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1 ĮVADAS 
 

ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijais (toliau – ŽVP) siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijoms būtų lengviau pirkti mažesnį poveikį aplinkai 
darančius gaminius, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskira organizacija juos (visus arba dalį) 
galėtų kuo mažiau koreguodama įtraukti į savo viešojo pirkimo dokumentus, jeigu, jos nuomone, tai yra tikslinga. Viešojo sektoriaus institucijoms 
rekomenduojama prieš paskelbiant konkursą patikrinti planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą rinkoje, kurioje jos veikia. Šiame dokumente 
išdėstyti produktų grupei „vidaus valymo paslaugos“ parengti ES ŽVP kriterijai. Pridedamoje techninėje ataskaitoje išsamiai pagrindžiami šių kriterijų 
parinkimo motyvai ir pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. 

Kriterijai skirstomi į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, sutarties sudarymo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas. Kriterijai yra dviejų rūšių: 

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

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

Jei abiejų rūšių kriterijai yra vienodi, įterpiama formuluotė „tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams“. 
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1.1 Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 

Produktų grupė „vidaus valymo paslaugos“ apima: 

• aplinką tausojančias įprastines profesionalias vidaus valymo paslaugas, teikiamas tokiose vietose, kaip biurai, patalpos, kuriose įrengti 
sanitariniai patogumai, pavyzdžiui, tualetai ir kriauklės, taip pat kitose viešai prieinamose vietose; 

• stiklinių paviršių, kuriuos galima pasiekti nenaudojant specialios įrangos arba mašinų, valymą. 
Produktų grupė „vidaus valymo paslaugos“ neapima: 

• dezinfekavimo ir sanitarinio valymo veiklos, taip pat valymo veiklos, kuri apima biocidinių produktų, kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, naudojimą; 

• valymo veiklos gamybos vietose. 

 

Ši produktų grupė taip pat apima valymo produktų aplinkosauginius kriterijus (žr. 3.2.1 skirsnį), tekstilinius valymo reikmenis (pvz., šluostes, plaušinių 
šluotų antgalius – žr. 3.2.2 skirsnį) ir kitus valymo paslaugų bendrovių dažnai tiekiamus produktus (rankų muilą, tekstilės rankšluosčius ir minkštojo 
popieriaus produktus – žr. 3.2.4 skirsnį). Tam tikrais atvejais perkančiosios organizacijos perka šiuos produktus tiesiogiai, o ne iš perkamų valymo 
paslaugų teikėjų. Tokiais atvejais perkančiosios organizacijos turėtų nurodyti su jų perkamais produktais susijusius aplinkosauginius kriterijus. 

 

Siekiant padėti taikyti kriterijus, pateikiamos šios techninės apibrėžtys (išsamiau žr. techninę ataskaitą ir papildomas technines apibrėžtis): 

„įprastinės“ reiškia profesionalias valymo paslaugas, teikiamas bent kartą per mėnesį, išskyrus stiklinių paviršių valymą, kuris laikomas 
įprastiniu, net jei atliekamas rečiau (pvz., bent kartą per 3 mėnesius). 
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1.2 Bendroji pastaba dėl tikrinimo 
 

Atitiktį tam tikriems kriterijams siūloma tikrinti reikalaujant pateikti bandymų ataskaitas. Kiekvienam kriterijui nurodyti atitinkami bandymo metodai. 
Kuriuo etapu tokio bandymo rezultatai turi būti pateikti, sprendžia viešojo sektoriaus institucija. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių reikalauti, kad visi 
konkurso dalyviai pateiktų bandymų rezultatus. Kad būtų sumažinta našta konkurso dalyviams ir viešojo sektoriaus institucijoms, teikiant pasiūlymus, 
savideklaraciją būtų galima laikyti pakankama. Be to, yra skirtingi scenarijai, kuriuose nustatoma, ar (ir kada) gali prireikti šių bandymų. 

 

a) Pasiūlymų teikimo etape 

Vienkartinio tiekimo sutarčių atveju gali būti pareikalauta, kad šiuos įrodymus pateiktų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs 
konkurso dalyvis. Jeigu įrodymai laikomi pakankamais, sutartis gali būti sudaryta. Jeigu įrodymai laikomi nepakankamais arba neatitinkančiais 
reikalavimų, imamasi šių veiksmų: 

i) jeigu patvirtinimo priemonės susijusios su technine specifikacija, įrodymų reikėtų paprašyti iš antro daugiausiai balų surinkusio 
konkurso dalyvio ir būtų svarstoma galimybė su juo sudaryti sutartį; 

ii) jeigu patvirtinimo priemonės susijusios su sutarties sudarymo kriterijumi, papildomai skirti balai būtų atimti, o pasiūlymų eilės tvarka 
būtų peržiūrėta (įskaitant visus atitinkamus padarinius). 

Bandymų ataskaita patvirtinama, kad pagal tam tikrus reikalavimus yra išbandytas pavyzdinis produktas, o ne faktiškai pagal sutartį pristatyti 
produkto vienetai. Preliminariųjų sutarčių atveju padėtis gali būti kitokia. Šis scenarijus išsamiau aptariamas kitame punkte, susijusiame su 
sutarties vykdymu, ir toliau pateiktuose papildomuose paaiškinimuose. 

 

b) Vykdant sutartį 

Bendrais tikslais arba jei kyla abejonių dėl galimai melagingos informacijos, gali būti paprašyta pateikti vieno arba kelių pagal sutartį pristatytų 
vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarant preliminariąsias sutartis, kuriose nenurodoma pradinė prekių būklė. 
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Rekomenduojama aiškiai nustatyti sutarties vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu 
per sutarties galiojimo laikotarpį atlikti atsitiktinę patikrą. Jeigu iš tokių bandymų rezultatų matyti, kad pristatyti gaminiai neatitinka kriterijų, 
perkančioji organizacija turi teisę taikyti sankcijas ir turi galimybę nutraukti sutartį. Kai kurios viešojo sektoriaus institucijos į sutartis įtraukia 
sąlygą, kad jeigu atlikus bandymus paaiškėja, jog gaminys atitinka jų keliamus reikalavimus, bandymų išlaidas turi atlyginti viešojo sektoriaus 
institucija. Tačiau jeigu produktas reikalavimų neatitinka, išlaidas turi padengti tiekėjas. 

Kalbant apie preliminariąsias sutartis, momentas, kuriuo bus paprašyta pateikti įrodymą, priklausys nuo konkrečios sutarties struktūros: 

i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai atskiros prekės, kurios turi būti pristatytos, nustatomos sudarant 
preliminariąją sutartį ir 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 tie atrinkti tiekėjai konkuruoja 
tarpusavyje, šiame pradinės atrankos etape konkurso dalyvių gali būti prašoma tik įrodyti savo gebėjimą pristatyti preliminariojoje 
sutartyje nustatytus būtiniausius eksploatacinius reikalavimus atitinkančius gaminius. Sutartims be fiksuotos užsakymo datos (arba 
užsakomosioms sutartims), kurios sudaromos pasibaigus konkursui tarp atrinktų tinkamiausių tiekėjų, iš esmės taikomi tie patys 
principai, kaip nurodyta a ir b punktuose, jeigu atitiktis papildomiems reikalavimams turi būti įrodyta konkurso būdu. Jeigu konkursas 
vyksta tik dėl kainos, reikėtų apsvarstyti galimybę patikrą atlikti sutarties vykdymo etape. 

Taip pat svarbu pabrėžti, kad konkurso dalyviai turi galimybę kaip patikros rezultatus pateikti įrodymus, kad produktams yra suteiktas ES 
ekologinis ženklas arba kitas susijęs I tipo ekologinis ženklas (pagal ISO 14024 standartą), atitinkantis tuos pačius nustatytus reikalavimus. 
Tokie produktai turėtų būti laikomi atitinkančiais nustatytus kriterijus, o patikros rezultatus būtų prašoma pateikti laikantis tos pačios tvarkos, 
kuri nustatyta bandymų rezultatams. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos pripažįsta ir kitas 
tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai gali būti gamintojo techninės dokumentacijos byla, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas 
negalėjo gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą terminą. Gamintojo techninės dokumentacijos byla gali būti 
pateikiama, 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 sudarymo kriterijus ar sutarties vykdymo sąlygas. Jeigu daroma nuoroda į konkrečios atitikties vertinimo įstaigos parengtą pažymą ir 
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(arba) bandymų ataskaitą, perkančiosios organizacijos kaip bandymų atlikimo įrodymą priima ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų 
pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas. 
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2 PAGRINDINIS POVEIKIS APLINKAI 
 

Remiantis turimais moksliniais duomenimis, pagrindinis vidaus valymo paslaugų poveikis aplinkai žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos 
apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje (išsamiau žr. techninę ataskaitą). Toje pačioje lentelėje taip pat pateikiama šio poveikio sušvelninimo arba 
sumažinimo ES ŽVP strategija. 

Pagrindinis poveikis aplinkai per produktų gyvavimo ciklą  ES ŽVP strategija 

• Valymo produktų sudėtis ir žaliavų naudojimas, 
valymo produktų gamyba ir gyvavimo ciklo pabaiga 
ir vienkartiniai valymo reikmenys 

• Energijos ir vandens sąnaudos naudojant valymo 
produktus ir elektros įrangą 

• Su valymo produktų naudojimu susijęs nuotekų 
išleidimas 

• Atliekų (kietųjų ir skystųjų) susidarymas 

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

• Reikalauti dažnai rengti tinkamus paslaugų teikėjo darbuotojų 
mokymus 

• Reikalauti naudoti mažą poveikį aplinkai darančius valymo 
produktus 

• Skatinti pirkti koncentruotus valymo produktus 
• Reikalauti naudoti mažą poveikį aplinkai darančius valymo 

reikmenis (įskaitant mikropluošto produktus) 
• Reikalauti naudoti energijos vartojimo požiūriu efektyvią valymui 

naudojamą elektros įrangą (įskaitant dulkių siurblius) 
• Reikalauti tiekti mažą poveikį aplinkai darančias vartojimo prekes 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 

Išsamią informaciją apie vidaus valymo paslaugas, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie 
naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 
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3 VIDAUS VALYMO PASLAUGOMS TAIKOMI ES ŽVP KRITERIJAI 
 

3.1 Dalykas ir atrankos kriterijai (AK) 
 

DALYKAS 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių valymo paslaugų teikimas 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

ATRANKOS KRITERIJAI 
1. AK. Konkurso dalyvio kompetencija 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Konkurso dalyvis turi turėti atitinkamos aplinką tausojančių vidaus valymo paslaugų teikimo srities kompetencijos ir patirties, kurios apimtų bent: 

• valymo produktų, kuriems suteiktas kietųjų paviršių valymo produktų ES ekologinis ženklas arba kiti tinkami valstybėse narėse šalies arba 
regiono mastu oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo ekologiniai ženklai, naudojimą atliekant ne mažiau kaip 50 proc. sutartyje 
nustatytų valymo darbų, 

• vidaus arba išorės mokymo specialistų teikiamą darbuotojų mokymą, kuris apima tokius aplinkosaugos aspektus, kaip valymo produkto 
skiedimas tinkamu santykiu ir tinkamos produkto dozės naudojimas, nuotekų išleidimas ir atliekų rūšiavimas. 

 
Patikra 
Įrodymai – informacija ir rekomendacijos, susijusios su atitinkamomis ankstesnių penkerių metų sutartimis, kurias vykdant reikėjo išmanyti pirmiau 
minėtas sritis. Tai turi būti patvirtinta įrašais apie darbuotojų mokymo veiklą, kuriuose būtų išvardyti dalykai, kurių buvo mokoma. 

Bendrovės, kurių vidaus valymo paslaugoms suteiktas ES ekologinis ženklas arba kitas tinkamas valstybėse narėse šalies arba regiono mastu 
oficialiai pripažįstamas EN ISO 14024 I tipo ekologinis ženklas, bus laikomos atitinkančiomis reikalavimus. 
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3.2 Techninės specifikacijos (TS) ir sutarties sudarymo kriterijai (SSK) 
 

3.2.1 Valymo produktai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1.1. TS. Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo produktų naudojimas 

A galimybė (lengviau patikrinama vykdant sutartį) 
Toliau nurodytų rūšių valymo produktai [valymo produktų, pavyzdžiui, 
universalių valiklių, sanitarinės įrangos valiklių, sąrašą turi sudaryti 
perkančioji organizacija], kurie turi būti naudojami su sutartimi 
susijusiems darbams atlikti, turi atitikti ES ekologinio ženklo suteikimo 
kietųjų paviršių valymo produktams1 1-ą ir 4-ą kriterijus dėl atitinkamai 
toksiškumo vandens organizmams ir draudžiamų arba ribojamų 
medžiagų. 
 
B galimybė (sudėtingiau patikrinama vykdant sutartį) 
Ne mažiau kaip A proc.a) visų valymo produktų, kurie turi būti 
naudojami su sutartimi susijusiems darbams atlikti, įsigyto kiekio turi 
atitikti ES ekologinio ženklo suteikimo kietųjų paviršių valymo 
produktams1 1-ą kriterijų dėl toksiškumo vandens organizmams ir 4-ą 

1.1. TS. Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo produktų naudojimas 

Visi valymo produktai, kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems 
darbams atlikti, turi atitikti ES ekologinio ženklo suteikimo kietųjų 
paviršių valymo produktams1 1-ą ir 4-ą kriterijus dėl atitinkamai 
toksiškumo vandens organizmams ir draudžiamų arba ribojamų 
medžiagų. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti valymo produktų, kurie bus naudojami 
vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams įrodančius 
dokumentus. Produktai, kuriems suteiktas kietųjų paviršių valymo 
produktų ES ekologinis ženklas 1, bus laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 

                                                           
1 OL L 180, 2017 7 12, p. 45-62; 2017 m. birželio 23 d. KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1217 dėl ES ekologinio ženklo suteikimo kietųjų paviršių valymo produktams kriterijų nustatymo. Kriterijai pateikiami čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN. 
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kriterijų dėl draudžiamų ir ribojamų medžiagų. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti valymo produktų, kurie bus naudojami 
vykdant sutartį, sąrašą ir atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus. 
Produktai, kuriems suteiktas kietųjų paviršių valymo produktų ES 
ekologinis ženklas1, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
 1.2. TS. Koncentruotų neskiestų valymo produktų naudojimas 

A galimybė (lengviau patikrinama vykdant sutartį) 
Toliau nurodytų valymo produktų [valymo produktų, pavyzdžiui, 
universalių valiklių, sanitarinės įrangos valiklių, sąrašą turi sudaryti 
perkančioji organizacija], kurie turi būti naudojami su sutartimi 
susijusiems darbams atlikti, minimalus skiedimo santykis turi būti 1:80. 
 
B galimybė (sudėtingiau patikrinama vykdant sutartį) 
Ne mažiau kaip B proc.a) visų valymo produktų, kurie turi būti 
naudojami su sutartimi susijusiems darbams atlikti, įsigyto kiekio turi 
būti produktai, kurių minimalus skiedimo santykis turi būti 1:80. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti valymo produktų, kurie bus naudojami 
vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams įrodančius 
dokumentus. 

Turi būti pateikti kiekvieno produkto skiedimo santykį patvirtinantys 
dokumentai (saugos duomenų lapai, naudotojo instrukcijos ar kitos 
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susijusios priemonės). Jei produktas gali būti skiedžiamas įvairiu 
santykiu, turi būti pateikiamas darbuotojams skirtose vidaus 
instrukcijose nurodytas dažniausiai naudojamas skiedimo santykis. Turi 
būti nurodyta, kad paruoštų naudoti produktų skiedimo santykis yra 
lygus 1. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
1.1. SSK. Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo produktų naudojimas 

Taikoma tik 1.1 TS – B galimybei 
Balų bus skiriama proporcingai pasiūlymams, kurių daugiau kaip 
A proc.a) visų valymo produktų, kurie turi būti naudojami su sutartimi 
susijusiems darbams atlikti, įsigyto kiekio turi atitikti ES ekologinio 
ženklo suteikimo kietųjų paviršių valymo produktams1 1-ą ir 4-ą 
kriterijus dėl atitinkamai toksiškumo vandens organizmams ir 
draudžiamų arba ribojamų medžiagų. 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti valymo produktų, kurie bus naudojami 
vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams įrodančius 
dokumentus. Produktai, kuriems suteiktas kietųjų paviršių valymo 
produktų ES ekologinis ženklas 1, bus laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 

 

1.2. SSK. Koncentruotų neskiestų valymo produktų naudojimas 

Balai pasiūlymams bus skiriami proporcingai pagal visų valymo 
produktų, kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems darbams 
atlikti ir kurių minimalus skiedimo santykis yra 1:80, įsigyto kiekio 
procentinę dalį. 
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Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti valymo produktų, kurie bus naudojami 
vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams įrodančius 
dokumentus. 

Turi būti pateikti kiekvieno produkto skiedimo santykį patvirtinantys 
dokumentai (saugos duomenų lapai, naudotojo instrukcijos ar kitos 
susijusios priemonės). Jei produktas gali būti skiedžiamas įvairiu 
santykiu, turi būti pateikiamas darbuotojams skirtose vidaus 
instrukcijose nurodytas dažniausiai naudojamas skiedimo santykis. Turi 
būti nurodyta, kad paruoštų naudoti produktų skiedimo santykis yra 
lygus 1. 

Aiškinamosios pastabos 
Rekomenduojamos vertės (A proc.). Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo produktų naudojimas 

50–70 proc. visų valymo produktų, kurie turi būti naudojami vykdant sutartį, įsigyto kiekio atitinka ES ekologinio ženklo suteikimo kietųjų paviršių 
valymo produktams kriterijus dėl toksiškumo vandens organizmams ir dėl draudžiamų ar ribojamų medžiagų. 

Rekomenduojamos vertės (B proc.). Ekologiniu ženklu pažymėtų koncentruotų neskiestų produktų naudojimas 

30–50 proc. visų valymo produktų, kurie turi būti naudojami vykdant sutartį, įsigyto kiekio yra produktai, kurių minimalus skiedimo santykis yra 
1:80. 

Pastaba. Gali būti daromos išimtys, jeigu institucijos turi ypatingų valymo reikalavimų, o naudojant būtinus valymo produktus įvykdyti kriterijų 
reikalavimus iš esmės negalima. Reikalavimų išimtys gali būti suteikiamos tada, kai gali būti įrodyta, kad rinkoje nėra produktų pasiūlos. 

a) A ir B yra riba, kurią turi nustatyti viešųjų pirkimų vykdytojas (TS ir SSK). Rekomendacijos dėl jos vertės pateikiamos aiškinamosiose pastabose. 
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3.2.2 Tekstiliniai valymo reikmenys 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1. TS. Mikropluošto produktų naudojimas 

Ne mažiau kaip C proc.b) visų tekstilinių valymo reikmenų (pvz., 
šluosčių, plaušinių šluotų antgalių), kurie turi būti naudojami su 
sutartimi susijusiems darbams atlikti, turi būti pagaminti iš 
mikropluošto. 
Produktų priežiūra turėtų būti patvirtinta produktų techninių duomenų 
lapu, kuriame būtų pateiktos produkto naudojimo ir skalbimo 
instrukcijos. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti tekstilinių valymo reikmenų, kurie bus 
naudojami vykdant sutartį, sąrašą, konkrečiai nurodydamas iš 
mikropluošto pagamintus reikmenis, kurių techninių duomenų lape 
pateiktos priežiūros instrukcijos. 

2.1. TS. Ekologiniu ženklu pažymėtų mikropluošto produktų ir 
valymo reikmenų naudojimas 

Visi tekstiliniai valymo reikmenys (pvz., šluostės, plaušinių šluotų 
antgaliai), kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems darbams 
atlikti, turi būti pagaminti iš mikropluošto arba atitikti nustatytus 
tekstilės gaminių ES ekologinio ženklo reikalavimus2 
Produktų priežiūra turėtų būti patvirtinta produktų techninių duomenų 
lapu, kuriame būtų pateiktos produkto naudojimo ir skalbimo 
instrukcijos. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti tekstilinių valymo reikmenų, kurie bus 
naudojami vykdant sutartį, sąrašą, konkrečiai nurodydamas iš 
mikropluošto pagamintus reikmenis arba reikmenis, kuriems buvo 
suteiktas tekstilės gaminių ES ekologinis ženklas2 ir kurių techninių 
duomenų lape pateiktos priežiūros instrukcijos. 

                                                           
2 OL L 174, 2014 6 13, p. 45-83; 2014 m. birželio 5 d. KOMISIJOS SPRENDIMAS, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą tekstilės gaminiams. Kriterijus galima rasti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN. 
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 2.2. TS. Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo reikmenų naudojimas 

Ne mažiau kaip D proc.b) visų tekstilinių valymo reikmenų (pvz., 
šluosčių, plaušinių šluotų antgalių), kurie turi būti naudojami su 
sutartimi susijusiems darbams atlikti, turi atitikti nustatytus tekstilės 
gaminių ES ekologinio ženklo2 techninius reikalavimus. 
Produktų priežiūra turėtų būti patvirtinta produktų techninių duomenų 
lapu, kuriame būtų pateiktos produkto naudojimo ir skalbimo 
instrukcijos. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti tekstilinių valymo reikmenų, kurie bus 
naudojami vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams 
įrodančius dokumentus. 
Produktai, kuriems suteiktas tekstilės gaminių ES ekologinis ženklas2 
arba lygiavertis ženklas ir kurių techninių duomenų lape pateiktos 
priežiūros instrukcijos, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
2.1. SSK. Mikropluošto produktų naudojimas 

Balų bus skiriama proporcingai konkurso dalyviams, kurių daugiau kaip 
C proc.b) visų tekstilinių valymo reikmenų (pvz., šluosčių, plaušinių 
šluotų antgalių), kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems 
darbams atlikti, turi būti pagaminti iš mikropluošto. 
Produktų priežiūra turėtų būti patvirtinta produktų techninių duomenų 
lapu, kuriame būtų pateiktos produkto naudojimo ir skalbimo 
instrukcijos. 
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Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti tekstilinių valymo reikmenų, kurie bus 
naudojami vykdant sutartį, sąrašą, konkrečiai nurodydamas iš 
mikropluošto pagamintus reikmenis, kurių techninių duomenų lape 
pateiktos priežiūros instrukcijos. 
 
 
 
2.2. SSK. Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo reikmenų naudojimas 

Balų bus skiriama proporcingai pasiūlymams, kurių visų tekstilinių 
valymo reikmenų (pvz., šluosčių, plaušinių šluotų antgalių), kurie turi 
būti naudojami su sutartimi susijusiems darbams atlikti, procentinė dalis 
atitinka nustatytus tekstilės gaminių ES ekologinio ženklo2 techninius 
reikalavimus. 
Produktų priežiūra turėtų būti patvirtinta produktų techninių duomenų 
lapu, kuriame būtų pateiktos produkto naudojimo ir skalbimo 
instrukcijos. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti tekstilinių valymo reikmenų, kurie bus 
naudojami vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams 
įrodančius dokumentus. 
Produktai, kuriems suteiktas tekstilės gaminių ES ekologinis ženklas2 ir 
kurių techninių duomenų lape pateiktos priežiūros instrukcijos, bus 

2.2. SSK. Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo reikmenų naudojimas 

Balų bus skiriama proporcingai pasiūlymams, kurių D proc.1)visų 
tekstilinių valymo reikmenų (pvz., šluosčių, plaušinių šluotų antgalių), 
kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems darbams atlikti, 
atitinka nustatytus tekstilės gaminių ES ekologinio ženklo2 techninius 
reikalavimus. 
Produktų priežiūra turėtų būti patvirtinta produktų techninių duomenų 
lapu, kuriame būtų pateiktos produkto naudojimo ir skalbimo 
instrukcijos. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti tekstilinių valymo reikmenų, kurie bus 
naudojami vykdant sutartį, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams 
įrodančius dokumentus. 
Produktai, kuriems suteiktas tekstilės gaminių ES ekologinis ženklas2 ir 
kurių techninių duomenų lape pateiktos priežiūros instrukcijos, bus 
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laikomi atitinkančiais reikalavimus. laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Aiškinamosios pastabos 
Rekomenduojamos vertės (C proc.). Mikropluošto produktų naudojimas 

50–75 proc. visų tekstilinių valymo reikmenų (pvz., šluosčių, plaušinių šluotų antgalių), kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems darbams 
atlikti, turi būti pagaminti iš mikropluošto. 

 

Rekomenduojamos vertės (D proc.). Ekologiniu ženklu pažymėtų valymo reikmenų naudojimas 

20–50 proc. visų tekstilinių valymo reikmenų (pvz., šluosčių, plaušinių šluotų antgalių), kurie turi būti naudojami vykdant sutartį, turi atitikti 
nustatytus tekstilės gaminių ES ekologinio ženklo reikalavimus. 

 

Pastaba. Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus įvertinama procentinė dalis – arba pagal tekstilinių reikmenų skaičių, arba pagal jų vertę. 

Gali būti daromos išimtys, jeigu institucijos turi ypatingų valymo reikalavimų. 

Reikalavimų išimtys gali būti suteikiamos tada, kai įrodoma, kad rinkoje nėra produktų pasiūlos. 

b) C ir D yra riba, kurią turi nustatyti viešųjų pirkimų vykdytojas (TS ir SSK). Rekomendacijos dėl jos vertės pateikiamos aiškinamosiose pastabose. 

 

3.2.3 Aplinkosaugos vadybos priemonės ir praktika 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
3. TS. Aplinkosaugos vadybos priemonės ir praktika 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
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Konkurso dalyvis turi nustatyti veikimo procedūras, kurios bus taikomos vykdant sutartį siekiant: 
 
1. Stebėti ir registruoti rodiklius, kurie turi būti nurodyti pasiūlyme. Reikalaujamas mažiausias stebėsenos dažnumas turi būti bent kartą per 4 
mėnesius atliekant ją tipišką dieną, ir stebėsena turi apimti šiuos rodiklius: 

• sunaudotų valymo produktų kiekį (nurodant, ar jie pažymėti ekologiniu ženklu, ir jų skiedimo santykį, jei reikia), 

• naudotus valymo reikmenis (nurodant rūšį ir ar jie yra daugkartinio, ar nedaugkartinio naudojimo), 
• valymo darbams atlikti sunaudoto vandens kiekį ir vandens išleidimo vietą, 
• naudotą elektros įrangą (nurodant energijos klasę) ir jos naudojimo trukmę, 
• atliekant valymo darbus susidarančių kietųjų atliekų kiekį ir jų rūšiavimą. 

2. Kuo labiau sumažinti su 1 punkte minėtais stebimais ir registruojamais rodikliais susijusį poveikį aplinkai siekiant apsibrėžto tikslo. Atliekant 
procedūras, privaloma ypač atsižvelgti į šiuos aspektus siekiant: 

• kuo labiau sumažinti valymo produktų naudojimą, 
• naudoti kuo daugiau ekologiniu ženklu pažymėtų valymo produktų, 
• naudoti kuo mažiau vienkartinio naudojimo valymo reikmenų, 

• sumažinti vandens naudojimą, 
• pagerinti naudojamos elektros įrangos energijos klasę, 
• sumažinti atliekant valymo darbus susidarančių kietųjų atliekų kiekį ir gerinti šių atliekų rūšiavimą / perdirbimą. 

3. Įvertinti 1 ir 2 punkto priemonių įgyvendinimą stebint bet kokius rodiklių pokyčius ir procedūrų įgyvendinimą. 

4. Kai yra nukrypimų, įgyvendinti būtinus šiems nukrypimams ištaisyti veiksmus ir, jei įmanoma, užkirsti jiems kelią ateityje. 

5. Parengti metinę šių rodiklių pokyčių ataskaitą. 
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Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinį šių toliau pateiktų procedūrų aprašymą: 
1. 1 dalyje nurodytos rodiklių stebėsenos ir registravimo procedūros – bent kartą per 2 mėnesius; taip pat turi būti pateiktas priemonių, kurių turi 
būti imtasi siekiant kuo labiau sumažinti 1 dalyje išvardytų rodiklių poveikį aplinkai, vadovaujantis 2 dalyje išvardytais kriterijais, aprašymas. 
2. veikimo procedūrų įgyvendinimo užtikrinimo; 
3. nustatytų vertinimo nukrypimų ištaisymo ir, jei įmanoma, jų prevencijos ateityje. 
Aplinkosaugos vadybos sistemos, sertifikuotos pagal ISO 14001 standartą arba registruotos pagal ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(toliau – EMAS)3, ir paslaugos, kurioms suteiktas vidaus valymo paslaugų ES ekologinis ženklas, laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos 
apima ataskaitų teikimo reikalavimą ir poveikio aplinkai sumažinimo tikslą. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
3. SSK. Aplinkosaugos vadybos sistemos 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Balų bus suteikiama proporcingai aplinkosaugos vadybos sistemos, kurią konkurso dalyviai įsipareigoja įdiegti siekdami įvykdyti sutartį, kokybei. 

Vertinant turėtų būti atsižvelgiama į: 

 

a) reikšmingų tiesioginių ir netiesioginių aplinkosaugos aspektų nustatymą (grindžiamą jų daromu poveikiu aplinkai) ir reikiamų priemonių 
siekiant kuo labiau sumažinti jų poveikį nustatymą; 

b) tikslią veiksmų programą, kuria būtų užtikrinama, kad nustatytos priemonės būtų tinkamai taikomos teikiamoms paslaugoms. Veiksmų 
programoje taip pat turi būti nustatyti aplinkosauginio veiksmingumo uždaviniai, susiję su nustatytais aplinkosaugos aspektais (pvz., 
naudojamų valymo produktų kiekio mažinimas); 

                                                           
3 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1). 
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c) kasmet atliekamą vidaus vertinimą, kuris suteikia galimybę patikrinti organizacijos veiklos rezultatus pagal veiksmų programoje nustatytus 
uždavinius. Vertinimo rezultatais turi pasinaudoti organizacijos valdyba, kad užtikrintų nuolatinį veiklos gerinimą atnaujindama 
aplinkosaugos veiksmų programą (tikslus ir veiksmus); 

d) trečiosios šalies vertinimą, atliekamą atitikties vertinimo įstaigos, t. y. įstaigos, kuri, vadovaujantis ES teisės aktais arba tarptautiniais 
standartais, gavo akreditaciją arba leidimą atlikti aplinkosaugos vadybos sistemų atitikties vertinimą; 

e) gebėjimą pateikti trečiosios šalies patikrintus materialius įrodymus arba patvirtinamuosius dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įrodymų 
dėl neatitikties su aplinka susijusiems teisiniams reikalavimams nėra; 

f) įsipareigojimą nuolat gerinti nustatytų aplinkosaugos aspektų aplinkosauginį veiksmingumą, visų pirma reguliariai atliekant organizacijos 
aplinkosauginio veiksmingumo stebėseną ir teikiant viešai skelbiamas šio veiksmingumo ataskaitas. Aplinkosauginis veiksmingumas turėtų 
būti vertinamas remiantis bendraisiais ir konkretaus sektoriaus rodikliais, orientuotais į pagrindines aplinkosaugos sritis. Aplinkosaugos 
rodikliais turėtų būti užtikrinama, kad informacija būtų svarbi bei palyginama, ir kad ja naudodamasi organizacija galėtų palyginti 
organizacijos aplinkosauginį veiksmingumą tiek skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais, tiek su kitų organizacijų aplinkosauginiu 
veiksmingumu arba su sektorių lyginamaisiais rodikliais; 

g) privalomą trečiosios šalies aplinkosaugos vertintojo patvirtintos aplinkosaugos ataskaitos paskelbimą bent kas 4 metus. Ataskaitoje turi būti 
aprašomi toliau nurodyti elementai: 

• organizacijos struktūra ir veikla, 
• aplinkosaugos politika ir aplinkosaugos vadybos sistema, 
• aplinkosaugos aspektai ir poveikis aplinkai, 
• aplinkosaugos programa, įskaitant veiksmus ir uždavinius, 
• aplinkosauginis veiksmingumas ir atitiktis su aplinka susijusiems taikomiems teisiniams įsipareigojimams; 

h) aktyvų darbuotojų dalyvavimą, įskaitant tiek konkretaus darbuotojo ir jo atstovų dalyvavimą, tiek jam ir jo atstovams teikiamą informaciją. 
Tai apima darbuotojų dalyvavimą nuolatiniame organizacijos aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo procese įsitraukiant į visus 
aplinkosaugos vadybos sistemoje atliekamus veiksmus. 

 
Patikra 

Konkurso dalyvis turi pateikti priemonių, kurios bus įdiegtos siekiant įvykdyti pirmiau minėtus reikalavimus, aprašymą. 
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Aplinkosaugos vadybos sistemos, sertifikuotos pagal ISO 14001 standartą, bus laikomos atitinkančiomis a, b, c ir d punktų sąlygas. EMAS 
registruotos aplinkosaugos vadybos sistemos bus laikomos atitinkančiomis visų pirmiau minėtų punktų sąlygas. 

 

 

 

 

3.2.4 Vartojimo prekės 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
(toliau nurodyti kriterijai taikomi tik tada, jeigu perkančioji organizacija konkurso reikalavimuose nurodo, kad jai būtų tiekiamos vartojimo prekės) 

4.1. TS. Rankų muilas 

Ne mažiau kaip E proc.c) viso rankų muilo, kurį konkurso dalyvis vykdydamas sutartį turi tiekti perkančiajai organizacijai, įsigyto kiekio turi atitikti 
nuplaunamų kosmetikos gaminių ES ekologinio ženklo techninius reikalavimus4. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti rankų muilo produktų, kurie vykdant sutartį bus tiekiami perkančiajai organizacijai, sąrašą, ir produktų atitiktį 
reikalavimams įrodančius dokumentus. Produktai, kuriems suteiktas nuplaunamų kosmetikos gaminių ES ekologinis ženklas4, bus laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. 
4.2. TS. Tekstilės rankšluosčiai 

Ne mažiau kaip F proc.c) viso tekstilės rankšluosčių ritinių, kuriuos konkurso dalyvis vykdydamas sutartį turi tiekti perkančiajai organizacijai, 

                                                           
4 OL L 354, 2014 12 11, p. 47-61; 2014 m. gruodžio 9 d. KOMISIJOS SPRENDIMAS, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą nuplaunamiems kosmetikos gaminiams. Kriterijai pateikiami čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=EN. 
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kiekio, išreikšto ritinių skaičiumi, turi atitikti tekstilės gaminių ES ekologinio ženklo2 techninius reikalavimus. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti produktų, kurie vykdant sutartį bus tiekiami perkančiajai organizacijai, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams 
įrodančius dokumentus. Produktai, kuriems suteiktas tekstilės gaminių ES ekologinis ženklas2, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
4.3. TS. Minkštojo popieriaus produktai 

Visi minkštojo popieriaus produktai, kuriuos konkurso dalyvis vykdydamas sutartį turi tiekti perkančiajai organizacijai, turi atitikti [EN ISO 14024 I 
tipo ekologinio ženklo, kurį turi nustatyti perkančioji organizacija] reikalavimus5. 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti produktų, kurie vykdant sutartį bus tiekiami perkančiajai organizacijai, sąrašą ir produktų atitiktį reikalavimams 
įrodančius dokumentus. 

Aiškinamosios pastabos 
Rekomenduojamos vertės (E proc.) – rankų muilas 

70 proc. viso rankų muilo, kurį konkurso dalyvis vykdydamas sutartį turi tiekti perkančiajai organizacijai, įsigyto kiekio turi atitikti nuplaunamų 
kosmetikos gaminių ES ekologinio ženklo techninius reikalavimus4. 

Rekomenduojamos vertės (F proc.) – tekstilės rankšluosčiai 

50–75 proc. viso tekstilės rankšluosčių ritinių, kuriuos konkurso dalyvis vykdydamas sutartį turi tiekti perkančiajai organizacijai, kiekio, išreikšto 
ritinių skaičiumi, turi atitikti tekstilės gaminių ES ekologinio ženklo2 reikalavimus. 

 

Pastaba. Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus įvertinama procentinė dalis, pvz., pagal reikmenų skaičių arba vertę. 

                                                           
5 Šiuo metu ES ekologinio ženklo suteikimo minkštojo popieriaus produktams kriterijai yra peržiūrimi; peržiūrėtą versiją planuojama paskelbti iki 2018 m. pabaigos. 
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Gali būti daromos išimtys, jeigu institucijos turi ypatingų valymo reikalavimų. 

Reikalavimų išimtys gali būti suteikiamos tada, kai rinkoje nėra produktų pasiūlos. 

c) E ir F yra riba, kurią turi nustatyti viešųjų pirkimų vykdytojas (TS ir SSK). Rekomendacijos dėl jos vertės pateikiamos aiškinamosiose pastabose. 

 

3.2.5 Dulkių siurblių energijos vartojimo efektyvumas 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
4. SSK. Dulkių siurblių energijos vartojimo efektyvumas 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Balų bus skiriama proporcingai pasiūlymams, kurių visų dulkių siurblių, kurie turi būti naudojami su sutartimi susijusiems darbams atlikti, 
procentinė dalis įsigijimo metu atitinka bent tokias Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 665/2013 nustatytas energijos efektyvumo klases: 

• A klasę, jei dulkių siurbliai įsigyti iki 2017-09-01, 
• A+ klasę, jei dulkių siurbliai įsigyti po 2017-09-01. 

 
Patikra 
Konkurso dalyvis turi pateikti dulkių siurblių, kurie turi būti naudojami vykdant sutartį, sąrašą ir siurblių atitiktį reikalavimams įrodančius 
dokumentus. 
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3.3 Sutarties vykdymo sąlygos 
 

3.3.1 Valymo produktai ir jų paskirtis 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS (TOLIAU – SVS) 
1.1. SVS. Naudojami valymo produktai ir reikmenys 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Sutarties galiojimo laikotarpiu rangovas turi bent dukart per metus perkančiajai organizacijai patvirtinti dokumentais informaciją ir teikti ataskaitas 
apie šiuos aspektus: 
1. valymo produktų, kurie naudojami valymo paslaugoms teikti, tipą, skiedimo santykį ir įsigytą kiekį, nurodant, kurie produktai atitinka 
atitinkamai 1.1 TS, 1.2 TS, 1.1 SSK arba 1.2 SSK nurodytus reikalavimus; 
2. valymo reikmenų, kurie naudojami valymo paslaugoms teikti, tipą ir kiekį, nurodant, kurie produktai atitinka atitinkamai 2.1 TS, 2.2 TS, 
2.1 SSK arba 2.2 SSK nurodytus reikalavimus. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 

1.2. SVS. Valymo produktų dozavimas 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Rangovas turi parūpinti valytojams atitinkamai valymo vietoje arba rangovo patalpose atitinkamus naudojamų valymo produktų dozavimo ir 
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skiedimo prietaisus (pvz., automatinius dalytuvus, menzūras / matavimo dangtelius, rankinius siurblius, purkštuvus) ir pateikti atitinkamas tinkamo 
dozavimo ir skiedimo instrukcijas. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 

 

3.3.2 Darbuotojų mokymas 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
2. SVS. Darbuotojų mokymas 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Sutarties galiojimo laikotarpiu rangovas turi būti parengęs darbuotojų vidaus mokymo programą arba suteikti darbuotojams galimybę dalyvauti 
išorės mokymo programoje, kurią sudaro toliau nurodytos su darbuotojo pagal sutartį atliekamais darbais susijusios temos. 
 
Valymo produktai 

— Darbuotojai turi būti mokomi kiekvienam valymo darbui naudoti tinkamą produkto dozę. 

— Darbuotojai turi būti mokomi neskiestus valymo produktus skiesti tinkamu santykiu ir naudoti tinkamus dozavimo prietaisus. 

— Darbuotojai turi būti mokomi tinkamai laikyti valymo produktus. 

— Kad būtų sumažintas valymo produktų perdozavimo ir netinkamo naudojimo pavojus, turi būti mokoma kuo labiau sumažinti naudojamų valymo 
produktų įvairovę. 

Energijos taupymas 
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— Darbuotojai turi būti mokomi produktus skiesti nešildytu vandeniu, jeigu produkto gamintojas nenurodė kitaip. 

— Prireikus darbuotojai turi būti mokomi nustatyti tinkamą pramoninių ir buitinių skalbyklių ciklą ir temperatūrą. 

— Prireikus darbuotojai turi būti mokomi, baigę savo darbus, išjungti šviesą. 

Vandens taupymas 

— Kad būtų sunaudojama kuo mažiau vandens ir valymo produktų, darbuotojai prireikus turi būti mokomi naudoti mikropluošto produktus. 

Atliekos 

— Darbuotojai turi būti mokomi naudoti patvarius ir daugkartinius valymo reikmenis ir kuo mažiau vienkartinių valymo priemonių (pvz., pirštinių), 
jei dėl to nekyla pavojus darbuotojų saugai ir nepažeidžiami higienos reikalavimai. 

— Darbuotojai turi būti mokomi tinkamai išleisti nuotekas. 

— Darbuotojams turi būti surengtas konkretus mokymas apie bet kokių valymo veiklos metu susidarančių atliekų rūšiavimą. Per mokymą turi būti 
aptarti kietųjų atliekų tvarkymo tiek įmonės patalpose, tiek valymo vietose klausimai. 

Sveikata ir sauga 

— Darbuotojams turi būti suteikta informacija su valymo darbais susijusiais sveikatos, saugos ir aplinkos klausimais ir jie turi būti skatinami 
naudotis geriausia patirtimi. Darbuotojams, be kita ko, turi būti suteikta informacija apie: 

• saugos duomenų lapus ir cheminių medžiagų tvarkymą, 

• ergonomiką ir taikomus nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojama darbuotojų sauga ir sveikata, 

• jei taikoma, daugkartinių pirštinių nusiėmimą, valymą ir laikymą ir 

• kelių eismo saugumą ir ekologišką vairavimą (taikoma pareiškėjams, kurių darbuotojai yra atsakingi už vykimą į valymo paslaugų teikimo 
vietas). 
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Rangovas turi užtikrinti, kad per 6 savaites nuo darbo pradžios visiems naujiems pagal sutartį valymo darbus atliekantiems darbuotojams 
(nuolatiniams ir laikiniesiems darbuotojams) būtų surengtas tinkamas mokymas. Visiems pagal sutartį darbus atliekantiems darbuotojams bent kartą 
per metus turi būti surengtas įgūdžių tobulinimo visose šio kriterijaus apraše nurodytose srityse kursas. Šis kursas neturi būti visiems darbuotojams 
skirto pirminio profesinio rengimo kurso kartojimas, tačiau į jį turi būti įtraukti visi išvardyti aplinkosaugos klausimai ir jis turi padėti užtikrinti, kad 
susiję darbuotojai puikiai žinotų savo pareigas. 

Rangovas perkančiajai organizacijai turi pateikti surengto mokymo ataskaitą. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 

 

Aiškinamosios pastabos 
Rekomenduojamos vertės 

Nuolatiniams ir laikiniesiems darbuotojams, kurių darbo sutarčių terminas yra ilgesnis nei 1 metai: pirminio mokymo trukmė – 16 val., kasmetinio 
įgūdžių tobulinimo kurso trukmė – 8 val. 

Laikiniesiems darbuotojams, kurių darbo sutarčių terminas yra ne ilgesnis nei 1 metai: pirminio mokymo trukmė – 8 val. 

Mokymo trukmė gali būti pritaikoma pagal pasiūlymuose nurodytus poreikius ir sąlygas. 

 

3.3.3 Aplinkosaugos vadybos priemonės ir praktika 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
3. SVS. Aplinkosaugos vadybos priemonės ir praktika 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Sutarties galiojimo laikotarpiu rangovas turi patvirtinti dokumentais informaciją ir teikti ataskaitas dėl: 
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– rodiklių stebėsenos rezultatų ir 
– jei taikoma, vertinimo ir taisomųjų bei prevencinių veiksmų rezultatų, vadovaudamasis rašytinėmis procedūromis, nustatytomis siekiant patikrinti 
atitiktį 3. TS nurodytiems reikalavimams. 
 
Perkančioji organizacija turi turėti galimybę susipažinti su šiomis ataskaitomis tikrinimo tikslais. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 

 

3.3.4 Vartojimo prekės 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
(toliau nurodyti kriterijai taikomi tik tada, jeigu perkančioji organizacija konkurso reikalavimuose nurodo, kad jai būtų tiekiamos vartojimo prekės) 

4. SVS. Vartojimo prekės 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Sutarties galiojimo laikotarpiu rangovas turi bent dukart per metus perkančiajai organizacijai patvirtinti dokumentais informaciją apie pagal 
atitinkamai 4.1 TS, 4.2 TS ir 4.3 TS nurodytus reikalavimus tiektų vartojimo prekių tipą ir kiekį ir teikti atitinkamas ataskaitas. 
Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 
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3.3.5 Naujų dulkių siurblių pirkimas 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

5. SVS. Naujų dulkių siurblių pirkimas 

(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

 

Visi nauji rangovo siekiant atlikti su sutartimi susijusius darbus nupirkti dulkių siurbliai jų įsigijimo metu turi atitikti A+ energijos vartojimo 
efektyvumo klasės arba aukštesnės klasės reikalavimus, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 665/2013. 

Rangovas perkančiajai organizacijai turi pateikti naujų dulkių siurblių pirkimo ataskaitą. 

Perkančioji organizacija gali nustatyti baudų už reikalavimų nesilaikymą taikymo taisykles. 
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4 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDOS 
 

Gyvavimo ciklo sąnaudos (toliau – GCS) apima visų tiriamų produktų grupės arba paslaugų sąnaudų įvertinimo metodą. Jį taikant atsižvelgiama į visas 
pirkimo sąnaudas, visas valymo darbų sąnaudas ir visas bet kokių susidariusių atliekų šalinimo sąnaudas. GCS įvertinimo tikslas – apskaičiuoti bendras 
projekto alternatyvų sąnaudas ir atrinkti galimybę, pagal kurią būtų užtikrinami produktai ir (arba) paslaugos, kurių bendros sąnaudos yra mažiausios ir 
kurie atitinka produktų ir (arba) paslaugų kokybei bei funkcijoms keliamus reikalavimus. GCS metodas turėtų būti taikomas ankstyvajame pirkimų 
proceso etape. 

GCS metodo taikymas per ŽVP procedūras siekiant įvertinti pasiūlymus gali padėti nustatyti mažiausių sąnaudų pasiūlymus. Beje, GCS analizė gali 
padėti institucijoms atsižvelgti ne tik į produkto arba paslaugos įsigijimo sąnaudas (pvz., žaliavų ir gamybos sąnaudas), bet ir į kitas sąnaudas, kurias 
paprastai turi nustatyti ir apskaičiuoti pirkėjas (pvz., priežiūros sąnaudas, eksploatavimo sąnaudas, šalinimo ir perdirbimo sąnaudas ir t. t.). Šios 
sąnaudų rūšys turėtų būti įskaičiuojamos į pardavimo kainą, kad būtų galima išsamiai apskaičiuoti produkto arba paslaugos GCS. 

Be to, taikant GCS metodą įvertinamos produkto arba paslaugos sąnaudos per jo / jos gyvavimo ciklą dėl išorinių aplinkos veiksnių, kai įmanoma 
nustatyti jų piniginę vertę. GCS metodo taikymas gali padėti susidaryti išsamesnį vaizdą apie paslaugos sąnaudas jos gyvavimo ciklo etapais, įskaitant, 
pavyzdžiui, ne tik priemonių, reikmenų ir įrangos sąnaudas, bet ir paslaugos teikimo sąnaudas (pvz., atliekant valymo darbus sunaudotos elektros ir 
vandens kainą), taip pat darbo sąnaudas. 

Direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų nurodytos sąnaudos, į kurias turi būti atsižvelgiama atliekant pirkimo, kuris turi būti vykdomas, 
ekonominę analizę. Papildomos informacijos apie tai galima rasti techninėje ataskaitoje. 

Atlikdamos žaliąjį viešąjį pirkimą, viešojo sektoriaus institucijos gali suteikti pramonei realių paskatų kurti žaliąsias technologijas. Šis poveikis tam 
tikruose paslaugų sektoriuose gali būti ypač didelis, nes viešojo sektoriaus pirkėjai užima didelę rinkos dalį (pvz., efektyviai energiją naudojantys 
pastatai, viešasis transportas, infrastruktūros valdymas). Jeigu sudarant sutartį atsižvelgiama į gyvavimo ciklo sąnaudas, žaliasis viešasis pirkimas gali 
padėti sutaupyti lėšų ir kartu būtų daromas mažesnis poveikis aplinkai. Perkant protingai galima sutaupyti medžiagų ir energijos, sumažinti atliekų 
kiekį ir taršą, taip pat skatinti tausojamosios elgsenos modelius. 

Atlikus specialius vidaus valymo paslaugų rinkos tyrimus ir sąnaudų struktūros analizę, prieita prie šių išvadų (išsamesnės informacijos apie tai galima 
rasti techninėje ataskaitoje): 
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Turimų ir detalizuotų duomenų trūkumas. GCS duomenų trūksta, ir jokių minėtai analizei atlikti reikalingų paslaugų teikėjo lygmens išsamių duomenų 
šaltinių nenustatyta. Nustatyti GCS duomenys buvo bendri mažesnio ES valstybių narių skaičiaus nacionaliniai duomenys (papildomos informacijos 
apie tai galima rasti techninėje ataskaitoje). Nė viename apžvelgtame tyrime nebuvo išsamios valymo paslaugos teikėjo GCS analizės, tačiau jie padėjo 
susidaryti aiškesnį vaizdą apie šio sektoriaus sąnaudų struktūrą. Pagal pateiktus nacionalinius duomenis buvo galima palyginti tradicines ir žaliąsias 
valymo paslaugas. Šiuose tyrimuose vertinti kintamieji rodikliai buvo vien tik valymo produktai ir tam tikri reikmenys (pvz., plaušinės šluotos ir 
šluostės). Kiti valymo paslaugų aspektai laikomi konstantomis (pvz., darbo užmokestis ir valymui naudojama elektros įranga) ir teikiant tradicines ir 
žaliąsias paslaugas nesiskiria. Nenustatyta jokių viešai paskelbtų tyrimų, kuriuose būtų išsamiau aprašytos skirtingų rūšių „žaliosios“ intervencijos. 
Visgi viename šaltinyje buvo pateikti išsamūs duomenys apie su valymo paslaugų teikėju susijusias sąnaudas, tačiau jie neapėmė žaliųjų ir tradicinių 
paslaugų palyginimo duomenų, ir tai buvo Jungtinių Valstijų duomenys. Iš esmės, rasti GCS analizei reikalingus duomenų šaltinius yra sudėtinga dėl 
didelio finansinių duomenų apie atskirus valymo paslaugų teikėjus konfidencialumo lygio. 

Darbuotojų darbo užmokestis yra svarbiausios sąnaudos. Darbo sąnaudos sudaro didžiausią valymo paslaugų vertintų sąnaudų dalį. Tai turi 
dvejopą svarbų poveikį žaliesiems produktams ir praktikai: 1) valymo paslaugų srityje bet kokie su darbo užmokesčiu nesusijusių sąnaudų pokyčiai 
greičiausiai bus nedideli ir 2) didžiausią sąnaudų efektyvumą greičiausiai lems žalieji produktai ir praktika, kurie gali padėti sumažinti darbuotojų 
sąnaudas (pvz., sutrumpėjus valymo trukmei). 

Žaliųjų valymo produktų sąnaudos bendros sektoriaus sąnaudų struktūros atžvilgiu yra mažos. Iš duomenų šaltinių apžvalgos matyti, kad 
žaliosios valymo paslaugos yra ekonomiškai naudingos. Kadangi darbuotojų sąnaudos sudaro vienintelį didžiausią išlaidų elementą, tikėtina, kad 
investicijos į žaliuosius valymo produktus ir praktiką nesukels reikšmingo sąnaudų padidėjimo. 

Skirtingų šalių absoliučios žaliųjų produktų sąnaudos yra skirtingos. Iš apžvelgtų tyrimų matyti (išsamiau žr. techninę ataskaitą), kad žaliųjų 
valymo produktų kaina neturėtų būti didesnė už tradicinių produktų kainą, nors jų kaina skirtingose šalyse skiriasi. Suinteresuotieji subjektai taip pat 
pabrėžė, kad skirtingose šalyse žaliųjų produktų (įskaitant valymo produktus ir reikmenis) kaina ir pasiūla labai skiriasi. Skirtumai tarp šalių gali būti 
dideli, todėl jų kainos ir pasiūlos duomenys neturėtų būti apibendrinami. 

Žaliosios valymo įrangos naudojimas arba žaliosios praktikos taikymas teikia daug naudos. Iš apžvelgtų mikropluošto produktų tyrimų (išsamiau 
žr. techninę ataskaitą) matyti, kad išsamią valymo paslaugų GCS analizę atlikti sudėtinga: mikropluošto šluosčių kaina yra didesnė nei tradicinių 
medvilninių šluosčių, tačiau jas naudojant dėl trumpesnės valymo trukmės, mažesnio valymo produkto naudojimo ir mažesnio neigiamo poveikio 
darbuotojų sveikatai labai pagerėja valymo veiksmingumas ir dėl to sąnaudos gali labai sumažėti. Tikėtina, kad kitų rūšių žaliojo valymo praktika, 
pavyzdžiui, geresnis darbuotojų mokymas, duos daug panašios naudos ir leis labai sumažinti sąnaudas. 
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4.1 Su siūlomais kriterijais susijęs poveikis sąnaudoms 
 

Nauji pasiūlyti ŽVP kriterijai Didelis skirtumas tarp žaliųjų ir ne žaliųjų produktų ir 
paslaugų 

Įvertintas poveikio valymo paslaugų 
gyvavimo ciklo sąnaudoms 
reikšmingumas 

Darbuotojų mokymas 
Reikšmingas poveikis gyvavimo ciklo sąnaudoms, tačiau jį 
sunku visapusiškai kiekybiškai įvertinti 

Apie 1 proc. 

Aplinkosaugos vadybos priemonės ir 
praktika 

Įdiegimo (aplinkosaugos vadybos sistemos kūrimo) sąnaudos 
yra priimtinos, tačiau įgyvendinimo sąnaudos gali būti 
didelės ir neaišku, koks yra sąnaudų efektyvumas. 

Įdiegimo sąnaudos <1 proc. gyvavimo 
ciklo sąnaudų; įgyvendinimo sąnaudos 
galėtų būti reikšmingos. 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių valymo 
produktų naudojimas 

Žalieji produktai gali būti gerokai brangesni Nuo 1 proc. iki 3 proc. 

Koncentruotų neskiestų valymo produktų 
naudojimas 

Vertinant ilgalaikiu požiūriu neskiesti valymo produktai yra 
pigesni nei paruošti naudoti produktai 

Sumažėja apie 1–3 proc. 

Mikropluošto produktų naudojimas 
Mikropluošto produktai yra brangesni, bet juos naudojant 
galima labai sumažinti gyvavimo ciklo sąnaudas  

Sumažėja 9 proc. (+1 proc. sąnaudų, 
−10 proc. darbuotojų laiko sąnaudų) 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių valymo 
reikmenų naudojimas 

Nepakanka rinkos duomenų išvadoms padaryti  Mažiau nei 1–2 proc. 

Dulkių siurblių energijos vartojimo 
efektyvumas 

Nepakanka rinkos duomenų išvadoms padaryti  Apie 2 proc.  

(Išsamiau žr. techninę ataskaitą) 
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