
 

LT   LT 

 

 

 
EUROPOS 
KOMISIJA  

Briuselis, 2021 03 05  

SWD(2021) 57 final 

 

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS 

ES žaliojo viešojo kompiuterių, monitorių, planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų 

telefonų pirkimo kriterijai 

 



 

1 

 

ES žaliojo viešojo kompiuterių, monitorių, planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų 

telefonų pirkimo kriterijai 

 

1 ĮVADAS .................................................................................................................... 3 

1.1 APIBRĖŽTIS IR TAIKYMO SRITIS .................................................................................... 4 

1.2 BENDROJI INFORMACIJA APIE TIKRINIMĄ ..................................................................... 5 

2 SVARBIAUSI POVEIKIO APLINKAI ASPEKTAI ........................................... 7 

3 KRITERIJŲ STRUKTŪRA IR TAIKYMAS ....................................................... 9 

4 1 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. GAMINIO NAUDOJIMO LAIKO 

PAILGINIMAS ...................................................................................................... 14 

4.1 TINKAMUMAS REMONTUOTI, NAUDOTI PAKARTOTINAI IR TOBULINTI ....................... 14 

4.1.1 Su IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis ............................... 14 

TS1. Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo sutarties sudarymas ........................................................ 14 
TS2. Nuolatinė galimybė įsigyti atsarginių dalių ............................................................................ 16 
SVS1. Paslaugų teikimo sutartis ..................................................................................................... 17 

4.1.2 IRT įrangos tiekimas ......................................................................................... 17 
TS3. Gamintojo garantija ................................................................................................................ 18 
TS4. Gaminio projektavimas tinkamo remontuoti .......................................................................... 18 
TS5. Saugaus duomenų ištrynimo funkcija .................................................................................... 20 

4.2 ĮKRAUNAMŲJŲ BATERIJŲ NAUDOJIMO TRUKMĖ IR PATVARUMAS.............................. 21 

TS6. Įkraunamųjų baterijų patvarumas ........................................................................................... 21 
TS7. Minimalieji elektrinių eksploatacinių savybių reikalavimai .................................................. 22 
TS8. Informacija apie baterijos būklę ............................................................................................. 23 
TS9. Baterijos apsaugos programinė įranga ................................................................................... 23 
TS10. Išmanusis įkrovimas ............................................................................................................. 24 
SSK1. Didesnis įkraunamųjų baterijų patvarumas ......................................................................... 24 

4.3 MOBILIOSIOS ĮRANGOS PATVARUMO BANDYMAI ....................................................... 25 

TS11. Kritimo bandymai ................................................................................................................ 25 
TS12. Nepalankios temperatūros sąlygos ....................................................................................... 26 
TS13. Specialiųjų ir pusiau specialiųjų prietaisų apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo lygis . 27 
SSK2. Mobiliosios įrangos patvarumo bandymai ........................................................................... 28 
SSK3. Specialiųjų ir pusiau specialiųjų prietaisų apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo lygis 29 

4.4 KOMPONENTŲ SUDERINAMUMAS IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO GALIMYBĖ ............ 30 

TS14. Standartinis prievadas .......................................................................................................... 30 
TS15. Standartinis išorinis maitinimo šaltinis ................................................................................ 30 
TS16. Išorinis maitinimo šaltinis: atjungiamieji kabeliai ............................................................... 31 
TS17. Atgalinis suderinamumas: adapteriai ................................................................................... 32 
SSK4. IRT įranga be priedų ............................................................................................................ 32 

5 2 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. ENERGIJOS VARTOJIMAS .................. 33 

TS18. Minimalieji kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai .............................. 33 
TS19. Minimalieji monitorių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ................................. 33 
TS20. Mažafunkciai kompiuteriniai prietaisai serveriu grindžiamoje aplinkoje ............................ 34 
SSK5. Už kompiuteriams nustatytą ribinę vertę efektyvesnis energijos vartojimas ....................... 35 
SSK6. Už monitoriams nustatytą ribinę vertę efektyvesnis energijos vartojimas........................... 35 

6 3 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. PAVOJINGOSIOS MEDŽIAGOS .......... 37 

AK1. Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė ................................................................................ 37 



 

2 

 

TS21. Chlorintųjų ir bromintųjų medžiagų ribojimas plastikinėse dalyse ...................................... 39 
SSK7. Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) ribojimas ...................... 39 
SSK8. Netinkamo pakaitalo išvengimas ......................................................................................... 41 

7 4 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. GYVAVIMO CIKLO PABAIGOS 

VALDYMAS .......................................................................................................... 42 

7.1 GAMINIO PROJEKTAVIMAS TINKAMO PERDIRBTI ....................................................... 42 

TS22. Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų ženklinimas .............................................................. 42 
SSK9. Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų tinkamumas perdirbti – atskiriamieji intarpai ir 

tvirtinimo detalės .................................................................................................... 43 
SSK10. Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų tinkamumas perdirbti. Dažai ir dangos ................. 44 

7.2 GYVAVIMO CIKLO PABAIGOS VALDYMAS .................................................................. 46 

TS23. Saugus kompiuterių surinkimas, sanitarinis valymas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

 ................................................................................................................................ 46 
SVS2. Ataskaitos apie galutinę IRT įrangos paskirtį ...................................................................... 49 

8 5 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. REKONSTRUOTA IR (ARBA) 

ATNAUJINTA ĮRANGA ...................................................................................... 50 

8.1 REKONSTRUOTOS IR (ARBA) ATNAUJINTOS IRT ĮRANGOS TIEKIMAS ......................... 50 

AK2. Rekonstravimo ir (arba) atnaujinimo proceso kokybė .......................................................... 50 
TS24. Rekonstruoto ir (arba) atnaujinto gaminio garantija ............................................................ 51 
TS25. Įkraunamųjų baterijų patvarumas ......................................................................................... 52 
TS26. Informacija apie įkraunamųjų baterijų patvarumą ............................................................... 52 
TS27. Minimalieji elektrinių eksploatacinių savybių reikalavimai ................................................ 53 
SSK11. Didesnis įkraunamųjų baterijų patvarumas ....................................................................... 53 
SSK12. Standartinis išorinis maitinimo šaltinis .............................................................................. 54 
SSK13. Išorinis maitinimo šaltinis: atjungiamieji kabeliai ............................................................. 54 

8.2 SU REKONSTRUOTOS IR (ARBA) ATNAUJINTOS IRT ĮRANGOS TIEKIMU SUSIJUSI 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS .................................................................................... 55 

TS28. Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo sutarties sudarymas ...................................................... 55 
SVS3. Paslaugų teikimo sutartis ..................................................................................................... 57 

9 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS ........................................... 58 

I PRIEDAS. BATERIJŲ BANDYMAI PAGAL STANDARTĄ IEC EN 61960-3:2017 59 

II PRIEDAS. MOBILIOSIOS ĮRANGOS PATVARUMO BANDYMAI .......................... 60 

III PRIEDAS. KOMPIUTERIAMS TAIKOMI MINIMALIEJI ENERGIJOS 

VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI (GRINDŽIAMI 

KOMPIUTERIAMS SKIRTA „ENERGY STAR“ 7.1 SPECIFIKACIJA) .... 64 

AKRONIMŲ SĄRAŠAS .............................................................................................. 70 

 

  



 

3 

1 ĮVADAS 

 

ES žaliojo viešojo pirkimo (ŽVP) kriterijai nustatyti tam, kad viešojo sektoriaus institucijoms būtų lengviau pirkti prekes, paslaugas ir darbus. 

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. Viešojo sektoriaus institucijoms rekomenduojama prieš paskelbiant konkursą patikrinti, kokių planuojamų pirkti prekių, 

paslaugų ir darbų galima įsigyti rinkoje, kurioje jos veikia.  

Taikydama šiame dokumente rekomenduojamus kriterijus, perkančioji organizacija privalo laikytis ES viešojo pirkimo teisės aktų (žr., pvz., 

Direktyvos 2014/24/ES 42 ar 43 straipsnį, 67 straipsnio 2 dalį ar 68 straipsnį arba panašias kitų ES viešojo pirkimo teisės aktų nuostatas). Praktinės 

informacijos pateikiama 2016 m. vadove „Pirmenybė žaliajam pirkimui!“ (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lt.pdf). 

Šiame dokumente pateikiami kompiuteriams, monitoriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams taikomi ES ŽVP kriterijai 

Pridedamoje techninėje ataskaitoje išsamiai pagrindžiami šių kriterijų parinkimo motyvai ir pateikiama papildomos informacijos nuorodų.  

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

 pagrindiniai kriterijai, kurių paskirtis – užtikrinti paprastą ŽVP taikymą sutelkiant dėmesį į gaminio aplinkosauginį veiksmingumą 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 prisidėti prie aplinkosaugos ir su inovacijomis susijusių tikslų. 

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

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lt.pdf
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1.1 Apibrėžtis ir taikymo sritis 

 

Gaminių grupę sudaro: 

- Stacionarieji prietaisai 

o Stacionarieji kompiuteriai 

 Staliniai kompiuteriai  

 Integruotieji staliniai kompiuteriai 

 Staliniai mažafunkciai klientai 

 Staliniai profesionalieji kompiuteriai (arba kompiuterizuotos darbo vietos) 

o Kompiuterių vaizduokliai (monitoriai) 
 

- Nešiojamieji prietaisai 

o Nešiojamieji kompiuteriai 

 Knyginiai kompiuteriai 

 Dvejybiniai knyginiai kompiuteriai 

 Nešiojamieji mažafunkciai klientai 

 Nešiojamieji profesionalieji kompiuteriai 

o Planšetiniai kompiuteriai 

o Išmanieji telefonai 
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1.2 Bendroji informacija apie tikrinimą 

 

Atitiktis tam tikriems kriterijams gali būti tikrinama remiantis pateikiamomis bandymų ataskaitomis. Prie kiekvieno kriterijaus nurodomi atitinkami 

bandymų metodai, grindžiami tarptautiniu mastu pripažintais matavimo metodais ir standartais. Tai padeda užtikrinti, kad būtų galima patikrinti 

konkurso dalyvių teiginius apie veiksmingumą, pakartoti su jais susijusius bandymus, atlikti jų auditą ir, svarbiausia, juos palyginti.  

Kuriuo etapu tokie bandymų rezultatai turėtų būti pateikti, sprendžia viešojo sektoriaus institucija. Apskritai nebūtina reikalauti, kad visi konkurso 

dalyviai bandymų rezultatus pateiktų pačioje pradžioje. Siekiant sumažinti konkurso dalyviams ir viešojo sektoriaus institucijoms tenkančią naštą, 

galima pripažinti, kad teikiant pasiūlymus pakanka paties konkurso dalyvio deklaracijos. Vėliau gali būti priimami įvairūs sprendimai, ar tokių bandymų 

reikalauti ir kada jų būtų galima reikalauti. 

a) Konkurso etape 

Vienkartinio tiekimo sutarčių atveju gali būti reikalaujama, 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 tikrinimo priemonė susijusi su technine specifikacija, pateikti įrodymus būtų prašoma antro daugiausia balų surinkusio konkurso 

dalyvio, tuomet būtų svarstoma galimybė sutartį sudaryti su juo; 

ii) jeigu tikrinimo priemonė susijusi su sutarties skyrimo kriterijumi, būtų atimti skirti papildomi balai ir peržiūrėta pasiūlymų eilės tvarka. 

Bandymų ataskaita tik patvirtinama, kad pagal tam tikrus reikalavimus yra išbandytas pavyzdinis gaminys, o ne pagal sutartį faktiškai pristatyti 

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

vykdymu, ir toliau pateiktuose papildomuose paaiškinimuose. 

b) Vykdant sutartį 

Bendrąja tvarka arba kilus abejonių dėl galbūt melagingų deklaracijų, 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. Tose sąlygose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę per 

sutarties galiojimo laikotarpį bet kuriuo metu atlikti neplaninius atitikties tikrinimo bandymus. Jeigu iš tokių bandymų rezultatų matyti, kad 

pristatyti gaminiai neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę taikyti sankcijas ir gali nutraukti sutartį. Kai kurios viešojo sektoriaus 

institucijos nustato, kad jei atlikus bandymus paaiškėja, jog gaminys jų keliamus reikalavimus atitinka, bandymų išlaidas turi atlyginti viešojo 

sektoriaus institucija, o jei gaminys reikalavimų neatitinka, išlaidas turi padengti tiekėjas. 
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Preliminariųjų sutarčių atveju metas, kada reikės pateikti įrodymus, priklauso nuo konkrečios sutarties struktūros: 

i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai pristatytini atskiri gaminio vienetai nurodomi skiriant preliminariąją sutartį, 

tik tiksliai nenustatoma, kiek vienetų reikės, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau apibūdintoms vienkartinio tiekimo sutartims; 

ii) dėl preliminariųjų sutarčių, kai iš pradžių atrinkti keli galimi tiekėjai vėliau konkuruoja tarpusavyje, šiame pradinės atrankos etape 

konkurso dalyviai turės tik įrodyti galintys pristatyti gaminius, atitinkančius preliminariojoje sutartyje nustatytus minimaliuosius 

veiksmingumo reikalavimus. Paskesnėms sutartims (arba užsakymams) be fiksuotos užsakymo datos, skiriamoms įvykus atrinktųjų 

tiekėjų konkursui, iš esmės taikomi tie patys a ir b punktuose nurodyti principai, jeigu konkurse turi būti įrodoma ir atitiktis 

papildomiems reikalavimams. Jeigu konkurso laimėtojas nustatomas tik pagal kainą, reikėtų apsvarstyti galimybę tikrinimą atlikti 

sutarties vykdymo etape. 

Konkurso dalyviai taip pat gali pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančiais gaminiais, paženklintais atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu (pagal 

standartą ISO 14024), grindžiamo patikrinimo rezultatus. Tokie gaminiai turėtų būti laikomi atitinkančiais nustatytus kriterijus, o patikrinimo 

rezultatus būtų prašoma pateikti laikantis tos pačios tvarkos, kuri nustatyta bandymų rezultatams. 

Pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos privalo priimti ir kitas tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai galėtų 

būti gamintojo parengti techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas negalėjo gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo 

galimybės jų gauti per atitinkamą terminą. Tokie dokumentai priimtini, 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 arba sutarties vykdymo sąlygas. Net jeigu nurodoma 

už bandymų atlikimą atsakingos atitikties vertinimo įstaigos parengta pažyma ir (arba) bandymų ataskaita, perkančiosios organizacijos turi 

priimti ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas. 
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2 SVARBIAUSI POVEIKIO APLINKAI ASPEKTAI  

 

Nustatant šiuos kompiuteriams, monitoriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams taikomus kriterijus daugiausia dėmesio 

skiriama reikšmingiausiam poveikiui aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, o šis poveikis skirstomas į keturias atskiras kategorijas: 

 gaminio naudojimo laiko pailginimas; 

 energijos vartojimas; 

 pavojingosios medžiagos; 

 gyvavimo ciklo pabaigos valdymas. 

 

Į šį kriterijų rinkinį taip pat įtraukta dar vienos kategorijos kriterijų, taikomų atskiriems rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų ir susijusių paslaugų 

viešiesiems pirkimams. 

 

Remiantis gyvavimo ciklo analizės duomenimis, skirtingi tokiems prietaisams taikytini aplinkosauginiai kriterijai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į 

šiuos veiksnius: 

 

o energijos suvartojimo intensyvumą juos naudojant, t. y. į tai, kad:  

 stalinių kompiuterių ir monitorių elektros energijos vartojimas daro reikšmingą poveikį aplinkai, taip pat esama su jų mazgų gamyba 

susijusio poveikio; 

 nešiojamieji prietaisai, kaip antai knyginiai kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, elektros energijos vartoja 

proporcingai mažiau, taip pat jie gaminami iš pažangesnių miniatiūrinių komponentų, o reikšmingiausias poveikis aplinkai susijęs su jų 

mazgų, kaip antai pagrindinių plokščių, standžiųjų diskų, baterijų ir vaizduoklių, gamyba; 

o jų galimybę būti nešiojamiems, t. y. į tai, kad:  

 kai kurie prietaisai, kaip antai staliniai kompiuteriai ir monitoriai, yra stacionarūs;  

 nešiojamuosius prietaisus, kaip antai knyginius kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus, darbo vietoje arba 

lauko aplinkoje veikiančios sąlygos ir neigiami veiksniai turi įtakos jų naudojimo trukmei. 

 

Su energijos vartojimu susiję kriterijai viešųjų pirkimų vykdytojams žinomi, o apie galimybes tiesiogiai daryti įtaką gamybos metu daromam poveikiui 

aplinkai žinoma mažiau. Geriau projektuojant gaminį (pvz., projektuojant jį patvaresnį ir tinkamą remontuoti bei tobulinti) ir netiesiogiai pailginant 

gaminių naudojimo laiką sudarant palankesnes sąlygas juos naudoti pakartotinai, galima išvengti su pirmine gamyba ir išteklių gavyba susijusio 

poveikio ir sumažinti gamybos etapu daromą bendrą poveikį.  
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Remiantis gyvavimo ciklo analizės (GCA) duomenimis ir rinkos analizės rezultatais, kriterijai nustatomi ypatingą dėmesį skiriant gaminio naudojimo 

laiko pailginimui užtikrinant didesnį jo patvarumą, galimybę jį tobulinti ir remontuoti. Kriterijai nustatomi remiantis duomenimis apie priežastis, dėl 

kurių gaminiai greitai sugenda arba yra pakeičiami, taip pat gamintojų pateiktomis bendrųjų tobulinimų specifikacijomis. 

 

Galimybes po pirmojo naudojimo pratęsti gaminio eksploatavimą taip pat galima išnaudoti: 

- perkant rekonstruotus ir (arba) atnaujintus prietaisus; 

- didinant galimybes įrangą remontuoti ir (arba) pakartotinai naudoti ir taip užtikrinant, kad viešojo sektoriaus institucijoje pasibaigus įrangos 

naudojimo laikui ją vėl būtų galima naudoti. 

 

Didesnių plastikinių dalių, metalų ir svarbiausiųjų žaliavų išgavimas ir susigrąžinimas pasibaigus gaminių naudojimo laikui taip pat gali padėti ES 

efektyviau naudoti išteklius ir sumažinti naujų IT produktų gamybos poveikį. Todėl nustatant kriterijus atsižvelgiama į geriausius būdus skatinti 

atrankųjį įrangos išmontavimą ir išardymą. 

 

Svarbiausi aplinkosaugos aspektai  ŽVP strategija 

 Ribotų išteklių ir svarbiausiųjų žaliavų naudojimas IT 

produktams gaminti  

 Oro, dirvožemio ir vandens tarša, bioakumuliacija ir 

poveikis vandens organizmams dėl žaliavų gavybos ir 

perdirbimo, taip pat pavojingųjų medžiagų naudojimas 

gaminiuose 

 Energijos vartojimas ir šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų išmetimas gaminant bei naudojant įrangą 

 Galimai pavojingų elektroninės įrangos atliekų 

susidarymas galutinai ją pašalinus 

  Ilgiau teikti paslaugas ir garantiją 

 Gaminį projektuoti patvaresnį ir tinkamą tobulinti bei 

remontuoti 

 Pratęsti gaminio eksploatavimą jo naudojimo laikui 

pasibaigus (naudoti pakartotinai)   

 Pirkti energijos vartojimo efektyvumu pasižyminčių 

modelių gaminius 

 Pirkti gaminius, kurių sudėtyje yra ribotas pavojingų 

sudedamųjų dalių kiekis ir kuriuos šalinant 

pavojingųjų medžiagų išsiskyrimo galimybė yra 

mažesnė 

 Projektuoti gaminį tinkamą išmontuoti ir vykdyti 

gyvavimo ciklo pabaigos valdymą taip, kad būtų 

regeneruota kuo daugiau išteklių 

 Pirkti rekonstruotą ir (arba) atnaujintą įrangą  

Poveikio aspektų eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 
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Išsamesnės informacijos apie svarbiausius poveikio aplinkai aspektus ir ŽVP strategiją pateikiama techninėje ataskaitoje. 

 

3 KRITERIJŲ STRUKTŪRA IR TAIKYMAS 

Kriterijai suskirstyti į keturis pagrindinius skyrius: 1) gaminio naudojimo laiko pailginimas; 2) energijos vartojimas; 3) pavojingosios medžiagos; 4) 

gyvavimo ciklo pabaigos valdymas. Yra ir papildomas horizontaliųjų kriterijų skyrius – 5) rekonstruotai ir (arba) atnaujintai įrangai taikomi kriterijai. 

Šioje lentelėje parodyta, kurie kriterijai taikomi tam tikrai gaminių grupei. 

 

Kriterijaus tipas Nr. Kriterijus 
Stacionarieji 

kompiuteriai 
Monitoriai 

Nešiojamieji 

kompiuteriai 

Planšetiniai 

kompiuteriai 

ir (arba) 

išmanieji 

telefonai 

1 KRITERIJŲ SRITIS. Gaminio naudojimo laiko pailginimas 

1.1. Tinkamumas remontuoti, naudoti pakartotinai ir tobulinti 

DALYKAS – su IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS1 
Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo 

sutarties sudarymas 
X X X X 

TS2 
Nuolatinė galimybė įsigyti atsarginių 

dalių 
X X X X 

SUTARTIES VYKDYMO 

SĄLYGOS 
SVS1 

Paslaugų teikimo sutartis 

 
X X X X 

DALYKAS – IRT įrangos tiekimas 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS3 Gamintojo garantija X X X X 

TS4 
Gaminio projektavimas tinkamo 

remontuoti 
X 

X X 
X 

TS5 Saugaus duomenų ištrynimo funkcija X Netaikoma X X 

 1.2. Įkraunamųjų baterijų naudojimo trukmė ir patvarumas 
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Kriterijaus tipas Nr. Kriterijus 
Stacionarieji 

kompiuteriai 
Monitoriai 

Nešiojamieji 

kompiuteriai 

Planšetiniai 

kompiuteriai 

ir (arba) 

išmanieji 

telefonai 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS6 Įkraunamųjų baterijų patvarumas Netaikoma Netaikoma X X 

TS7 
Minimalieji elektrinių eksploatacinių 

savybių reikalavimai 
Netaikoma Netaikoma X X 

TS8 Informacija apie baterijos būklę Netaikoma Netaikoma X X 

TS9 Baterijos apsaugos programinė įranga Netaikoma Netaikoma X Netaikoma 

TS10 Išmanusis įkrovimas Netaikoma Netaikoma Netaikoma X 

SUTARTIES SKYRIMO 

KRITERIJAI SSK1 
Didesnis įkraunamųjų baterijų 

patvarumas 
Netaikoma Netaikoma X X 

1.3. Mobiliosios įrangos patvarumo bandymai 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS11 Kritimo bandymai Netaikoma Netaikoma X X 

TS12 Nepalankios temperatūros sąlygos Netaikoma Netaikoma X X 

TS13 

Specialiųjų ir pusiau specialiųjų prietaisų 

apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo 

lygis 
Netaikoma Netaikoma X X 

SUTARTIES SKYRIMO 

KRITERIJAI 

SSK2 
Mobiliosios įrangos patvarumo 

bandymai Netaikoma Netaikoma X X 

SSK3 

Specialiųjų ir pusiau specialiųjų prietaisų 

apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo 

lygis 
Netaikoma Netaikoma X X 

1.4. Komponentų suderinamumas ir pakartotinio naudojimo galimybė 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS14 Standartinis prievadas X Netaikoma X X 

TS15 Standartinis išorinis maitinimo šaltinis Netaikoma Netaikoma X X 
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Kriterijaus tipas Nr. Kriterijus 
Stacionarieji 

kompiuteriai 
Monitoriai 

Nešiojamieji 

kompiuteriai 

Planšetiniai 

kompiuteriai 

ir (arba) 

išmanieji 

telefonai 

TS16 
Išorinis maitinimo šaltinis: atjungiamieji 

kabeliai X Netaikoma X X 

TS17 Atgalinis suderinamumas: adapteriai X Netaikoma X Netaikoma 

SUTARTIES SKYRIMO 

KRITERIJAI SSK4 IRT įranga be priedų Netaikoma Netaikoma X X 

2 KRITERIJŲ SRITIS. Energijos vartojimas 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS18 
Minimalieji kompiuterių energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimai X Netaikoma X Netaikoma 

TS19 

Minimalieji monitorių energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimai 

(pagrindiniai ir išsamūs) 
Netaikoma X Netaikoma Netaikoma 

TS20 
Mažafunkciai kompiuteriniai prietaisai 

serveriu grindžiamame tinkle X Netaikoma Netaikoma Netaikoma 

SUTARTIES SKYRIMO 

KRITERIJAI 

SSK5 
Už kompiuteriams nustatytą ribinę vertę 

efektyvesnis energijos vartojimas  X Netaikoma Netaikoma Netaikoma 

SSK6 
Už monitoriams nustatytą ribinę vertę 

efektyvesnis energijos vartojimas  Netaikoma X Netaikoma Netaikoma 

3 KRITERIJŲ SRITIS. Pavojingosios medžiagos 

ATRANKOS KRITERIJAI AK1 Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė    X X X X 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS TS21 
Chlorintųjų ir bromintųjų medžiagų 

ribojimas plastikinėse dalyse X X X X 

SUTARTIES SKYRIMO SSK7 Labai didelį susirūpinimą keliančių X X X X 
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Kriterijaus tipas Nr. Kriterijus 
Stacionarieji 

kompiuteriai 
Monitoriai 

Nešiojamieji 

kompiuteriai 

Planšetiniai 

kompiuteriai 

ir (arba) 

išmanieji 

telefonai 

KRITERIJAI cheminių medžiagų ribojimas  

SSK8 Netinkamo pakaitalo išvengimas X X X X 

4 KRITERIJŲ SRITIS. Gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

4.1. Gaminio projektavimas tinkamo perdirbti  

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS TS22 
Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų 

ženklinimas X X Netaikoma Netaikoma 

SUTARTIES SKYRIMO 

KRITERIJAI 

SSK9 

Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų 

tinkamumas perdirbti – atskiriamieji 

intarpai ir tvirtinimo detalės 
X X Netaikoma Netaikoma 

SSK10 
Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų 

tinkamumas perdirbti – dažai ir dangos X X Netaikoma Netaikoma 

4.3. Gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 

DALYKAS – Visų IRT prietaisų gyvavimo ciklo pabaigos valdymo paslaugų viešasis pirkimas 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS TS23 

Saugus kompiuterių surinkimas, 

sanitarinis valymas, pakartotinis 

naudojimas ir perdirbimas 
X X X X 

SUTARTIES VYKDYMO 

SĄLYGOS SVS2 
Ataskaitos apie galutinę IRT įrangos 

paskirtį X X X X 

5 KRITERIJŲ SRITIS. Rekonstruoti ir (arba) atnaujinti gaminiai (atskiras viešojo pirkimo srautas)  

DALYKAS – Rekonstruotos ir (arba) atnaujintos IRT įrangos tiekimas 

ATRANKOS KRITERIJAI AK2 
Rekonstravimo ir (arba) atnaujinimo 

proceso kokybė X X X X 
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Kriterijaus tipas Nr. Kriterijus 
Stacionarieji 

kompiuteriai 
Monitoriai 

Nešiojamieji 

kompiuteriai 

Planšetiniai 

kompiuteriai 

ir (arba) 

išmanieji 

telefonai 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 

TS24 
Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo 

sutarties sudarymas X X X X 

TS25 
Rekonstruoto ir (arba) atnaujinto 

gaminio garantija X X X X 

TS26 
Informacija apie įkraunamųjų baterijų 

patvarumą Netaikoma Netaikoma X X 

TS27 
Minimalieji elektrinių eksploatacinių 

savybių reikalavimai Netaikoma Netaikoma X X 

SUTARTIES SKYRIMO 

KRITERIJAI 

SSK11 
Didesnis įkraunamųjų baterijų 

patvarumas Netaikoma Netaikoma X X 

SSK12 Standartinis išorinis maitinimo šaltinis Netaikoma Netaikoma X X 

SSK13 
Išorinis maitinimo šaltinis: atjungiamieji 

kabeliai Netaikoma Netaikoma X X 

DALYKAS – su rekonstruotos ir (arba) atnaujintos IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis 

TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS TS28 
Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo 

sutarties sudarymas X X X X 

SUTARTIES VYKDYMO 

SĄLYGOS SVS3 Paslaugų teikimo sutartis X X X X 
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4 1 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. GAMINIO NAUDOJIMO LAIKO PAILGINIMAS 

4.1 Tinkamumas remontuoti, naudoti pakartotinai ir tobulinti 

4.1.1 Su IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis 
 

Dalykas 

Su IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS1. Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo sutarties sudarymas 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus. 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS28 kriterijų. 

Konkurso dalyvis turi X metų [bent dvejus, turi būti nurodyta] teikti 

paslaugas, išsamiai apibūdintas Paslaugų lygio reikalavimų dokumente (žr. 

toliau pateikiamą paaiškinimą).  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinę deklaraciją, kad pristatytiems 

gaminiams bus suteikta garantija, atitinkanti sutartyje nustatytas 

specifikacijas ir susijusį susitarimą dėl paslaugų lygio.  

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus. 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS28 kriterijų.    

Konkurso dalyvis turi X metų [bent trejus, turi būti nurodyta] teikti 

paslaugas, išsamiai apibūdintas Paslaugų lygio reikalavimų dokumente (žr. 

toliau pateikiamą paaiškinimą).  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinę deklaraciją, kad pristatytiems 

gaminiams bus suteikta garantija, atitinkanti sutartyje nustatytas 

specifikacijas ir susijusį susitarimą dėl paslaugų lygio. 

Paaiškinimas. Paslaugų lygio reikalavimų pavyzdžiai 

Paslaugų lygio reikalavimų dokumente apibūdinama, kaip klientui turėtų būti teikiama paslauga. Toliau pateikiama įtrauktinų galimų paslaugų lygio 

reikalavimų pavyzdžių.  

 Galimybė naudotis gamintojo garantija: gamintojo garantijos registravimas; dokumentų ar įrodymų, reikalingų norint pasinaudoti gamintojo 
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garantija, tvarkymas; naudojimasis gamintojo garantija viešojo sektoriaus institucijos interesais (gamintojo garantijos galiojimo laikotarpiu); su 

gamintoju vykdomi tolesni veiksmai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi gamintojo garantijos sąlygų.  

 Paėmimas ir grąžinimas: gaminys (-iai) paimamas (-i) iš konkrečios viešojo sektoriaus institucijos patalpų vietos ir grąžinamas (-i) į konkrečią 

viešojo sektoriaus institucijos patalpų vietą (gali būti nurodyta ir alternatyvių galimybių patogiai grąžinti gaminius). 

 Gedimų valdymas: užtikrinamas veiksmingas vienas kontaktinis punktas, kur reikėtų kreiptis iškilus techniniams klausimams ir problemoms, 

paskiriamas už klausimo sprendimą atsakingas asmuo, pranešama apie sprendimo eigą, skaidriai užtikrinama prieiga prie garantijų duomenų 

bazės (nepaisant to, kas tuos garantijų duomenis tvarko), kad būtų galima patikrinti garantijos būseną ir dar neišspręstų incidentų būseną.  

 Galimybė naudotis diagnostikos ir remonto priemonėmis: galimybė naudotis visais techniniais įrankiais, kurių reikia aparatinės įrangos 

diagnostikai ir taisymui atlikti; galimybė išklausyti techninius mokymus, būtinus norint tapti sertifikuotu remonto techniku; galimybė (netaikant 

išimtinių sąlygų) tapti sertifikuotu techniniu partneriu (atlikti garantinį remontą). 

 Baterijų įtraukimas: į paslaugas aiškiai įtraukiami atitinkamų gaminių įkraunamųjų baterijų defektai, pvz., tai, kad baterija neįsikrauna arba 

sugedusi baterijos jungtis. Laipsniškas baterijos talpos mažėjimas dėl naudojimo negali būti laikomas defektu, nebent dėl tokio mažėjimo 

taikoma paskesniame punkte išdėstyta baterijų pakeitimo politika. 

 Baterijų pakeitimo politika: į paslaugas įtraukiamas baterijų, neatitinkančių su ciklų skaičiumi išreikštu patvarumu susijusių minimaliųjų 

veikimo sąlygų, pakeitimas.  

 Gedimų statistinių duomenų teikimas: teikiami aukšto lygio, subendrinti, anoniminiai ir neatsekami statistiniai duomenys apie incidentų tipus 

(pobūdį ir skaičių), problemas ir diagnostiką, susijusius su pagal sutartį tiekiamais gaminiais. 

 Incidentų valdymas, problemų valdymas ir prevencinė techninė priežiūra: ši paslauga apima visus veiksmus, būtinus, kad IRT gaminiai nuolat 

puikiai veiktų arba kad trūkumų turintis gaminys ar vienas iš jo komponentų vėl imtų puikiai veikti, be kita ko, tai apima incidentų valdymą, 

problemų valdymą ir prevencinę techninę priežiūrą. Prevencinė techninė priežiūra per garantijos galiojimo laikotarpį apima OS (operacinės 

sistemos) ir saugumo atnaujinimų užtikrinimą sutarties galiojimo laikotarpiu. 

 Tobulinimas: po tam tikro laiko (pvz., trejų metų) gali būti įvertinamos tobulinimo galimybės bei poreikiai ir atsižvelgiama į tokius 

eksploatacinius aspektus kaip CPU, atmintis ir (arba) diskas.  

 Remontas ir (arba) pakeitimas: įprastai naudojami gaminiai, sulūžę ar sugedę per pratęstą garantijos galiojimo laikotarpį, remontuojami arba 

pakeičiami tokių pat arba geresnių eksploatacinių charakteristikų gaminiais. Įtraukiami ir su aparatine programine įranga susiję gedimai. 

Pakeitus prietaiso dalį, atsarginei daliai turi būti taikoma tokio pat lygio ir trukmės ilgesnė garantija, kokia galiojo pakeistajai daliai. Ilgesnė 

garantija galioja ir aparatinei, ir programinei įrangai, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. 
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 Įsipareigojimas pirmiausia remontuoti ir (arba) tobulinti: įvykus gedimams, paslaugų teikėjas įsipareigoja, jeigu techniškai įmanoma, suteikti 

galimybę rinktis įrangą remontuoti ir (arba) tobulinti, užuot ją pakeitus. 

TS2. Nuolatinė galimybė įsigyti atsarginių dalių 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus. 

Į šį kriterijų neatsižvelgiama, jeigu galimybė įsigyti atsarginių dalių jau 

užtikrinama pagal TS1 kriterijų.    

Konkurso dalyvis turi užtikrinti, kad X metų [bent dvejus, turi būti 

nurodyta] nuo įrangos pirkimo dienos būtų galima įsigyti atsarginių dalių 

(pagrindinių komponentų), be kita ko, bent nurodytųjų prie TS4 

kriterijaus1. 

Atsarginės dalys ir (arba) pakaitiniai komponentai gali būti: 

 tokia pat naudota dalis; 

 specifikacijas atitinkanti nauja ar naudota pirminės įrangos gamintojo 

(PĮG) pagaminta dalis; 

 specifikacijas atitinkanti garantinė (trečiosios šalies pagaminta) dalis. 

Visus nurodytus pagrindinius komponentus turi būti: 

 galima nusipirkti 

 arba pakeisti remonto ir techninės priežiūros paslaugų tinkle. 

Konkurso dalyvis turi pateikti originalių arba tinkamų atsarginių dalių 

kainoraštį ir nurodyti orientacines šių dalių, įskaitant įkraunamąsias 

baterijas (jeigu taikoma), pakeitimo darbo sąnaudas. 

Tikrinimas 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus.    

Į šį kriterijų neatsižvelgiama, jeigu galimybė įsigyti atsarginių dalių jau 

užtikrinama pagal TS1 kriterijų. 

 Konkurso dalyvis turi užtikrinti, kad X metų [bent trejus, turi būti 

nurodyta] nuo įrangos pirkimo dienos būtų galima įsigyti atsarginių dalių 

(pagrindinių komponentų), be kita ko, bent nurodytųjų prie TS4 

kriterijaus1.  

Atsarginės dalys ir (arba) pakaitiniai komponentai gali būti: 

 tokia pat naudota dalis; 

 specifikacijas atitinkanti nauja ar naudota pirminės įrangos gamintojo 

pagaminta dalis; 

 specifikacijas atitinkanti garantinė (trečiosios šalies pagaminta) dalis. 

Visus nurodytus pagrindinius komponentus turi būti: 

 galima nusipirkti 

 arba pakeisti remonto ir techninės priežiūros paslaugų tinkle. 

Konkurso dalyvis turi pateikti originalių arba tinkamų atsarginių dalių 

kainoraštį ir nurodyti orientacines šių dalių, įskaitant įkraunamąsias 

baterijas (jeigu taikoma), pakeitimo darbo sąnaudas. 

Tikrinimas 

                                                           
1 Konkurso etapu perkančioji organizacija gali nurodyti papildomų pagrindinių komponentų. 
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Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją, kad kiekvienam teikiamam 

modeliui reikiamų atsarginių dalių bus galima įsigyti X metų [bent dvejus, 

turi būti nurodyta].  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus 

atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

Konkurso dalyvis turi pateikti deklaraciją, kad kiekvienam teikiamam 

modeliui reikiamų atsarginių dalių bus galima įsigyti X metų [bent trejus, 

turi būti nurodyta].  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus 

atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SVS1. Paslaugų teikimo sutartis 

Taikoma kartu su TS1 kriterijumi, susijusiu su ilgesnės trukmės paslaugų teikimo sutarties sudarymu. 

Konkurso dalyvis turi periodiškai [kas mėnesį / kas metus] teikti visų kiekybinių rodiklių, pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) ir kitų 

susitarime dėl paslaugų lygio nustatytų rodiklių laikymosi ataskaitą. 

Paaiškinimas. Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių pavyzdžiai 

 Subendrintas 1 PVRR – išspręsti incidentai: per incidentams išspręsti skirtą laiką išspręstų incidentų skaičius per mėnesį, palyginti su visų per tą 

mėnesį užregistruotų arba per ankstesnį mėnesį užregistruotų, bet dar neišspręstų incidentų skaičiumi. Mėnesio siektina reikšmė ≥90 proc. 

 Subendrintas 2 PVRR – įsipareigojimas pirmiausia remontuoti: incidentų, išspręstų gaminį suremontavus arba patobulinus, skaičius, palyginti su 

incidentų, išspręstų gaminį pakeitus, skaičiumi.  

 

4.1.2 IRT įrangos tiekimas 
 

Dalykas 

IRT įrangos tiekimas 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
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TS3. Gamintojo garantija 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus.   

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS24 kriterijų. 

Konkurso dalyvis turi pateikti gaminius, kuriems taikoma X metų [bent 

dvejus, turi būti nurodyta] galiojanti gamintojo garantija.  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinį gamintojo garantijos įrodymą. I tipo 

ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga 

bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus. 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS24 kriterijų.    

Konkurso dalyvis turi pateikti gaminius, kuriems taikoma X metų [bent 

trejus, turi būti nurodyta] galiojanti gamintojo garantija.  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinį gamintojo garantijos įrodymą. I tipo 

ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga 

bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

TS4. Gaminio projektavimas tinkamo remontuoti 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus.   

Konkurso dalyvis turi užtikrinti, kad dėl pristatytuose gaminiuose taikytų 

jungimo ar sandarinimo būdų nebūtų atimta galimybė remontuoti ir 

pakeisti toliau išvardytas dalis (pagrindinius komponentus).  

 Knyginių kompiuterių: bateriją, vaizduoklio ekraną ir (arba) 

vaizduoklio sąranką, kaupiklį (SSD, HDD, RAM), išorinį ir (arba) 

vidinį maitinimo šaltinį, klaviatūrą, sistemos ir (arba) pagrindinę 

plokštę.  

 Stalinių kompiuterių: CPU, grafikos procesorių (PCIe), išorinį ir (arba) 

vidinį maitinimo šaltinį, kaupiklį (SSD, HDD, ODD, RAM), sistemos 

ir (arba) pagrindinę plokštę. 

 Monoblokinių kompiuterių: išorinį ir (arba) vidinį maitinimo šaltinį, 

kaupiklį (SSD, HDD, ODD, RAM), sistemos ir (arba) pagrindinę 

plokštę. 

 Planšetinių kompiuterių: bateriją, vaizduoklio ekraną ir (arba) 

Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) 

atnaujintus prietaisus.  

Konkurso dalyvis turi užtikrinti, kad toliau išvardytas dalis (pagrindinius 

komponentus) būtų lengva pasiekti, remontuoti ir pakeisti naudojantis 

įprastai parduodamais įrankiais (A, B arba C klasės, kaip apibrėžta pagal 

standartą EN 45554:2020 – žr. toliau pateikiamą paaiškinimą). 

 Knyginių kompiuterių: bateriją, vaizduoklio ekraną ir (arba) 

vaizduoklio sąranką, kaupiklį (SSD, HDD, RAM), išorinį ir (arba) 

vidinį maitinimo šaltinį, klaviatūrą, sistemos ir (arba) pagrindinę 

plokštę.  

 Stalinių kompiuterių: CPU, grafikos procesorių (PCIe), išorinį ir (arba) 

vidinį maitinimo šaltinį, kaupiklį (SSD, HDD, ODD, RAM), sistemos 

ir (arba) pagrindinę plokštę. 

 Monoblokinių kompiuterių: išorinį ir (arba) vidinį maitinimo šaltinį, 

kaupiklį (SSD, HDD, ODD, RAM), sistemos ir (arba) pagrindinę 

plokštę. 
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vaizduoklio sąranką, išorinį ir (arba) vidinį maitinimo šaltinį. 

 Išmaniųjų telefonų: bateriją, vaizduoklio ekraną ir (arba) vaizduoklio 

sąranką, kroviklį. 

 Kompiuterio monitorių: jungčių laidus, maitinimo laidus, išorinį 

maitinimo šaltinį. 

1 pastaba. Prie plokštės prilituoti CPU į pagrindinių komponentų sąrašą 

neįtraukiami. 

2 pastaba. Kompiuterių monitorių komponentų, kuriuos turi būti įmanoma 

pakeisti, sąrašas pateikiamas Reglamento (ES) 2019/2021 II priede (D. 

Medžiagų panaudojimo efektyvumo reikalavimai, 5 punkto a papunktis). 

Nurodymai, kaip pakeisti dalis, turi būti pateikti techninės priežiūros 

ir (arba) remonto vadove. Vadove turi būti aprašytos saugos priemonės, 

kad remontas vyktų saugiai, pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, o 

jame parodytos dalys, kurias galima pasiekti ir pakeisti (tai gali būti 

pateikta ir mokomajame vaizdo įraše), taip pat nurodyti reikiami įrankiai. 

Techninės priežiūros ir (arba) remonto vadovas turi būti nemokamai 

prieinamas internetu. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti: 

 pareiškimą, kad atitinkamas dalis gali pakeisti galutinis naudotojas 

ir (arba) technikas; 

 techninės priežiūros ir (arba) remonto vadovą, kuriame pateikti 

nurodymai, kaip pakeisti dalis, – t. y. atitinkamą tiesioginę gamintojo 

 Planšetinių kompiuterių: bateriją, vaizduoklio ekraną ir (arba) 

vaizduoklio sąranką, išorinį ir (arba) vidinį maitinimo šaltinį. 

 Išmaniųjų telefonų: bateriją, vaizduoklio ekraną ir (arba) vaizduoklio 

sąranką, kroviklį. 

 Kompiuterio monitorių: ekrano sąranką ir LED foninio apšvietimo 

įtaisą, maitinimo ir valdymo grandynų plokštes. 

1 pastaba. Prie plokštės prilituoti CPU į pagrindinių komponentų sąrašą 

neįtraukiami. 

2 pastaba. Kompiuterių monitorių komponentų, kuriuos turi būti įmanoma 

pakeisti, sąrašas pateikiamas Reglamento (ES) 2019/2021 II priede (D. 

Medžiagų panaudojimo efektyvumo reikalavimai, 5 punkto a papunktis). 

Nurodymai, kaip pakeisti dalis, turi būti pateikti techninės priežiūros 

ir (arba) remonto vadove. Vadove turi būti aprašytos saugos priemonės, 

kad remontas vyktų saugiai, pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, o 

jame parodytos dalys, kurias galima pasiekti ir pakeisti (tai gali būti 

pateikta ir mokomajame vaizdo įraše), taip pat nurodyti reikiami įrankiai. 

Techninės priežiūros ir (arba) remonto vadovas turi būti nemokamai 

prieinamas internetu. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti: 

 pareiškimą, kad atitinkamas dalis gali pakeisti galutinis naudotojas 

ir (arba) technikas; 

 techninės priežiūros ir (arba) remonto vadovą, kuriame pateikti 

nurodymai, kaip pakeisti dalis, – t. y. atitinkamą tiesioginę gamintojo 
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interneto svetainėje pateikiamo dokumento nuorodą;  

 remonto informaciją pagal standartą EN 45559:2019. Informacijos apie 

efektyvų su energija susijusių gaminių medžiagų naudojimą teikimo 

būdai2. 

I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti 

įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  

interneto svetainėje pateikiamo dokumento nuorodą;   

 remonto informaciją pagal standartą EN 45559:2019. Informacijos apie 

efektyvų su energija susijusių gaminių medžiagų naudojimą teikimo 

būdai2.  

I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti 

įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

 

Paaiškinimas. Įrankių klasifikacija pagal standartą EN 45554:2020 

Pagal standartą EN 45554:2020 dalį galima pakeisti A klasės įrankiais, jeigu ją įmanoma išimti: 

o nenaudojant įrankių; 

o įrankiu arba įrankių rinkiniu, pateikiamu su gaminiu arba su atsargine dalimi; 

o standarto A.3 lentelėje išvardytais paprasčiausiais įrankiais: plokščiuoju, kryžminiu arba žvaigždiniu atsuktuvu (ISO2380, ISO8764, 

ISO10664); šešiabriauniu galiniu raktu (ISO2936); kombinuotuoju veržliarakčiu (ISO7738); universaliomis replėmis (ISO5746); 

smailianosėmis replėmis (ISO5745); kerpamosiomis replėmis (ISO5749); reguliuojamomis (kelių padėčių) replėmis (ISO8976); 

žnyplinėmis replėmis; universaliomis replėmis, skirtomis laidų izoliacijai pašalinti ir gnybtams užspausti; svertu; pincetais; plaktuku 

metaline galva (ISO15601); universaliu peiliu laužomomis ašmenimis; multimetru; įtampos bandikliu; lituokliu; klijų pistoletu; lupa. 

Dalį galima pakeisti B klasės įrankiais, jeigu ją įmanoma išimti įrankiu arba konkrečiam gaminiui pritaikytu įrankiu, nurodytu kaip dalis metodo, kuriuo 

įvertinama, ar gaminį galima remontuoti, tobulinti ir pakartotinai naudoti (jeigu metodo, pagal kurį nustatomi konkrečiam gaminiui pritaikyti įrankiai, 

nėra, šiai kategorijai nieko nepriskiriama). 

Dalį galima pakeisti C klasės įrankiais, jeigu jos neįmanoma išimti pirmiau apibūdintais paprasčiausiais arba konkrečiam gaminiui pritaikytais įrankiais, 

bet įmanoma tai padaryti nenaudojant nuosavybinių įrankių.   

TS5. Saugaus duomenų ištrynimo funkcija 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

                                                           
2 Remiantis standartu EN 45559:2019, galutiniams naudotojams teikiama informacija turi būti paprasta, aiški ir intuityviai suvokiama, lengvai prieinama, gerai matoma ir patogiai 

skaitoma, be to, turi būti teikiama gaminio pardavimo vietų oficialiosiomis kalbomis. Jeigu įmanoma, vietoj ilgo ar sudėtingo teksto arba greta jo gali būti naudojami simboliai. 

Komunikacijos būdas turėtų būti įvertintas (jeigu įmanoma) prieš jį taikant galutiniams naudotojams, taip pat turėtų būti atsižvelgta į visų šios srities tyrimų rezultatus. 
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Taikoma visų kategorijų prietaisams, išskyrus kompiuterių monitorius ir rekonstruotus ir (arba) atnaujintus prietaisus.   

Turi būti užtikrinta saugaus duomenų ištrynimo funkcija, kad būtų galima ištrinti visuose gaminio duomenų kaupikliuose saugomus naudotojo 

duomenis (žr. toliau pateikiamą paaiškinimą). Naudojimosi šia funkcija nurodymai, taikomi metodai ir palaikomas (-i) saugaus duomenų ištrynimo 

standartas (-ai) turi būti pateikti naudotojo vadove ir (arba) pateikiant gamintojo tinklalapio nuorodą. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti gaminyje užtikrinamos duomenų ištrynimo funkcijos specifikacijas. Tinkama nuoroda atitikčiai įrodyti gali būti NIST 

gairių 800-88 1 red., lygmuo „Išvalyta“ (Clear) arba lygiavertis lygmuo. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

Paaiškinimas. Saugaus duomenų ištrynimo techniniai sprendimai 

Saugaus duomenų ištrynimo funkcija gali būti įdiegta, be kita ko, taikant šiuos techninius sprendimus: 

o funkcija įdiegiama aparatinėje programinėje įrangoje, paprastai bazinėje įvesties ir išvesties sistemoje (BIOS); 

o funkcija įdiegiama programinėje įrangoje, esančioje autonominėje paleidžiamojoje aplinkoje, pateikiamoje paleidžiamajame 

kompaktiniame diske; 

o su gaminiu pateikiamas universalusis diskas (DVD) arba universaliosios jungties (USB) atmintinė, arba programinė įranga, įdiegiama su 

gaminiu pateikiamose palaikomose operacinėse sistemose. 

 

4.2 Įkraunamųjų baterijų naudojimo trukmė ir patvarumas 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS6. Įkraunamųjų baterijų patvarumas  

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS24 ir TS25 kriterijus.  

Bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥80 proc.  

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS25 ir TS26 kriterijus.  

Bandymais nustatyta baterijos būklė turi būti: 
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Bandymai turi būti atliekami laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017. 

Apibrėžtys pateikiamos paaiškinime. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal standartą 

ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų, laikantis standarto 

IEC EN 61960-3:2017 arba lygiaverčio standarto. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus reikalavimus 

atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų.  

  ≥90 proc. po 300 ciklų3 arba  

  ≥80 proc. po 500 ciklų. 

Bandymai turi būti atliekami laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017 

arba lygiaverčio standarto. Apibrėžtys pateikiamos paaiškinime. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal standartą 

ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų, laikantis standarto 

IEC EN 61960-3:2017.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus reikalavimus 

atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų.  

Paaiškinimas. Sąvokos „būklė“ (B) apibrėžtis 

Būklė – esama visa įkrova (mAh), išreiškiama projektinės talpos (vardinės talpos) procentu. 

TS7. Minimalieji elektrinių eksploatacinių savybių reikalavimai 

 

 

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS27 kriterijų. 

Baterija turi atitikti su elektra susijusių bandymų priėmimo kriterijus pagal 

standartą IEC EN 61960-3:2017 (išsamesnės informacijos pateikta šio 

dokumento I priede).  

Tikrinimas   

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal standartą 

ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų, laikantis standarto 

EC EN 61960-3:2017.  

                                                           
3 Pažymėtina, kad 300 ciklų bandymų ribinė vertė neatitinka numatomo patvarumo, o leidžia tikėtis gerokai didesnio patvarumo (pvz., daugiau nei 500 ciklų).  
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TS8. Informacija apie baterijos būklę 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. TS26 kriterijų. 

Konkurso dalyvis turi pateikti įrangą, kurioje būtų iš anksto įdiegta programinė įranga baterijos ir (arba) akumuliatoriaus būklei nustatyti ir stebėti, 

leidžianti nuskaityti baterijos arba akumuliatoriaus būklės ir įkrovos būsenos duomenis, taip pat baterijos arba akumuliatoriaus jau baigtų visiško 

įkrovimo ciklų skaičių ir parodyti tuos duomenis naudotojui. Apibrėžtys pateikiamos paaiškinime. 

Programinėje įrangoje naudotojams taip pat turi būti pateikiama patarimų, kaip pailginti baterijos naudojimo laiką. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti programinės įrangos specifikacijas ir nurodyti jos versiją. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  

Paaiškinimas. Sąvokų „įkrovimo ciklas“, „įkrovos būsena“ (ĮB) ir „būklė“ (B) apibrėžtys 

 Įkrovimo ciklas – visas ciklas, per kurį baterija visiškai įkraunama nuo 0 proc. iki 100 proc., tada vėl išsikrauna iki 0 proc. Tai gali būti atliekama 

daug kartų iš dalies įkraunant įvairių ĮB lygių bateriją ir jai išsikraunant, kol bendra įkrovos ir iškrovos procentų suma tampa daugmaž lygi vardinei 

talpai. 

 Įkrovos būsena – baterijos talpos likutis, išreiškiamas visos įkrovos procentu (SBS-IF, 1998 m.). 

 Būklė – esama visa įkrova (mAh), išreiškiama projektinės talpos (vardinės talpos) procentu. 

TS9. Baterijos apsaugos programinė įranga 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma nešiojamiesiems kompiuteriams. 

Konkurso dalyvis turi pateikti įrangą, kurioje būtų iš anksto įdiegta programinė įranga, leidžianti riboti (pvz., iki ≤80 proc.) baterijos įkrovos būseną, kai 

kompiuteris nuolat naudojamas įjungtas į tinklą. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinę deklaraciją, kad pristatytuose gaminiuose yra iš anksto įdiegta reikalaujamas funkcijas atliekanti programinė 
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įranga. Taip pat turi būti pateiktos programinės įrangos specifikacijos ir nurodyta jos versija. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  

TS10. Išmanusis įkrovimas 

 Taikoma planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams.  

Konkurso dalyvis turi pateikti įrangą, kurioje būtų iš anksto įdiegta 

baterijos valdymo sistema, apimanti išmaniojo įkrovimo programinę 

įrangą, galinčią nustatyti su įkrovimu susijusius nuolatinius naudotojo 

įpročius ar modelį, sustabdyti įkrovimą nepasiekus 100 proc. (pvz., kai 

pasiekiama 80 proc.) ir visiškai įkrauti prietaisą tik tuomet, kai to reikia 

naudotojui. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinę deklaraciją, kad pristatytuose 

gaminiuose yra iš anksto įdiegta reikalaujamas funkcijas atliekanti 

programinė įranga. Taip pat turi būti pateiktos programinės įrangos 

specifikacijos ir nurodyta jos versija. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus 

atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SSK1. Didesnis įkraunamųjų baterijų patvarumas 

 Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. SSK11 kriterijų. 

Papildomų balų skiriama, jeigu baterijos patvarumas yra didesnis nei 500 

ciklų (išlaikant ≥80 proc. pradinės vardinės talpos), proporcingai 

užtikrinamų papildomų ciklų skaičiui. 
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Tikrinimas 

Bandymai turi būti atliekami laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017. 

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal standartą 

ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų. 

 

4.3 Mobiliosios įrangos patvarumo bandymai 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS11. Kritimo bandymai  

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Turi būti atlikti įrangos bandymai laikantis šių standartų: 

 IEC 60068 2-31 dalies. Ec bandymas (Laisvasis kritimas, 1 procedūra) arba 

 MIL-STD-810H, 516.8 metodo. Smūgis (IV procedūra) krentant iš 45 cm aukščio.  

Pastaba. Ankstesnėje karinio standarto MIL-STD-810G redakcijoje išdėstytu atitinkamu metodu atlikti bandymai gali būti priimami iki 2021 m. 

pabaigos (išsamesnės informacijos pateikta II priede). 

Po kritimo bandymo įranga turi atitikti šio dokumento II priede išdėstytus funkcinių charakteristikų reikalavimus. 

Kitu atveju prietaisas turi būti pateikiamas su apgaubu ir apsauginiais dėklais, išbandytais arba suprojektuotais laikantis tvirtumą reglamentuojančio 

standarto, pvz., JAV MIL-STD-810, arba taikant lygiavertes bandymų procedūras. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad modelis buvo išbandytas ir atitinka su patvarumu susijusius funkcinių 

charakteristikų reikalavimus.  

Bandymus turi atlikti pagal standartą ISO 17025 akredituota bandymus atliekanti įstaiga. 
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Pagal tokią pat arba griežtesnę specifikaciją anksčiau atlikti gaminio bandymai priimami ir pakartotinių bandymų atlikti nereikia.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  

TS12. Nepalankios temperatūros sąlygos 

 Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Turi būti atlikti įrangos bandymai laikantis šių standartų: 

 IEC 60068 2-1 dalies. A bandymas. Šaltis ir 2-2 dalies. B bandymas. 

Sausoji šiluma arba 

 MIL-STD-810H, 501.7 metodo. Aukšta temperatūra. Įprastinis karštis 

(A2) ir 502.7 metodo. Žema temperatūra. Įprastinis šaltis (C1), 

o modifikuotos laikymo ir veikimo temperatūros vertės pateiktos II priede. 

Po bandymų nepalankiomis temperatūros sąlygomis įranga turi atitikti šio 

dokumento II priede išdėstytus funkcinių charakteristikų reikalavimus. 

Pastaba. Ankstesnėje karinio standarto MIL-STD-810G redakcijoje 

išdėstytu atitinkamu metodu atlikti bandymai gali būti priimami iki 

2021 m. pabaigos (išsamesnės informacijos pateikta II priede).  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad 

modelis buvo išbandytas ir atitinka su nepalankiomis temperatūros 

sąlygomis susijusius funkcinių charakteristikų reikalavimus. Bandymus 

turi atlikti pagal standartą ISO 17025 akredituota bandymus atliekanti 

įstaiga. Pagal tokią pat arba griežtesnę specifikaciją anksčiau atlikti 

gaminio bandymai priimami ir pakartotinių bandymų atlikti nereikia.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus 

atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  
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TS13. Specialiųjų ir pusiau specialiųjų prietaisų apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo lygis 

 

 

 

 

 

 

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Įtraukiama, kai prietaisus ketinama naudoti dirbant lauke arba kitoje 

nepalankioje aplinkoje ir atšiauriomis sąlygomis.  

Pagal sutartį pristatoma įranga turi būti sėkmingai įveikusi patvarumo 

bandymus, atliktus laikantis šių standartų: 

 IEC EN 60529:2013. Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP 

kodas) arba 

 MIL-STD-810H 510.7. I procedūra. Smėlis ir dulkės. Vėjo 

nešamos dulkės ir MIL-STD-810H 506.6. I procedūra. Lietus. 

Po bandymų nepalankiomis temperatūros sąlygomis įranga turi atitikti šio 

dokumento II priede išdėstytus funkcinių charakteristikų reikalavimus. 

Gaubtų suteikiamos apsaugos laipsnis turi būti IP54 arba aukštesnis.  

Pastaba. Ankstesnėje karinio standarto MIL-STD-810G redakcijoje 

išdėstytu atitinkamu metodu atlikti bandymai gali būti priimami iki 

2021 m. pabaigos (išsamesnės informacijos pateikta II priede). 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad 

modelis buvo išbandytas ir atitinka su apsaugos nuo pašalinių objektų 

patekimo lygiu susijusius funkcinių charakteristikų reikalavimus. 

Bandymus turi atlikti pagal standartą ISO 17025 akredituota bandymus 

atliekanti įstaiga. 

Pagal tokią pat arba griežtesnę specifikaciją anksčiau atlikti gaminio 

bandymai priimami ir pakartotinių bandymų atlikti nereikia.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus 

atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 
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Paaiškinimas. Apsaugos laipsnis pagal standartą IEC EN 60529:2013 

 Apsaugos nuo kietų pašalinių objektų laipsnį rodo pirmasis reikšminis skaitmuo:  

 IP5x – nėra užtikrinta, kad visiškai nepatektų dulkių, bet dulkių negali patekti tiek, kad jos trukdytų prietaisui tinkamai veikti arba sumažėtų 

saugumas; 

 IP6x – dulkių nepatenka; užtikrinta visiška apsauga nuo sąlyčio. 

 Apsaugos nuo vandens laipsnį rodo antrasis reikšminis skaitmuo:  

 IPx4 – iš bet kurios pusės ant gaubto užtiškęs vanduo turi nepadaryti žalingo poveikio; 

 IPx5 – iš bet kurios pusės ant gaubto čiurkšlėmis pilamas vanduo turi nepadaryti žalingo poveikio; 

 IPx6 – iš bet kurios pusės ant gaubto stipriomis čiurkšlėmis pilamas vanduo turi nepadaryti žalingo poveikio; 

 IPx7 – gaubtą laikinai panardinus į vandenį standartinėmis slėgio ir laiko sąlygomis, į jį negali patekti tiek vandens, kad būtų padarytas žalingas 

poveikis; 

 IPx8 – gaubtą nuolat laikant panardintą vandenyje sąlygomis, dėl kurių gamintojas ir naudotojas turi susitarti, tačiau jos turi būti nepalankesnės 

už nurodytąsias 7 punkte, į jį negali patekti tiek vandens, kad būtų padarytas žalingas poveikis. 

 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SSK2. Mobiliosios įrangos patvarumo bandymai 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Taikytini bandymai turi būti nurodyti konkurso sąlygose atsižvelgiant į nustatytas gaminio naudojimo sąlygas.  

Balų skiriama pasiūlymams dėl gaminių, kurie, atlikus patvarumo bandymus pagal standartą IEC 60068, JAV MIL-810 arba lygiavertį standartą, atitiko 

reikalavimus.  

Daugiausia gali būti skiriama x balų [nurodyti]: 
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 atsitiktinis kritimas (x balų); 

 atsparumas smūgiui (x balų);  

 atsparumas vibracijai (x balų); 

 ekrano tamprumas (x balų);  

 nepalankios temperatūros sąlygos (x balų). 

Funkcinių charakteristikų reikalavimai ir bandymų specifikacijos pateikti kriterijų dokumento II priede.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad modelis buvo išbandytas ir atitinka su patvarumu susijusius funkcinių 

charakteristikų reikalavimus. 

Bandymus turi atlikti pagal standartą ISO 17025 akredituota bandymus atliekanti įstaiga. 

Pagal tokią pat arba griežtesnę specifikaciją anksčiau atlikti gaminio bandymai priimami ir pakartotinių bandymų atlikti nereikia.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

SSK3. Specialiųjų ir pusiau specialiųjų prietaisų apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo lygis 

Taikoma nešiojamiesiems prietaisams (nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams). 

Įtraukiama, kai prietaisus ketinama naudoti dirbant lauke arba kitoje nepalankioje aplinkoje ir atšiauriomis sąlygomis.  

Balų skiriama įrodžius, kad gaminiuose pasiektas toliau nurodytas IP apsaugos lygis pagal standartą IEC EN 60529:2013: 

 IP65 – 0,25 X balų; 

 IP66 – 0,5 X balų; 

 IP67 – 0,75 X balų;  

 IP68 – X balų.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad modelis buvo išbandytas ir atitinka su apsaugos nuo pašalinių objektų patekimo 

lygiu susijusius funkcinių charakteristikų reikalavimus.  
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Bandymus turi atlikti pagal standartą ISO 17025 akredituota bandymus atliekanti įstaiga. 

Pagal tokią pat arba griežtesnę specifikaciją anksčiau atlikti gaminio bandymai priimami ir pakartotinių bandymų atlikti nereikia.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

 

4.4 Komponentų suderinamumas ir pakartotinio naudojimo galimybė 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS14. Standartinis prievadas 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma visiems prietaisams, išskyrus kompiuterių monitorius ir rekonstruotus ir (arba) atnaujintus prietaisus. 

Pagal sutartį pristatoma įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu 

suderinamumu su USB 2.0 pagal standartą IEC 62680-1-3:2018. 

Jeigu gaminyje USB C tipo lizdas neįmontuotas, turi būti suteikiama galimybė be papildomų išlaidų užsisakyti adapterį. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, 

kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

Paaiškinimas. Standartinis USB C™ tipo prievadas 

USB C™ tipo lizdas apibrėžiamas pagal standartą IEC 62680-1-3:2018. Universaliųjų magistralių sąsajos, skirtos duomenims ir maitinimui, 1-3 dalį. 

Bendrieji komponentai. Universaliųjų magistralių C™ tipo kabelių ir jungčių specifikacija. 

TS15. Standartinis išorinis maitinimo šaltinis 

 Taikoma visiems nešiojamiesiems prietaisams, kurių maitinimo šaltinis – 

iki 100 W. 
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Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. SSK12 kriterijų. 

Netaikoma gaminiams, turintiems Qi (belaidžio) įkrovimo galimybę (pvz., 

gaminiams, labai atspariems vandeniui arba dulkėms, kaip antai 

pramoniniams kompiuteriams). 

Pagal sutartį pristatoma įranga turi turėti standartinį USB C™ tipo lizdą 

(prievadą) maitinimui per USB tiekti pagal standartą EN IEC 63002:2017.  

Jeigu gaminyje USB maitinimo tiekimo (MT) lizdas neįmontuotas, turi 

būti suteikiama galimybė be papildomų išlaidų užsisakyti adapterį. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio 

naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis 

brėžinys, kuriame būtų nurodyti maitinimui naudojamų prievadų tipai. 

Paaiškinimas. Standartinis išorinis maitinimo šaltinis 

Išorinių maitinimo šaltinių suderinamumo gairės parengiamos pagal standartą IEC 63002:2016. Identifikavimo ir perdavimo suderinamumo metodas, 

skirtas išoriniams maitinimo šaltiniams, naudojamiems su nešiojamaisiais kompiuteriniais įtaisais. 

TS16. Išorinis maitinimo šaltinis: atjungiamieji kabeliai 

 Taikoma visiems nešiojamiesiems prietaisams, kurių maitinimo šaltinis – 

iki 100 W, išskyrus rekonstruotus ir (arba) atnaujintus prietaisus.   

Dėl rekonstruotų ir (arba) atnaujintų prietaisų žr. SSK13 kriterijų. 

Išorinio maitinimo šaltinio (IMŠ) konfigūraciją turi sudaryti USB IMŠ su 

atjungiamuoju įėjimo kabeliu (arba į IMŠ korpusą integruotu kabeliu) ir 

atjungiamuoju išėjimo kabeliu, kuris jungiamas prie IRT prietaiso. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio 

dokumentus, o juose turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, 

kuriame būtų nurodytos pagrindinės USB IMŠ charakteristikos. 
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TS17. Atgalinis suderinamumas: adapteriai 

 Taikoma stacionariesiems ir nešiojamiesiems kompiuteriams. 

Turi būti įmanoma atskirai įsigyti toliau nurodytų adapterių [pasirinkti iš 

šio sąrašo]: 

 USB-C į A tipo USB;  

 USB-C į VGA;  

 USB-C į HDMI; 

 USB-C į RJ45 (eterneto prievadą). 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti reikiamų adapterių gaminio specifikacijas ir 

kainoraštį. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SSK4. IRT įranga be priedų 

 Taikoma nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir 

išmaniesiems telefonams. 

Papildomų balų skiriama, jeigu atskirai galima įsigyti šių priedų:  

 išorinį maitinimo šaltinį (IMŠ), 

 ausines.  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi nurodyti atitinkamo modelio kainą su šiais priedais 

ir be jų ir atskirai nurodyti kiekvieno priedo kainą. Kainos pasiūlyme taip 

pat turėtų būti aprašyta priedų užsakymo tvarka. 
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5 2 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. ENERGIJOS VARTOJIMAS 
 

Dalykas 

IRT įrangos tiekimas 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS18. Minimalieji kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai  

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma stacionariesiems ir nešiojamiesiems kompiuteriams. 

Kiekvieno pagal sutartį pristatomo įrenginio apskaičiuotasis tipinis energijos suvartojimas (ETES) turi būti ne didesnis už pagal reikalavimus didžiausią 

ETES, nurodytą šio dokumento III priede. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi nurodyti tipinio energijos suvartojimo (ETES) vertę, nustatytą atlikus bandymus ir skaičiavimus pagal standartą IEC 62623:2012. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu arba kitos ženklinimo sistemos ženklu paženklinti ir nurodytus reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi 

atitinkančiais šį kriterijų. Kaip atitikties įrodymas priimami alternatyvių bandymų rezultatai, gauti pagal standartą ISO 17025 akredituotų bandymus 

atliekančių įstaigų, laikantis standarto IEC 62623:2012. 

TS19. Minimalieji monitorių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai 

Taikoma kompiuterių monitoriams. 

Kiekvieno pagal sutartį pristatomo modelio energijos vartojimo 

efektyvumo indeksas turi būti A–D energijos vartojimo efektyvumo klasių, 

kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/20134 II 

priede.  

Taikoma kompiuterių monitoriams nuo 2021 m. kovo 31 d. 

Kiekvieno pagal sutartį pristatomo modelio energijos vartojimo 

efektyvumo indeksas turi būti šių klasių [A–D] [perkančioji organizacija 

turi tai nurodyti pagal toliau pateikiamame paaiškinime aprašytą 

metodiką].  

                                                           
4 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių 

energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 (Tekstas svarbus EEE). 
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Tikrinimas 

Su kiekvienu pristatomu modeliu konkurso dalyvis turi pateikti galiojančią 

energijos vartojimo efektyvumo etiketę, suteiktą pagal ES energijos 

vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369.  

Gaminiai, pažymėti kaip A, B, C ar D klasės, laikomi atitinkančiais šį 

kriterijų.  

Tikrinimas 

Su kiekvienu pristatomu modeliu konkurso dalyviai turi pateikti 

galiojančią energijos vartojimo efektyvumo etiketę, suteiktą pagal ES 

energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 

2017/1369. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus reikalavimus 

atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų. 

Paaiškinimas. Reikalaujamų energijos vartojimo efektyvumo klasių nustatymas 

Perkančioji organizacija turėtų nurodyti konkurso metu galimas dvi aukščiausias ES energijos vartojimo efektyvumo klases, kurioms priklauso bent 25 

Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) užregistruoti monitorių modeliai. 

Nuo 2021 m. kovo 31 d. kompiuterių monitorių tiekėjai, prieš parduodami savo prietaisus Europos rinkoje, juos registruoja duomenų bazėje EPREL. 

Perkančiosios organizacijos (ir naudotojai) gaminių duomenų bazėje galės ieškoti energijos vartojimo efektyvumo etikečių ir gaminių informacinių 

lapų, kuriuose pateikiama informacija apie energijos vartojimo efektyvumo klasę. 

Naudojantis duomenų baze EPREL galima tiesiogiai patikrinti, ar esama reikiamo veiksmingumo ir charakteristikų prietaisų. Pavyzdžiui, gaminio 

informaciniame lape pateikiama informacija apie centimetrais išreikštą ekrano įstrižainę ir taškų skaičiumi išreikštą ekrano skiriamąją gebą. 

TS20. Mažafunkciai kompiuteriniai prietaisai serveriu grindžiamoje aplinkoje  

 Taikoma mažafunkciams kompiuteriams. 

Į šią techninę specifikaciją paprastai gali būti atsižvelgiama serveriu 

grindžiamoje darbo aplinkoje. 

Pagal sutartį pristatoma įranga turi būti klasifikuojama kaip mažafunkcis 

kompiuteris. Kiekvieno pristatomo įrenginio tipinis energijos suvartojimas 

(ETES) turi būti mažesnis už mažafunkciams kompiuteriams taikomą 

ETES_DID, apskaičiuotą II priede.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi nurodyti kWh išreikštą tipinio energijos 

suvartojimo (ETES) vertę, nustatytą atlikus bandymus ir skaičiavimus pagal 

standartą IEC 62623:2012, ir įrodyti, kad prietaisai atitinka II priede 
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mažafunkciams kompiuteriams apskaičiuotą ribinę vertę ETES_DID. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus reikalavimus 

atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų.  

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SSK5. Už kompiuteriams nustatytą ribinę vertę efektyvesnis energijos vartojimas  

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Rekomenduojama šį kriterijų taikyti kartu su staliniams kompiuteriams nustatytu TS18 kriterijumi, jeigu gaminiai skirti intensyviai naudoti su grafika 

susijusiam darbui. 

Balų skiriama, jeigu gaminio energijos vartojimo efektyvumas viršija pagal TS18 kriterijų reikalaujamą vertę ETES_DID. 

Daugiausia gali būti skiriama x balų [nurodyti]. Balų turi būti skiriama proporcingai didesniam energijos vartojimo efektyvumui: 

 per 60 proc. mažiau – x balų; 

 40–59 proc. mažiau – 0,75x balų; 

 25–39 proc. mažiau – 0,50x balų; 

 15–24 proc. mažiau – 0,25x balų. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi nurodyti tipinio energijos suvartojimo (ETES) vertę, nustatytą atlikus bandymus ir skaičiavimus pagal standartą IEC 62623:2012. 

Atitikčiai įrodyti gali būti naudojamas galiojančiame „Energy Star“ sertifikate nurodytas tipinis energijos suvartojimas. 

SSK6. Už monitoriams nustatytą ribinę vertę efektyvesnis energijos vartojimas 

Taikoma kompiuterių monitoriams. 

Taikoma kartu su TS19 kriterijumi. 

Balų skiriama, jeigu gaminys yra aukštesnės nei D energijos vartojimo 

efektyvumo klasės. 

Daugiausia gali būti skiriama x balų [nurodyti]. Balų turi būti skiriama 

Taikoma kompiuterių monitoriams. 

Taikoma kartu su TS19 kriterijumi. 

Balų skiriama, jeigu pagal sutartį pristatoma įranga yra aukščiausios 

konkurso metu gaminių duomenų bazėje (EPREL) užregistruotų monitorių 

modelių energijos vartojimo efektyvumo klasės [X klasės, turi nurodyti 
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proporcingai aukštesnei energijos vartojimo efektyvumo klasei: 

Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė 

Energijos vartojimo 

efektyvumo indeksas  

(EVEI) 

Balai  

A EVEI < 0,30  x balų 

B 0,30 ≤ EVEI < 0,40 0,66x balų 

C 0,40 ≤ EVEI < 0,50 0,33x balų 

Tikrinimas 

Su kiekvienu pristatomu modeliu konkurso dalyvis turi pateikti galiojančią 

energijos vartojimo efektyvumo etiketę, suteiktą pagal ES energijos 

vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369.  

perkančioji organizacija].   

Tikrinimas 

Su kiekvienu pristatomu modeliu konkurso dalyviai turi pateikti 

galiojančią energijos vartojimo efektyvumo etiketę, suteiktą pagal ES 

energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 

2017/1369. 
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6 3 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. PAVOJINGOSIOS MEDŽIAGOS 
 

Dalykas 

IRT įrangos tiekimas 

 

ATRANKOS KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

AK1. Ribojamų cheminių medžiagų kontrolė 

 Taikoma visų susijusių kategorijų gaminiams, išskyrus rekonstruotus 

ir (arba) atnaujintus prietaisus.   

Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad visoje planuojamų tiekti gaminių 

tiekimo grandinėje taikoma ribojamų cheminių medžiagų kontrolės 

sistema. 

Pagal ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistemą gaminiai 

vertinami atsižvelgiant bent į šiuos aspektus: 

 gaminių planavimą ir (arba) projektavimą; 

 tiekėjų atitiktį reikalavimams; 

 analitinius bandymus. 

Taikant ribojamų cheminių medžiagų kontrolės sistemą turi būti 

nurodytos bent cheminės medžiagos, ribojamos pagal RoHS ir, jei 

taikoma, pagal REACH reglamentą (XVII priedą), taip pat į REACH 

kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos (žr. toliau pateikiamą 

paaiškinimą). Įgyvendinant turėtų būti laikomasi standarte IEC 62476 

pateiktų arba lygiaverčių gairių, o nustatant, atsekant ir teikiant 

konkrečią informaciją apie planuojamų tiekti gaminių sudėtį remiamasi 

standarto IEC 62474 medžiagų deklaravimo duomenų baze. Tiekimo 

grandinės dalyvių deklaracijoms surinkti gali būti naudojamasi ir 
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standartu IPC 1752. 

Turi būti renkamos ir nuolat atnaujinamos tiekėjų deklaracijos dėl 

atitinkamų planuojamų tiekti gaminių medžiagų, dalių ir mazgų 

atitikties ribojamų cheminių medžiagų kontrolės reikalavimams. 

Prireikus šios deklaracijos gali būti papildomos tiekėjų audito 

išvadomis ir analitinių bandymų rezultatais.  

Taikant ribojamų cheminių medžiagų kontrolės procedūras turi būti 

užtikrinama, kad gaminių ir tiekėjų atitiktis reikalavimams būtų iš 

naujo vertinama šiais atvejais: 

 pasikeitus ribojamoms cheminėms medžiagoms taikomiems 

reikalavimams; 

 pasikeitus tiekiamoms medžiagoms, dalims ir mazgams; 

 pasikeitus gamybos ir surinkimo operacijoms. 

 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, kuriuose aprašoma taikoma 

sistema bei jos procedūros ir pateikiama įrodymų, kad ji yra 

įgyvendinama. 

Paaiškinimas. Pagal RoHS ir REACH reglamentą reguliuojamų cheminių medžiagų sąrašas 

Dabartinis pagal RoHS ribojamų cheminių medžiagų sąrašas pateikiamas 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 

2015/863, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo, II 

priede. 

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamento) XVII priede 

išvardytos cheminės medžiagos, kurių negalima gaminti, tiekti rinkai ar naudoti, jei jos neatitinka to apribojimo sąlygų. Ribojamų cheminių 

medžiagų sąrašas skelbiamas ir reguliariai atnaujinamas ECHA interneto svetainėje: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.  

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma autorizacijos procedūra, kandidatinis sąrašas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 

dalį skelbiamas ir reguliariai atnaujinamas ECHA interneto svetainėje (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Pagal REACH reglamento 33 straipsnį taikoma konkreti pareiga perduoti informaciją apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, laikomas 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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labai didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įtrauktas į kandidatinį sąrašą. Tokia informacija tiekimo grandinėje turėtų 

būti perduodama neprašant. Pagal Atliekų pagrindų direktyvos 9 straipsnio 1 dalies i punktą tokią pat informaciją visi tiekimo grandinėje dalyvaujantys tiekėjai taip pat 

turi pateikti ECHA (https://echa.europa.eu/scip). Ta informacija bus viešai skelbiama Gaminiuose esančių susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų 

(SCIP) duomenų bazėje. 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS21. Chlorintųjų ir bromintųjų medžiagų ribojimas plastikinėse dalyse 

Taikoma visų susijusių kategorijų gaminiams, išskyrus rekonstruotus ir (arba) atnaujintus prietaisus.   

Pagal sutartį pristatomos įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė nei 25 g (išmaniuosiuose telefonuose – 5 g), turi būti mažai halogenintų 

medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau nei 1000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau nei 1000 ppm 

(0,1 proc. masės dalis) chloro. 

Išimtys taikomos spausdintinėms plokštėms, elektroniniams komponentams, kabeliams ir laidų izoliavimo medžiagoms, ventiliatoriams. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentus, kuriais būtų įrodyta, kad šio reikalavimo laikomasi, t. y.:  

 bandymų duomenis, iš kurių matyti, kad dalyje yra mažiau nei 1000 ppm chloro ir mažiau nei 1000 ppm bromo (gali būti taikomi 

standarte IEC 62321-3-1 arba IEC 62321-3-2 nustatyti bandymų metodai), arba 

 standartu IEC 62474 ar panašiu standartu grindžiamus dokumentus (pvz., dokumentus, parengtus pagal cheminių medžiagų kontrolės 

sistemą, kaip antai analitinių bandymų rezultatus ir tiekėjų atitikties vertinimo išvadas). 

Jeigu taikomos išimtys, turi būti pateikta gamintojo deklaracija. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų. 

SSK7. Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) ribojimas 

 Taikoma visų susijusių kategorijų gaminiams, išskyrus rekonstruotus 

ir (arba) atnaujintus prietaisus.   

Balų turi būti skiriama, jeigu kiekviename iš toliau nurodytų mazgų 

https://echa.europa.eu/scip
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nėra tyčia pridėta daugiau kaip 0,1 proc. (masės dalis) į REACH 

kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų:  

 sumontuotoje pagrindinėje plokštėje (įskaitant CPU, RAM, 

grafikos procesorius); 

 vaizduoklyje (įskaitant foninio apšvietimo įtaisą); 

 korpusuose ir apvaduose; 

 atskiroje klaviatūroje, pelėje ir (arba) jutikliniame kilimėlyje; 

 išoriniuose kintamosios ir nuolatinės srovės maitinimo 

kabeliuose (įskaitant adapterius ir maitinimo blokus). 

Atitiktis turi būti užtikrinama atsižvelgiant į konkurso metu skelbiamos 

naujausios redakcijos REACH kandidatinį sąrašą (žr. toliau pateikiamą 

paaiškinimą). 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją. Gali 

būti naudojami standartu IEC 62474 ar panašiu standartu grindžiami 

dokumentai (pvz., dokumentai, parengti pagal cheminių medžiagų 

kontrolės sistemą, kaip antai analitinių bandymų rezultatai ir tiekėjų 

atitikties vertinimo išvados). 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus 

reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį 

kriterijų. 

Paaiškinimas. Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma autorizacijos procedūra, kandidatinis 

sąrašas 

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma autorizacijos procedūra, kandidatinis sąrašas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 

dalį skelbiamas ir reguliariai atnaujinamas ECHA interneto svetainėje (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Pagal REACH reglamento 33 straipsnį taikoma konkreti pareiga perduoti informaciją apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, laikomas 

labai didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įtrauktas į kandidatinį sąrašą. Tokia informacija tiekimo grandinėje turėtų 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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būti perduodama neprašant. 

SSK8. Netinkamo pakaitalo išvengimas 

 Šis kriterijus taikomas atitinkamiems gaminiams, kuriuose yra plastiko 

minkštiklių ir antipirenų, išskyrus rekonstruotus ir (arba) atnaujintus 

prietaisus.  

Balų skiriama, jeigu pagal RoHS (pavojingųjų medžiagų ribojimo) 

sistemą ribojamų plastiko minkštiklių ir halogenintų antipirenų 

pakaitalai parenkami remiantis lyginamojo pavojingumo vertinimo 

metodais bei priemonėmis, nurodytais Europos cheminių medžiagų 

agentūros arba EBPO Pakaitalų ir alternatyvų vertinimo priemonių 

rinkinyje. 

Tokiu būdu turi būti atliekamas (bent) didesnės kaip 25 g masės 

plastikinėse dalyse naudojamų antipirenų ir plastiko minkštiklių 

pavojingumo vertinimas. 

Tikrinimas 

Turi būti nurodytas alternatyvių plastiko minkštiklių ir antipirenų 

pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro (CAS) 

numeris.  

Konkurso dalyvis turi pateikti įrodymų, kad pasirinktos (-ų) 

alternatyvios (-ių) medžiagos (-ų) vertinimas buvo atliktas lyginamojo 

pavojingumo vertinimo metodais ar priemonėmis, nurodytais Europos 

cheminių medžiagų agentūros (https://echa.europa.eu/assess-compare-

and-select-substitution) arba EBPO Pakaitalų ir alternatyvų vertinimo 

priemonių rinkinyje ((http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus 

reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį 

kriterijų. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 4 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. GYVAVIMO CIKLO PABAIGOS VALDYMAS 
 

7.1 Gaminio projektavimas tinkamo perdirbti 
 

Dalykas 

IRT įrangos tiekimas 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS22. Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų ženklinimas 

 Taikoma stacionariesiems kompiuteriams ir kompiuterių monitoriams. 

Išoriniai plastikiniai korpusai, gaubtai ir apvadai, kurių masė didesnė 

nei 25 g, turi būti paženklinti pagal standartą ISO 11469 ir standarto 

ISO 1043 1 ir 4 dalis. Plastikinės dalys gali būti neženklinamos toliau 

pateikiamame paaiškinime nurodytomis aplinkybėmis. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi nurodyti plastikinių dalių masę, polimerų sudėtį 

ir jų ženklus pagal standartus ISO 11469 ir ISO 1043. Ženklų 

matmenys ir vieta turi būti parodyti iliustracijose.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus 

reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų.  

Paaiškinimas. Plastiko ženklinimo išimtys 

Plastikiniams komponentams ženklinimo reikalavimai netaikomi šiomis aplinkybėmis: 

i) jeigu ženklinimas neįmanomas dėl komponento formos ar dydžio; 

ii) jeigu ženklinimas paveiktų plastikinio komponento veikimą ar funkcijas, taip pat 
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iii) jeigu ženklinimas techniškai neįmanomas dėl naudojamo liejimo būdo. 

Ženklinti nereikalaujama šių plastikinių komponentų: 

i) pakuotės, juostų, etikečių ir tampriųjų apvalkalų; 

ii) laidų, kabelių ir jungčių, guminių dalių, taip pat tokiais atvejais, kai neužtenka paviršiaus ploto, kad ženklai būtų įskaitomi; 

iii) spausdintinių plokščių (SP) sąrankų, PMMA plokščių, optinių komponentų, apsaugos nuo elektrostatinio išlydžio komponentų, apsaugos nuo 

elektromagnetinių trukdžių komponentų, garsiakalbių; 

iv) skaidrių dalių, jeigu ženklai trukdytų tai daliai atlikti funkcijas. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SSK9. Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų tinkamumas perdirbti – atskiriamieji intarpai ir tvirtinimo detalės 

 Taikoma stacionariesiems kompiuteriams ir kompiuterių monitoriams. 

Papildomų balų skiriama, jeigu visose atskirose plastikinėse dalyse, 

kurių masė didesnė nei 25 g, nėra įlietų, kaitinant ar ultragarsu įterptų 

arba įklijuotų metalinių intarpų ar tvirtinimo detalių, nebent tą metalinį 

komponentą nuo plastikinės dalies galima nulaužti arba atskirti 

įprastais įrankiais. Ventiliatorių sparnuotėms šis reikalavimas 

netaikomas. 

Tikrinimas 

Konkurso dalyvis turi pateikti: 

1) dokumentus, iš kurių matyti, kad gaminyje įlietų, kaitinant ar 

ultragarsu įterptų arba įklijuotų metalinių intarpų ar tvirtinimo detalių 

nėra;  

2) jeigu plastikinėse dalyse yra įlietų, kaitinant ar ultragarsu įterptų 

arba įklijuotų metalinių intarpų ar tvirtinimo detalių, dokumentus, iš 

kurių matyti, kaip juos galima nuo plastikinės dalies nulaužti arba 

atskirti įprastais įrankiais, 
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arba 

3) prašymo metaliniam intarpui ir (arba) tvirtinimo detalei netaikyti 

saugos, teisinių ar techninių reikalavimų pagrindą, jeigu to prašoma. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus 

reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

SSK10. Plastikinių korpusų, gaubtų ir apvadų tinkamumas perdirbti. Dažai ir dangos 

 Taikoma stacionariesiems kompiuteriams ir kompiuterių monitoriams. 

Papildomų balų skiriama, jeigu prietaisų plastikinių komponentų dažai 

ir dangos neturi reikšmingo poveikio iš tų komponentų pagamintos 

perdirbtosios plastikinės medžiagos atsparumui perdirbant ir atliekant 

bandymus pagal standartą ISO 180 arba lygiavertį standartą (žr. toliau 

pateikiamą paaiškinimą). 

Ant atskirų plastikinių dalių, kurių masė didesnė nei 25 g, turi nebūti 

lipdukų, dangų, dažų ar apdailos medžiagų, kurie netiktų perdirbti.  

Šis reikalavimas netaikomas: 

 spausdintinės plokštės sąrankoms ir ventiliatorių sparnuotėms; 

 laidams ir kabeliams, jungtims, elektroniniams komponentams, 

optiniams komponentams, akustiniams komponentams, 

elektrostatiniam išlydžiui jautriems (ESD) komponentams ir 

apsaugos nuo elektromagnetinių trukdžių (EMI) 

komponentams; 

 laikantis saugos, teisinių ar techninių reikalavimų privalomiems 

metaliniams intarpams ir (arba) tvirtinimo detalėms. 

 

Tikrinimas  

Paviršiaus dangos (-ų) (lipdukų, dangų, dažų ar apdailos medžiagų) 

tinkamumas perdirbti turi būti įrodomas šiais būdais: 

1) pateikiami bandymų rezultatai, iš kurių matyti, kad dėl paviršiaus 



 

45 

dangos (-ų) Izodo ar Šarpio smūginis tąsumas kambario temperatūroje 

sumažėja ne daugiau kaip 25 proc., kaip išmatuota laikantis standartų 

ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 arba ISO 179-1; vieno bandymo 

rezultatas gali galioti kelioms dalims, jeigu tose dalyse naudojama ta 

pati medžiaga ir atliekami blogiausiu atveju taikomos tos medžiagos 

bandymai,  

arba 

2) bent trys plastiko perdirbėjai atskirai arba bent vienas plastiko 

perdirbėjas, perdirbantis iš elektronikos gaminių gaunamą plastiką ir 

dirbantis savarankiškai (pvz., nesamdomas gamintojo ir (arba) su juo 

nesusijęs arba nesamdomas prekybos organizacijos) pateikia 

pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad tokios paviršiaus dangos 

nesumažina galimybės perdirbti plastiką,  

arba 

3) pateikiami nepriklausomos laboratorijos atliktų bandymų rezultatai. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus 

reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų. 

Paaiškinimas. Poveikis perdirbtosios plastikinės medžiagos atsparumui 

Taikant šį kriterijų, reikšmingas poveikis apibrėžiamas kaip daugiau nei 25 proc. sumažėjęs perdirbtos dervos Izodo smūginis tąsumas, 

išmatuotas pagal standartą ISO 180:2019. Plastikas. Izodo smūginio tąsumo nustatymas. 
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7.2 Gyvavimo ciklo pabaigos valdymas 
 

Dalykas 

Visų IRT prietaisų gyvavimo ciklo pabaigos valdymo paslaugų viešasis pirkimas 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS23. Saugus kompiuterių surinkimas, sanitarinis valymas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Visų IRT prietaisų gyvavimo ciklo pabaigos valdymo paslaugų viešasis pirkimas 

Konkurso dalyviai turi teikti viso gaminio arba jo komponentų, kuriems pagal EEĮA direktyvos VII priedą turi būti taikomas atrankinis apdorojimas, 

pakartotinio panaudojimo arba perdirbimo pasibaigus įrangos naudojimo laikui paslaugą. Teikiant paslaugą turi būti vykdoma ši veikla: 

• surinkimas (grąžinimo sistema); 

• konfidencialus įrangos tvarkymas ir saugus duomenų ištrynimas (nebent tai būtų atlikta pačioje institucijoje);  

• funkciniai bandymai, techninė priežiūra, remontas ir tobulinimas siekiant paruošti gaminius naudoti pakartotinai;  

• pakartotinai naudoti skirtų gaminių perpardavimas; 

• išmontavimas siekiant pakartotinai panaudoti, perdirbti ir (arba) pašalinti komponentus. 

Teikiant šią paslaugą turi būti teikiamos ataskaitos, kokia įrangos dalis paruošta ar perparduota naudoti pakartotinai ir kokia įrangos dalis paruošta 

perdirbti.  

Paruošimas pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti turi būti atliekamas laikantis visų Direktyvos 2012/19/ES (EEĮA direktyvos naujos redakcijos) 8 

straipsnyje ir VII bei VIII prieduose nustatytų reikalavimų ir atsižvelgiant į komponentų, kuriems turi būti taikomas atrankinis apdorojimas, sąrašą (žr. 

toliau pateikiamą paaiškinimą).  
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Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti išsamios informacijos apie įrangos surinkimo, duomenų saugumo, paruošimo naudoti pakartotinai, perpardavimo 

naudoti pakartotinai ir perdirbimo ir (arba) šalinimo tvarką. Sutarties galiojimo laikotarpiu taip pat turi būti pateikti galiojantys EEĮA tvarkymo įmonių, 

kurių paslaugomis bus naudojamasi, atitikties įrodymai. 
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Paaiškinimas. Komponentai, kuriems turi būti taikomas atrankinis EEĮA apdorojimas 

Komponentai, kuriems pagal EEĮA direktyvos VII priedą turi būti taikomas atrankinis apdorojimas: 

1) komponentai, kuriuose yra gyvsidabrio;  

2) baterijos;  

3) didesnės nei 10 cm2 spausdintinės plokštės;  

4) plastikas, kuriame yra bromintųjų antipirenų,  

5) chlorfluorangliavandeniliai (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) arba hidrofluorangliavandeniliai (HFC), angliavandeniliai (HC);  

6) išoriniai elektros kabeliai;  

7) kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB);  

8) komponentai, kuriuose yra ugniai atsparių keraminių pluoštų;  

9) elektrolitiniai kondensatoriai, kuriuose yra susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų;  

10) įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių dujų arba dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (GWP) didesnis nei 15; 

11) ozono sluoksnį ardančios dujos, kurios turi būti apdorojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
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SVS2. Ataskaitos apie galutinę IRT įrangos paskirtį 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma kartu su TS23 kriterijumi. 

Rangovas, apdorojęs visus įrenginius, kad būtų galima juos pakartotinai naudoti, perdirbti arba šalinti, turi pateikti sąraše nurodytos įrangos būklės 

ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyta, kokia įrenginių dalis pakartotinai panaudota arba perdirbta, ir ar jie liko ES, ar buvo eksportuoti. 

Dėl ES perdirbamos įrangos ir komponentų turi būti priimamos šios tvarkymo įmonių atitikties įrodinėjimo priemonės: 

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

 trečiosios šalies atliekamas standarte EN 50625-1 nustatytų techninių reikalavimų atitikties sertifikavimas arba lygiavertė atitikties patvirtinimo 

sistema. 

Jeigu įranga ir komponentai pakartotinai naudoti ar perdirbti eksportuojami, rangovai turi pateikti šią vežimo ir tvarkymo informaciją:  

 pakartotinai naudoti skirtos įrangos vežimo informaciją pagal Direktyvos 2012/19/ES (EEĮA direktyvos) VI priedą.  

Eksportuojant EEĮA tvarkyti ne ES, būtinas trečiosios šalis atliekamas prie šio kriterijaus išdėstytų su EEĮA susijusių minimaliųjų reikalavimų arba 

standarte EN 50625-1 nustatytų techninių reikalavimų atitikties sertifikavimas arba lygiavertė atitikties patvirtinimo sistema. 
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8 5 SRITIES ES ŽVP KRITERIJAI. REKONSTRUOTA IR (ARBA) ATNAUJINTA ĮRANGA 
 

8.1 Rekonstruotos ir (arba) atnaujintos IRT įrangos tiekimas 
 

Dalykas 

Rekonstruotos ir (arba) atnaujintos IRT įrangos tiekimas 

 

ATRANKOS KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

AK2. Rekonstravimo ir (arba) atnaujinimo proceso kokybė 

(tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 

Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 

Konkurso dalyvis turi įgyvendinti kokybės užtikrinimo ir (arba) kokybės kontrolės procedūras, kad būtų užtikrinta minimali pagal sutartį 

pristatomos įrangos kokybė (žr. toliau pateikiamą paaiškinimą). Kokybės užtikrinimo ir kontrolės procedūras turi sudaryti bent šie etapai: 

 patikrinimas; 

 pakartotinis apdorojimas (pvz., remontas, pakeitimas arba tobulinimas), jei to reikia; 

 valymas;  

 bandymas; 

 laikymas; 

 pakavimas ir vežimas. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti išsamios informacijos apie kokybės užtikrinimo ir (arba) kokybės kontrolės procedūras, nustatytas siekiant 

užtikrinti pagal sutartį pristatomos įrangos kokybę. 
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Kaip atitikties įrodymas gali būti priimamos trečiųjų šalių sertifikuotos rekonstravimo ir (arba) atnaujinimo valdymo sistemos, atitinkančios 

šiuos (arba lygiaverčius) standartus: 

 standartus ISO 9001 ir ISO 14001/EMAS atitinkančios kokybės valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistemos, apimančios pirmiau 

nurodytų etapų kokybės užtikrinimo ir (arba) kokybės kontrolės procedūras;  

 standartą BS 8887‑220:2010. Projektavimas atsižvelgiant į gamybą, surinkimą, išardymą ir perdirbimą pasibaigus naudojimo laikui 

(MADE). Atnaujinimo procesas. Specifikacija (taikoma atnaujinimo procesams); 

 standartą BS 8887-240:2011. Projektavimas atsižvelgiant į gamybą, surinkimą, išardymą ir perdirbimą pasibaigus naudojimo laikui 

(MADE). Rekonstravimas (taikoma rekonstruotai ir (arba) atnaujintai įrangai); 

 standartą EN 50614:2020, jeigu įranga iš pradžių buvo išmesta kaip EEĮA, o vėliau paruošta pakartotinai naudoti pagal tą pačią paskirtį, 

kokiai buvo sukurta. 

Paaiškinimas. Kokybės užtikrinimo lygiai 

Viešojo pirkimo vykdytojas turėtų nustatyti minimaliuosius kokybės reikalavimus pagal toliau pateikiamus pavyzdžius: 

 estetinė kokybė: didesniu nei 20 cm atstumu turėtų nesimatyti estetinių trūkumų; 

 pradiniai gamykliniai nuostačiai: turi būti atkurti gaminių pradiniai gamykliniai nuostačiai ir panaikintas bet koks blokavimas, kad 

gaminius būtų galima naudoti; 

 gaminius turi būti įmanoma tobulinti įdiegiant naujausią pirminės įrangos gamintojo palaikomą aparatinę programinę įrangą (jeigu 

taikoma ir techniškai įmanoma). 

Turi būti pateikta naudojimosi instrukcija. Jeigu fizinių naudojimosi instrukcijų nėra, jei įmanoma, turėtų būti pateikta gamintojo parengtos 

naudojimosi instrukcijos nuoroda.  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS24. Rekonstruoto ir (arba) atnaujinto gaminio garantija 

Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. 

Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 

Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. 

Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 
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Konkurso dalyvis turi pateikti gaminius, kuriems taikoma X metų 

[bent vienus metus] galiojanti garantija.  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinį garantijos įrodymą. 

Konkurso dalyvis turi pateikti gaminius, kuriems taikoma X metų 

[bent dvejus metus] galiojanti garantija.  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinį garantijos įrodymą. 

TS25. Įkraunamųjų baterijų patvarumas  

Taikoma rekonstruotai mobiliajai įrangai (knyginiams kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams), kurioje 

įtaisyta nauja baterija.  

Baterijos patvarumas turi būti didesnis nei 300 baterijos ciklų (išlaikant 

≥80 proc. būklę).  

Bandymai turi būti atliekami laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017 

arba lygiaverčio standarto.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal 

standartą ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų, 

laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus 

reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį 

kriterijų.  

Taikoma rekonstruotai mobiliajai įrangai (knyginiams kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams), kurioje 

įtaisyta nauja baterija. 

 Baterijos patvarumas turi būti didesnis nei 500 ciklų (išlaikant 

≥80 proc. būklę) arba 

 baterijos patvarumas turi būti didesnis nei 300 ciklų (išlaikant 

≥90 proc. būklę). 

Bandymai turi būti atliekami laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017 

arba lygiaverčio standarto.  

Tikrinimas 

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal 

standartą ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų, 

laikantis standarto IEC EN 61960-3:2017.  

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus 

reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį 

kriterijų.  

TS26. Informacija apie įkraunamųjų baterijų patvarumą 

Taikoma rekonstruotai mobiliajai įrangai (knyginiams kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams), kurioje 

įtaisyta naudota baterija.  

Konkurso dalyvis turi pasiūlyme nurodyti mažiausius naudotos baterijos būklės lygius (pvz., >80 proc.).  

Tikrinimas 
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Konkurso dalyviai turi pateikti informacijos apie pagal sutartį pristatomos mobiliosios įrangos baterijų būklę. 

TS27. Minimalieji elektrinių eksploatacinių savybių reikalavimai 

 Taikoma rekonstruotai mobiliajai įrangai (knyginiams kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams), kurioje 

įtaisyta nauja baterija. 

Baterija turi atitikti su elektra susijusių bandymų kriterijus pagal 

standartą IEC EN 61960-3:2017. 

Tikrinimas   

Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus pagal 

standartą ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų. 

Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytus 

reikalavimus atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį 

kriterijų. 

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SSK11. Didesnis įkraunamųjų baterijų patvarumas 

 Taikoma rekonstruotai mobiliajai įrangai (knyginiams kompiuteriams, 

planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams), kurioje 

įtaisyta nauja baterija. 

Papildomų balų skiriama, jeigu baterijos patvarumas yra didesnis nei 

500 ciklų (išlaikant ≥80 proc. pradinės vardinės talpos), proporcingai 

užtikrinamų papildomų ciklų skaičiui. 

Tikrinimas 

Bandymai turi būti atliekami laikantis standarto IEC EN 61960-

3:2017. Konkurso dalyviai turi pateikti bandymų rezultatus, gautus 

pagal standartą ISO 17025 akredituotų bandymus atliekančių įstaigų. 
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SSK12. Standartinis išorinis maitinimo šaltinis 

 Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. 

Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 

Taikoma nešiojamiesiems kompiuteriniams prietaisams, kurių 

maitinimo šaltinis – iki 100 W. 

Netaikoma gaminiams, turintiems tik Qi įkrovimo galimybę (pvz., 

gaminiams, labai atspariems vandeniui arba dulkėms, kaip antai 

pramoniniams kompiuteriams). 

Papildomų balų skiriama, jeigu pagal sutartį pristatoma įranga turi 

standartinį USB C tipo lizdą maitinimui tiekti pagal standartą 

EN IEC 63002:2017.  

Jeigu gaminyje USB maitinimo tiekimo (MT) lizdas neįmontuotas, turi 

būti suteikiama galimybė be papildomų išlaidų užsisakyti adapterį. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio 

naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis 

brėžinys, kuriame būtų nurodyti maitinimui naudojamų prievadų tipai. 

Paaiškinimas. Standartinis išorinis maitinimo šaltinis 

Išorinių maitinimo šaltinių suderinamumo gairės parengiamos pagal standartą IEC 63002:2016. Identifikavimo ir perdavimo suderinamumo 

metodas, skirtas išoriniams maitinimo šaltiniams, naudojamiems su nešiojamaisiais kompiuteriniais įtaisais. 

SSK13. Išorinis maitinimo šaltinis: atjungiamieji kabeliai 

 Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. 

Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 

Papildomų balų skiriama, jeigu išorinio maitinimo šaltinio (IMŠ) 

konfigūraciją sudaro IMŠ su atjungiamuoju įėjimo kabeliu (arba į IMŠ 

korpusą integruotu kabeliu) ir atjungiamuoju išėjimo kabeliu, kuris yra 
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jungiamas prie IRT prietaiso. 

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio 

naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis 

brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų IMŠ tipai. 

 

8.2 Su rekonstruotos ir (arba) atnaujintos IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis 
 

Dalykas 

Su rekonstruotos ir (arba) atnaujintos IRT įrangos tiekimu susijusi paslaugų teikimo sutartis 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TS28. Ilgesnės trukmės paslaugų teikimo sutarties sudarymas 

 Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. 

Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 

Konkurso dalyvis turi bent X metų [turi būti nurodyta] teikti 

paslaugas, išsamiai apibūdintas Paslaugų lygio reikalavimų dokumente 

(žr. toliau pateikiamą paaiškinimą).  

Tikrinimas  

Konkurso dalyvis turi pateikti rašytinę deklaraciją, kad pristatytiems 

gaminiams bus suteikta garantija, atitinkanti sutartyje nustatytas 

specifikacijas ir susijusį susitarimą dėl paslaugų lygio. 

Paaiškinimas. Paslaugų lygio reikalavimų pavyzdžiai  

Paslaugų lygio reikalavimų dokumente apibūdinama, kaip klientui turėtų būti teikiama paslauga. Toliau pateikiama galimų paslaugų lygio 
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reikalavimų pavyzdžių.  

 Galimybė naudotis rekonstruotojo ir (arba) gamintojo garantija: garantijos registravimas; dokumentų ar įrodymų, reikalingų norint 

pasinaudoti garantija, tvarkymas; naudojimasis garantija viešojo sektoriaus institucijos interesais (garantijos galiojimo laikotarpiu); su 

rekonstruotoju vykdomi tolesni veiksmai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi rekonstruotojo garantijos sąlygų.  

 Paėmimas ir grąžinimas: gaminys (-iai) paimamas (-i) iš konkrečios viešojo sektoriaus institucijos patalpų vietos ir grąžinamas (-i) į 

konkrečią viešojo sektoriaus institucijos patalpų vietą. Galima prašyti ir alternatyvių galimybių patogiai grąžinti gaminius. 

 Gedimų valdymas: užtikrinamas veiksmingas vienas kontaktinis punktas, kur reikėtų kreiptis iškilus techniniams klausimams ir 

problemoms, paskiriamas už klausimo sprendimą atsakingas asmuo, pranešama apie sprendimo eigą, skaidriai užtikrinama prieiga prie 

garantijų duomenų bazės (nepaisant to, kas tuos garantijų duomenis tvarko), kad būtų galima patikrinti garantijos būseną ir dar 

neišspręstų incidentų būseną.  

 Galimybė naudotis diagnostikos ir remonto priemonėmis: galimybė naudotis visais techniniais įrankiais, kurių reikia aparatinės įrangos 

diagnostikai ir taisymui atlikti; galimybė išklausyti techninius mokymus, būtinus norint tapti sertifikuotu remonto techniku; galimybė 

(netaikant išimtinių sąlygų) tapti sertifikuotu techniniu partneriu (atlikti garantinį remontą). 

 Baterijų įtraukimas: į paslaugas aiškiai įtraukiami atitinkamų gaminių įkraunamųjų baterijų defektai, pvz., tai, kad baterija neįsikrauna 

arba sugedusi baterijos jungtis. Laipsniškas baterijos talpos mažėjimas dėl naudojimo negali būti laikomas defektu, nebent dėl tokio 

mažėjimo taikoma paskesniame punkte išdėstyta baterijų pakeitimo politika. 

 Baterijų pakeitimo politika: į paslaugas įtraukiamas baterijų, neatitinkančių su ciklų skaičiumi išreikštu patvarumu susijusių minimaliųjų 

veikimo sąlygų, pakeitimas (žr. TS25 ir TS26 kriterijus, susijusius su įkraunamųjų baterijų patvarumu).  

 Gedimų statistinių duomenų teikimas: teikiami aukšto lygmens, subendrinti, anoniminiai ir neatsekami statistiniai duomenys apie 

incidentų tipus (pobūdį ir skaičių), problemas ir diagnostiką, susijusius su pagal sutartį tiekiamais gaminiais. 

 Incidentų valdymas, problemų valdymas ir prevencinė techninė priežiūra: ši paslauga apima visus veiksmus, būtinus, kad IRT gaminiai 

nuolat puikiai veiktų arba kad trūkumų turintis gaminys ar vienas iš jo komponentų vėl imtų puikiai veikti, be kita ko, tai apima incidentų 

valdymą, problemų valdymą ir prevencinę techninę priežiūrą. Prevencinė techninė priežiūra per garantijos galiojimo laikotarpį apima OS 

ir saugumo atnaujinimų užtikrinimą sutarties galiojimo laikotarpiu. 

 Tobulinimas: po tam tikro laiko (pvz., trejų metų) gali būti įvertinamos tobulinimo galimybės ir atsižvelgiama į tokius eksploatacinius 

aspektus kaip CPU, atmintis ir (arba) diskas.  

 Remontas ir (arba) pakeitimas: įprastai naudojami gaminiai, sulūžę ar sugedę per pratęstą garantijos galiojimo laikotarpį, remontuojami 
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arba pakeičiami tokių pat arba geresnių eksploatacinių charakteristikų gaminiais. Įtraukiami ir su aparatine programine įranga susiję 

gedimai. Pakeitus prietaiso dalį, atsarginei daliai turi būti taikoma tokio pat lygio ir trukmės ilgesnė garantija, kokia galiojo pakeistajai 

daliai. Ilgesnė garantija galioja ir aparatinei, ir programinei įrangai, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. 

 Įsipareigojimas pirmiausia remontuoti ir (arba) tobulinti: įvykus gedimams, paslaugų teikėjas įsipareigoja, jeigu techniškai įmanoma, 

suteikti galimybę rinktis įrangą remontuoti ir (arba) tobulinti, užuot ją pakeitus. 

 

 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SVS3. Paslaugų teikimo sutartis 

 Taikoma rekonstruotų ir (arba) atnaujintų gaminių viešajam pirkimui. 

Įtraukiama į kitą viešojo pirkimo srautą nei naujų gaminių viešojo 

pirkimo. 

Taikoma kartu su TS28 kriterijumi, susijusiu su ilgesnės trukmės 

paslaugų teikimo sutarties sudarymu.  

Konkurso dalyvis turi periodiškai [dėl dažnumo turi susitarti viešojo 

pirkimo vykdytojas ir tiekėjas] teikti visų kiekybinių rodiklių, 

pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių ir kitų susitarime dėl paslaugų 

lygio nustatytų rodiklių laikymosi ataskaitą. 

Paaiškinimas. Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių pavyzdžiai  

Subendrintas 1 PVRR – išspręsti incidentai: per incidentams išspręsti skirtą laiką išspręstų incidentų skaičius per mėnesį, palyginti su visų per tą 

mėnesį užregistruotų arba per ankstesnį mėnesį užregistruotų, bet dar neišspręstų incidentų skaičiumi. Mėnesio siektina reikšmė ≥90 proc. 

Subendrintas 2 PVRR – įsipareigojimas pirmiausia remontuoti: incidentų, išspręstų gaminį suremontavus arba patobulinus, skaičius, palyginti su 

incidentų, išspręstų gaminį pakeitus, skaičiumi. 
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9 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS 

 

Gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) įvertinimas – metodas, kurį galima taikyti visoms IT įrangos 

turėjimo sąnaudoms (ir galbūt kai kurioms išorinio poveikio aplinkai sąnaudoms) 

apskaičiuoti. Šis metodas padeda priimti sprendimus dėl veiksmingų ilgalaikių investicijų, 

nes kai kurie sąnaudų aspektai sprendimus priimančiam asmeniui gali ne iš karto būti 

akivaizdūs, pvz., siekiant mažesnių gyvavimo ciklo sąnaudų, didesnio nešiojamosios įrangos 

patvarumo ir mažesnių remonto bei tobulinimo sąnaudų gali reikėti didesnių pradinių 

investicijų. Atsižvelgiant į išorinio poveikio sąnaudas, GCS įvertinimas yra ypač svarbus 

didesniam aplinkosauginiam veiksmingumui užtikrinti. 

 

Apskaičiuojant GCS paprastai atsižvelgiama į šias sąnaudas: 

 įsigijimo sąnaudas, 

 pristatymo ir įdiegimo sąnaudas; 

 priežiūros ir (arba) techninės priežiūros sąnaudas; 

 naudojimo sąnaudas (energijos suvartojimą); 

 rinkliavas, mokesčius ir kitas sąnaudas; 

 išorinio poveikio sąnaudas (su energijos vartojimu susijusį išmetamo CO2 kiekį). 

 

Jeigu energijos suvartojimas naudojant įrangą įskaitomas į GCS, taigi laikomas su 

sąnaudomis susijusio sutarties skyrimo kriterijaus dalimi, toks energijos suvartojimas 

neturėtų būti dar kartą įtraukiamas ir į kitus sutarties skyrimo kriterijus. Tačiau galima GCS 

įvertinimą puikiai suderinti su techninėmis specifikacijomis, kuriomis nustatomi minimalieji 

energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, pvz., įtrauktosiomis į šiuos ES ŽVP kriterijus 

(TS18, TS19 ir TS20). 

 

Taip pat galima GCS įvertinimą suderinti su sutarties skyrimo kriterijais, grindžiamais kitais 

aplinkosauginio veiksmingumo aspektais, pvz., patvarumu, tinkamumu perdirbti ir su 

gyvavimo ciklo pabaiga susijusiais dalykais. 

 

Visos gaminio naudojimo laiko pailginimo strategijos, kaip antai tinkamumas remontuoti ir 

tobulinti (be kita ko, galimybė įsigyti atsarginių dalių ir jų naudojimo ekonominis 

veiksmingumas), patikimi projektavimo sprendimai, patvarumas ir pakeitimas (pvz., 

baterijų), GCS požiūriu yra svarbios. Tačiau atsižvelgti į šiuos aspektus apskaičiuojant GCS 

sutarties skyrimo etapu tikriausiai būtų sunku, nes negalima manyti, kad šios sąnaudos 

ir (arba) nauda tikrai bus, ir įvertinti jų finansiškai. Taigi pagal ES ŽVP kriterijus siūloma į 

šiuos aspektus atsižvelgti taikant šiame dokumente išdėstytas technines specifikacijas ir 

sutarties skyrimo kriterijus. 

 

Daugiau informacijos apie GCS įvertinimą ir skaičiavimo pagalbinių priemonių pateikiama 

čia: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


 

59 

I PRIEDAS. Baterijų bandymai pagal standartą IEC EN 61960-3:2017 

Parametras Aprašymas Baterijos priėmimo kriterijai 

Iškrovos efektyvumas 

20 °C temperatūroje 

(vardinė talpa) 

Šiuo bandymu tikrinama baterijos 

vardinė talpa. 

100 proc. vardinės talpos (C5 Ah)5 

Iškrovos efektyvumas –

20 °C temperatūroje 

(vardinė talpa) 

Šiuo bandymu nustatoma baterijos talpa 

žemoje temperatūroje. 

30 proc. vardinės talpos (C5 Ah) 

Didelės spartos iškrovos 

efektyvumas 20 °C 

temperatūroje 

Šiuo bandymu nustatoma baterijos talpa, 

kai ji iškraunama didele sparta. Šio 

bandymo atlikti nereikia, jeigu baterija 

neskirta naudoti tokia sparta (1 ItA). 

60 proc. vardinės talpos (C5 Ah) 

Įkrovos (talpos) išlaikymas 

ir atkūrimas 

Šiuo bandymu nustatoma: 1) talpa, kurią 

išlaiko ilgai (28 dienas) laikyta baterija, 

ir 2) talpa, kurią galima atkurti vėliau 

bateriją vėl įkrovus. 

60 proc. vardinės talpos (C5 Ah) 

Įkrovos (talpos) išlaikymas 

ilgai laikius bateriją 

Šiuo bandymu nustatoma talpa, kurią 

pasiekia ilgai (90 dienų) laikyta 50 proc. 

įkrauta baterija vėliau ją įkrovus. 

85 proc. vardinės talpos (C5 Ah) 

Patvarumas ciklais Šiuo bandymu nustatomas įkrovos ir 

iškrovos ciklų skaičius, kurį pasiekus 

baterijos talpa gerokai sumažėja. 

 

60 proc. vardinės talpos (C5 Ah) po 

300 ciklų 

 

Elektrostatinis išlydis 

 

Šiuo bandymu įvertinama, ar baterija 

išlaiko elektrostatinį išlydį. 

Veikia 

 

 

 

                                                           
5 Elektros energijos kiekis, kurį, remiantis gamintojo deklaracija, elementas gali tiekti per 5 valandas. 
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II PRIEDAS. Mobiliosios įrangos patvarumo bandymai 

Bandymas  Bandymo metodas Mažiausios ribinės vertės Funkcinių charakteristikų 

reikalavimai 

Atsitiktinis 

kritimas 

 

IEC 60068 2-31 dalis. Ec 

bandymas (Laisvasis 

kritimas, 1 procedūra) 

arba  

MIL-STD-810G w / 1 

PAKEITIMAS 

Kritimo bandymas: 516.7 

metodas. Smūgis (IV 

procedūra) 

arba 

MIL-STD-810H 

516.8 metodas. Smūgis 

(IV procedūra) 

PAGRINDINIAI KRITERIJAI  

Knyginis arba planšetinis 

kompiuteris turi būti metamas bent 

iš 45 cm aukščio (modifikuoto 

kritimo bandymo aukščio) ant 

nesideformuojančio paviršiaus. 

Gaminys turi bent kartą atsitrenkti 

kiekvienu apatiniu šonu ir kiekvienu 

apatiniu kampu.  

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI  

Knyginis arba planšetinis kompiuteris 

turi būti metamas bent iš 76 cm (30 

colių6) aukščio ant nesideformuojančio 

paviršiaus. Gaminys turi bent kartą 

atsitrenkti kiekvienu apatiniu šonu ir 

kiekvienu apatiniu kampu.  

Atlikus bet kurį iš nurodytųjų 

nepalankių sąlygų bandymų, 

gaminys turėtų: 

1. įprastai įsijungti ir veikti: 

 laikas, per kurį gaminys 

įsijungia arba tęsia darbą, dėl 

bandymo neturėtų pailgėti 

daugiau kaip 50 proc.; 

 naudojant įprastas programas 

negali būti pastebimų 

veikimo sutrikimų;  

 gaminys negali patirti tokios 

didelės žalos, kad jo nebūtų 

galima įprastai naudoti; 

2. nekelti pavojaus galutiniam 

naudotojui: 

 negali suskilti korpusas ar 

vaizduoklis arba dėl patirtos 

žalos atsirasti kitokių aštrių 

iškyšų, į kurias naudotojas 

galėtų susižeisti; 

 negali įvykti jokių elektrinių 

Nepalankios 

temperatūros 

sąlygos 

IEC 60068  

2-1 dalis. A bandymas. 

Šaltis  

2-2 dalis. B bandymas. 

Sausoji šiluma 

arba  

MIL-STD-810G w / 1 

PAKEITIMAS 

Turi būti atliekami mobiliosios įrangos bandymų ciklai: įranga bent 48 

valandas laikoma atitinkamoje temperatūroje:  

 ≥60 °C aukštoje temperatūroje; 

 ≤−30 °C žemoje temperatūroje. 

Turi būti atliekami mobiliosios įrangos bandymų ciklai: įranga bent 4 valandas 

naudojama atitinkamoje temperatūroje: 

 ≥40 °C veikimo temperatūroje; 

                                                           
6 JAV gynybos departamento standartas MIL-STD-810G, 516.6 metodas. VI specifikacija. Kritimo gabenant bandymas.  
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Bandymas  Bandymo metodas Mažiausios ribinės vertės Funkcinių charakteristikų 

reikalavimai 

Aukšta temperatūra: 501.6 

metodas. Įprastinis karštis 

(A2) 

Žema temperatūra: 502.6 

metodas. Įprastinis šaltis 

(C1) 

arba 

MIL-STD-810H 

501.7 metodas. Aukšta 

temperatūra. Įprastinis 

karštis (A2) 

502.7 metodas. Žema 

temperatūra. Įprastinis 

šaltis (C1) 

 ≥−20 °C veikimo temperatūroje. 

 

komponentų gedimų arba 

atsirasti galimybė juos 

pasiekti, kad dėl to galėtų 

kilti pavojus naudotojo 

saugumui. 

 

 

Ekrano 

tamprumas 

 

Konkurso dalyvis turi 

patvirtinti bandymo įrangą 

ir naudojamą sąranką. 

Be kita ko, taikomi šie 

bandymų standartai:   

ISO 1518-1:2019 Dažai ir 

lakai. Atsparumo 

įbrėžimui nustatymas. 1 

dalis. Pastoviosios 

apkrovos metodas 

ISO 1518-:2019 Dažai ir 

lakai. Atsparumo 

įbrėžimui nustatymas. 2 

dalis. Kintamosios 

apkrovos metodas 

ASTM C1895-19, 

 Padėjus gaminį ant plokščio paviršiaus, 

turi būti atliekami du apkrovos 

bandymai:  

 ekrano dangtis (knyginių 

kompiuterių) arba ekranas 

(planšetinių kompiuterių) turi būti 

tolygiai veikiamas bent 50 kg 

apkrova;  

 maždaug 3 cm skersmens plotas 

ekrano centre turi būti veikiamas 

bent 25 kg apkrova.  



 

62 

Bandymas  Bandymo metodas Mažiausios ribinės vertės Funkcinių charakteristikų 

reikalavimai 

naudojant kiečio bandymų 

pieštuką su spiraline 

spyruokle ir 1 mm 

skersmens rutuliniu 

karbido galiuku (pagal 

standartą ISO 1518) 

Atsparumas 

smūgiui 

IEC 60068  

2-27 dalis. Ea bandymas ir 

nurodymai. Smūgis 

2-47 dalis. Bandymai. 

Bandinių tvirtinimas 

darant vibracinius, 

smūginius ir panašius 

dinaminius bandymus 

 Gaminys turi būti iš viršaus, apačios, 

dešinės, kairės, priekio ir galo tris 

kartus bent po 6 ms veikiamas bent 

40G pikiniu pusės sinusoidės impulsu.  

Atsparumas 

vibracijai 

IEC 60068  

2-6 dalis. Fc bandymas. 

(Sinusinė) vibracija  

2-47 dalis. Bandymai. 

Bandinių tvirtinimas 

darant vibracinius, 

smūginius ir panašius 

dinaminius bandymus 

 Minimalioji specifikacija:  

kiekvienos gaminio viršaus, apačios, 

dešinės, kairės, priekio ir galo ašies 

galas turi būti bent vieną dažnio 

švytavimo ciklą veikiamas 

randomizuotais sinusiniais nuo 5 Hz 

bent iki 250 Hz dažnių diapazono 

virpesiais.  

Apsauga nuo 

dulkių 

patekimo  

IEC 60529 Gaubtų 

sudaromos apsaugos 

laipsniai  

arba 

MIL-STD-810G. 510.5 

metodas. I procedūra. 

Smėlis ir dulkės. Vėjo 

 IP-6x – dulkių nepatenka; užtikrinta 

visiška apsauga nuo sąlyčio. 
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Bandymas  Bandymo metodas Mažiausios ribinės vertės Funkcinių charakteristikų 

reikalavimai 

nešamos dulkės 

arba  

MIL-STD-810H. 510.7 

metodas. I procedūra. 

Smėlis ir dulkės. Vėjo 

nešamos dulkės 

 

Apsauga nuo 

vandens 

patekimo  

IEC 60529 Gaubtų 

sudaromos apsaugos 

laipsniai  

arba 

MIL-STD-810G. 506.5 

metodas. I procedūra. 

Lietus ir lietaus šuorai  

arba 

MIL-STD-810H. 506.6 

metodas. I procedūra. 

Lietus 

 

 

 IP x5 – iš bet kurios pusės ant gaubto 

čiurkšlėmis pilamas vanduo turi 

nepadaryti žalingo poveikio. 
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III PRIEDAS. Kompiuteriams taikomi minimalieji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (grindžiami kompiuteriams skirta 

„Energy Star“ 7.1 specifikacija)  

Apskaičiuotas stalinių kompiuterių, integruotųjų stalinių kompiuterių ir knyginių kompiuterių tipinis energijos suvartojimas (ETES) turi būti ne 

didesnis už didžiausiąjį TES (ETES_DID), apskaičiuotą toliau nurodytu būdu. 

ETES_DID lygtis: 

ETES_DID = (1 + NORMAMŠ) × (TESBAZĖ + TESATMINTIES + TESGRAFIKOS + TESKAUPIKLIO + TESINT_VAIZDUOKLIO + TESPERJUNGIMO + TESETE + 

TESNEŠ_PROF_KOMPIUTERIŲ) 

Čia: 

 NORMAMŠ – norma, numatyta maitinimo šaltiniams, atitinkantiems 1 lentelė lentelėje nustatytus neprivalomus griežtesnius efektyvumo lygio reikalavimus; tų 

reikalavimų neatitinkantiems maitinimo šaltiniams taikoma 0 norma; 

 TESBAZĖ – 2 lentelė lentelėje nustatyta bazinė norma; taip pat 

 TESGRAFIKOS – 2 lentelė lentelėje nustatyta norma, taikoma atskiriesiems grafikos procesoriams, išskyrus integruotuosius grafikos procesorius turinčias sistemas, 

nes joms norma netaikoma, arba stalinius kompiuterius bei integruotuosius stalinius kompiuterius, kuriuose grafikos procesorių perjungimo funkcija įjungta kaip 

numatytoji, nes jiems taikoma TESPERJUNGIMO norma; taip pat 

 TESATMINTIES, TESKAUPIKLIO, TESINT_VAIZDUOKLIO, TESPERJUNGIMO, TESETE ir TESNEŠ_PROF_KOMPIUTERIŲ – 3 lentelė lentelėje nustatytos priedų normos. 

1 lentelė.  Maitinimo šaltinio efektyvumo norma  

Maitinimo 

šaltinio 

tipas 

Kompiuterio 

tipas 

Mažiausias efektyvumas esant nustatytai 

vardinės išėjimo srovės proporcijai 
Mažiausias 

vidutinis 

efektyvumas 

NormaMŠ 

10 proc. 20 proc. 50 proc. 100 proc. 
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Vidinis MŠ 

Stalinis 

kompiuteris 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Integruotasis 

stalinis 

kompiuteris 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

2 lentelė. Staliniams kompiuteriams arba integruotiesiems staliniams kompiuteriams ir knyginiams kompiuteriams taikomos bazinės 

TES normos (TESBAZĖ) 

Kategorijos 

pavadinimas 

Grafikos 

procesoriaus 

galimybės 

Staliniai arba integruotieji staliniai 

kompiuteriai 

Veiksmingumo rodiklis 

(P) 
Bazinė norma 

0 

Bet kokie 

grafikos 

procesoriai 

dGfx ≤ G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 Integruotieji 

grafikos 

procesoriai 

arba grafikos 

procesoriai su 

perjungimo 

funkcija 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Atskirieji 

grafikos 

procesoriai 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 
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Kategorijos pavadinimas Knyginiai kompiuteriai 

 
Veiksmingumo 

rodiklis (PV) 
Bazinė norma 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

3 lentelė.  Staliniams kompiuteriams, integruotiesiems staliniams kompiuteriams, mažafunkciams kompiuteriams ir knyginiams 

kompiuteriams taikomos funkcinių priedų normos 

Funkcija 
Stalinis 

kompiuteris 

Integruotasis 

stalinis 

kompiuteris 

Knyginis 

kompiuteris 

TESATMINTIES (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TESGRAFIKOS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
k

o
s 

p
ro

ce
so

ri
ų

 k
at

eg
o

ri
ja

 v
ii

i G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 
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G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128; 

kadrų buferio 

duomenų ilgis < 192 

bitai) 

115 

G7 

(FB_BW > 128; 

kadrų buferio 

duomenų ilgis ≥ 192 

bitai) 

130 

TESPERJUNGIMO (kWh) 0,5 x G1 Netaikoma 

TESETE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15 + 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10 + 

0,30) 

TESKAUPIKLIO (kWh) xi 26 2,6 

TESINT_VAIZDUOKLIO (kWh) xii Netaikoma 

8,76 x 0,35 x (1 + 

EP) x (4 x r +0,05 

x A) 

8,76 x 0,30 x (1 + 

EP) x (2 x r +0,02 x 

A) 

TESNEŠ_PROF_KOMPIUTERIŲ (kWh) xii Netaikoma 4,0 

 

1 lygtis. Veiksmingesnių integruotųjų vaizduoklių normos apskaičiavimas 

0 – veiksmingesnių vaizduoklių nėra 

EP = 0,3 – veiksmingesnis vaizduoklis d < 27 
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0,75 – veiksmingesnis vaizduoklis d ≥ 27 

 

Čia:  

vi  TESATMINTIES priedo norma – taikoma už kiekvieną sistemoje įdiegtą GB.  

vii  TESGRAFIKOS priedo norma – taikoma tik už pirmą sistemoje įdiegtą dGfx, bet ne už grafikos procesorių su perjungimo funkcija.  

viii  FB_BW – vaizduoklio kadrų buferio juostos plotis gigabaitais per sekundę (GB/s). Šis gamintojo deklaruojamas parametras turėtų būti 

apskaičiuojamas taip: (duomenų perdavimo sparta [MHz] × kadrų buferio duomenų ilgis [bitų]) / (8 × 1000).  

ix  TESPERJUNGIMO paskata – taikoma stalinių kompiuterių ir integruotųjų stalinių kompiuterių automatinio perjungimo funkcijai, kuri įjungta 

kaip numatytoji.  

x  TESETE – taikomas už kiekvieną IEEE 802.3az („Energy Efficient Ethernet“) reikalavimus atitinkantį „Gigabit Ethernet“ prievadą.  

xi  TESKAUPIKLIO priedo norma – taikoma vieną kartą, jeigu sistemoje yra keli papildomi vidinės atmintinės elementai.  

xii  TESINT_VAIZDUOKLIO priedo norma – veiksmingesnių vaizduoklių norma EP apskaičiuojama pagal 3 lentelė lentelę; r – ekrano skiriamoji geba 

megapikseliais, A – matomos ekrano dalies plotas kvadratiniais coliais.  

 

Mažafunkcių kompiuterių ETES_DID apskaičiavimas 

 ETES_DID = TESBAZĖ + TESGRAFIKOS + TESWOL+ TESINT_VAIZDUOKLIO + TESETE 

 Čia: 

 TESBAZĖ – 4 lentelė lentelėje nustatyta bazinė norma; 

 TESGRAFIKOS – 4 lentelė lentelėje nustatyta priedo už atskirąjį grafikos procesorių norma, jei taikoma; 
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 TESWOL – 4 lentelė lentelėje nustatyta priedo už paleisties vietiniame tinkle funkciją norma, jei taikoma, 

 TESINT_VAIZDUOKLIO – 3 lentelė lentelėje nustatyta priedo už integruotojo stalinio kompiuterio integruotąjį vaizduoklį norma, jei taikoma; taip pat 

 TESETE – 3 lentelė lentelėje staliniams kompiuteriams nustatyta energiją taupančio eterneto paskata, jei taikoma, priskaičiuojama už kiekvieną IEEE 802.3az 

(„Energy Efficient Ethernet“) reikalavimus atitinkantį „Gigabit Ethernet“ prievadą. 

 

 

4 lentelė. Mažafunkciams kompiuteriams taikomos priedų normos 

Priedas Norma (kWh) 

TESBAZĖ 31 

TESGRAFIKOS 36 

TESWOL 2 
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AKRONIMŲ SĄRAŠAS 

SSK Sutarties skyrimo kriterijus AK Asmeninis kompiuteris 

SVS Sutarties vykdymo sąlygos SP Spausdintinė plokštė 

CPU Centrinis procesorius  MT Maitinimo tiekimas 

EMI Elektromagnetiniai trukdžiai  PPM Milijonoji dalis 

GCP Gyvavimo ciklo pabaiga PMMA Polimetilmetakrilatas 

IMŠ Išorinis maitinimo šaltinis MŠ Maitinimo šaltinis  

ESD Elektrostatiniam išlydžiui jautrus prietaisas  RAM Laisvosios kreipties atmintis  

ŠESD 
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos  

REACH 
Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, 

autorizacija ir apribojimai 

ŽVP Žaliasis viešasis pirkimas RoHS Pavojingųjų medžiagų ribojimas  

GWP Visuotinio atšilimo potencialas AK Atrankos kriterijus 

HDD Standžiojo disko įtaisas  SCIP 
Gaminiuose esančios susirūpinimą keliančios 

cheminės medžiagos  

HDMI Didelės raiškos multimedijos sąsaja ĮB Įkrovos būsena 

IRT Informacinės ir ryšių technologijos B Būklė 

ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija SSD Puslaidininkinio kaupiklio įtaisas  

GCA Gyvavimo ciklo analizė SVHC Labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga 

GCS Gyvavimo ciklo sąnaudos TS Techninė specifikacija 

ODD Optinio disko įtaisas  USB Universalioji jungtis  

PĮG Pirminės įrangos gamintojas VGA Vaizdo grafikos matrica 
 


