eismą ir maršrutų optimizavimas 

 

Pastaba. Perkančiosios organizacijos gali reikalauti, kad transporto 
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priemonė atitiktų šį kriterijų, jeigu ji bus naudojama tose miesto 

teritorijos dalyse, kuriose susidaro spūstys, arba ja bus važiuojama į tas 

vietas, kurių vairuotojas nepažįsta ir kuriose nėra galimybės naudotis 

kitomis informacijos sistemomis (pvz., išmaniaisiais telefonais). 

Pastaba. Šis kriterijus nebus taikomas specialiosios paskirties 

transporto priemonėms, kuriose reikia užtikrinti aukštą iš transporto 

priemonės gaunamų duomenų (angl. floating car data) apsaugos lygį, 

pvz., saugumo pajėgų transporto priemonėms, vyriausybės narių 

naudojamoms tarnybinėms transporto priemonėms ir kt. 

Transporto priemonėse turi būti įrengtos eismo informacijos ir maršruto 

optimizavimo sistemos, kurių paskirtis yra prieš kelionę vairuotojui 

pateikti informaciją, kuri padėtų išvengti spūsčių ir priimti kitus 

sprendimus dėl kelionės, siekiant optimizuoti kelionės maršrutą. Tai turi 

būti įmontuota sistema, t. y. visas komunikacijos modulis, sudarytas iš 

modemo ir abonento tapatumo modulio (angl. SIM), visam laikui 

integruotas į automobilį. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

6TS. Minimali garantija (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad tai būtų baterinės elektra varomos transporto priemonės. 

Konkurso dalyvis turi suteikti minimalią garantiją, kad baterijos talpa nuvažiavus 150 000 m arba po 8 metų naudojimo nesumažės iki mažiau nei 

70 proc. pirminės vertės gaminio pristatymo momentu pagal standartą EN 62660
1)

. 

Tikrinimas. 
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Konkurso dalyviai turi pateikti deklaraciją su garantijos sąlygomis. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI (SSK) 

1SSK. Mažesnis išmetamo CO2 kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Transporto priemonėms, kurių su tipo patvirtinimu susiję išmetamo CO2 kiekiai yra mažesni, negu reikalaujama pagal 1TS „Tipo patvirtinimo CO2 vertė“, balai bus skiriami 

proporcingai vertės sumažėjimui. 

Tikrinimas. 

Žr. 1TS. 

 2SSK. Energijos vartojimo efektyvumas 

Jeigu valdžios institucija reikalauja, kad tai būtų baterinės elektra 

varomos transporto priemonės. 

Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kurių energijos 

vartojimo efektyvumas, išreikštas kWh/100 km, bus didesnis – 2018 m. 

pagal naujojo Europos važiavimo ciklo (NEDC) bandymo procedūrą
3
, o 

2019 m. ir vėliau – pagal WLTP bandymo procedūrą. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

3SSK. Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Šis kriterijus taikomas M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kurių standartinė masė neviršija 2 610 kg. M1 ir N1 kategorijų 

transporto priemonės, kurių standartinė masė yra didesnė nei 2 610 kg, turės atitikti 3 kategorijai taikytiną 3SSK „Mažesnis išmetamų oro teršalų 

kiekis“ (5.2 dalis). 
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Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kurių RTK mažesnis nei standarte „Euro 6“ nustatytos NOx ir KTK ribinės vertės, proporcingai 

išmetamų oro teršalų kiekiui (be taikytinos matavimo paklaidos). 

 

Balai bus skiriami pagal šią formulę: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 

Kur 

 NOxdidž. ir NOxmaž. yra atitinkamai didžiausias ir mažiausias konkursui pateiktuose pasiūlymuose nurodytas NOx kiekis mg/km. 

 KTKdidž. ir KTKmaž. yra atitinkamai didžiausias ir mažiausias konkursui pateiktuose pasiūlymuose nurodytas KTK #/km. 

 NOx ir KTK yra vertinamame pasiūlyme nurodyti išmetamų NOx ir kietųjų dalelių kiekiai. 

 BNOxdidž. ir BKTKdidž. yra didžiausias balų skaičius, pagal kiekvieną oro teršalą. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

4SSK. Galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Šis kriterijus taikomas M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kurių standartinė masė neviršija 2 610 kg. M1 ir N1 kategorijų 

transporto priemonės, kurių standartinė masė yra didesnė nei 2 610 kg, turės atitikti 3 kategorijai taikytiną 3SSK „Mažesnis išmetamų oro teršalų 

kiekis“ (5.2 dalis). 



 

   19 

 

 

Transporto priemonėms, kurių atveju bus galima įrodyti, kad transporto priemonė gali nuvažiuoti tam tikrą minimalų atstumą užtikrinant nulinį 

variklio išmetalų kiekį, balai bus skiriami proporcingai atstumui, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti į aplinką neišmesdama teršalų. 

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į kvietime dalyvauti konkurse nurodytą numatomą transporto priemonės paskirtį, nustatys mažiausio 

atstumo, kurį transporto priemonė turės nuvažiuoti užtikrinant nulinį variklio išmetalų kiekį (siūlomas numatytasis atstumas galėtų būti 40 km), 

pamatinę slenkstinę ribą. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

 5SSK. Greičio ribotuvas 

Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kuriose įrengtas greitį 

ribojantis prietaisas, t. y. įmontuotas prietaisas, kuris automatiškai 

apriboja transporto priemonės greitį iki tam tikro prietaise nustatyto 

didžiausio greičio. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

6SSK. Pratęsta garantija (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad tai būtų baterinės elektra varomos transporto priemonės. 

Tiems pasiūlymams, kuriuose nurodyta galimybė pratęsti 6TS „Minimali garantija“ nurodytą minimalų garantijos laikotarpį, balai bus skiriami 

proporcingai laikotarpiui, kuriuo pratęsiama garantija. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip 7TS atveju. 
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3.3 Aiškinamosios pastabos 

Aiškinamosios pastabos 

1TS. Tipo patvirtinimo CO2 vertė 

1)
 Šių trijų transporto priemonių tipų apibrėžtys pateiktos toliau esančioje lentelėje. 

Žaliojo viešojo pirkimo 

kriterijuose vartojami 

lengvųjų automobilių tipų 

pavadinimai 

Atitinkami lengvųjų automobilių tipų pavadinimai pagal Europos Komisijos skirstymą 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Maži A: labai maži automobiliai 

B: maži automobiliai 

Vidutinio dydžio C: pirmos vidutinės klasės automobiliai 

Dideli D: antros vidutinės klasės automobiliai 

E: aukščiausios vidutinės klasės automobiliai 

F: liukso klasės automobiliai 

S: sportiniai kupe 

M: universalai 

J: sportiniai automobiliai (įskaitant visureigius) 



 

   21 

 

 
2)

 Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. patvirtinta pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra (angl. WLTP) ir iki 2019 m. visų 

naujų transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūra bus visiškai pakeista šia nauja bandymų metodika. Komisija rekomenduoja iki 2018 m. 

pabaigos bendravimo su vartotojais tikslais naudoti naujuoju Europos vairavimo ciklu (NEDC) pagrįstus tipo patvirtinimo duomenis (Komisijos 

rekomendacija (ES) Nr. 2017/948). Remiantis šios rekomendacijos nuostatomis, nuo 2019 m. pradžios vartotojams turėtų būti pateikiami tik taikant 

WLTP gauti CO2 tipo patvirtinimo duomenys apie visus automobilius ir furgonus, išskyrus N1 kategorijos II ir III klasių transporto priemones, 

kurių atžvilgiu šios procedūros įgyvendinimas atidedamas iki 2019 m. rugsėjo mėn. 
3) 

Baterinės elektra varomos transporto priemonės, kuria nuvažiuojama vidutiniškai 10 000 km per metus, energijos suvartojimą sumažinus 10 Wh/km, galima sutaupyti 15–

20 EUR per metus, priklausomai nuo elektros kainos. 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 
1)

 Standartinė masė – tai atitikties liudijime nurodyta parengtos naudoti transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir pridėjus standartinę 100 kg 

masę. 
2)

 Didžiausio RTK vertės bus nurodytos atitikties liudijime atitinkamai mg/km arba kietųjų dalelių kiekiu/km ir į jas nebus įskaičiuota matavimo 

paklaidos riba, kuri siejama tik su matavimo įrangos matavimo paklaidos neapibrėžtimis. Taip yra dėl to, kad teisės aktuose nustatytas 0,5 

neapibrėžties dydis šiuo metu peržiūrimas ir gali keistis. Todėl, jeigu gamintojas dabar nurodytų RTK vertę, pridėjęs taikytiną neapibrėžties dydį 

(t. y. vertė pridėjus 2017 m. nustatytą dydį), o 2018 m. šis dydis būtų sumažintas, jo pasiūlymas atsidurtų nepalankioje padėtyje, palyginti su 

gamintoju, kuris pateiktų šiuos duomenis 2018 m. (t. y. vertė pridėjus 2018 m. nustatytą dydį), nors šių dviejų automobilių išmetamų teršalų kiekis 

būtų toks pat. 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijus atitinkančios didžiausio RTK NOx ir kietųjų dalelių kiekio ribinės vertės, 

kurias turės atitikti transporto priemonės atitikties liudijime nurodytos vertės. 

ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijus atitinkančios didžiausio NOx ir kietųjų 

dalelių kiekio ribinės vertės (lengvosios transporto priemonės, kurių RTK 

nustatytas), be taikytinos matavimo paklaidos 

2019 m. 

rugsėjo 1 d. 

M ir N1 kategorijų I 

klasė  

N1 kategorijos 2 

klasė 

N1 kategorijos III 

klasė 
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– 2020 m. 

gruodžio 

31 d. 

 

Dyzelinas Benzinas Dyzelinas Benzinas Dyzelinas Benzinas 

NOx 

(mg/km) 80 60 105 75 125 82 

KTK (#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       Nuo 2021 m. 

sausio 1 d. 

M ir N1 kategorijų I 

klasė  

N1 kategorijos 2 

klasė 

N1 kategorijos III 

klasė 

 

Dyzelinas Benzinas Dyzelinas Benzinas Dyzelinas Benzinas 

NOx 

(mg/km) 64 48 84 60 100 66 

KTK (#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

3)
Teritorijos, kuriose kyla problemų dėl oro kokybės – tai teritorijos, kuriose taikomos eismo apribojimo priemonės siekiant neviršyti Oro kokybės 

direktyvoje (Direktyvoje 2008/50/EB) nustatytų išmetamų oro teršalų kiekio ribų. 

6TS. Minimali garantija 
1) 

Elektra varomų transporto priemonių technologijos vystomos labai sparčiai ir sukuriamos vis patvaresnės ir patikimesnės baterijos. Dėl šios 

priežasties šio kriterijaus aprašyme pasiūlytas slenkstines ribas reikėtų sutikrinti su skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse rinkoje esamomis 

pasirinkimo galimybėmis. 

 

4 SUSISIEKIMO PASLAUGŲ (2 KATEGORIJA) ES ŽALIOJO VIEŠOJO PIRKIMO KRITERIJAI 

4.1 Dalykas 
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DALYKAS 

Keleivių vežimo specialiaisiais autobusais paslaugų, nereguliaraus keleivių vežimo autobusais paslaugų, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų 

nuomos su vairuotoju paslaugų, taksi paslaugų, dalijimosi automobiliu paslaugų ir nedidelį poveikį aplinkai turinčių mišrių susisiekimo paslaugų 

pirkimas. 

 

4.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (11 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Pastaba. Perkančioji organizacija kvietime dalyvauti konkurse 

nurodys, kokių tipų transporto priemonėmis turi būti teikiama 

paslauga. 

 

Visi autobusai, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent 

standartą „Euro V“. 

2018 m. 40 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2019 m. 48 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2020 m. 56 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2021 m. 64 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

 

Jeigu transporto priemonės nėra sertifikuotos, kaip atitinkančios 

1TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Pastaba. Perkančioji organizacija kvietime dalyvauti konkurse nurodys, 

kokių tipų transporto priemonėmis turi būti teikiama paslauga. 

 

1.1TS Visi autobusai, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti 

bent standartą „Euro V“. 

2018 m. 60 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2019 m. 68 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2020 m. 76 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2021 m. 84 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

 

Jeigu transporto priemonės nėra sertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros pasiektas 
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standartą „Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės 

priežiūros pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų 

patvirtinti dokumentais. 

Visi lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto 

priemonės, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent 

standartą „Euro 5“. 

2018 m. 40 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2019 m. 50 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2020 m. 60 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2021 m. 70 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

 

Visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant 

šią paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 3“. 

2018 m. 40 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

2019 m. 50 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

2020 m. 60 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

2021 m. 70 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti dokumentais. 

Visi lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto priemonės, 

kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 5“. 

2018 m. 60 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2019 m. 70 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2020 m. 80 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2021 m. 90 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

 

Visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 

paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 3“. 

2018 m. 60 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

2019 m. 70 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

2020 m. 80 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

2021 m. 90 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 
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Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių 

techninių duomenų lenteles, kuriose apibrėžtos išmetamųjų teršalų 

normos. Jeigu, techniškai patobulinus tas transporto priemones, 

pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones reikia 

patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti 

nepriklausoma trečioji šalis. 

 

 

1.2TS Jeigu perkamos susisiekimo paslaugos bus teikiamos teritorijose, 

kuriose kyla problemų dėl oro kokybės: 

[perkančioji organizacija gali nustatyti tam tikrą transporto priemonių parko procentinę 

dalį arba nurodyti, kad tokios turi būti visos transporto priemonės, taip pat gali nurodyti 

tam tikras transporto priemonių kategorijas arba pakategores arba transporto priemones, 

kurios bus naudojamos konkrečiuose maršrutuose, žr. aiškinamąją pastabą] lengvųjų 

automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių ir L kategorijos transporto 

priemonių variklio išmetalų kiekis turi būti nulinis. 

Jeigu nėra įkrovimo infrastruktūros arba pagal numatytą paskirtį 

transporto priemone reikės nuvažiuoti ilgus atstumus: turėtų būti užtikrinta 

bent techninė galimybė važiuoti transporto priemone užtikrinant nulinį 

variklio išmetalų kiekį, t. y. tai turėtų būti transporto priemonės, kuriomis 

būtų galima nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km atstumą, per išmetimo 

vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų. 

 

 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių sąrašą ir 

jų atitikties liudijimus. 

 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

1SSK. Išmetamo CO2 kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Perkančioji organizacija kvietime dalyvauti konkurse nurodys, kokių tipų transporto priemonėmis turi būti teikiama paslauga. 

Lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 

Tiems pasiūlymams, kuriuose siūlomo transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parko vidutinė CO2 tipo patvirtinimo vertė lygi 1 
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kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 1TS „Išmetamo CO2 kiekis“ (3.2 dalis) nurodytai vertei arba yra už ją mažesnė, balai 

bus skiriami proporcingai vidutinei transporto priemonių parko CO2 kiekio tipo patvirtinimo vertei. 

Autobusams 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose siūlomas transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas [perkančioji 

organizacija gali nustatyti tam tikrą transporto priemonių parko procentinę dalį arba nurodyti, kad tokios turi būti visos transporto priemonės, taip 

pat gali nurodyti tam tikras transporto priemonių kategorijas arba pakategores arba transporto priemones, kurios bus naudojamos konkrečiuose 

maršrutuose, žr. aiškinamąją pastabą] sudarytas iš transporto priemonių, kuriose įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 3 

kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 1TS (5.2 dalis). 

 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi skaičiuoklėje pateikti transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, sąrašą, nurodyti jų CO2 tipo 

patvirtinimo vertes (patvirtintas atitinkamais atitikties liudijimais) ir jų vidurkio skaičiavimą – lengvųjų automobilių ir furgonų atveju, o autobusų 

atveju – transporto priemonių techninių duomenų lenteles, kuriose nurodytos šios technologijos. 

2SSK. Išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams; netaikytina, jeigu techninėje specifikacijoje 1.2TS nurodyta, kad visų transporto 

priemonių variklio išmetalų kiekis turi būti nulinis.) 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose: 

(a). nurodyta didesnė procentinė dalis, nei nustatyta 1TS, arba  

(b). siūlomi lengvieji automobiliai, furgonai ir L kategorijos transporto priemonės, kurių išmetamų teršalų kiekis mažesnis nei nustatytas 

standarte „Euro 6/4“, arba 

(c). siūlomi gamtinėmis dujomis varomi autobusai ir transporto priemonės, kuriose numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį variklio 

išmetalų kiekį, t. y. galimybė nuvažiuoti bent 40 km per išmetimo vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų – lengvųjų automobilių ir 

lengvųjų komercinių transporto priemonių atveju, prie elektros tinklo jungiamos hibridinės elektra varomos transporto priemonės, baterinės 

elektra varomos transporto priemonės – autobusų ir L kategorijos transporto priemonių atveju ir elektra varomos transporto priemonės su 

kuro elementu – autobusų atveju. 

 

 (Turėtų būti pateikta išsami informacija apie tai, kokie balai bus skiriami už didesnę procentinę dalį, mažesnį išmetamų teršalų kiekį ir nulinį 
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variklio išmetalų kiekį. Transporto priemonėms, kurių variklio išmetalų kiekis yra nulinis, turi būti skiriama daugiau balų, nei transporto 

priemonėms, kurių išmetamų teršalų kiekis mažesnis, nei nurodyta „Euro 6/4“, ir natūraliomis dujomis varomiems autobusams.) 

 

Tikrinimas. 

Žr. 1TS. 
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4.3 Aiškinamosios pastabos 

Aiškinamosios pastabos 

Mišrios susisiekimo paslaugos 

Mišrios susisiekimo paslaugos (MSP) – tai įvairios mišrios susisiekimo galimybės, prie kurių paprastai priskiriamas viešasis transportas ir dviračių 

nuoma. Pagrindinė MSP savybė – gebėjimas patenkinti klientų keliavimo poreikius naudojant tinkamiausios ir efektyviausios rūšies transportą arba 

kelių rūšių transportą. Technologiniai susisiekimo sprendimai optimizuojami siekiant sumažinti suvartojamos energijos ir vieno keleivio 

nuvažiuojamo atstumo santykį (energija/km vienam keleiviui); tai pasiekiama pirmenybę teikiant nevariklinėms transporto priemonėms ir įvairių 

rūšių viešajam transportui. Todėl transporto daugiarūšiškumas ir įvairiarūšiškumas yra esminis elementas siekiant efektyviausiu būdu patenkinti 

keliavimo poreikius. Susisiekimo paslaugų daugiarūšiškumo ir įvairiarūšiškumo lygį būtų galima apibrėžti kaip skirtingas transporto rūšis, kurios 

teikiant paslaugą suteikia galimybę keliauti, ir jų derinį vienos kelionės metu. Transporto rūšys – tai: asmeniniai lengvieji automobiliai, L 

kategorijos transporto priemonės, elektra varomi dviračiai, dviračiai, viešasis transportas, dalijimasis viena transporto priemone ir kt. Mišrios 

susisiekimo paslaugos – vis dar labai ankstyvame vystymosi etape. Vis dėlto galimybė šios rūšies paslaugomis skatinti klientus pereiti prie 

nevariklinio ir viešojo transporto paslaugų yra labai svarbi ir viešųjų pirkimų vykdytojams rekomenduojama ištyrinėti galimybę vietoj kitų 

susisiekimo paslaugų, kurios nesuteikia galimybės keliauti įvairių rūšių transportu, pirkti mišrias susisiekimo paslaugas, jeigu yra tokias paslaugas 

teikiančių veiklos vykdytojų. 
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5 AUTOBUSŲ (3 KATEGORIJA) ĮSIGIJIMUI ARBA IŠPERKAMAJAI NUOMAI TAIKYTINI ES ŽALIOJO 

VIEŠOJO PIRKIMO KRITERIJAI 

5.1 Dalykas 
 

DALYKAS 

Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų, kurie pagal Direktyvą 2007/46/EB apibrėžti kaip M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės, 

turinčios nedidelį poveikį aplinkai, įsigijimas arba išperkamoji nuoma. 
 

5.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi transporto priemonių kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (10 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį 

Miesto autobusai 

Transporto priemonėje turi būti įrengta viena iš 1 nurodytų A arba B 

klasės technologijų.  

1 lentelė. Reikalavimus atitinkančių technologijų, kurios gali būti 

įrengtos miesto autobusuose, sąrašas – pagrindiniai kriterijai 

Technologija Klasė  

Pusiau hibridinė sistema B 

Smagratinė hibridinė sistema B 

1TS. Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį 

Miesto autobusai 

Transporto priemonėse turi būti įrengta viena iš A klasės technologijų, 

nurodytų 3. 

3 lentelė. Reikalavimus atitinkančių technologijų, kurios gali būti 

įrengtos miesto autobusuose, sąrašas – išsamūs kriterijai 

Technologija Klasė  

Visiškai elektra varoma ir prie 

elektros tinklo jungiama 
A 
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Visiškai serijinė hibridinė 

sistema 
B 

Visiškai paralelinė hibridinė 

sistema 
B 

Visiškai elektra varoma ir prie 

elektros tinklo jungiama 

transporto priemonė 

A 

Aukšto slėgio tiesioginio 

įpurškimo gamtinėmis 

dujomis varomos transporto 

priemonės 

B – numatytoji, A 

– toliau pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

Pirminės įrangos gamintojo 

(PĮG) dviejų rūšių degalus 

vienu metu naudojanti, 

gamtinėmis dujomis varoma 

transporto priemonė, kurios iš 

dujų gaunamos energijos 

santykis atliekant pasaulio 

mastu suderintą pereinamųjų 

režimų ciklo (angl. WHTC) 

bandymo ciklą su įšilusiu 

varikliu ne mažesnis nei 

50 proc.*) 

B arba A, toliau 

pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

Vandenilio kuro elementu 

varoma transporto priemonė*) 

B arba A, toliau 

pateiktoje 

pastaboje 

transporto priemonė 

Vandenilio kuro elementu varoma 

transporto priemonė *) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

PĮG dviejų rūšių degalus vienu 

metu naudojanti, gamtinėmis 

dujomis varoma transporto 

priemonė, kurios iš dujų 

gaunamos energijos santykis 

atliekant WHTC bandymo ciklą su 

įšilusiu varikliu ne mažesnis nei 

50 proc.*) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

Aukšto slėgio tiesioginio 

įpurškimo gamtinėmis dujomis 

varomos transporto priemonės *) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

Specialiosios gamtinėmis dujomis 

varomos transporto priemonės *) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

*) Vandeniliu ir gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių 

atveju mažiausia degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių dalis turi būti tokia, 

kad transporto priemonę būtų galima priskirti prie A klasės (žr. 

Aiškinamąsias pastabas, 5.3 dalį). 

 

Tolimojo susisiekimo autobusai ir tarpmiestiniai autobusai 

Transporto priemonėje turi būti įrengta viena iš 4 nurodytų A klasės 

technologijų. 
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nurodytomis 

sąlygomis 

 

Specialiosios gamtinėmis 

dujomis varomos transporto 

priemonės*) 

B arba A, toliau 

pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

 

*) Vandeniliu ir gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių 

atveju mažiausia degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių dalis turi būti tokia, 

kad transporto priemonę būtų galima priskirti prie B klasės (žr. 

Aiškinamąsias pastabas, 5.3 dalį). 

 

Tolimojo susisiekimo autobusai ir tarpmiestiniai autobusai 

Transporto priemonėje turi būti įrengta viena iš 2 nurodytų technologijų. 

2 lentelė. Reikalavimus atitinkančių technologijų, kurios gali būti 

įrengtos tolimojo susisiekimo autobusuose ir tarpmiestiniuose 

autobusuose, sąrašas – pagrindiniai kriterijai 

Technologija Klasė 

  

Aktyvus srauto reguliavimas C 

Aerodinaminės 

uodegos / prailginimo 
C 

4 lentelė. Reikalavimus atitinkančių technologijų, kurios gali būti 

įrengtos tolimojo susisiekimo autobusuose ir tarpmiestiniuose 

autobusuose, sąrašas – išsamūs kriterijai 

Technologija Klasė 

Vandenilio kuro elementu varoma 

transporto priemonė *) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

 

PĮG dviejų rūšių degalus vienu 

metu naudojanti, gamtinėmis 

dujomis varoma transporto 

priemonė, kurios iš dujų 

gaunamos energijos santykis 

atliekant WHTC bandymo ciklą su 

įšilusiu varikliu ne mažesnis nei 

50 proc.*) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

 

Aukšto slėgio tiesioginio 

įpurškimo gamtinėmis dujomis 

varomos transporto priemonės *) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

Specialiosios gamtinėmis dujomis 

varomos transporto priemonės *) 

A, toliau pateiktoje 

pastaboje nurodytomis 

sąlygomis 

Visiškai elektra varoma ir prie 

elektros tinklo jungiama 

transporto priemonė*
*)

 

A 

*) Vandeniliu ir gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių 



 

   32 

 

plokštės 

Pusiau hibridinė sistema (tik 

tarpmiestiniams autobusams) 
C 

Smagratinė hibridinė sistema 

(tik tarpmiestiniams 

autobusams) 

C 

Visiškai serijinė hibridinė 

sistema (tik tarpmiestiniams 

autobusams) 

C 

Visiškai paralelinė hibridinė 

sistema (tik tarpmiestiniams 

autobusams) 

C 

PĮG dviejų rūšių degalus 

vienu metu naudojanti, 

gamtinėmis dujomis varoma 

transporto priemonė, kurios iš 

dujų gaunamos energijos 

santykis atliekant WHTC 

bandymo ciklą su įšilusiu 

varikliu ne mažesnis nei 

50 proc. 

C – numatytoji, B 

arba A – toliau 

pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

 

Aukšto slėgio tiesioginio 

įpurškimo gamtinėmis 

dujomis varomos transporto 

priemonės 

B – numatytoji, A 

– toliau pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

atveju mažiausia degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių dalis turi būti tokia, 

kad transporto priemonę būtų galima priskirti prie A klasės (žr. 

Aiškinamąsias pastabas, 5.3 dalį). 

**) Šiuo metu prie elektros tinklo jungiama hibridinė technologija 

nenaudojama tarpmiestiniuose ir tolimojo susisiekimo autobusuose ir, 

nors negalima atmesti galimybės, kad ji bus naudojama ateityje, šiuo 

metu neaišku, kaip tai bus daroma. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodytos šios technologijos. 
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Vandenilio kuro elementu 

varoma transporto priemonė  

C – numatytoji, B 

arba A – toliau 

pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

 

Specialiosios gamtinėmis 

dujomis varomos transporto 

priemonės*) 

C, B arba A, toliau 

pateiktoje 

pastaboje 

nurodytomis 

sąlygomis 

Visiškai elektra varoma ir prie 

elektros tinklo jungiama 

transporto priemonė*
*)

 

A 

*) Specialiųjų gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių atveju 

metano iš atsinaujinančiųjų išteklių dalis turi būti tokia, kad transporto 

priemonę būtų galima priskirti prie atitinkančių reikalavimus (žr. 

Aiškinamąsias pastabas, 5.3 dalį). 

**) Šiuo metu prie elektros tinklo jungiama hibridinė technologija 

nenaudojama tarpmiestiniuose ir tolimojo susisiekimo autobusuose ir, 

nors negalima atmesti galimybės, kad ji bus naudojama ateityje, šiuo 

metu neaišku, kaip tai bus daroma. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 
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lentelę, kurioje nurodytos šios technologijos. 

 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

M3 ir M2 kategorijų transporto priemonės, kurių standartinė masė
1)

 didesnė nei 2 610 kg, turi atitikti standartą „Euro VI“. 

M2 kategorijos transporto priemonės, kurių standartinė masė
1)

 yra didesnė nei 2 610 kg, turi atitikti 1 kategorijai taikytiną 2TS dėl išmetamų oro 

teršalų kiekio (3.2 dalis). 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas pirmiau 

minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma trečioji šalis. 

 

3TS. Išmetimo vamzdis (vieta) (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Transporto priemonių išmetimo vamzdžiai turi būti įrengti priešingoje nei keleivio durys pusėje, transporto priemonės gale. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų lentelę. 

 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

1SSK. Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį 

 

Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kuriose bus įrengta 

viena iš 1 dėl miesto autobusų nurodytų A klasės technologijų arba viena 

iš 2 dėl tolimojo susisiekimo autobusų nurodytų A arba B klasės 

technologijų. Šios technologijos nereikia įrengti papildomai, jeigu 
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įrengta technologija, atitinkanti 1TS dėl technologinio patobulinimo 

galimybių siekiant sumažinti ŠESD kiekį. 

 

Tikrinimas. Taip pat, kaip 1TS atveju. 

 

 2SSK. Oro kondicionavimo dujos 

Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kuriose įrengtose oro 

kondicionavimo sistemose naudojamos šaldomosios medžiagos 

visuotinio atšilimo potencialas (VAP), išreikštas kaip CO2 koeficientas ir 

apskaičiuojamas 100 metų laikotarpiui, yra mažesnis nei 150. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi nurodyti oro kondicionavimo sistemoje 

naudojamų šaldomųjų dujų pavadinimą, formulę ir VAP. Jeigu 

naudojamas dujų mišinys (n – dujų rūšių skaičius), VAP skaičiuojamas 

taip: 

VAP= Σ(medžiaga X1 % x VAP(X1)) + (medžiaga X2 % x VAP(X2)) + 

… 

(medžiaga Xn % x VAP(Xn)) 

kur % yra masės dalis; leidžiamoji nuokrypa +/–1 %. 

Įvairių rūšių dujų VAP nurodytas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I ir II 

prieduose (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517&from=LT).  

3SSK. Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis 

M3 ir M2 kategorijų transporto priemonės, kurių standartinė masė 

didesnė nei 2 610 kg. Balai bus skiriami už toliau nurodytas 
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technologijas: 

 gamtines dujas, 

 prie elektros tinklo jungiamas hibridines elektra varomas 

transporto priemones
2)

, 

 baterines elektra varomas transporto priemones ir 

 elektra varomas transporto priemones su vandenilio kuro 

elementu. 

(Turėtų būti pateikta išsami informacija apie tai, kiek daugiau balų bus 

skiriama toms transporto priemonėms, kurių variklio išmetalų kiekis yra 

nulinis, t. y. prie elektros tinklo jungiamoms hibridinėms elektra 

varomoms transporto priemonėms, baterinėms elektra varomoms 

transporto priemonėms ir elektra varomoms transporto priemonėms su 

kuro elementu. Transporto priemonėms, kuriose numatyta techninė galimybė 

užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama daugiau balų, nei gamtinėmis 

dujomis varomiems autobusams.) 

 

M2 kategorijos transporto priemonės, kurių standartinė masė neviršija
1)

 

2 610 kg. Bus taikoma formulė, nurodyta 1 kategorijai taikytinų 3SSK 

„Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis“ ir 4SSK „Galimybė užtikrinti 

nulinį variklio išmetalų kiekį“ aprašyme (3.2 dalis). 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas 

pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti 

dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma 
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trečioji šalis. 

 

5.3 Aiškinamosios pastabos 

Aiškinamosios pastabos 

1TS. Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 

Technologijų modernizavimas ir priskyrimas atitinkamoms klasėms 

Perkančiosios organizacijos gali elektra varomas transporto priemones su kuro elementu priskirti B klasei, jeigu iš atsinaujinančiųjų išteklių vietoje 

pagaminama bent 5 proc. joms reikalingo vandenilio, ir A klasei – jeigu taip pagaminama bent 15 proc. joms reikalingo vandenilio kiekio. 

Perkančiosios organizacijos gali PĮG dviejų rūšių degalus vienu metu naudojančią, gamtinėmis dujomis varomą transporto priemonę priskirti B arba 

A klasei, jeigu metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių sudaro atitinkamai bent 15 arba 35 proc. tai transporto priemonei reikalingo metano kiekio. 

Perkančiosios organizacijos gali didelio slėgio tiesioginio įpurškimo gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones priskirti A klasei, jeigu 

metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių sudaro bent 10 proc. tai transporto priemonei reikalingo metano kiekio. 

Perkančiosios organizacijos gali specialiąsias gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones vertinti kaip C, B arba A klasės, jeigu metanas iš 

atsinaujinančiųjų išteklių sudaro atitinkamai bent 10, 15 arba 25 proc. tai transporto priemonei reikalingo metano kiekio. 

 

Metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių – tai biometanas ir sintetinis metanas, pagamintas naudojant elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 

perteklių, t. y. kai tam tikruose etapuose naudojant atsinaujinančiuosius išteklius pagaminamos elektros energijos kiekis viršija poreikį ir pagaminama 

per daug elektros energijos (t. y. naudojant elektros energiją pagaminamos dujos). 

 

Kai kurių technologijų aprašymas 

Pusiau hibridinė sistema. Sistemoje naudojamas elektros variklis, sumontuotas ant alkūninio veleno, kuriuo valdomas transporto priemonės 

sustabdymas ir pajudėjimas iš vietos ir atgaunama stabdymo energija; atgauta energija naudojama pagreičiui padidinti ir elektrifikuotai papildomai 

įrangai. 

Smagratinė hibridinė sistema. Papildomas greitaeigis smagratis, kuriame kaupiama energija iš transporto priemonės transmisijos ir (arba) iš kurio 
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paleidžiama energija į transmisiją. Smagratyje kaupiama energija, kai transporto priemonė stabdoma, ir ji paleidžiama, kai siekiama papildyti arba 

laikinai pakeisti variklio gaminamą energiją. Smagratinė technologija neatlieka stabdymo (išvažiavimo iš vietos) funkcijos. 

Visiškai paralelinė hibridinė sistema. Elektrinė-dyzelininė hibridinė sistema, kurioje elektros energija siunčiama į ratus (arba gaunama iš jų) 

lygiagrečiai mechaninei variklio jėgai. Dėl palyginti įprastos transmisijos pavara tarp variklio ir ratų išlieka tiesioginė. 

Visiškai serijinė hibridinė sistema. Elektrinė-dyzelininė hibridinė sistema be įprastinės transmisijos; variklis gamina elektros energiją, kuri kaupiama 

baterijoje ir naudojama atskiram traukos varikliui varyti. Elektriniai mechanizmai ir baterija yra didesnės galios nei atitinkamoje paralelinėje 

sistemoje. 

Aktyvus srauto reguliavimas. Aktyvus srauto reguliavimas – tai sistema, aktyviai slegianti žemesnio slėgio sūkurį arba vakuumą, kuris susidaro už 

transporto priemonės. 

Aerodinaminės uodegos / prailginimo plokštės. Transporto priemonės gale tvirtinamos plokštės, kurios padeda išlaikyti slėgio pusiausvyrą tarp 

priekinės ir galinės transporto priemonės dalių, taip optimizuodamos oro srautą ir sumažindamos oro pasipriešinimą. 

 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 
1)

 Standartinė masė – tai atitikties liudijime nurodyta parengtos naudoti transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir pridėjus standartinę 100 kg masę. 
2)

 Prie elektros tinklo jungiamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių atveju bendras miesto autobuso važiavimo naudojant tik elektros 

energiją valandų skaičius priklauso nuo konkretaus darbinio ciklo ir įkrovimo strategijos. Todėl perkančiosios organizacijos turi užtikrinti, kad būtų 

galimybė maksimaliai padidinti prie elektros tinklo jungiamų hibridinių autobusų važiavimo naudojant tik elektros energiją valandų skaičių per parą, 

kasdieniu darbiniu ciklu naudojant esamą įkrovimo infrastruktūrą. 

Informacija siekiant nustatyti baterinių elektra varomų transporto priemonių baterijų garantijos sąlygas 

(Jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad tai būtų baterinės elektra varomos transporto priemonės.) 

Remiantis projekto ZeEUS ataskaita dėl e. autobusų „Atnaujinta Europos elektra varomų autobusų apžvalga“, LiFePO4 baterijų tiekėjai paprastai 

teikia 2–5 metų trukmės garantiją, o dažniausias garantijos laikotarpis yra 4–5 metai. Duomenų apie ličio nikelio mangano kobalto oksido 

(LiNiMnCoO2 arba NMC) baterijas yra mažiau, jų garantijos laikotarpis svyruoja nuo 2 iki 6 metų. Ličio titano baterijų garantijos laikotarpiai ilgesni 

– iki 15 metų trukmės, o grafeno ultrakondensatorių – svyruoja nuo 8 iki 11 metų. Kiti tiekėjai siūlo pagal išperkamosios nuomos sutarties sąlygas 

pritaikytas garantijas, kurios gali apimti eksploatacinių savybių stebėseną sutartą laikotarpį. 
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Išsamesnė informacija pateikta ZeEUS ataskaitoje dėl e. autobusų „Atnaujinta Europos elektra varomų autobusų apžvalga“, 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf. 

 

Elektra varomų transporto priemonių technologijos vystomos labai sparčiai ir sukuriamos vis patvaresnės ir patikimesnės baterijos. Dėl šios priežastis 

valdžios institucija, rengdama kvietimą dalyvauti konkurse, turėtų atsižvelgti į naujausią turimą informaciją apie tai, ką rinkos dalyviai gali pasiūlyti. 

Taip pat valdžios institucijos galėtų atlyginti už ilgesnį garantijos laikotarpį taikydamos atitinkamą sutarties skyrimo kriterijų. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf.
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6 KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS PASLAUGŲ (4 KATEGORIJA) PIRKIMUI TAIKYTINI ES ŽALIOJO 

VIEŠOJO PIRKIMO KRITERIJAI 

6.1 Dalykas 
 

DALYKAS 

Nedidelį poveikį aplinkai turinčių ir naudojant M2 ir M3 kategorijų (pagal Direktyvą 2007/46/EB) transporto priemones teikiamų viešojo autobusų 

transporto paslaugų, kurioms taikomas BVPŽ kodas 60112000-6, pirkimas. 
 

6.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
(Šie kriterijai taikomi tik jeigu veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jie tas 

transporto priemones yra išsinuomoję.) 

Svarbu. 

Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (11 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį  

1 galimybė 

Autobusų maršrutas (-ai) [perkančioji organizacija įrašys maršruto (-ų) 

pavadinimą (-us)] turi būti aptarnaujamas (-i) transporto priemonėmis, 

kuriose [perkančioji organizacija pasirinks vieną iš toliau nurodytų 

variantų]: 

(a). įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

3 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 

1 galimybė 

Autobusų maršrutas (-ai) [perkančioji organizacija įrašys maršruto (-ų) 

pavadinimą (-us)] turi būti aptarnaujamas (-i) transporto priemonėmis, 

kuriose [perkančioji organizacija pasirinks vieną iš toliau nurodytų 

variantų]: 

(a). įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

3 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 
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1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį“ (5.2 dalis); 

(b). įrengta X technologija [perkančioji organizacija pasirinks 

technologiją iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

3 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 

1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį“ (5.2 dalis)]. 

 

2 galimybė 

Transporto priemonės, kuriose įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių 

technologijų, nurodytų 3 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų 

priskiriamoje 1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant 

sumažinti ŠESD kiekį“ (5.2 dalis), turi sudaryti toliau nurodytą 

transporto priemonių parko dalį: 

2018 m. 12 proc. 

2019 m. 20 proc. 

2020 m. 28 proc. 

2021 m. 36 proc. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip 3 kategorijai taikytinos 1TS „Technologinio patobulinimo 

galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ (5.2 dalis) atveju; be to, turi 

būti pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir 

techninių duomenų lentelės. 

1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį“ (5.2 dalis); 

(b). įrengta X technologija [perkančioji organizacija pasirinks 

technologiją iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

3 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 

1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį“ (5.2 dalis)]. 

 

2 galimybė 

Transporto priemonės, kuriose įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių 

technologijų, nurodytų 3 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų 

priskiriamoje 1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant 

sumažinti ŠESD kiekį“ (5.2 dalis), turi sudaryti toliau nurodytą 

transporto priemonių parko dalį: 

2018 m. 24 proc. 

2019 m. 32 proc. 

2020 m. 40 proc. 

2021 m. 48 proc. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip 3 kategorijai taikytinos 1TS „Technologinio patobulinimo 

galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ (5.2 dalis) atveju; be to, turi 

būti pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir 

techninių duomenų lentelės. 
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2TS. Padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Visose transporto priemonėse turi būti įrengtos sistemos, atitinkančios skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“ 

10.2 dalyje apibrėžtą 1TS dėl PSSS. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“10.2 dalyje apibrėžtos 1TS dėl PSSS atveju; be to, turi būti 

pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir techninių duomenų lentelės. 

3TS. Transporto priemonės padangos –– riedėjimo varža (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Visose transporto priemonėse turi būti sumontuotos padangos, atitinkančios skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji 

kriterijai“ 10.2 dalyje apibrėžtą 2TS dėl transporto priemonių padangų. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“ 10.2 dalyje apibrėžtos 2TS dėl transporto priemonių 

padangų atveju; be to, turi būti pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir techninių duomenų lentelės. 

4TS. Degalai (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Šis kriterijus taikytinas tik jeigu perkančioji organizacija technologiją vertina arba aukštesnį vertinimą už ją skiria atsižvelgdama į 3 

kategorijai taikytinos 1TS „Technologinio patobulinimo galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ (5.2 dalis) pastabą, ir konkurso dalyvis siūlo 

užtikrinti tos technologijos atitiktį 1TS. Perkančioji organizacija gali nustatyti didesnę degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių procentinę dalį, atsižvelgdama į savo šalies 

arba regiono rinkoje esamą pasiūlą. 

Degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių dalis turi atitikti procentines dalis, nurodytas 3 kategorijai taikytinos 1TS „Technologinio patobulinimo 

galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ (5.2 dalis) pastaboje. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti su tiekėju (-ais) pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) kopiją, taip pat produktų ir specialiosios degalų tiekimo sistemos 

aprašymą bei technines specifikacijas. 

5TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Visi autobusai, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent 

5TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Visi autobusai, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent 
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standartą „Euro V“. 

2018 m. 40 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2019 m. 48 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2020 m. 56 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2021 m. 64 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

Jeigu transporto priemonės nesertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros 

pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti 

dokumentais. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių sąrašą 

ir jų atitikties liudijimus. Jeigu techniškai patobulinus tas transporto 

priemones, pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones 

reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti 

nepriklausoma trečioji šalis. 

standartą „Euro V“. 

2018 m. 60 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2019 m. 68 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2020 m. 76 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

2021 m. 84 proc. autobusų turi atitikti standartą „Euro VI“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

Jeigu transporto priemonės nesertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros 

pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti 

dokumentais. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių 

sąrašą ir jų atitikties liudijimus. Jeigu techniškai patobulinus tas 

transporto priemones, pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas 

priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi 

patikrinti nepriklausoma trečioji šalis. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

1SSK. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Balai bus skiriami pasiūlymams, kuriuose siūloma: 

1 galimybė transporto priemonėmis, kurios atitinka 3 kategorijai taikytiną prie pagrindinių kriterijų priskiriamą 1TS (5.2 dalis), aptarnauti daugiau 

maršrutų, nei nurodyta 1TS (žr. ankstesnę dalį); 

2 galimybė pagal sutartį paslaugą teikti naudojant transporto priemonių parką, kuriame atitinkamų transporto priemonių dalis (proc.) yra didesnė, 
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nei nustatyta 1TS (žr. ankstesnę dalį), proporcingai skirtumui, kuriuo viršijamas 1TS nustatytas dydis (žr. ankstesnę dalį). 

Jeigu transporto priemonių parkas sudarytas iš transporto priemonių, kuriose įrengtos skirtingų klasių technologijos, A klasei bus skiriama tris 

kartus, o B klasei – du kartus didesni balai, nei C klasei. 

 

Tikrinimas. 

Žr. 1TS. 

 

2SSK. Išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

 

Transporto priemonių, kurias numatoma naudoti pagal sutartį, parkui balai bus skiriami, jeigu atitinkamų transporto priemonių, kurias planuojama 

naudoti teikiant paslaugą, dalis (proc.) bus didesnė, nei nustatyta 5TS, proporcingai skirtumui, kuriuo bus viršijamas 5TS nustatytas dydis, arba 

jeigu transporto priemonės atitiks 3 kategorijai taikytiną 3SSK „Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis“. (Turėtų būti pateikta išsami informacija 

apie tai, kokie balai bus skiriami už didesnę procentinę dalį, mažesnį išmetamų teršalų kiekį ir nulinį variklio išmetalų kiekį. Transporto 

priemonėms, kuriose numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama daugiau balų, nei gamtinėmis dujomis 

varomiems autobusams.) 

 

Tikrinimas. 

Žr. 5TS. 

 3SSK. Skleidžiamas triukšmas 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose siūloma paslaugą 

teikti naudojant transporto priemonių parką, kuris visas sudarytas iš 

transporto priemonių, atitinkančių skyriaus „Transporto priemonių 

kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“ 10.2 dalyje nustatytą 1SSK 

„Transporto priemonių skleidžiamas triukšmas“. 
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Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių 

sąrašą ir jų atitikties liudijimus. 
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6.3 Sutarties vykdymo sąlygos 
(Taikoma tik jeigu veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jie tas transporto 

priemones yra išsinuomoję.) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1SVS. Naujos transporto priemonės (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Jeigu viena iš transporto priemonių, kuriomis teikiama paslauga, keičiama kita transporto priemone, naujoji transporto priemonė turi padėti išlaikyti 

arba pagerinti transporto priemonių parko savybes (sudėties ir technologijų požiūriu), susijusias su pasiūlyme nurodytu išmetamų ŠESD ir oro 

teršalų kiekiu. 

Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais tikrinimo tikslais. Perkančioji organizacija gali 

nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 
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7 ŠIUKŠLIAVEŽIŲ (5 KATEGORIJA) ĮSIGIJIMUI ARBA IŠPERKAMAJAI NUOMAI TAIKYTINI ES ŽALIOJO 

VIEŠOJO PIRKIMO KRITERIJAI 

7.1 Dalykas 
 

DALYKAS 

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/46/EB, skirtų teikti nedidelį poveikį aplinkai turinčias atliekų surinkimo 

paslaugas ir atliekų vežimo paslaugas, įsigijimas arba išperkamoji nuoma. 

 
 

7.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
Svarbu. Šiai kategorijai taip pat taikomi transporto priemonių kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (10 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 

Transporto priemonėje turi būti įrengta viena iš toliau nurodytų 

technologijų: 

 hibridinės transporto priemonės, varomos tiek dyzelinu, tiek 

gamtinėmis dujomis; 

 transporto priemonės, kuriose įrengtos energijos kaupimo ir (arba) 

atgavimo sistemos; 

 transporto priemonės, kuriose įrengtos apkrovai jautrios hidraulinės 

sistemos; 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 

Transporto priemonėje turi būti įrengta viena iš toliau nurodytų 

technologijų: 

 prie elektros tinklo jungiama hibridinė sistema: transporto priemonė 

su sudėtine baterija, kurią galima įkrauti iš tinklo ir kuri tiekia 

energiją kėbulo ir keltuvo elektrinei pavarai; 

 PĮG dviejų rūšių degalus vienu metu naudojanti, gamtinėmis 

dujomis varoma transporto priemonė, kurios iš dujų gaunamos 

energijos santykis atliekant WHTC bandymo ciklą su įšilusiu 

varikliu ne mažesnis nei 50 proc.; 
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 transporto priemonės, kuriose įrengti elektriniai atliekų konteinerių 

keltuvai; 

 prie elektros tinklo jungiama hibridinė sistema: transporto priemonė 

su sudėtine baterija, kurią galima įkrauti iš tinklo ir kuri tiekia 

energiją kėbulo ir keltuvo elektrinei pavarai; 

 PĮG dviejų rūšių degalus vienu metu naudojanti, gamtinėmis 

dujomis varoma transporto priemonė, kurios iš dujų gaunamos 

energijos santykis atliekant WHTC bandymo ciklą su įšilusiu 

varikliu ne mažesnis nei 50 proc.; 

 Aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo gamtinėmis dujomis varomos 

transporto priemonės 

 tik elektra varomos transporto priemonės; 

 elektra varomos transporto priemonės su vandenilio kuro elementu; 

 specialiosios gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, 

toliau pateiktoje pastaboje nurodytomis sąlygomis. 

 

Pastaba. Perkančioji organizacija gali įtraukti specialiąsias gamtinėmis 

dujomis varomas transporto priemones, jeigu bent 15 proc. jų 

sunaudojamo metano sudaro metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodytos šios techninės specifikacijos. 

 

 

 Aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo gamtinėmis dujomis varomos 

transporto priemonės 

 tik elektra varomos transporto priemonės; 

 elektra varomos transporto priemonės su vandenilio kuro elementu; 

 specialiosios gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, 

toliau pateiktoje pastaboje nurodytomis sąlygomis. 

 

Pastaba. Perkančioji organizacija gali įtraukti specialiąsias gamtinėmis 

dujomis varomas transporto priemones, jeigu bent 15 proc. jų 

sunaudojamo metano sudaro metanas iš atsinaujinančiųjų išteklių. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodytos šios techninės specifikacijos. 
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2TS. Pagalbiniai įrenginiai (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Transporto priemonės atskirų variklių, tiekiančių energiją pagalbiniams įrenginiams (pvz., šiukšlių presui, keltuvui ir kt. įrenginiams, kuriuos turi 

apibrėžti perkančioji organizacija), išmetamų teršalų kiekis turi atitikti Reglamente (ES) Nr. 2016/1628 nustatytas V etapo išmetamųjų teršalų 

ribines vertes. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti arba tipo patvirtinimo sertifikatą, arba nepriklausomos laboratorijos parengtą bandymų protokolą pagal Reglamento 

(ES) Nr. 2016/1628 nuostatas. 

 

3TS. Išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

N3 ir N2 kategorijų transporto priemonės, kurių standartinė masė
1)

 didesnė nei 2 610 kg, turi atitikti standartą „Euro VI“. 

N2 kategorijos transporto priemonės, kurių standartinė masė
1)

 yra ne didesnė nei 2 610 kg, turi atitikti 1 kategorijai taikytiną 2TS „Išmetamų oro 

teršalų kiekis“ (3.2dalis). 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas pirmiau 

minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma trečioji šalis. 

 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

 1SSK. Oro kondicionavimo dujos 

Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kuriose įrengtose oro 

kondicionavimo sistemose naudojamos šaldomosios medžiagos 

visuotinio atšilimo potencialas (VAP), išreikštas kaip CO2 koeficientas ir 
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apskaičiuojamas 100 metų laikotarpiui, yra mažesnis nei 150. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi nurodyti oro kondicionavimo sistemoje 

naudojamų šaldomųjų dujų pavadinimą, formulę ir VAP. Jeigu 

naudojamas dujų mišinys (n – dujų rūšių skaičius), VAP skaičiuojamas 

taip: 

VAP= Σ(medžiaga X1 % x VAP(X1)) + (medžiaga X2 % x VAP(X2)) + 

… 

(medžiaga Xn % x VAP(Xn)) 

kur % yra masės dalis; leidžiamoji nuokrypa +/–1 %. 

Įvairių rūšių dujų VAP nurodytas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I ir II 

prieduose (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG).  

 2SSK. Pagalbinių variklių elektrifikacija 

Balai bus skiriami toms transporto priemonėms, kuriose įrengti elektra 

varomi pagalbiniai įrenginiai. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų 

lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

3SSK. Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis 

N3 ir N2 kategorijų transporto priemonės, kurių standartinė masė didesnė 

nei 2 610 kg. Balai bus skiriami už toliau nurodytas technologijas: 

 gamtines dujas, 

 prie elektros tinklo jungiamas hibridines elektra varomas 
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transporto priemones
2)

, 

 baterines elektra varomas transporto priemones (toliau – BETP) 

ir 

 elektra varomas transporto priemones su vandenilio kuro 

elementu (toliau – ETPKE). 

(Turėtų būti pateikta išsami informacija apie tai, kiek daugiau balų bus 

skiriama toms transporto priemonėms, kurių variklio išmetalų kiekis yra 

nulinis, t. y. prie elektros tinklo jungiamoms hibridinėms elektra 

varomoms transporto priemonėms, baterinėms elektra varomoms 

transporto priemonėms ir elektra varomoms transporto priemonėms su 

kuro elementu. Transporto priemonėms, kuriose numatyta techninė 

galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama 

daugiau balų, nei gamtinėmis dujomis varomoms transporto 

priemonėms.) 

 

N2 kategorijos transporto priemonės, kurių standartinė masė neviršija
1)

 

2 610 kg. Bus taikoma formulė, nurodyta 1 kategorijai taikytinų 3SSK 

„Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis“ ir 4SSK „Galimybė užtikrinti 

nulinį variklio išmetalų kiekį“ aprašyme (3.2 dalis). 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 

Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas 

pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti 

dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma 

trečioji šalis. 
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7.3 Aiškinamosios pastabos 

Aiškinamosios pastabos 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 
1)

 Standartinė masė – tai atitikties liudijime nurodyta parengtos naudoti transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir pridėjus standartinę 100 kg 

masę. 
2)

 Prie elektros tinklo jungiamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių atveju bendras sunkvežimio važiavimo naudojant tik elektros 

energiją valandų skaičius priklauso nuo konkretaus darbinio ciklo ir įkrovimo strategijos. Todėl perkančiosios organizacijos turi užtikrinti, kad 

būtų galimybė maksimaliai padidinti prie elektros tinklo jungiamų hibridinių sunkvežimių važiavimo naudojant tik elektros energiją valandų skaičių 

per parą, kasdieniu darbiniu ciklu naudojant esamą įkrovimo infrastruktūrą. 
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8 ATLIEKŲ SURINKIMO PASLAUGŲ (6 KATEGORIJA) PIRKIMUI TAIKYTINI ES ŽALIOJO VIEŠOJO 

PIRKIMO KRITERIJAI 

8.1 Dalykas 
 

DALYKAS 

Nedidelį poveikį aplinkai turinčių atliekų surinkimo paslaugų, kurias apima BVPŽ kategorijos „Atliekų rinkimo paslaugos“ (90511000-2) ir 

„Atliekų vežimo paslaugos“ (90512000-9), pirkimas. 
 

8.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
(Šie kriterijai taikomi tik jeigu veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jie tas 

transporto priemones yra išsinuomoję.) 

Svarbu. 

Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (11 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 

1 galimybė 

Atliekų surinkimo maršrutas (-ai) [perkančioji organizacija įrašys 

maršruto (-ų) pavadinimą (-us)] turi būti aptarnaujamas (-i) transporto 

priemonėmis, kuriose [perkančioji organizacija pasirinks vieną iš toliau 

nurodytų variantų]: 

(a). įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

5 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 

1TS. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį 

1 galimybė 

Atliekų surinkimo maršrutas (-ai) [perkančioji organizacija įrašys 

maršruto (-ų) pavadinimą (-us)] turi būti aptarnaujamas (-i) transporto 

priemonėmis, kuriose [perkančioji organizacija pasirinks vieną iš toliau 

nurodytų variantų]: 

(a). įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

5 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 
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1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ 

(7.2 dalis); 

(b). įrengta X technologija [perkančioji organizacija pasirinks 

technologiją iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 

5 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 

1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ 

(7.2dalis)]. 

2 galimybė 

Transporto priemonės, kuriose įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių 

technologijų, nurodytų 5 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų 

priskiriamoje 1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD 

kiekį“ (7.2 dalis), turi sudaryti toliau nurodytą transporto priemonių 

parko dalį: 

2018 m. 12 proc. 

2019 m. 20 proc. 

2020 m. 28 proc. 

2021 m. 36 proc. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

 

Tikrinimas. Taip pat, kaip 5 kategorijai taikytinos prie pagrindinių 

kriterijų priskiriamos 1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti 

ŠESD kiekį“ (7.2 dalis) atveju, be to, turi būti pateiktas visų parką 

sudarančių transporto priemonių sąrašas ir techninių duomenų lentelės. 

1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ 

(7.2 dalis); 

(b). įrengta X technologija [perkančioji organizacija pasirinks 

technologiją iš reikalavimus atitinkančių technologijų, nurodytų 5 

kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų priskiriamoje 

1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ 

(7.2 dalis)]. 

2 galimybė 

Transporto priemonės, kuriose įrengta viena iš reikalavimus atitinkančių 

technologijų, nurodytų 5 kategorijai taikytinoje prie pagrindinių kriterijų 

priskiriamoje 1TS „Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD 

kiekį“ (7.2 dalis), turi sudaryti toliau nurodytą transporto priemonių 

parko dalį: 

2018 m. 24 proc. 

2019 m. 32 proc. 

2020 m. 40 proc. 

2021 m. 48 proc. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

 

Tikrinimas. Taip pat, kaip 5 kategorijai taikytinos 1TS „Technologinės 

galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ (7.2 dalis) atveju, be to, turi 

būti pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir 

techninių duomenų lentelės. 
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2TS. Padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Visose transporto priemonėse turi būti įrengtos sistemos, atitinkančios skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“ 

10.2 dalyje apibrėžtą 1TS dėl PSSS. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“10.2 dalyje apibrėžtos 1TS dėl PSSS atveju, be to, turi būti 

pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir techninių duomenų lentelės. 

3TS. Transporto priemonės padangos –– riedėjimo varža (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Visose transporto priemonėse turi būti sumontuotos padangos, atitinkančios skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji 

kriterijai“ 10.2 dalyje apibrėžtą 2TS dėl transporto priemonių padangų. 

Tikrinimas. 

Taip pat, kaip skyriaus „Transporto priemonių kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“ 10.2 dalyje apibrėžtos 2TS dėl transporto priemonių 

padangų atveju, be to, turi būti pateiktas visų parką sudarančių transporto priemonių sąrašas ir techninių duomenų lentelės. 

4TS. Degalai (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Šis kriterijus taikytinas tik jeigu perkančioji organizacija vertina specialiąsias gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, kaip 

reikalavimus atitinkančią technologiją, ir konkurso dalyvis siūlo užtikrinti, kad specialiosios gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės 

atitiktų 1TS (žr. ankstesnę dalį). Perkančioji organizacija gali nustatyti didesnę degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių procentinę dalį, atsižvelgdama į 

savo šalies arba regiono rinkoje esamą pasiūlą. 

Iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintas metanas turi sudaryti bent 15 proc. sunaudojamo metano. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti su tiekėju (-ais) pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) kopiją, taip pat produktų ir specialiosios degalų tiekimo sistemos 

aprašymą bei technines specifikacijas. 

5TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Visos sunkiosios transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 

5TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Visos sunkiosios transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 
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paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro V“. 

2018 m. 40 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2019 m. 48 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2020 m. 56 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2021 m. 64 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

 

Jeigu transporto priemonės nesertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros 

pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti 

dokumentais. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių 

sąrašą ir jų atitikties liudijimus. Jeigu techniškai patobulinus tas 

transporto priemones, pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas 

priemones reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai 

turi patikrinti nepriklausoma trečioji šalis. 

paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro V“. 

2018 m. 60 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2019 m. 68 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2020 m. 76 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2021 m. 84 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

 

Jeigu transporto priemonės nesertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros 

pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti 

dokumentais. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių sąrašą 

ir jų atitikties liudijimus. Jeigu techniškai patobulinus tas transporto 

priemones, pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones 

reikia patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti 

nepriklausoma trečioji šalis. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 
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1SSK. Technologinės galimybės siekiant sumažinti ŠESD kiekį (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Balai bus skiriami pasiūlymams, kuriuose siūloma: 

1 galimybė transporto priemonėmis, kurios atitinka 5 kategorijai taikytiną prie pagrindinių kriterijų priskiriamą 1TS „Technologinės galimybės 

siekiant sumažinti ŠESD kiekį“ (7.2 dalis), aptarnauti daugiau maršrutų, nei nurodyta 1TS (žr. ankstesnę dalį); 

2 galimybė pagal sutartį paslaugą teikti naudojant transporto priemonių parką, kuriame atitinkamų transporto priemonių dalis (proc.) yra didesnė, 

nei nustatyta 1TS, proporcingai skirtumui, kuriuo viršijamas 1TS nustatytas dydis (žr. ankstesnę dalį). 

Tikrinimas. 

Žr. 1TS. 

2SSK. Išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Transporto priemonių, kurias numatoma naudoti pagal sutartį, parkui balai bus skiriami, jeigu atitinkamų transporto priemonių, kurias planuojama 

naudoti teikiant paslaugą, dalis (proc.) bus didesnė, nei nustatyta 5TS (žr. ankstesnę dalį), proporcingai skirtumui, kuriuo bus viršijamas 5TS 

nustatytas dydis, arba jeigu transporto priemonės atitiks 5 kategorijai taikytiną 3SSK „Mažesnis išmetamų oro teršalų kiekis“ (7.2 dalis) (Turėtų būti 

pateikta išsami informacija apie tai, kokie balai bus skiriami už didesnę procentinę dalį, mažesnį išmetamų teršalų kiekį ir nulinį variklio išmetalų 

kiekį. Transporto priemonėms, kuriose numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama daugiau balų, nei 

gamtinėmis dujomis varomoms transporto priemonėms.) 

Tikrinimas. 

Žr. 5TS. 

 

3SSK. Pagalbiniai įrenginiai (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Balai bus skiriami atsižvelgiant į 5 kategorijai taikytiną 2TS „Pagalbiniai įrenginiai“ (7.2 dalis) atitinkančių transporto priemonių dalį. 

 

Tikrinimas. 

Žr. 5 kategorijai taikytiną 2TS (7.2 dalis). 
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 4SSK. Skleidžiamas triukšmas 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose siūloma paslaugą 

teikti naudojant transporto priemonių parką, kuris visas sudarytas iš 

transporto priemonių, atitinkančių skyriaus „Transporto priemonių 

kategorijoms taikytini bendrieji kriterijai“ 10.2 dalyje nustatytą 1SSK 

„Transporto priemonių skleidžiamas triukšmas“. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parką sudarančių transporto priemonių 

sąrašą ir jų atitikties liudijimus. 

 

 

 

8.3 Sutarties vykdymo sąlygos 
(Taikoma tik jeigu veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jie tas transporto 

priemones yra išsinuomoję.) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1SVS. Naujos transporto priemonės (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Jeigu viena iš transporto priemonių, kuriomis teikiama paslauga, keičiama kita transporto priemone, naujoji transporto priemonė turi padėti išlaikyti 

arba pagerinti transporto priemonių parko savybes (sudėties ir technologijų požiūriu), susijusias su išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekiu, kaip buvo 

nurodyta pasiūlyme. 

Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais tikrinimo tikslais. Perkančioji organizacija gali 
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nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 

 

8.4 Aiškinamosios pastabos 

Aiškinamosios pastabos 

Maršruto optimizavimas 

Esama kompiuterizuotų transporto priemonės maršruto nustatymo ir tvarkaraščio sudarymo technologija pagrįstų maršruto optimizavimo sistemų, 

kurias įdiegus galima 5–15 proc. sumažinti degalų suvartojimą. Šiose sistemose gali būti naudojama: 

(a). modeliai, pagal kuriuos, remiantis mokesčių už tai, kiek atliekų išmetama, sistemos duomenimis arba pagal sunkvežimiuose įdiegtų svėrimo 

sistemų duomenis numatomas atliekų konteinerių užpildymo lygis; 

(b). atliekų konteineriuose įrengti jutikliai, kuriuos naudojant stebimi atliekų konteinerių užpildymo lygio tikrojo laiko duomenys. 

 

Abi technologijos šiuo metu yra gerai išplėtotos ir prieinamos rinkoje. Todėl perkančiajai organizacijai rekomenduojama ištyrinėti galimybes 

įdiegti šias maršruto optimizavimo sistemas savo atliekų surinkimo sistemose. 

 

9 PAŠTO, KURJERIŲ IR PERKRAUSTYMO PASLAUGŲ (7 KATEGORIJA) PIRKIMUI TAIKYTINI ES 

ŽALIOJO VIEŠOJO PIRKIMO KRITERIJAI 
9.1 Dalykas 

 

DALYKAS 

Nedidelį poveikį aplinkai turinčių pašto, kurjerių ir perkraustymo paslaugų pirkimas; šios paslaugos – tai: 

- Grupė 641 „Pašto ir kurjerių paslaugos, išskyrus geležinkelių transportą, oro paštą ir pašto gabenimą vandens transportu“; 
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- 79613000-4 „Darbuotojų perkėlimo paslaugos“; 

- 63100000-0 „Krovinių tvarkymo ir saugojimo paslaugos“; 

- 98392000-7 „Perkėlimo paslaugos“. 

 

 

9.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 

(Šie kriterijai taikomi tik jeigu veiklos vykdytojams priklauso transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parkas arba jie tas 

transporto priemones yra išsinuomoję.) 

Svarbu. 

Šiai kategorijai taip pat taikomi paslaugų kategorijoms nustatyti bendrieji kriterijai (11 dalis) 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Dviračių logistika (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Ši TS bus taikoma transporto priemonėms, kurios naudojamos teikiant pašto ir kurjerių paslaugas miesto teritorijose. Valdžios institucijos 

taip pat galėtų nustatyti, kokias pristatymo paslaugas gali teikti dviračių logistikos paslaugų teikėjai.  

(Miestuose, kuriuose yra sukurta tinkama miesto infrastruktūra ir pakanka dviračių logistikos paslaugų teikėjų.) 

Konkurso dalyvis turi pasiūlyti transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parką, sudarytą iš dviračių ir dviračių priekabų, įskaitant 

motorolerius ir dviračius su pagalbiniais varikliais. Naudojant dviračius ir dviračių priekabas bus siekiama kuo labiau sumažinti naudojamų 

variklinių transporto priemonių skaičių ir išspręsti vadinamąsias paskutiniojo kilometro problemas, atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo planą, nustatytą 1TS „Aplinkosaugos vadybos praktika“, kuri yra vienas iš paslaugų kategorijoms taikytinų bendrųjų kriterijų (11.2 dalis). 

Šį kriterijų galima įvykdyti užmezgus partnerystės ryšius su miesto konsolidavimo centru, kurio transporto priemonių parkas sudarytas iš dviračių ir 

krovininių dviračių. 
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Tikrinimas. Konkurso dalyvis pateiks transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parko specifikacijas ir, jei taikytina, partnerystės 

sutartį su miesto konsolidavimo centru. 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

Visos sunkiosios transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 

paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro V“. 

2018 m. 40 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2019 m. 48 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2020 m. 56 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2021 m. 64 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

 

Jeigu transporto priemonės nesertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros 

pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti 

dokumentais. 

Visi lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto 

priemonės, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent 

standartą „Euro 5“. 

2018 m. 40 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2019 m. 50 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

2TS. Išmetamų oro teršalų kiekis 

2.1TS Visos sunkiosios transporto priemonės, kurios naudojamos 

teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro V“. 

2018 m. 60 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2019 m. 68 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2020 m. 76 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

2021 m. 84 proc. sunkiųjų transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro VI“. 

Jeigu transporto priemonės nesertifikuotos, kaip atitinkančios standartą 

„Euro V“ arba aukštesnius standartus, bet po techninės priežiūros 

pasiektas toks pat standartas, pasiūlyme tai reikėtų patvirtinti 

dokumentais. 

Visi lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto 

priemonės, kurie naudojami teikiant šią paslaugą, turi atitikti bent 

standartą „Euro 5“. 

2018 m. 60 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2019 m. 70 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 
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priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2020 m. 60 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2021 m. 70 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto 

priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

Visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant šią 

paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 3“. 

2018 m. 40 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

2019 m. 50 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

2020 m. 60 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

2021 m. 70 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti standartą 

„Euro 4“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

Šį kriterijų galima įvykdyti užmezgus partnerystės ryšius su miesto 

konsolidavimo centru, kurio transporto priemonių parkas atitinka šiuos 

reikalavimus. 

 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių 

techninių duomenų lenteles, kuriose apibrėžtos išmetamųjų teršalų 

normos. Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, 

pasiekiamas pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones reikia 

2020 m. 80 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2021 m. 90 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6“. 

2018 m. 10 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6d-TEMP“ arba 

„Euro 6d“. 

2019 m. 15 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6d-TEMP“ arba 

„Euro 6d“. 

2020 m. 20 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6d-TEMP“ arba 

„Euro 6d“. 

2021 m. 25 proc. lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 

transporto priemonių turi atitikti standartą „Euro 6d-TEMP“ arba 

„Euro 6d“. 

Šį kriterijų galima įvykdyti užmezgus partnerystės ryšius su miesto 

konsolidavimo centru, kurio transporto priemonių parkas atitinka šiuos 

reikalavimus. 

 

Visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant 

šią paslaugą, turi atitikti bent standartą „Euro 3“. 

2018 m. 60 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

2019 m. 70 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 
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patvirtinti dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti 

nepriklausoma trečioji šalis. 

standartą „Euro 4“. 

2020 m. 80 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

2021 m. 90 proc. L kategorijos transporto priemonių turi atitikti 

standartą „Euro 4“. 

Taikytina pakopa atitiks metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti 

konkurse. 

 

2.2TS Jeigu pašto ir kurjerių paslaugos teikiamos tose miesto 

teritorijose, kuriose kyla problemų dėl oro kokybės. 

Lengvųjų automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių ir L 

kategorijos transporto priemonių variklio išmetalų kiekis turi būti 

nulinis. 

Jeigu nėra įkrovimo infrastruktūros arba pagal numatytą paskirtį 

transporto priemone reikės nuvažiuoti ilgus atstumus: Turėtų būti 

užtikrinta bent techninė galimybė važiuoti transporto priemone 

užtikrinant nulinį variklio išmetalų kiekį, t. y. tai turėtų būti lengvasis 

automobilis arba lengvoji komercinė transporto priemonė, kuria būtų 

galima nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km atstumą, per išmetimo vamzdį į 

aplinką neišmetant jokių teršalų. 

 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonių 

techninių duomenų lenteles, kuriose apibrėžti išmetamų teršalų kiekio 

standartai, ir, jei taikytina, partnerystės sutartį su miesto konsolidavimo 

centru. 



 

   64 

 

Jeigu techniškai patobulinus tas transporto priemones, pasiekiamas 

pirmiau minėtas standartas, taikytas priemones reikia patvirtinti 

dokumentais ir įtraukti į pasiūlymą, ir tai turi patikrinti nepriklausoma 

trečioji šalis. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

1SSK. Išmetamo CO2 kiekis (taikytina tik lengvosioms komercinėms transporto priemonėms ir L kategorijos transporto priemonėms) (Tas 

pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams dėl transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parko, kuriuose: 

- lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių vidutinė CO2 tipo patvirtinimo vertė turi atitikti 1 kategorijai taikytiną 

prie pagrindinių kriterijų priskiriamą 1TS (3.2 dalis), o taikytina pakopa turi atitikti metus, kuriais paskelbtas kvietimas dalyvauti konkurse. 

Balai bus skiriami proporcingai transporto priemonių parko vidutinei CO2 tipo patvirtinimo vertei; 

- L kategorijos transporto priemonių visos L kategorijos transporto priemonės, kurios naudojamos teikiant paslaugą, turi būti varomos elektra.  

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi skaičiuoklėje pateikti transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, parko transporto priemonių 

sąrašą, nurodyti jų CO2 tipo patvirtinimo vertes (patvirtintas atitinkamais atitikties liudijimais) ir jų vidurkio skaičiavimą. 

2SSK. Išmetamų oro teršalų kiekis (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams; netaikytina, jeigu techninėje specifikacijoje 2.2TS nurodyta, kad visų transporto 

priemonių variklio išmetalų kiekis turi būti nulinis.) 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose: 

(a). nurodyta didesnė procentinė dalis, nei nustatyta 2TS (išdėstyta pirmiau), ARBA 

(b). siūlomi lengvieji automobiliai, lengvosios komercinės transporto priemonės ir L kategorijos transporto priemonės, kurių išmetamų teršalų 

kiekis mažesnis nei nustatytas standarte „Euro 6/4“, ARBA 

(c). siūlomos gamtinėmis dujomis varomos sunkiosios transporto priemonės ir transporto priemonės, kuriose numatyta techninė galimybė 

užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, t. y. galimybė nuvažiuoti bent 40 km per išmetimo vamzdį į aplinką neišmetant jokių teršalų – 

lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių atveju, ir prie elektros tinklo jungiamos hibridinės elektra varomos 

transporto priemonės, baterinės elektra varomos transporto priemonės ir elektra varomos transporto priemonės su kuro elementu – autobusų 
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atveju. 

 

 (Turėtų būti pateikta išsami informacija apie tai, kokie balai bus skiriami už didesnę procentinę dalį, mažesnį išmetamų teršalų kiekį ir nulinį 

variklio išmetalų kiekį. Transporto priemonėms, kuriose numatyta techninė galimybė užtikrinti nulinį variklio išmetalų kiekį, turi būti skiriama 

daugiau balų, nei transporto priemonėms, kurių išmetamų teršalų kiekis mažesnis nei nurodyta „Euro 6/4“, ir natūraliomis dujomis varomoms 

sunkiosioms transporto priemonėms.) 

 

Tikrinimas. 

Žr. 2TS. 

  



 

   66 

 

10 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOMS TAIKYTINI BENDRIEJI KRITERIJAI 

10.1 Dalykas 

 

DALYKAS 

Toliau nurodytų kelių transporto priemonių, turinčių nedidelį poveikį aplinkai, įsigijimas: 

 „Lengvieji automobiliai, lengvosios komercinės transporto priemonės (LKTP) ir L kategorijos transporto priemonės“; 

 „Autobusai“; 

 „Šiukšliavežiai“. 

 

10.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 

 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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1TS. Padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Lengvosiose komercinėse transporto priemonėse ir sunkiosiose transporto priemonėse turi būti įrengtos padangų slėgio stebėjimo sistemos, t. y. 

transporto priemonėje sumontuota sistema, kuri gali vertinti slėgį padangose arba slėgio kitimą per tam tikrą laiką ir perduoti susijusią informaciją 

naudotojui transporto priemonei judant arba, autobusų ir šiukšliavežių atveju, turi būti įrengtos sistemos, per kurias susijusi informacija perduodama 

į veiklos vykdytojo bazę. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų lentelę, kurioje nurodyta ši informacija. 

2TS. Transporto priemonės padangos –– riedėjimo varža (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

(Netaikoma, jeigu saugumo sumetimais reikalingos aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės padangos arba važiuoti sniegu ar ledu skirtos 

padangos.) 

Transporto priemonėse turi būti sumontuotos: 

a) padangos, kurios atitinka aukščiausios kuro energijos vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, susijusį su riedėjimo varža, kuri išreiškiama 

kg/t, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo 

atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 

ARBA 

b) restauruotos padangos. 

Pastaba. Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė pasiūlymą 

COM(2018) 296. Šį kriterijų reikės atnaujinti pagal naująjį teisės aktą, kai jis įsigalios. 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis (a atveju) turi pateikti padangos etiketę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų arba (b atveju) pranešimą apie 

patvirtinimą pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) taisyklės Nr. 109 dėl restauruotų padangų 1 priedą. 
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3TS. Informacija apie konkrečios transporto priemonės aplinką tausojantį vairavimą (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Transporto priemonėse turi būti parengta informacija (instrukcijos) apie aplinką tausojantį vairavimą. Transporto priemonių su vidaus degimo 

varikliu atveju transporto priemonės vartotojo vadove turi būti pateiktos gairės dėl ankstyvo pavaros perjungimo, pastovaus greičio palaikymo esant 

nedideliam variklio sūkių skaičiui per minutę ir eismo srautų numatymo. Hibridinių ir elektra varomų transporto priemonių atveju turi būti pateikta 

informacija apie regeneracinės stabdžių sistemos naudojimą energijai sutaupyti. Prie elektros tinklo jungiamų hibridinių elektra varomų transporto 

priemonių ir elektra varomų transporto priemonių, kuriose įdiegta technologija, leidžianti nuvažiuoti ilgesnį atstumą neįkrovus baterijos, 

instrukcijose turi būti pateikti konkretūs nurodymai, kaip nuvažiuoti kuo daugiau kilometrų naudojant elektros energiją. Ši informacija (instrukcijos) 

gali būti pateikta per mokymo kursus (jeigu valdžios institucija pasirenka šį variantą, ji turi nustatyti minimalų valandų skaičių, kiek mokymo kursai 

turi trukti). 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų lentelę, kurioje nurodyta ši informacija, arba mokymo kursų aprašymą ir 

turinį. 

 4TS. Padangų skleidžiamas triukšmas 

 

(Netaikoma, jeigu saugumo sumetimais reikalingos aukščiausios 

sukibimo su šlapia danga klasės padangos arba važiuoti sniegu ar ledu 

skirtos padangos.) 

Transporto priemonėse turi būti sumontuotos: 

a) padangos, kurių skleidžiamas išorinis riedėjimo triukšmas yra 

3dB mažesnis už Reglamento (EB) Nr. 661/2006 II priedo C 

dalyje nustatytą didžiausią triukšmą. Tai atitinka aukščiausią (iš 

trijų esamų) ES padangų etiketėje nurodomą išorinio riedėjimo 

triukšmo klasės kategoriją; 

 

ARBA 
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b) restauruotos padangos. 

 

Pastaba. Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir 

įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė 

pasiūlymą COM(2018) 296. Šį kriterijų reikės atnaujinti pagal naująjį 

teisės aktą, kai jis įsigalios. 

 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis (a atveju) turi pateikti padangos etiketę 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų arba (b atveju) 

pranešimą apie patvirtinimą pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 

komisijos (UNECE) taisyklės Nr. 109 dėl restauruotų padangų 1 priedą. 

 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

 1SSK. Transporto priemonės skleidžiamas triukšmas 

Balai bus skiriami transporto priemonėms, kurių skleidžiamas triukšmas 

atitinka Reglamente (ES) Nr. 540/2014 nustatytas 3 etapo ribas. 

Skleidžiamo triukšmo bandymai bus atliekami vadovaujantis 

Reglamento (ES) Nr. 540/2014 II priedu. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės atitikties liudijimą. 
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11 PASLAUGŲ KATEGORIJOMS TAIKYTINI BENDRIEJI KRITERIJAI 

11.1 Dalykas ir atrankos kriterijai 
 

DALYKAS 

Toliau nurodytų kelių transporto paslaugų, turinčių nedidelį poveikį aplinkai, įsigijimas: 

 „Susisiekimo paslaugos“; 

 „Keleivių vežimo autobusais paslaugos“; 

 „Atliekų surinkimo paslaugos“; 

 „Pašto, kurjerių ir perkraustymo paslaugos“. 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

ATRANKOS KRITERIJAI 

1AK. Konkurso dalyvio kompetencija (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

 

Konkurso dalyvis turi būti sukaupęs atitinkamos patirties kiekvienoje iš šių sričių: 

- rinkoje esamų technologijų ir priemonių, skirtų sumažinti išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekį nuo degalų gamybos iki panaudojimo 

momento (angl. weel-to-wheels), nustatymas, vertinimas ir įgyvendinimas; 

- išmetamų ŠESD kiekio stebėsena ir atitinkamų ataskaitų teikimas. 

 

Tikrinimas. 

Informacijos ir nuorodų forma pateikti įrodymai, susiję su atitinkamomis per pastaruosius 5 metus įgyvendintomis (galimai panašios apimties) 

sutartimis, kuriose buvo numatyti minėti aspektai. 



 

   71 

 

 

 

11.2 Techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1TS. Poveikio aplinkai valdymo priemonės (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Konkurso dalyviai turi būti parengę rašytines procedūras, kaip: 

1. stebėti ir registruoti teikiant paslaugą išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekį. Turi būti naudojami šie rodikliai: teikiant paslaugą išmetamas teršalų 

kiekis ir suvartojama energija – tiek iš viso per metus, tiek vienam keleiviui, tonai ar vienetui nuvežti vieną kilometrą, arba turi būti naudojami kiti 

vienetai, kurie atspindi paslaugos veiksmingumą; 

2. įgyvendinti išmetamų teršalų kiekio mažinimo planą, kuriame numatytos priemonės, skirtos išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekiui sumažinti; 

3. vertinti, kaip vykdomas išmetamų teršalų kiekio mažinimo planas, sekant rodiklių pokyčius ir realų plane numatytų priemonių įgyvendinimą; 

4. įgyvendinti būtinuosius veiksmus, kad būtų galima pašalinti bet kokius nuokrypius nuo plano arba sustabdyti rodiklių didėjimą ir, esant 

galimybei, išvengti šių nuokrypių ateityje. 

 

Tikrinimas. 

Konkurso dalyvis turi pateikti: 

1. 1 dalyje nurodytų rodiklių stebėsenos ir registravimo procedūros aprašymą; 

2. išmetamų teršalų kiekio mažinimo planą; 

3. vertinimo procedūros, skirtos išmetamų teršalų kiekio mažinimo plano įgyvendinimui užtikrinti, aprašymą; 

4. procedūros, skirtos vertinimo metu nustatytiems nuokrypiams pašalinti ir, esant galimybei, šiems nuokrypiams išvengti ateityje, aprašymą. 

Pagal ISO 14001 arba aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) sertifikuotos aplinkosaugos vadybos sistemos bus vertinamos kaip 
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atitinkančios kriterijus, jeigu šias sistemas numatyta įdiegti siekiant įgyvendinti aplinkosaugos tikslą sumažinti transporto priemonių, kuriomis 

planuojama teikti paslaugą, parko išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekį. Konkurso dalyvis turi pateikti aplinkosaugos politikos aprašymą, iš kurio 

būtų matomas jo įsipareigojimas siekti šio tikslo, taip pat tvirtinančiosios įstaigos išduotą sertifikatą. 

 

Pastaba. Perkančioji organizacija gali skirti balus tiems pasiūlymams, kuriuose siūloma iš esmės patobulinti savo aplinkosaugos vadybos 

priemones. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

 1SSK. Tepamosios alyvos, hidrauliniai skysčiai ir plastiškieji tepalai 

Balai bus skiriami tiems pasiūlymams, kuriuose numatyta, atliekant 

transporto priemonių, kuriomis planuojama teikti paslaugą, techninę 

priežiūrą, naudoti šias medžiagas: 

- pakartotinai rafinuotas tepamąsias alyvas, t. y. panaudotas alyvas, 

kurios buvo perdirbtos taip, kad būtų tinkamos kokybės naudoti 

pagal pirminę paskirtį; 

- hidraulinius skysčius ir plastiškuosius tepalus, kurių etiketėje jų 

naudojimo metu nėra pavojingumo sveikatai ar aplinkai frazės arba 

R frazės (žemiausia riba pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 arba 

Tarybos direktyvoje 99/45/EB nustatytą klasifikaciją). Medžiagų, 

kurios yra ir biologiškai neskaidžios, ir bioakumuliacinės, 

kumuliacinė masės dalis hidrauliniuose skysčiuose ir 

plastiškuosiuose tepaluose turi būti ne didesnė nei 0,1 proc. (m/m). 

Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti alyvų ir hidraulinių skysčių 

bei plastiškųjų tepalų techninių duomenų lenteles. Hidrauliniai skysčiai 

ir plastiškieji tepalai, atitinkantys ES ekologinio ženklo arba lygiaverčio 
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1 tipo ekologinio ženklo reikalavimus, kurie apima 1SSK nustatytus 

reikalavimus, bus vertinimai kaip atitinkantys kriterijus. 

 

11.3 Sutarties vykdymo sąlygos 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1SVS. Vairuotojų mokymas (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Pastaba. Ši sutarties vykdymo sąlyga bus taikoma tik jeigu paslauga, kurią planuojama teikti, apima vairuotojo paslaugas ir jeigu nereikalaujama, 

kad vairuotojai turėtų vairuotojo profesinės kompetencijos pažymėjimą pagal Direktyvos 2003/53/EB nuostatas. 

Visi vairuotojai, kurie dalyvauja teikiant atitinkamą paslaugą sutarties galiojimo laikotarpiu, turi pripažintoje institucijoje reguliariai išeiti mokymo 

kursą ekologiško vairavimo tema, kad galėtų didinti degalų vartojimo efektyvumą. 

 

Atitinkami ne mažesnės kaip 16 valandų trukmės mokymo kursai turi būti rengiami visiems pagal sutartį dirbsiantiems naujiems darbuotojams, 

likus ne daugiau kaip 4 savaitėms iki jų darbo pradžios; visiems kitiems darbuotojams bent kartą per metus turi būti rengiami ne mažesnės kaip 4 

valandų trukmės minėtos srities žinių atnaujinimo kursai. 

Paslaugos teikėjas turi dokumentais patvirtinti informaciją ir kasmet teikti ataskaitas dėl kiekvienam pagal sutartį su perkančiąja organizacija 

dirbančiam darbuotojui surengtų mokymų trukmės (valandų skaičiaus) ir temos. 

 

Visi vairuotojai, kurie dalyvauja teikiant atitinkamą paslaugą sutarties galiojimo laikotarpiu, turi nuolat (bent kartą per mėnesį) gauti informaciją, 

kaip efektyviai vartoti degalai jiems vairuojant. 

 

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

2SVS. Poveikio aplinkai valdymo priemonės (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos teikėjas turi dokumentais patvirtinti informaciją ir teikti ataskaitas dėl: 

– rodiklių stebėsenos rezultatų ir 

– vertinimo rezultatų ir, jei taikytina, taisomųjų bei prevencinių veiksmų, 

vadovaudamasis rašytinėmis procedūromis, kurias numatyta taikyti tikrinant atitiktį 1TS „Aplinkosaugos vadybos priemonės“. 

Perkančioji organizacija turi turėti galimybę susipažinti su šiomis ataskaitomis tikrinimo tikslais. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles ir premijas už viršytus išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo plane nustatytus tikslus. 
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3SVS. Mažo klampumo tepamosios alyvos (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.) 

Išskyrus atvejus, jai transporto priemonės gamintojas rekomenduoja naudoti kitos rūšies alyvą, rangovas turi transporto priemonių, kuriomis 

teikiama paslauga, alyvas pakeisti mažo klampumo tepamosiomis alyvomis (toliau – MLA). MLA – tai Automobilių inžinierių draugijos (SAE) 

klasifikacijos numerį 0W30 arba 5W30 atitinkanti arba lygiavertė alyva. 

Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais. 

4SVS Transporto priemonės padangos –– riedėjimo varža (Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

(Netaikoma, jeigu saugumo sumetimais reikalingos aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės padangos arba važiuoti sniegu ar ledu skirtos 

padangos.) 

Rangovas turi pakeisti transporto priemonių, kuriomis teikiama paslauga, nusidėvėjusias padangas: 

a) naujomis padangomis, kurios atitinka aukščiausios kuro energijos vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, susijusį su riedėjimo varža, kuri 

išreiškiama kg/t, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų 

ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 

ARBA 

b) restauruotomis padangomis. 

Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai organizacijai susipažinti su jais. 

Pastaba. Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė pasiūlymą 

COM(2018) 296. Šį kriterijų reikės atnaujinti pagal naująjį teisės aktą, kai jis įsigalios. 

 

 

 5SVS. Padangų skleidžiamas triukšmas 

(Netaikoma, jeigu saugumo sumetimais reikalingos aukščiausios 

sukibimo su šlapia danga klasės padangos arba važiuoti sniegu ar ledu 

skirtos padangos.) 
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Rangovas turi pakeisti transporto priemonių, kuriomis teikiama 

paslaugas, nusidėvėjusias padangas: 

a) naujomis padangomis, kurių skleidžiamas išorinis riedėjimo 

triukšmas yra 3dB mažesnis už Reglamento (EB) Nr. 661/2006 

II priedo C dalyje nustatytą didžiausią triukšmą. Tai atitinka 

aukščiausią (iš trijų esamų) ES padangų etiketėje nurodomą 

išorinio riedėjimo triukšmo klasės kategoriją; 

 

ARBA 

b) restauruotomis padangomis. 

 

Atitinkamo modelio padangų skleidžiamo išorinio riedėjimo triukšmo 

bandymai turi būti atlikti vadovaujantis Reglamento (EB) 

Nr. 1222/2009 I priedu. 

Rangovas kaups įrašus ir turės suteikti galimybę perkančiajai 

organizacijai su jais susipažinti. 

Pastaba. Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir 

įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė 

pasiūlymą COM(2018) 296. Šį kriterijų reikės atnaujinti pagal naująjį 

teisės aktą, kai jis įsigalios. 
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11.4 Aiškinamosios pastabos 

Aiškinamosios pastabos 

3SVS. Mažo klampumo tepamosios alyvos, 4SVS. Transporto priemonės padangos –– riedėjimo varža ir 4VSV. Padangų skleidžiamas 

triukšmas 

Perkančioji organizacija gali įtraukti šiuos kriterijus į kvietimą dalyvauti transporto priemonių techninės priežiūros paslaugų konkurse. Tačiau šie 

kriterijai apima tik nedidelę techninės priežiūros veiklos dalį ir jų negalima laikyti transporto priemonių techninės priežiūros paslaugų ES žaliojo 

viešojo pirkimo kriterijais. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už sutarties vykdymo sąlygų nesilaikymą taikymo taisykles. 
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4SVS Transporto priemonės padangos –– riedėjimo varža 

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

priede valdžios institucijoms nustatyti konkretūs įpareigojimai pirkti tam tikrą efektyviai energiją vartojančią įrangą. Tai apima įpareigojimą pirkti 

tik tas padangas, kurios: 

„atitinka aukščiausios kuro energijos vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus. Šiuo 

reikalavimu viešosioms organizacijoms [negali būti] draudžiama pirkti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo 

triukšmo klasės padangų, jei tai pagrįsta dėl saugos ar visuomenės sveikatos priežasčių.“ 

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

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

konkurencijos aspektais. Šie veiksniai įvairiose valdžios institucijose ir rinkose gali skirtis. Daugiau rekomendacijų dėl šio Energijos vartojimo 

efektyvumo direktyvos 6 straipsnio ir III priedo aspekto, susijusio su centrinės valdžios institucijų vykdomais energiją taupančių produktų, paslaugų 

ir pastatų viešaisiais pirkimais, pateikta Komisijos rekomendaciniame dokumente COM/2013/0762 final – Komisijos komunikate Europos 

Parlamentui ir Tarybai „Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimas. Komisijos gairės“
1
).

 

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 šiuo metu peržiūrimas ir įgyvendindama peržiūros procedūrą Europos Komisija pateikė pasiūlymą 

COM(2018) 296. Šią SVS reikės atnaujinti pagal naująjį teisės aktą, kai jis įsigalios. 

 

Transporto priemonių parko sudėties reikalavimai 

Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugos teikėjas naudotų transporto priemonių parką, kuriame kriterijus dėl išmetamo 

CO2 ar išmetamų oro teršalų kiekio atitinkančios transporto priemonės sudarytų tam tikrą procentinę dalį, perkančioji organizacija turėtų 

apsvarstyti atitinkamas tikrinimo priemones. Rangovui gali būti sunku pateikti informaciją, o valdžios institucijai – patikrinti informaciją apie tai, 

kuriomis transporto priemonėmis ir kuriomis dienomis važiuota ir kokie atstumai buvo nuvažiuoti, bei apskaičiuoti vidurkį. Todėl, jeigu manoma, 

kad neįmanoma reikalauti, kad visos transporto priemonės atitiktų šį reikalavimą, perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad tam tikrais 

maršrutais (pvz., teritorijose, kuriose kyla problemų dėl oro kokybės) galima važiuoti tik reikalavimus atitinkančiomis transporto priemonėmis arba 

kad reikalavimus turi atitikti vienos arba kelių kategorijų transporto priemonės. Šie klausimai gali būti ne tokie aktualūs tais atvejais, kai rangovams 
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perduodamos viešojo autobusų transporto ir atliekų surinkimo paslaugos, kai paslaugų planavimas ir stebėsena padeda tikrinti teikiant tas paslaugas naudojamų transporto 

priemonių parko išmetamų teršalų kiekį. 

  



 

   80 

 

 

12 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS 
 

Gyvavimo ciklo sąnaudų analizė (GCSA) yra tiriamų gaminių grupės arba paslaugų visų sąnaudų įvertinimo metodas. Atliekant tokią analizę, 

atsižvelgiama į visas sąnaudas, susijusias su pirkimu, naudojimu ir techninės priežiūros veikla, taip pat su susidariusių atliekų šalinimu. GCSA 

siekiama įvertinti bendrus projekte numatytų alternatyvų kaštus ir pasirinkti tą variantą, kuris užtikrintų, kad pirkimo ar paslaugos arba jų abiejų 

bendros sąnaudos, atsižvelgiant į jų kokybę ir paskirtį, būtų mažiausios. GCSA turėtų būti atliekama ankstyvame įsigijimo proceso etape. 

GCSA taikymas vykdant žaliojo viešojo pirkimo procedūras siekiant įvertinti pasiūlymus gali padėti nustatyti mažiausius kaštus. Pažymėtina, kad 

GCSA gali padėti institucijoms atsižvelgti ne tik į gaminio arba paslaugos įsigijimo sąnaudas (pvz., žaliavų ir gamybos sąnaudas), bet ir į kitas 

sąnaudas, kurias paprastai turi nustatyti ir apskaičiuoti pirkėjas, pvz., techninės priežiūros sąnaudas, eksploatavimo sąnaudas, šalinimo ir perdirbimo 

sąnaudas ir kt. Šių rūšių sąnaudos turėtų būti įskaičiuojamos į pardavimo kainą, kad būtų galima išsamiai apskaičiuoti gaminio arba paslaugos 

gyvavimo ciklo sąnaudas. 

Be to, atliekant GCSA, atsižvelgiama į gaminio arba paslaugos poveikį aplinkai per jo / jos gyvavimo ciklą, kai įmanoma nustatyti tokio poveikio 

piniginę vertę. GCSA gali padėti išsamiau įvertinti paslaugos sąnaudas įvairiuose jos gyvavimo ciklo etapuose, įskaitant, pavyzdžiui, ne tik priemonių, 

reikmenų ir technikos sąnaudas, bet ir paslaugos teikimo sąnaudas (pvz., energijos suvartojimą vykdant atitinkamą veiklą) bei darbo sąnaudas. 

Direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų nurodytos sąnaudos, į kurias turi būti atsižvelgiama atliekant pirkimo, kurį numatoma vykdyti, ekonominę 

analizę. Išsamesnė informacija pateikiama techninėje ataskaitoje. 

Valdžios institucijos gali vykdydamos žaliąjį viešąjį pirkimą teikti pramonės sektoriui realių paskatų plėtoti žaliąsias technologijas. Kai kuriuose 

paslaugų sektoriuose tokių paskatų poveikis gali būti ypač didelis, nes viešojo sektoriaus pirkėjai valdo didelę šios rinkos dalį (pvz., efektyviai energiją 

naudojančių pastatų, viešojo transporto, infrastruktūros valdymo segmentus). Jeigu sudarant sutartį atsižvelgiama į gyvavimo ciklo sąnaudas, žaliasis 

viešasis pirkimas padeda sutaupyti lėšų, o kartu daromas mažesnis poveikis aplinkai. Protingai perkant galima sutaupyti medžiagų ir energijos, 

sumažinti atliekų kiekį ir taršą, taip pat skatinti tausojamosios elgsenos modelius. 

Kalbant apie kelių transportą, gyvavimo ciklo sąnaudos buvo vertinamos atliekant įvairius atvejo tyrimus, taikant kai kuriuos iš ES žaliojo viešojo 

pirkimo kriterijų. 
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- Atvejo tyrimas Nr. 1. Lengvųjų automobilių, kuriuose griežtai kontroliuojamas išmetamo CO2 kiekis, pirkimas. 

- Atvejo tyrimas Nr. 2. Elektra varomų autobusų ir kitų alternatyvių technologijų pirkimas vietoj dyzelinu varomų autobusų, siekiant jais pakeisti 

dalį transporto priemonių parko. 

- Atvejo tyrimas Nr. 3. Aplinką tausojančio vairavimo mokymai pašto ir kurjerių paslaugas teikiantiems vairuotojams. 

Šių atvejo scenarijų sąnaudos lyginamos su įprastai vykdomos veiklos scenarijaus, kai netaikomi ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijai, sąnaudomis. 

Vertintos šių rūšių sąnaudos: 

 

a) bendros eksploatavimo sąnaudos: 

- įsigijimo sąnaudos, 

- degalų sąnaudos, 

- techninės priežiūros sąnaudos, 

- draudimas, 

- mokesčiai; 

b) sąnaudos, kurias lemia poveikis aplinkai – išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis ir išmetamų azoto oksidų (NOx), bemetanių angliavandenilių ir 

kietųjų dalelių kiekis, kurį apima Netaršių transporto priemonių direktyva (Direktyva 2009/33/EB). 

 

Remiantis pagal šių atvejo tyrimų duomenis atliktu gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimu, galima padaryti toliau išdėstytas išvadas (išsamesnė 

informacija pateikta techninėje ataskaitoje). 

Atvejo tyrimas Nr. 1. Lengvųjų automobilių, kuriuose griežtai kontroliuojamas išmetamo CO2 kiekis, pirkimas. Iš rezultatų matyti, kad mažiau degalų suvartojančių 

lengvųjų automobilių įsigijimo sąnaudos yra didesnės, bet degalų sąnaudos per šių lengvųjų automobilių gyvavimo ciklą yra mažesnės. Sąnaudos, susijusios su poveikiu 

aplinkai, mažėja proporcingai didėjančiam lengvųjų automobilių degalų vartojimo efektyvumui. Sutaupytų degalų ir sąnaudų, kurias lemia poveikis 

aplinkai, aspektu papildomos išlaidos (įskaitant mokesčius) apsimokėtų, jeigu nuvažiuojamas atstumas būtų didesnis nei 20 000 km per metus. 
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Atvejo tyrimas Nr. 2a. Elektra varomų autobusų pirkimas vietoj dyzelinu varomų autobusų, siekiant jais pakeisti dalį transporto priemonių parko. Iš analizės matyti, 

kad degalams taikomi mokesčiai turi didelį poveikį gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimui. Mokesčius įtraukus į GCSA, bendra elektra varomų autobusų kaina, 

įskaitant sąnaudas, kurias lemia poveikis aplinkai, yra tokia pati, kaip dyzelinu varomų autobusų, arba mažesnė. Investicinės sąnaudos yra gana didelės, 

palyginti su kitomis sąnaudomis. Elektra varomų transporto priemonių techninės priežiūros sąnaudos turėtų būti mažesnės, nes jų varikliuose yra 

mažiau judančių dalių, jos mažiau dyla ir dėvisi, be to, juose mažiau lūžtančių detalių. Vis dėlto, kadangi elektra varomų autobusų technologijos dar 

nevisapusiškai ištyrinėtos, gali būti, kad teks susidurti su tam tikrais techniniais gedimais. Sąnaudos, kurias lemia poveikis aplinkai, įskaitant gaminant 

elektros energiją į aplinką išmetamus teršalus, yra gerokai mažesnės. Be to, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad elektrinių į orą išmetami teršalai paprastai 

išmetami dideliame aukštyje ir dažniausiai retai apgyvendintose vietovėse. Išmetami teršalai susimaišo su dideliu oro kiekiu ir jų poveikis oro kokybei 

miesto teritorijose yra palyginti nedidelis. Priešingai, eisme dalyvaujančių transporto priemonių nedideliame aukštyje išmetami teršalai patenka į 

aplinkos oro sluoksnį ir yra pagrindinis taršos šaltinis miesto teritorijose. Kadangi elektra varomų transporto priemonių varikliai neišmeta jokių teršalų, 

naudojant tokias transporto priemones, galima pagerinti miestų oro kokybę. Be to, dėl elektros energijos išteklių priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo per ateinančius dešimtmečius toliau mažės su elektros energijos gamyba siejama oro tarša ir išmetamų ŠESD kiekis. 

Atvejo tyrimas Nr. 2b. Autobusų, kuriose įdiegtos alternatyvios technologijos, pirkimas vietoj dyzelinu varomų autobusų, siekiant jais pakeisti dalį  transporto 

priemonių parko. Iš rezultatų matyti, kad investicinės suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir biodegalais varomų autobusų sąnaudos panašios į dyzelinu varomų autobusų, bet 

vandeniliu varomi autobusai yra daug brangesni, be kita ko, ir dėl infrastruktūros sąnaudų. Be to, vandenilio degalų sąnaudos daug didesnės nei kitų rūšių degalų. 

Gamtinėmis dujomis varomuose autobusuose naudojant biometaną, gerokai sumažėja sąnaudos, kurias lemia poveikis aplinkai. 

Atvejo tyrimas Nr. 3. Aplinką tausojančio vairavimo mokymai pašto ir kurjerių paslaugas teikiantiems vairuotojams. Iš rezultatų matyti, kad dėl atlyginimo instruktoriui 

ir prarastų žmogaus darbo valandų mokymas yra gana brangus, palyginti su sąnaudų sumažėjimu. Tais atvejais, kai nuvažiuojama daugiau kilometrų, šis kriterijus yra 

palankesnis, be to, taip pat tikėtina, kad šie vairuotojai taupiau vairuos, vairuodami savo asmeninius lengvuosius automobilius. 
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12.1 Kai kurių siūlomų kriterijų poveikis sąnaudoms 

 

Nauji pasiūlyti žaliojo pirkimo kriterijai Apskaičiuotasis poveikis įsigijimo sąnaudoms 

Apskaičiuotasis poveikis transporto 

priemonės arba paslaugos gyvavimo ciklo 

sąnaudoms 

Lengvieji automobiliai ir lengvosios 

komercinės transporto priemonės, kuriose 

griežtai kontroliuojamas išmetamo CO2 

kiekis 

Šių transporto priemonių pirkimo kaina yra 

maždaug 5–15 proc. didesnė, priklausomai nuo 

transporto priemonės dydžio ir naudojamų degalų. 

Įskaičius mokesčius, dėl mažesnio degalų 

suvartojimo ir sąnaudų, kurias lemia poveikis 

aplinkai, transporto priemonės gyvavimo ciklo 

sąnaudos yra 15–20 proc. mažesnės. 

Neįskaičius mokesčių, gyvavimo ciklo sąnaudų 

galima sutaupyti tik jeigu per metus 

nuvažiuojama daugiau kaip 30 000 km. 
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Elektra varomi autobusai 

Remiantis organizacijos TNO ir miestų tinklo 

CIVITAS ataskaita dėl netaršių miesto autobusų 

(angl. Clean buses for your city, TNO Civitas, 

2013 m.)
1
 elektra varomų autobusų investicinės 

sąnaudos maždaug 80 proc. didesnės nei dyzelinu 

varomų autobusu. Tai yra tik su transporto 

priemonėmis susijusios sąnaudos. TNO ir CIVITAS 

vertinimu, greitojo įkrovimo infrastruktūros, įskaitant 

įkrovimo taškus autobusų parkuose ir autobusų stotelėse, per 

kurias driekiasi atitinkamas maršrutas, sąnaudos siektų 

10 000 EUR vienam autobusui.  

Vis dėlto, sąnaudų efektyvumas priklausys nuo 

kelių veiksnių, įskaitant vietos sąlygas, 

infrastruktūros tipą, taip pat nuo to, kiek autobusų 

naudosis pačia infrastruktūra. Be to, laikui bėgant 

mažės baterijų sąnaudos ir, remiantis kai kuriomis 

analizėmis, labai greitai jos susilygins su dyzelino 

sąnaudomis (Bloomberg, 2018)
2
. 

Įskaičius mokesčius, dėl mažesnių energijos 

sąnaudų ir sąnaudų, kurias lemia poveikis 

aplinkai, transporto priemonės gyvavimo ciklo 

sąnaudos sumažėja maždaug 2,5–6 proc. Jei 

neįskaitomi mokesčiai, per elektra varomų 

autobusų gyvavimo ciklą nesutaupoma. 

Aplinką tausojančio vairavimo mokymai 

pašto ir kurjerių paslaugas teikiantiems 

vairuotojams 

Apskaičiuotosios vairavimo kursų sąnaudos – 300–

1000 EUR vienam vairuotojui, įskaitant tiek 

atlyginimą instruktoriui, tiek prarastas žmogaus 

darbo valandas. 

Įskaičius mokesčius, dėl mažesnio degalų suvartojimo ir 

sąnaudų, kurias lemia poveikis aplinkai, paslaugos 

gyvavimo ciklo sąnaudos sumažėja maždaug 0,5–2 proc. 

(Išsamesnė informacija pateikta techninėje ataskaitoje.) 

 
                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web

 


