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Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos 

– Žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) produktų aprašas 
 

1. Taikymo sritis 
 
Šiame apraše pateikta rekomendacijų dėl maisto ir viešojo maitinimo paslaugų pirkimo. 
 
Siūlomos šių produktų rūšių specifikacijos: vaisių ir daržovių; akvakultūros, jūros, mėsos ir 
pieno produktų; nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų; taip pat susijusių viešojo maitinimo 
paslaugų teikimo specifikacijos. 
 
Maistui taikomi pagrindiniai kriterijai apima ekologiškos gamybos metodus ir pakuočių 
atliekas. Išsamūs kriterijai apima ir kitus aspektus, kaip antai maisto, pagaminto laikantis 
integruotosios gamybos standartų1, viešąjį pirkimą ir gyvūnų gerovę. 
Viešojo maitinimo paslaugoms taikomi pagrindiniai kriterijai apima ekologiškus maisto 
produktus, atliekų kiekio mažinimą ir rūšiavimą; išsamūs kriterijai taip pat apima 
aplinkosauginius atrankos kriterijus, popieriaus ir valymo produktų naudojimą, virtuvės 
įrangą, mitybą ir t. t. 
 
 
 

2. Svarbiausias poveikis aplinkai 
 

                                                 
1 ES integruotoji žemės ūkio kultūrų kontrolė. Pataisyta galutinė ataskaita Europos Komisijos Aplinkos GD, 

pateikta Agra CEAS Consulting 2002 m. gegužės mėn.: 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Poveikis   ŽVP požiūris 
• Eutrofikacija2, rūgštėjimas3 ir 

kenksmingas poveikis žmonių 
sveikatai bei aplinkai (augalams ir 
gyvūnams) dėl trąšų ir pesticidų 
likučių vandenyje, ore, dirvožemyje ir 
maiste. 

• Tam tikrų pesticidų ir trąšų netinkamo 
tvarkymo bei naudojimo neigiamas 
poveikis ūkininkų sveikatai. 

• Dirvožemio erozija, miškų ir 
biologinės įvairovės nykimas dėl 
netinkamų žemės ūkio veiklos 
metodų, per didelio gyvulininkystės 
intensyvumo, intensyvios žvejybos ir 
akvakultūros veiklos. 

• Žiaurus elgesys su gyvūnais dėl 
nepakankamo rūpinimosi gyvūnų 
gerove. 

• Maisto gamybai ir perdirbimui 
sunaudojami dideli energijos ir 
vandens kiekiai. 

• Pakuočių atliekos. 
 

→  

• Pirkti ekologišką maistą. 
• Pirkti integruotosios gamybos sistemose 

pagamintą maistą. 
• Pirkti akvakultūros ir jūros produktus, 

pagamintus arba sužvejotus nekenkiant 
aplinkai. 

• Pirkti gyvulininkystės produktus, 
pagamintus laikantis griežtų gyvūnų 
gerovės standartų. 

• Pirkti sezoninius produktus. 
• Produktus pirkti neįpakuotus arba 

pakuotėse, kurių sudėtyje yra daug 
perdirbtų medžiagų. 

• Naudoti daugkartinio naudojimo stalo 
įrankius, indus, stiklinius indus ir 
staltieses. 

• Naudoti aplinkai nekenksmingus 
popieriaus gaminius. 

• Rūšiuoti atliekas ir mokyti darbuotojus. 

 

                                                 
2 Eutrofikacija – procesas, kai vandens telkiniuose (tokiuose kaip ežerai, estuarijos ar lėtai tekančio vandens 

telkiniai) pernelyg padaugėja mitybinių medžiagų, todėl ima per sparčiai augti augalai (dumbliai, invaziniai 
augalai, vandens žolės ir t. t.). Kai ši perteklinė augmenija žūsta ir suyra, sumažėja vandenyje ištirpusio 
deguonies kiekis, todėl gali žūti vandens organizmai (pavyzdžiui, žuvys). Mitybinės medžiagos gali patekti į 
vandenį dėl įvairių antropogeninių (žmogaus veiklos) veiksnių, pavyzdžiui, laukų tręšimo, dirvos erozijos, 
atmosferos azoto nusodinimo, nuotėkų valymo įrenginių taršos ir nevalytų miesto nuotekų.  

3 Rūgštėjimas yra sieros ir azoto rūgščių pertekliaus susidarymas dirvožemyje, vandenyse ir ore dėl rūgščiųjų 
junginių iškritų. Šios iškritos susidaro dėl antropogeninės (žmogaus veiklos sukeltos) taršos (daugiausia 
sieros dioksidu, azoto oksidais ir amoniaku), pavyzdžiui, gyvulių mėšlo ir kitų dirvožemio savybes 
gerinančių medžiagų naudojimo žemės ūkyje arba pramoninės taršos. Rūgščiosios iškritos kenkia 
vandeniui, miškams ir dirvožemiui. Jos sukelia defoliaciją ir silpnina medžius; gali pakeisti dirvožemio ir 
vandens pH ir taip aktyvuoti sunkiuosius metalus bei kitas kenksmingas medžiagas, nuodijančias dirvožemį 
ir vandens organizmus; taip pat pakenkti pastatams ir paminklams. 
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• Naudojama daug valymo priemonių ir 

kitų cheminių medžiagų, kurios 
patekusios su nuotekomis gali 
pakenkti virtuvės darbuotojų sveikatai 
ir aplinkai. 

• Virtuvės prietaisai sunaudoja daug 
vandens ir energijos. 

• Įvairių rūšių transporto priemonių, 
naudojamų teikiant viešojo maitinimo 
paslaugas, išmetamas CO2 ir kiti 
teršalai. 

→  

• Kuo mažiau naudoti pavojingų cheminių 
medžiagų, naudoti aplinkai 
nekenksmingus valymo ir indų plovimo 
produktus. 

• Pirkti vandenį ir energiją taupančius 
virtuvės prietaisus. 

• Gerinti transporto priemonių, naudojamų 
teikiant viešojo maitinimo paslaugas, 
maršrutus bei energijos naudojimo 
efektyvumą ir mažinti taršą. 

 

 

3. Maistas – ŽVP kriterijai 

3.1 Maistas – pagrindiniai ŽVP kriterijai 
 
Sutarties objektas 
Bent iš dalies ekologiškai pagaminto maisto (ar tam tikros grupės maisto produktų) pirkimas.
 
Specifikacijos 
1. [Konkrečios produktų grupės, pavyzdžiui, pieno, mėsos produktų ar daržovių, arba 

konkrečių produktų sąraše esančių produktų, pavyzdžiui, bulvių, pomidorų, jautienos ir 
kiaušinių] [X] % turi būti ekologiškai pagaminta pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad visi Bendrijos arba nacionaliniu ekologiniu ženklu 
paženklinti produktai yra tinkami. 

 
Sutarties sudarymo kriterijai 
Papildomų balų bus skiriama už: 
1. Ekologišką maistą – jei ekologiškai pagamintų produktų perkama daugiau už 

specifikacijoje nustatytą minimalų kiekį. 
Tikrinimas.– Pirmiau nurodyta tvarka. 

 
2. Pakuotes – procentinę dalį, kurią sudaro produktai: 

• tiekiami antrinėse ir (arba) transporto pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 
45 % perdirbtų medžiagų; 

• tiekiami atsinaujinančių žaliavų pagrindu pagamintose pakuotėse; 

• netiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose). 
Tikrinimas. Tiekėjas turi pateikti pasirašytą deklaraciją ir joje nurodyti, kuriuos iš šių 
kriterijų jis tenkina. Perkančioji organizacija tikrins atitiktį kriterijams visą sutarties 
laikotarpį ir taikys tinkamas sankcijas jų nesilaikantiems tiekėjams. 
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3.2 Maistas – išsamūs ŽVP kriterijai 
 
Sutarties objektas 
Maisto produktų (ar tam tikros maisto produktų grupės), kurių tam tikrą procentinę dalį 
sudaro ekologiškai bei integruotai pagaminti produktai ir kurį tiekiant naudojama kuo 
mažiau pakuočių, pirkimas. 
 
Specifikacijos 
Produktai turi atitikti pagrindiniuose kriterijuose nurodytą specifikaciją. 
Be to: 
2. Likusių (ne ekologiškų) produktų [konkrečios produktų grupės, pavyzdžiui, pieno, mėsos 
produktų ar daržovių, arba konkrečių produktų sąraše esančių produktų, pavyzdžiui, bulvių, 
pomidorų, jautienos ir kiaušinių], [X] % turi būti pagaminta laikantis integruotosios 
gamybos arba panašių sistemų kriterijų. 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad regioniniu ar nacionaliniu integruotosios gamybos ženklu 
paženklinti produktai yra tinkami.  
Jei produktai nėra sertifikuoti, pasiūlymo teikėjas turės pateikti tinkamą įrodymą 
(pavyzdžiui, gamyboje naudotų cheminių medžiagų sąrašą, gyvūnų gerovės sąlygas ūkiuose 
ar kt.), kad tenkinami visi regioniniuose arba nacionaliniuose integruotosios gamybos 
standartuose nustatyti reikalavimai. 
 
Sutarties sudarymo kriterijai 
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Papildomų balų bus skiriama už produktus, tenkinančius abu pagrindiniams kriterijams 
priskirtus sutarties pasirašymo kriterijus. 
Papildomų balų taip pat bus skiriama už produktus, tenkinančius šį papildomą sutarties 
sudarymo kriterijų: 
2. Integruotoji gamyba. Integruotosios gamybos būdu pagamintų produktų perkama daugiau 
už specifikacijoje nustatytą minimalų kiekį. 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad regioniniu ar nacionaliniu integruotosios gamybos ženklu 
paženklinti produktai atitinka reikalavimus.  
Jei produktai nėra sertifikuoti, pasiūlymo teikėjas turės pateikti tinkamą įrodymą 
(pavyzdžiui, gamyboje naudotų cheminių medžiagų sąrašą, gyvūnų gerovės sąlygas ūkiuose 
ar kt.), kad tenkinami visi regioniniuose arba nacionaliniuose integruotosios gamybos 
standartuose nustatyti reikalavimai. 
 
3. Akvakultūros ir jūros produktai. Taikant aplinką tausojančią praktiką ir metodus, 
nustatytus atitinkamo tausios žvejybos ir akvakultūros ženklo suteikimo reikalavimuose, 
sužvejotų arba pagamintų akvakultūros ir jūros produktų procentinė dalis.  
Tikrinimas. Bus laikoma, kad tausios žvejybos arba akvakultūros veiklos ženklu paženklinti
akvakultūros ir jūros produktai yra tinkami. Taip pat bus priimamas bet koks kitas tinkamas 
įrodymas, kad tenkinami atitinkamo tausios žvejybos ir akvakultūros ženklo reikalavimuose 
nustatyti tausios žvejybos ar akvakultūros kriterijai. 
 
4. Gyvūnų gerovės standartai. Gyvūninių produktų, pagamintų laikantis nacionalinėse 
gairėse nustatytų griežtų gyvūnų gerovės standartų, procentinė dalis. 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad produktai atitinka reikalavimus, jei bus pateiktas tinkamas 
įrodymas, kad šie produktai tenkina atitinkamus neprivalomus nacionalinius standartus, 
kurie yra griežtesni nei teisės aktuose nustatyti reikalavimai (pavyzdžiui, pripažintos įstaigos 
išduotas sertifikatas). Kitu atveju pasiūlymo teikėjas turės pateikti kitą tinkamą įrodymą, kad 
tenkinami gyvūnų gerovės standartai. 
 
5. Pakuotės. Procentinė dalis, kurią sudaro produktai: 

• tiekiami antrinėse ir (arba) transporto pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 
45 % perdirbtų medžiagų; 

• tiekiami pakuotėse, kurių medžiagos pagamintos iš atsinaujinančių žaliavų; 
• netiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose). 
 
Tikrinimas. Tiekėjai turi pateikti pasirašytą deklaraciją ir joje nurodyti, kuriuos iš šių 
kriterijų tenkina jų produktai. Perkančioji organizacija tikrins atitiktį kriterijams visą 
sutarties laikotarpį ir taikys tinkamas sankcijas jų nesilaikantiems tiekėjams. 

 
 

3.3 Paaiškinimai 
Integruotosios gamybos kriterijai. Kadangi integruotosios gamybos kriterijai nėra 
tarptautiniai, reikės išsiaiškinti, kuriems produktams šis sertifikatas gali būti suteikiamas 
konkrečioje šalyje, ir remtis atitinkamais standartais. 
Akvakultūros ir jūros produktai. Kadangi akvakultūros ir jūros produktai gali būti 
ženklinami daugybe įvairių tausios žvejybos ir akvakultūros ženklų, šis kriterijus apibrėžtas 
gana plačiai. Kitu atveju galima taikyti konkretaus ženklo kriterijus (apie tai informacijos 
pateikta informacinėje ataskaitoje), su sąlyga, kad bus priimami ir kiti atitikties įrodymai. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Gyvūnų gerovės standartai. Kai kurių ES šalių vyriausybės, siekdamos padidinti gyvūnų 
gerovę, sukūrė savanoriško sertifikavimo sistemas. Ten, kur taikomos tokios sistemos, 
perkančiosios organizacijos gali jomis naudotis kaip naudinga atitikties tikrinimo priemone. 
Ekologiško maisto procentinė dalis. Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus 
nustatoma procentinė dalis – pagal tūrį, masę ar išleistų pinigų sumą (eurais).  
Pakuotės. Pagal 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų 3 straipsnį „pakuotė“ yra tik: 
a) prekinė arba pirminė pakuotė, t. y. pakuotė, sudaranti pardavimo vienetą, kurį pirkimo 
vietoje perka galutinis naudotojas ar vartotojas; 
b) grupinė, arba antrinė, pakuotė, t. y. pakuotė, kuri pirkimo vietoje sudaro tam tikrų 
pardavimo vienetų grupę, nesvarbu, ar galutiniam naudotojui ar vartotojui ji parduodama 
kaip pardavimo vienetų grupė, ar tai tik priemonė lentynoms pardavimo vietoje papildyti; 
tokią pakuotę galima atskirti nuo produkto nepakeičiant jo savybių; 
c) transporto, arba tretinė, pakuotė, t. y. pakuotė, kuri palengvina pardavimo vienetų ar 
grupinių pakuočių paruošimą išsiuntimui ir transportavimą, apsaugo juos nuo sugadinimo 
ruošiant išsiųsti ir transportuojant. Kelių, geležinkelio, laivų ir oro transporto konteineriai į 
transportavimo pakuotes neįeina. 
Sutarties sudarymo kriterijai. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą ir 
pirkimo dokumentuose turės nurodyti, kiek papildomų balų bus skiriama už kiekvieną 
tenkinamą sutarties sudarymo kriterijų. Už visus aplinkosauginius sutarties sudarymo 
kriterijus kartu turėtų būti skiriama bent 10–15 % visų galimų balų. 
Jei sutarties sudarymo kriterijus bus „techninėse specifikacijose nustatytų minimalių 
reikalavimų viršijimas“, balų bus skiriama tiek, kiek bus viršijami šie minimalūs 
reikalavimai. 
 

4. Viešojo maitinimo paslaugos – ŽVP kriterijai 
 

4.1 Viešojo maitinimo paslaugos – pagrindiniai ŽVP kriterijai 
 
Sutarties objektas 
Sutartis dėl viešojo maitinimo paslaugų, kurias teikiant naudojamų maisto produktų tam 
tikrą procentinę dalį sudaro ekologiškos kilmės produktai ir kurias teikiant tausojama 
aplinka. 
 
Specifikacijos 
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Maistas 
1. [Konkrečios produktų grupės, pavyzdžiui, pieno, mėsos produktų ar daržovių, arba 

konkrečių produktų sąraše esančių produktų, pavyzdžiui, bulvių, pomidorų, jautienos ir 
kiaušinių], naudojamų teikiant paslaugas, [X] % turi būti ekologiškai pagaminta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad tiekėjai, pateikę restoranams skirtą I tipo ekologinį 
ženklą, atitinka kriterijus, jei nurodys, kokią procentinę maisto produktų, naudojamų 
vykdant atitinkamą sutartį, dalį sudarys ekologiški maisto produktai. Kitu atveju tiekėjai 
turi nurodyti, kaip ketina įvykdyti su pasiūlymu susijusį įsipareigojimą. Bus laikoma, kad 
Bendrijos arba nacionaliniu ekologiniu ženklu paženklinti produktai yra tinkami. 

 
2. [Jei meniu rengia bendrovė, su kuria sudaryta sutartis] Svarbiausi vaisiai, daržovės ir 

jūros produktai, naudojami teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami 
atsižvelgiant į metų laiką (sezoną). Rekomenduojamos gairės yra pateiktos X priedo 
sezoninių produktų kalendoriuje [parengia perkančioji organizacija]. 

 
Sutarties sudarymo kriterijai 
Papildomų balų bus skiriama už: 
1. Ekologišką maistą. Ekologiškai pagamintų produktų perkama daugiau už specifikacijoje 
nustatytą minimalų kiekį. 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad tiekėjai, pateikę restoranams skirtą I tipo ekologinį ženklą, 
atitinka kriterijus, jei nurodys, kokią procentinę maisto produktų, naudojamų vykdant 
atitinkamą sutartį, dalį sudarys ekologiški maisto produktai. Kitu atveju tiekėjai turi 
nurodyti, kaip ketina įvykdyti su pasiūlymu susijusį įsipareigojimą. Bus laikoma, kad 
Bendrijos arba nacionaliniu ekologiniu ženklu paženklinti produktai yra tinkami. 
2. Pakuotės. Procentinė dalis, kurią sudaro produktai: 

• tiekiami antrinėse ir (arba) transporto pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 
45 % perdirbtų medžiagų; 

• tiekiami pakuotėse, kurių medžiagos pagamintos iš atsinaujinančių žaliavų; 
• netiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose). 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad tiekėjai, pateikę restoranams skirtą I tipo ekologinį 
ženklą, atitinka kriterijus, jei šis ženklas apims nurodytus reikalavimus. Kitu atveju 
tiekėjai turės pateikti pasirašytą deklaraciją ir joje nurodyti, kuriuos iš šių kriterijų jie 
tenkina. Perkančioji organizacija tikrins atitiktį kriterijams visą sutarties laikotarpį ir 
taikys tinkamas sankcijas jų nesilaikantiems tiekėjams. 

 
Sutarties vykdymo sąlygos 

1. Atliekų susidarymas 

• Siekiant mažinti atliekų kiekį, maistas ir gėrimai turi būti pateikiami naudojant 
daugkartinius stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba 
atsinaujinančių žaliavų pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo 
maitinimo reikmenis. 

• Teikiant paslaugas susidariusios įvairios atliekos bus renkamos atskirai, taikant viešojo 
administravimo įstaigos atliekų surinkimo sistemą, įskaitant šių rūšių atliekas: 
[nurodyti, kurios atliekų dalys bus atskirai renkamos pagal vietos administravimo 
taisykles]. 
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2. Transportas 

• Teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės turi atitikti bent EURO 4 arba IV 
išmetamųjų dujų standartus.  
Tiekėjai turi pateikti transporto priemonių, kurios bus naudojamos teikiant paslaugas, 
sąrašą ir atitinkamus šių priemonių techninius aprašymus, kuriuose būtų nurodyti jų 
išmetamų teršalų kiekiai. 

 
 

4.2 Viešojo maitinimo paslaugos – išsamūs ŽVP kriterijai 
 
Sutarties objektas 
Sutartis dėl viešojo maitinimo paslaugų, kurias teikiant naudojamų maisto produktų tam 
tikrą procentinę dalį sudaro ekologiškos kilmės bei integruotosios gamybos produktai ir 
tausojama aplinka. 
 
Atrankos kriterijai 
Rangovas turi įrodyti, kad jis yra techniniu ir profesiniu požiūriais pasirengęs vykdyti 
sutartyje nustatytas aplinkosaugos sąlygas: 
• taiko aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS), skirtą viešojo maitinimo paslaugoms 

(pavyzdžiui, AVAS, ISO 14001 arba lygiavertę sistemą, [įrašykite kitas oficialias 
nacionalines arba regionines sistemas]), arba 

• vykdo viešojo maitinimo aplinkosaugos politiką ir yra parengęs darbo instrukcijas bei 
tvarką, kad teikiant paslaugas būtų tausojama aplinka, arba 

• turi aplinkosaugos vadybos priemonių taikymo pagal panašias sutartis patirties. 
. 
 
Specifikacijos 
Viešojo maitinimo paslaugos turi atitikti dvi pagrindiniuose kriterijuose nurodytas 
specifikacijas. 
Be to, viešojo maitinimo paslaugos turi atitikti šias specifikacijas: 



Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos – Produktų aprašas --- Galutinė versija 
 

Europos Komisijos ŽVP mokomoji medžiaga – 3 modulis „Pirkimo rekomendacijos“  9

Maistas 
3. Likusių (ne ekologiškų) produktų [konkrečios produktų grupės, pavyzdžiui, pieno, mėsos 
produktų ar daržovių, arba konkrečių produktų sąraše esančių produktų, pavyzdžiui, bulvių, 
pomidorų, jautienos ir kiaušinių], naudojamų teikiant paslaugas, [X] % turi būti pagaminta 
laikantis integruotosios gamybos arba panašių sistemų kriterijų. 
Tikrinimas. Tiekėjai turi nurodyti, kaip ketina vykdyti šį įsipareigojimą. Bus laikoma, kad 
regioniniu ar nacionaliniu integruotosios gamybos ženklu paženklinti produktai tenkina šį 
kriterijų. Jei produktai nėra sertifikuoti, pasiūlymo teikėjas turės pateikti tinkamą įrodymą 
(pavyzdžiui, gamyboje naudotų cheminių medžiagų sąrašą, gyvūnų gerovės sąlygas ūkiuose 
ar kt.), kad tenkinami visi regioniniuose arba nacionaliniuose integruotosios gamybos 
standartuose nustatyti reikalavimai. 
 
4. Popieriaus gaminiai 
Teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai, kaip antai virtuvinis popierius ar 
popierinės servetėlės, turi būti pagaminti iš perdirbto popieriaus plaušų arba tausiai 
tvarkomų miškų pirminės medienos plaušų.  
Tikrinimas. Bus laikoma, kad ES ekologiniu ženklu ar bet kuriuo nacionaliniu ekologiniu 
ženklu paženklinti produktai atitinka kriterijus; bus priimami ir kiti tinkami įrodymai, kaip 
antai gamintojo techniniai dokumentai arba bandymo protokolas. 
 
Sutarties sudarymo kriterijai 
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Papildomų balų bus skiriama už viešojo maitinimo paslaugas, tenkinančias abu 
pagrindinius sutarties sudarymo kriterijus. 
Be to, papildomų balų bus skiriama už viešojo maitinimo paslaugas, kurios taip pat tenkina 
šiuos sutarties sudarymo kriterijus: 
3. Integruotoji gamyba. Integruotosios gamybos būdu pagamintų produktų perkama daugiau 
už specifikacijoje nustatytą minimalų kiekį. 
Tikrinimas. Tiekėjai turi nurodyti, kaip ketina vykdyti šį įsipareigojimą. Bus laikoma, kad 
regioniniu ar nacionaliniu integruotosios gamybos ženklu paženklinti produktai bus laikomi 
atitinka šį kriterijų. Jei produktai nėra sertifikuoti, pasiūlymo teikėjas turės pateikti tinkamą 
įrodymą (pavyzdžiui, gamyboje naudotų cheminių medžiagų sąrašą, gyvūnų gerovės sąlygas 
ūkiuose ar kt.), kad tenkinami visi regioniniuose arba nacionaliniuose integruotosios 
gamybos standartuose nustatyti reikalavimai. 
 
4. Akvakultūros ir jūros produktai. Bendrojo perkamų akvakultūros ir jūros produktų kiekio 
procentinė dalis, kurią sudaro akvakultūros ir jūros produktai, sužvejoti arba pagaminti 
taikant aplinką tausojančią praktiką ir metodus, nustatytus atitinkamo tausios žvejybos ir 
akvakultūros ženklo suteikimo reikalavimuose.  
Tikrinimas. Tiekėjai turi nurodyti, kaip ketina įvykdyti su pasiūlymu susijusį 
įsipareigojimą. Bus laikoma, kad tausios žvejybos arba akvakultūros veiklos ženklu 
pažymėti akvakultūros ir jūros produktai atitinka reikalavimus. Taip pat bus priimamas bet 
koks kitas tinkamas įrodymas, kad tenkinami atitinkamo tausios žvejybos ir akvakultūros 
ženklo reikalavimuose nustatyti tausios žvejybos ar akvakultūros kriterijai. 
 
5. Gyvūnų gerovės standartai. Teikiant paslaugas naudojamų gyvūninių produktų dalis, kurią 
sudaro produktai, pagaminti laikantis nacionalinėse gairėse nustatytų griežtų gyvūnų gerovės 
standartų.  
Tikrinimas. Tiekėjai turi nurodyti, kaip ketina įvykdyti su pasiūlymu susijusį 
įsipareigojimą. Bus laikoma, kad produktai atitinka reikalavimus, jei bus pateiktas tinkamas 
įrodymas, kad šie produktai tenkina atitinkamus neprivalomus nacionalinius standartus, 
griežtesnius nei teisės aktuose nustatyti privalomi reikalavimai; pavyzdžiui, pripažintos 
įstaigos išduotas sertifikatas. Kitu atveju pasiūlymo teikėjas turės pateikti kitą tinkamą 
įrodymą, kad tenkinami gyvūnų gerovės standartai. 
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6. Įranga. Turi būti tenkinami šie kriterijai: 
- Teikiant paslaugas naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose negali būti ozono 

sluoksnį ardančių medžiagų (hidrochlorfluorangliavandenilių – HCFC) ir 
hidrofluorangliavandenilių (HFC). 

- Naudojama įranga atitinka vieną ar kelis toliau nurodytus energijos naudojimo 
efektyvumo standartus (jei yra): „Energy Star“, ES energijos naudojimo efektyvumo 
ženklą (A klasė), [kitus nacionalinius standartus] arba lygiaverčius standartus. 

- Naudojama įranga taupo vandenį pagal ES ekologinio ženklo (A klasės) reikalavimus 
ar lygiaverčius standartus.  

Tikrinimas. Tiekėjai turi pateikti įrangos, kuri bus naudojama teikiant paslaugas, 
sąrašą, kuriame būtų nurodyta atitinkamais efektyvaus naudojimo ženklais paženklinta 
įranga, arba pateikti kitą tinkamą įrodymą, kad tenkinami šie kriterijai.  

 
7. Valymo produktai. Teikiant paslaugas naudojami valymo produktai turi tenkinti šiuos 
kriterijus: 
(įrašyti Valymo produktų ir paslaugų aprašo pagrindinius kriterijus). 
Tikrinimas (įrašyti atitikties Valymo produktų ir paslaugų aprašo kriterijams tikrinimo 
būdus). 
Sutarties vykdymo sąlygos 

Rangovas turi vykdyti pagrindiniuose kriterijuose nurodytas dvi sutarties vykdymo 
sąlygas. 

Be to, rangovas turi vykdyti šias sutarties sąlygas: 
 

3. Darbuotojų mokymas 
• Viešojo maitinimo darbuotojai turi būti mokomi mažinti atliekų, tvarkyti ir atskirai 

rinkti atliekas, taip pat supažindinami su informacija apie produktus (jų kilmę, 
aplinkosauginę ir socialinę kokybę). Sudaręs sutartį rangovas perkančiajai organizacijai 
pateiks mokymo planą, o sutarties laikotarpio pabaigoje – naujų ir nuolatinių darbuotojų 
dalyvavimo mokymo veikloje sertifikatą. 

 
4. Paslaugų teikimo valdymas 
• [Jei netaikomi atrankos kriterijai] Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad, kai įmanoma, 

teikiant paslaugas tiekiamas maistas būtų pagamintas kiek įmanoma mažiau kenkiant 
aplinkai. Todėl per pirmuosius 6 sutarties laikotarpio mėnesius rangovas turės pradėti 
taikyti struktūriškai apibrėžtas ir dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras bent 
šiose srityse: 
- teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio aplinkai vertinimo; 
- maisto produktų atrankos, apdorojimo ir laikymo; 
- atliekų mažinimo ir atliekų atrankos; 
- ruošiant ir vežant maistą naudojamos  energijos ir vandens mažinimo; 
- mokymo. 

 
 

4.3 Paaiškinimai 
Ekologiško maisto procentinė dalis. Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus 
nustatoma procentinė dalis – pagal tūrį, masę ar išleistų pinigų sumą (eurais). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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Integruotosios gamybos kriterijai. Kadangi integruotosios gamybos kriterijai nėra 
tarptautiniai, reikės išsiaiškinti, kuriems produktams gali būti suteikiamas šis sertifikatas 
konkrečioje šalyje, ir remtis atitinkamais standartais. 
Sezoniniai produktai. Sezoniniai produktai – tai to paties regiono, kuriame vyksta viešieji 
pirkimai, laukuose išauginti produktai. Kiekviena perkančioji organizacija pirkimo 
dokumentų priede turės pateikti savo sudarytą ar iš kitur paimtą regiono sezoninių maisto 
produktų „kalendorių“, kuriame turės būti pažymėta, kuriais mėnesiais to regiono laukuose 
išauginami (arba sužvejojami) pagrindiniai maisto produktai (daugiausia daržovės ir 
vaisiai, taip pat jūros produktai). Tačiau produktai nebūtinai turi būti kilę iš to paties 
regiono.  
Akvakultūros ir jūros produktai. Kadangi akvakultūros ir jūros produktai gali būti 
ženklinami daugybe įvairių tausios žvejybos ir akvakultūros ženklų, šis kriterijus buvo 
apibūdintas palyginti plačiai. Kitu atveju galima taikyti konkretaus ženklo kriterijus (apie 
tai informacijos pateikta background report), su sąlyga, kad priimami ir kitokie atitikties 
įrodymai. 
Gyvūnų gerovės standartai. Kai kurių ES šalių vyriausybės, siekdamos padidinti gyvūnų 
gerovę, sukūrė savanoriško sertifikavimo sistemas. Ten, kur taikomos tokios sistemos, 
perkančiosios organizacijos gali jomis naudotis kaip naudinga atitikties tikrinimo 
priemone. 
Pakuotės. Pagal 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų 3 straipsnį „pakuotė“ yra tik: 
a) prekinė arba pirminė pakuotė, t. y. pakuotė, sudaranti pardavimo vienetą, kurį pirkimo 
vietoje perka galutinis naudotojas ar vartotojas; 
b) grupinė, arba antrinė, pakuotė, t. y. pakuotė, kuri pirkimo vietoje sudaro tam tikrų 
pardavimo vienetų grupę, nesvarbu, ar galutiniam naudotojui ar vartotojui ji parduodama 
kaip pardavimo vienetų grupė, ar tai tik priemonė lentynoms pardavimo vietoje papildyti; 
tokią pakuotę galima atskirti nuo produkto nepakeičiant jo savybių; 
c) transporto, arba tretinė, pakuotė, t. y. pakuotė, kuri palengvina pardavimo vienetų ar 
grupinių pakuočių paruošimą išsiuntimui ir transportavimą, apsaugo juos nuo sugadinimo 
ruošiant išsiuntimui ir transportuojant. Kelių, geležinkelio, laivų ir oro transporto 
konteineriai į transportavimo pakuotes neįeina. 
Sutarties sudarymo kriterijai. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą ir 
pirkimo dokumentuose turės nurodyti, kiek papildomų balų bus skiriama už kiekvieną 
tenkinamą sutarties sudarymo kriterijų. Už visus aplinkosauginius sutarties sudarymo 
kriterijus kartu turėtų būti skiriama bent 10–15 % visų galimų balų. 
Jei sutarties sudarymo kriterijus bus „techninėse specifikacijose nustatytų minimalių 
reikalavimų viršijimas“, balų bus skiriama tiek, kiek bus viršijami šie minimalūs 
reikalavimai. 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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