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ĮVADAS

ES žaliojo viešojo pirkimo (toliau – ŽVP) kriterijais siekiama, kad valdžios institucijoms būtų lengviau įsigyti mažesnį poveikį aplinkai darančias
prekes, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskiros institucijos galėtų juos (visus arba dalį) kuo
mažiau koreguodamos įtraukti į savo pirkimo dokumentus, jeigu, jų nuomone, tai yra tikslinga. Valdžios institucijoms rekomenduojama prieš
paskelbiant konkursą patikrinti planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą rinkoje, kurioje jos vykdo veiklą. Jeigu perkančioji organizacija
ketina naudoti šiame dokumente siūlomus kriterijus, ji privalo juos naudoti taip, kad būtų užtikrinama atitiktis ES viešųjų pirkimų srities teisės aktų
reikalavimams (žr., pvz., Direktyvos 2014/24/ES1 42, 43 straipsnius, 67 straipsnio 2 dalį arba 68 straipsnį ir panašias kitų ES viešųjų pirkimų srities
teisės aktų nuostatas). Praktiniai svarstymai šiuo klausimu taip pat pateikti 2016 m. Žaliojo pirkimo vadove, kuris skelbiamas adresu
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lt.pdf.
Perkančiosios organizacijos taip pat turėtų žinoti, kad pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2 6 straipsnį centrinės valdžios institucijų
viešųjų pirkimų vykdytojai įpareigoti pirkti tik tuos gaminius, kurie atitinka įgyvendinimo priemonėse nustatytus efektyvaus energijos vartojimo
kriterijus, jeigu tam gaminiui taikoma tokia pagal Ekologinio projektavimo direktyvą3 priimta įgyvendinimo priemonė. Kalbant apie kelių apšvietimą,
pažymėtina, kad šiuo metu galioja Reglamentas Nr. 245/20094; vėliau jis bus panaikintas nauju Komisijos reglamentu. Dabartiniame pasiūlymo

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, OL L 94 (2014 3 28, p. 65).
2
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei
kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).
3
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą
(OL L 285, 2009 10 31, p. 10).
4
2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su
įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo
panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (OL L 76 2009 3 24, p. 17).
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projekte5 yra nustatyti LED apšvietimo įrangos šviesinio veiksmingumo reikalavimai (120 lm/W), kurie nėra griežtesni už nustatytus ES ŽVP
kriterijuose.
Šiame dokumente nustatyti ES ŽVP kriterijai gaminių grupei „kelių apšvietimo įranga ir šviesoforai“.
Aplinkosaugos aspektai, kuriuos apima kelių apšvietimo įrangos ES ŽVP kriterijai, dalijami į tris plačius barus: energijos vartojimas, šviesos tarša ir
naudojimo trukmė. Pridedamoje techninėje ataskaitoje ir rekomendaciniame dokumente išsamiau pagrindžiami šių kriterijų parinkimo motyvai ir
pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. Šviesoforų pirkimas aptariamas atskirai, naudojant kriterijus, kuriais daugiausia dėmesio sutelkta į
gyvavimo ciklo sąnaudas.
Šie kriterijai apima atrankos kriterijus, technines specifikacijas, sutarties sudarymo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas. Juos galima suskirstyti į du
lygmenis:


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



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

Formuluotė „tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams“ vartojama, jeigu abiem kategorijoms nustatyti visiškai tokie patys kriterijai.
Kelių apšvietimo įranga, kaip gaminių grupė, savo pobūdžiu gali būti labai skirtinga ir ji sparčiai keičiasi. Todėl keletas kriterijų papildyti sąlyginėmis
nuostatomis, kuriose nurodytos aplinkybės, kuriomis tie kriterijai turėtų būti laikomi pakankamai aktualiais, kad juos reikėtų įtraukti į kvietimą
dalyvauti konkurse.
Šiame dokumente aptariami kriterijai gali būti svarbūs bet kuriai valdžios institucijai, kuriai priklauso kelių apšvietimo įrenginiai arba kuri juos valdo
ir (arba) kuriai reikia įsigyti naujos kelių apšvietimo įrangos. Galiausiai, nacionalinio arba regioninio lygmens teritorijų planavimo įstatymuose
nustatyta, ar kelią reikia apšviesti ir, jeigu taip, kokį šviesos lygį jame reikia užtikrinti (žr. techninės ataskaitos 15 pav.) Valdžios institucijoms
primygtinai rekomenduojama prieš priimant sprendimą paskelbti konkursą įvertinti visą esamą jų infrastruktūroje naudojamą apšvietimo įrangą ir
palyginti esamą techninę kokybę bei sąnaudas lemiančius veiksnius su rinkoje esančiais gaminiais. Jeigu preliminariai apskaičiavus gyvavimo ciklo
Komisijos reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio projektavimo
reikalavimai ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009 ir (ES) Nr. 1194/2012, projektas.
5
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sąnaudas matyti, kad galima sutaupyti labai daug energijos ir (arba) techninės priežiūros išlaidų, įtraukti ES ŽVP kriterijus yra ypač svarbu. Tam
tikromis konkrečiomis aplinkybėmis (pvz., kai norima įrengti naują įrenginį, rekonstruoti ir perprojektuoti įrenginį, tiesiog rekonstruoti įrenginį,
rekonstruoti tik reguliatorius arba tik pakeisti lempas panašiomis lempomis) skirtingi kriterijai yra nevienodai aktualūs (žr. techninės ataskaitos 4 pav.).

Apibrėžtis ir taikymo sritis

1.1

Kelių apšvietimas. Šie kriterijai apima apšvietimo įrangos pirkimą, kai numatoma:
-

įrengti naujus apšvietimo įrenginius keliams apšviesti;
rekonstruoti skirtingus esamų apšvietimo įrenginių šviestuvus;
rekonstruoti skirtingus šviesos šaltinius arba esamų šviestuvų valdiklius arba
tiesiog pakeisti esamų apšvietimo įrenginių šviesos šaltinius, lempas arba šviestuvus panašiais.

Pagal standartą EN 13201-1 sąvoka „kelių apšvietimas“ (angl. road lighting) apima stacionarią apšvietimo įrangą, skirtą užtikrinti gerą lauke esančių
viešųjų eismo zonų matomumą keliaujantiems tamsiuoju paros metu bei eismo saugumą, eismo srautus ir visuomenės saugumą.
Kelių apšvietimas neapima tunelių, rinkliavos punktų, kanalų ir šliuzų, automobilių stovėjimo aikštelių, komercinių arba pramoninių objektų, sporto
įrenginių, paminklų ir pastatų fasadų apšvietimo įrenginių.
Siekiant padėti taikyti kriterijus, pateikiamos šios techninės apibrėžtys (išsamią informaciją ir papildomas technines apibrėžtis rasite techninėje
ataskaitoje):
šviestuvo efektyvumas – tai šviestuvo skleidžiamo šviesos srauto (liumenais) ir suvartojamos energijos (vatais) santykis.
Pagal standartą EN 12368 sąvoka „šviesoforai“ apima kelių eismui reguliuoti skirtus raudonos, geltonos ir žalios spalvos signalinius žiburius, kurių stiklo skritulių skersmenys yra
200 mm ir 300 mm. Į šią sąvoka neįtraukti kilnojamieji signaliniai žiburiai.
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1.2

Bendroji pastaba dėl tikrinimo

Atitiktį kai kuriems kriterijams siūloma tikrinti remiantis bandymų duomenimis arba ataskaitomis. Esant galimybei, prie kiekvieno iš šių kriterijų
nurodyti atitinkami bandymų metodai. Pati valdžios institucija turi nuspręsti, ar bandymų rezultatai turėtų būti pateikti prieš sudarant sutartį ar ją
sudarius. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių reikalauti, kad visi konkurso dalyviai pateiktų visus bandymų rezultatus. Siekiant sumažinti konkurso
dalyviams ir valdžios institucijoms tenkančią naštą, galėtų pakakti kartu su pasiūlymais reikalauti pateikti savideklaraciją. Taigi, atsižvelgiant į toliau
išdėstytas skirtingas pasirinkimo galimybes, būtų galima nustatyti, ar galima reikalauti pateikti tam tikrus bandymus ir kokiais atvejais jų būtų galima
reikalauti.
a) Pasiūlymų teikimo etape
Vienkartinio tiekimo sutarčių atveju būtų galima reikalauti, kad šiuos įrodymus pateiktų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs
konkurso dalyvis. Nusprendus, kad įrodymai pakankami, sutartis gali būti paskirta. Nusprendus, kad įrodymai nepakankami arba neatitinka
reikalavimų, imamasi šių veiksmų:
i) jeigu patvirtinimo priemonė susijusi su technine specifikacija, įrodymų būtų prašoma iš antro daugiausiai balų surinkusio konkurso
dalyvio ir vėliau būtų svarstoma galimybė sutartį paskirti jam;
ii) jei patvirtinimo priemonė susijusi su sutarties paskyrimo kriterijumi, skirti papildomi balai būtų atimti, o pasiūlymų eilės tvarka būtų
peržiūrėta padarant visus atitinkamus pakeitimus.
Bandymų ataskaita patvirtinama, kad pagal tam tikrus reikalavimus yra išbandytas pavyzdinis gaminys, o ne faktiškai pagal sutartį pristatyti
gaminio vienetai. Preliminariųjų sutarčių atveju padėtis gali būti kitokia. Šis scenarijus išsamiau aptariamas kitame punkte, susijusiame su
sutarties vykdymu, ir toliau pateiktuose papildomuose paaiškinimuose.
b) Vykdant sutartį
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Bendrais tikslais arba jei kyla abejonių dėl galimai melagingos informacijos, gali būti paprašyta pateikti vieno arba kelių pagal sutartį pristatytų
gaminio vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarius preliminariąsias sutartis, kuriose nenumatytas pirminis užsakymas.
Rekomenduojama nustatyti išsamias sutarties vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo
metu per sutarties galiojimo laikotarpį atlikti tikrinamuosius bandymus atsitiktine tvarka. Jeigu iš bandymų rezultatų matyti, kad pristatyti
gaminiai neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę skirti nuobaudas ir gali nutraukti sutartį. Kai kurios valdžios institucijos įtraukia
sąlygas, kad jeigu bandymais įrodoma, jog gaminys atitinka reikalavimus, bandymų išlaidas turi padengti valdžios institucija, bet jeigu ne –
išlaidas turi padengti tiekėjas.
Preliminariųjų sutarčių atveju laikas, kada reikės pateikti įrodymus, priklausys nuo konkrečios sutarties struktūros:
i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kai atskiri gaminio vienetai, kurie turi būti pristatyti, nustatomi skiriant
preliminariąją sutartį ir kai kalbama tik apie tai, kiek vienetų reikės, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau apibūdintoms
vienkartinio tiekimo sutartims;
ii) kalbant apie preliminariąsias sutartis, kurioms iš pradžių atrenkami keli galimi tiekėjai, o tada jie konkuruoja tarpusavyje, šiame
pradinės atrankos etape konkurso dalyviai turės tik įrodyti savo gebėjimą pristatyti preliminariojoje sutartyje nustatytus būtiniausius
eksploatacinius reikalavimus atitinkančius gaminius. Sutartims be fiksuotos užsakymo datos (arba užsakomosioms sutartims), kurios
sudaromos pasibaigus konkursui tarp iš anksto atrinktų tiekėjų, iš esmės taikomi tie patys principai, kaip nurodyta a ir b punktuose,
jeigu atitiktis papildomiems reikalavimams turi būti įrodyta konkurso būdu. Jeigu konkurso rezultatą lemia tik kaina, reikėtų apsvarstyti
galimybę atlikti patikrą sutarties vykdymo etape.
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos turi pripažinti ir kitas
tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai galėtų būti gamintojo techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas negalėjo
gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą terminą. Šiuo atveju ekonominės veiklos vykdytojas turi įrodyti, kad
ne dėl jo kaltės negalima gauti bandymų ataskaitų ir kad jo atlikti darbai, pristatytos prekės arba suteiktos paslaugos atitinka techninėse
specifikacijose nurodytus reikalavimus arba kriterijus, sutarties skyrimo kriterijus arba sutarties vykdymo sąlygas. Jeigu daroma nuoroda į
konkrečios atitikties vertinimo įstaigos parengtą pažymą ir (arba) bandymų ataskaitą, perkančiosios organizacijos kaip bandymų atlikimo
įrodymą turi priimti ir kitų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas.
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PAGRINDINIS POVEIKIS APLINKAI

Remiantis turimais moksliniais įrodymais, pagrindinis kelių apšvietimo įrangos ir šviesoforų poveikis aplinkai žvelgiant iš gyvavimo ciklo
perspektyvos apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje (išsamesnė informacija pateikta techninėje ataskaitoje). Toje pačioje lentelėje taip pat išdėstyta,
kokį požiūrį į tokio poveikio švelninimą arba mažinimą atspindi ES ŽVP.
Pagrindinis poveikis aplinkai per kelių apšvietimo įrangos
gyvavimo ciklą






Perkant kelių apšvietimo įrangą siūlomas ES ŽVP požiūris


Anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekis, išmetamas dėl kelių apšvietimo įrangos
suvartojamos elektros energijos.
Rūgštėjimą sukeliančių dujų patekimas į aplinką dėl kelių
apšvietimo įrangos suvartojamos elektros energijos.
Žvaigždžių matomumo sumažėjimas dėl virš horizonto
sklindančio šviesos srauto iš šviestuvų be apsauginių gaubtų
ir atspindžio nuo žemės.
Naktinių rūšių gyvūnų elgesio sutrikdymas ir susijęs
galimas neigiamas poveikis biologinei įvairovei, ypač
naudojant mėlyną šviesą.
Mažas išteklių naudojimo efektyvumas tais atvejais, kai
gaminius arba jų dalis reikia pakeisti kitais dar nepasibaigus
nurodytai jų naudojimo trukmei dėl, pvz., naudojamų
prastesnės kokybės (ir pigesnių) LED lustų ir remonto
sunkumų arba prasto įrengimo.








Pirkti šviestuvus, lempas ar šviesos šaltinius, kurių šviestuvo efektyvumas
yra didesnis už minimalų.
Skatinti naudoti apšvietimo reguliatorius ir skaitiklius, siekiant užtikrinti,
kad būtų galima optimizuoti tam tikro apšvietimo įrenginio energijos
suvartojimą ir stebėti jį tikruoju laiku.
Nustatyti reikalavimą, kad visų šviestuvų virš horizonto sklindančio šviesos
srauto rodiklis būtų 0,0 % ir nustatant išsamius reikalavimus,
užtikrinančius, kad 97 % visos šviesos kristų 75,5° kampu nuo vertikalės ir
kad iš šviestuvų sklistų mažiau nepageidaujamos ir akinamos šviesos.
Skatinti vietoves, dėl kurių kyla nerimas, privalomai apšviesti blausesne
šviesa ir nustatyti lempų arba šviestuvų skleidžiamos mėlynos šviesos
srauto proporcijos ribas (G-indeksas).
Pirkti patvarią ir naudoti tinkamą kelių apšvietimo įrangą, kurią būtų galima
taisyti ir kuri turėtų garantiją arba pratęstą garantiją.
Nustatyti minimaliuosius reikalavimus asmeniui, atsakingam už apšvietimo
įrengimo patvirtinimą.

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą.

Daugiau informacijos apie kelių apšvietimo įrangos ir šviesoforų poveikį aplinkai rasite techninėje ataskaitoje.
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KELIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO, APŠVIETIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO IR
(ARBA) ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO ES ŽVP KRITERIJAI

2

Esamos apšvietimo infrastruktūros preliminarus vertinimas ir specialių skaitiklių įrengimas

2.1

DALYKAS
3.1 dalyje aprašytas kriterijus konkrečiai susijęs su esamos kelių apšvietimo infrastruktūros, lempų, pagalbinės įrangos ir techninės priežiūros bei
elektros suvartojimo įrašų vertinimu ir auditu.

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS
1SVS. Esamos apšvietimo infrastruktūros preliminarus vertinimas ir specialių skaitiklių įrengimas
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
(Ši sutartis turėtų būti laikoma atskira preliminaria procedūra). Ji tiesiogiai nesusijusi su jokiais tolesniais viešaisiais pirkimais kelių apšvietimo
įrangai įsigyti arba šiame dokumente toliau išdėstytais ES ŽVP kriterijais. Šis preliminarus vertinimas turėtų būti atliekamas tik tais atvejais, kai
perkančioji organizacija nusprendžia, kad reikia daugiau sužinoti apie jau įrengtus kelių apšvietimo įrenginius; kai reikia įrengti kelių
apšvietimo įrangos suvartojamos elektros skaitiklius arba kai viešųjų pirkimų vykdytojas nusprendžia nesinaudoti savo darbuotojais šiam
įvertinimui atlikti.)
Viešųjų pirkimų vykdytojo tam tikroje teritorijoje nustatyti jau įrengti kelių apšvietimo įrenginiai turi būti įvertinti šiais aspektais:


taškinių šviesos šaltinių žemėlapio sudarymas ir unikalaus identifikacijos numerio priskyrimas taškiniam šviesos šaltiniui (jei to dar
nepadaryta);



šviestuvo modelis, efektyvumas, virš horizonto sklindančio šviesos srauto santykis ir įrengimo metai (jeigu tokia informacija yra);
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lempų technologija, vardinė galia, koreliuotoji spalvinė temperatūra (KST) ir įrengimo metai;



ar įrengti apšvietimo reguliatoriai.

Visas apšvietimo tinklas padalijamas į smulkesnes zonas (jeigu to anksčiau dar nepadarė perkančioji organizacija) ir kiekviena teritorijos dalis
vertinama atskirai, siekiant nustatyti, ar joje įrengtas specialus kelių apšvietimo įrangos suvartojamos elektros skaitiklis.
Jeigu specialus skaitiklis neįrengtas, įrengiami nauji skaitikliai ir, jei būtina, skirstymo dėžės.
Įrengus atitinkamus skaitiklius, kaupiami kiekvienoje apibrėžtoje teritorijos dalyje veikiančios kelių apšvietimo įrangos suvartojamos elektros
suvartojimo įrašai. Viešųjų pirkimų vykdytojas vėliau turės remtis šia informacija rengdamas visas būsimas kaštų ir naudos analizes, kai svarstys
galimybę surengti naujos apšvietimo įrangos viešuosius pirkimus.
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Atrankos kriterijai (AK) ir atitinkamos sutarties vykdymo sąlygos (SVS)

2.2

DALYKAS
3.2 dalyje aprašyti kriterijai konkrečiai susiję su paslaugas teiksiančios ir (arba) darbus atliksiančios projektavimo ir (arba) įrengimo specialistų
grupės kompetencija ir patirtimi. Visi šie atrankos kriterijai arba jų dalis gali būti taikomi visoms sutartims, susijusioms su dalyku, apibrėžtu toliau
3.3 dalyje (efektyvaus energijos vartojimo kelių apšvietimo įrangos pirkimas), 3.4 dalyje (mažos šviesinės taršos kelių apšvietimo įrangos pirkimas)
ir 3.5 dalyje (geros kokybės ir patvarios kelių apšvietimo įrangos pirkimas).

Išsamūs kriterijai

Pagrindiniai kriterijai
ATRANKOS KRITERIJAI
1AK. Projektavimo grupės kompetencija
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
(Taikoma, kai vykdant viešųjų pirkimų procedūrą prašoma parengti apšvietimo projektą.)

Konkurso dalyvis privalo įrodyti, kad projektą tikrins ir tvirtins personalas, turintis bent toliau nurodytą patirtį ir kvalifikaciją:


ne mažiau kaip trejų metų apšvietimo projektavimo, elektros grandinių ir elektros paskirstymo tinklų matmenų nustatymo patirtis;



dalyvavimas projektuojant bent tris skirtingus lauko apšvietimo įrenginius;



Pažymėjimu, pvz., Europos apšvietimo eksperto sertifikatu, patvirtinta kompetencija naudoti apšvietimo projektavimo programinę įrangą
galios tankio rodikliui (GTR, angl. PDI) ir metinio energijos suvartojimo rodikliui (MESR, angl. AECI) apskaičiuoti;
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patvirtintos apšvietimo apskaičiavimo programinės įrangos naudojimo patirtis (pvz., pagal Tarptautinės apšvietimo komisijos leidinį CIE
Nr. 171, kelių paviršiaus šviesos atspindžio lenteles ar kitus svarbius standartus);



tinkama profesinė apšvietimo inžinieriaus kvalifikacija arba narystė apšvietimo projektavimo srities profesinėje organizacijoje.

Tikrinimas. Konkurso dalyvis privalo pateikti sąrašą asmenų (arba nurodyti vieną asmenį), kurie bus atsakingi už projektą konkurso dalyviui
laimėjus šį konkursą, ir kartu nurodyti jų išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkamą projektavimo patirtį įgyvendinant realius projektus ir,
jeigu aktualu, apšvietimo projektavimo programinės įrangos pavadinimą ir jos naudojimo patirtį. Jeigu projektavimo darbai bus atliekami pagal
subrangos sutartį, reikėtų tos pačios informacijos apie subrangovų įdarbintus asmenis.
Perkančioji organizacija savo nuožiūra gali priimtina laikyti mažesnę nei trijų apšvietimo įrenginių projektų parengimo patirtį, jeigu apšvietimo
projekto (-ų) apimtis buvo pakankamai didelė (t. y. siekė bent 70 % projekto, kuris yra kvietimo dalyvauti konkurse dalykas, apimties) ir jo
įgyvendinimo trukmė buvo pakankamai ilga (t. y. siekė ne mažiau kaip trejus metus).
2AK. Įrengimo grupės kompetencija
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
(Taikoma, kai pačios perkančiosios organizacijos techninės priežiūros personalas neprisiima atsakomybės už apšvietimo įrengimą.)
Konkurso dalyvis privalo įrodyti, kad įrengimo darbus planuos, tikrins ir tvirtins personalas, turintis bent toliau nurodytą patirtį ir kvalifikaciją:


ne mažiau kaip treji metai tiesiogiai susijusios lauko apšvietimo sistemų įrengimo patirties,



dalyvavimas įgyvendinant bent tris skirtingus įrengimo projektus,



tinkama elektros inžinieriaus profesinė kvalifikacija ir narystė su prisiimamu darbu tiesiogiai susijusioje profesinėje organizacijoje (pvz.,
sertifikuotas apšvietimo technikas). Turėtų būti pateiktas atitinkamų įrengtų apšvietimo sistemų sąrašas ir nurodyta santykinė projektų
apimtis.
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Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti sąrašą asmenų (arba nurodyti vieną asmenį), kurie bus atsakingi už įrengimo darbus, jeigu konkurso dalyvis
laimėtų, ir kartu nurodyti jų išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, mokymų, kuriuose dalyvauta, sąrašus ir atitinkamą apšvietimo įrengimo patirtį
įgyvendinant realius projektus. Jeigu įrengimo darbai bus atliekami pagal subrangos sutartį, reikėtų tos pačios informacijos apie subrangovų
įdarbintus asmenis.
Perkančioji organizacija savo nuožiūra gali priimtina laikyti mažesnę nei trijų apšvietimo įrengimo darbų atlikimo patirtį, jeigu šių darbų apimtis
buvo pakankamai didelė (t. y. siekė bent 70 % projekto, kuris yra kvietimo dalyvauti konkurse dalykas, apimties) ir jo įgyvendinimo trukmė buvo
pakankamai ilga (t. y. siekė ne mažiau kaip trejus metus).
SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS
2SVS. Garantija, kad sutartimi pavestas užduotis atlieka tinkamą kvalifikaciją turintis personalas
(Taikoma 1AK ir 2AK.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Konkurso laimėtojas (rangovas) privalo užtikrinti, kad dokumentuose, kurie pateikti siekiant įrodyti atitiktį 1AK ir (arba) 2AK, nurodyti darbuotojai
iš tiesų dalyvauja atliekant sutartyje numatytus darbus.
Jeigu darbuotojai, kuriems iš pradžių buvo pavesta įgyvendinti projektą, negali to daryti, rangovas turi pranešti apie tai perkančiajai organizacijai ir
pasirūpinti, kad tuos darbus atliktų pavaduojantis (-ys) darbuotojas (-ai), sukaupęs (-ę) tokią pat arba didesnę patirtį ir turintis (-ys) tokią pat arba
aukštesnę kvalifikaciją.
Pavaduojančių darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami taip pat, kaip nurodyta atitinkamai 1AK ir (arba) 2AK aprašyme.
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2.3

Efektyvaus energijos vartojimo apšvietimo įranga. Techninės specifikacijos (TS), sutarties skyrimo kriterijai
(SSK) ir susijusios sutarties vykdymo sąlygos (SVS)

DALYKAS
3.3 dalyje aprašyti kriterijai konkrečiai susiję su efektyvaus energijos vartojimo kelių apšvietimo įrangos pirkimu siekiant: sumontuoti naujus
apšvietimo įrenginius, renovuoti esamus apšvietimo įrenginius, sumontuoti naujus šviestuvus esamuose įrenginiuose arba sumontuoti naujus šviesos
šaltinius ar reguliatorius į esamus šviestuvus. Kriterijus MESR (4TS) apima ir projektavimo paslaugų pirkimą.

Išsamūs kriterijai

Pagrindiniai kriterijai
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1TS. Šviestuvo efektyvumas
(Taikytina, kai esamo įrenginio šviesos šaltinius arba šviestuvus
numatoma pakeisti naujais ir apšvietimas nėra projektuojamas iš
naujo. Tokių užmojų nereikėtų laikytis, kai tuo pat metu reikalaujama,
kad šviesos šaltinių KST būtų ≤2700K.)
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1TS. Šviestuvo efektyvumas
(Taikytina, kai esamo įrenginio šviesos šaltinius arba šviestuvus
numatoma pakeisti naujais ir apšvietimas nėra projektuojamas iš
naujo. Tokių užmojų nereikėtų laikytis, kai tuo pat metu
reikalaujama, kad šviesos šaltinių KST būtų ≤2700K.)

Apšvietimo įrangos, kurią numatoma įrengti, šviestuvo efektyvumas Apšvietimo įrangos, kurią numatoma įrengti, šviestuvo efektyvumas
privalo būti didesnis už toliau nurodytą atitinkamą pamatinę vertę.
privalo būti didesnis už toliau nurodytą atitinkamą pamatinę vertę.
Kvietimo
dalyvauti
konkurse
metai*
2018–2019 m.
2020–2021 m.
2022–2023 m.

Kvietimo
dalyvauti
konkurse
metai*
2018–2019 m.
2020–2021 m.
2022–2023 m.

Efektyvumas (lm/W)
120
137
155

Efektyvumas (lm/W)
130
147
165

Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti su paprasta apšvietimo planavimo
programine įranga suderinamą standartinį fotometrinių duomenų rinkinį,
kuriame turėtų būti išdėstytos techninės specifikacijos, susijusios su
šviesos srautu ir energijos suvartojimu, kurie matuojami taikant
patikimus, tikslius, pakartojamus ir modernius matavimo metodus.
Metodai privalo atitikti atitinkamus tarptautinius standartus, jeigu tokių
yra.

Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti su paprasta apšvietimo planavimo
programine įranga suderinamą standartinį fotometrinių duomenų
rinkinį, kuriame turėtų būti išdėstytos techninės specifikacijos,
susijusios su šviesos srautu ir energijos suvartojimu, kurie matuojami
taikant patikimus, tikslius, pakartojamus ir modernius matavimo
metodus. Metodai privalo atitikti atitinkamus tarptautinius standartus,
jeigu tokių yra.

*Dėl sparčios technologinės pažangos LED apšvietimo įrenginių
šviestuvų efektyvumo srityje siūloma per kitus 6 metus didinti šiame
dokumente kvietimams dalyvauti konkurse nustatytas pamatines vertes,
kad jos nepasentų iki dar kartą peržiūrint ES ŽVP kriterijus.

*Dėl sparčios technologinės pažangos LED apšvietimo įrenginių
šviestuvų efektyvumo srityje siūloma per kitus 6 metus didinti šiame
dokumente kvietimams dalyvauti konkurse nustatytas pamatines vertes,
kad jos nepasentų iki dar kartą peržiūrint ES ŽVP kriterijus.
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2TS. Apšvietimo reguliatorių suderinamumas
(Taikytina visiems kvietimams dalyvauti konkurse.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Apšvietimo įrenginys privalo būti suderinamas su apšvietimo reguliatoriais ir turėtų būti numatyta galimybė užprogramuoti jo išjungimą, kai nakties
metu eismas atitinkamu keliu yra nedidelis.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo paaiškinti, kaip siūlomas apšvietimo įrenginys yra suderinamas su programuojamu apšvietimo reguliavimu ir išjungimu. Į
šį paaiškinimą reikėtų įtraukti atitinkamus konkurso dalyvio siūlomų naudoti šviesos šaltinių ir šviestuvų gamintojo (-ų) parengtus dokumentus.
Jeigu valdikliai neintegruoti į šviestuvą, dokumentuose turėtų būti nurodyta, kokias valdymo sąsajas galima naudoti apšvietimui reguliuoti.
Dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyta, kurie apšvietimo reguliavimo metodai yra suderinami, pavyzdžiui,
 apšvietimo reguliavimas, remiantis iš anksto nustatytu numatomo mažo naktinio kelių eismo intensyvumo laikotarpiu,
 perprojektuotų apšvietimo įrenginių pirminis apšvietimo reguliavimas siekiant kompensuoti laipsnišką šviesos srauto mažėjimą,
 kintamas apšvietimo reguliavimas siekiant išlaikyti tikslinę apšvietą įvairiomis oro sąlygomis.
3TS. Būtinosios apšvietimo reguliatorių eksploatacinės savybės
(Taikytina visiems kvietimams dalyvauti konkurse, nebent aišku, kad
dėl apšvietimo reguliatorių padidėtų bendros eksploatavimo sąnaudos).
Viešųjų pirkimų vykdytojai turėtų kvietime dalyvauti konkurse aiškiai
apibrėžti pageidaujamas apšvietimo reguliatorių eksploatacines
savybes.
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3TS. Būtinosios apšvietimo reguliatorių eksploatacinės savybės
(Taikytina visiems kvietimams dalyvauti konkurse, nebent aišku, kad
dėl apšvietimo reguliatorių padidėtų bendros eksploatavimo
sąnaudos). Viešųjų pirkimų vykdytojai turėtų kvietime dalyvauti
konkurse aiškiai apibrėžti pageidaujamas apšvietimo reguliatorių
eksploatacines savybes.

Visi šviesos šaltiniai ir šviestuvai privalo būti įrengti su sklandžiai
veikiančiais apšvietimo reguliatoriais, kuriuos galima užprogramuoti bent
vienu iš anksto nustatytu režimu, kuriuo veikdamas apšvietimo įrenginys
pritemdomas iki bent 50 % didžiausio šviesos srauto.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti konkurso dalyvio siūlomų naudoti
šviesos šaltinių ir šviestuvų gamintojo (-ų) parengtus dokumentus, kuriais
būtų patvirtinta, kad jie suderinami su apšvietimo reguliatoriais.
Dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyta, kokie apšvietimo
reguliatoriai yra integruoti į apšvietimo įrenginį, pvz.,
 iš anksto nustatytas apšvietimo reguliavimas ar
 pagal oro sąlygas arba eismo srautą kintantis apšvietimo
reguliavimas.
Dokumentuose taip pat privaloma aiškiai pavaizduoti galios kreivę, iš
kurios matomas šviesos srauto ir elektros suvartojimo santykis, taip pat
privaloma nurodyti, kiek daugiausia galima pritemdyti apšvietimo
įrenginį, ir pateikti instrukcijas, kaip užprogramuoti ir perprogramuoti
apšvietimo reguliatorius.

Visi šviesos šaltiniai ir šviestuvai privalo būti įrengti su sklandžiai
veikiančiais apšvietimo reguliatoriais, kuriuos galima užprogramuoti
bent dviem iš anksto nustatytais režimais ir kuriuos naudojant
apšvietimo įrenginį galima pritemdyti iki bent 10 % didžiausio šviesos
srauto.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti konkurso dalyvio siūlomų naudoti
šviesos šaltinių ir šviestuvų gamintojo (-ų) parengtus dokumentus,
kuriais būtų patvirtinta, kad jie suderinami su apšvietimo reguliatoriais.
Dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyta, kokie apšvietimo
reguliatoriai yra integruoti į apšvietimo įrenginį, pvz.,
 iš anksto nustatytas apšvietimo reguliavimas ar
 pagal oro sąlygas arba eismo srautą kintantis apšvietimo
reguliavimas.
Dokumentuose taip pat privaloma aiškiai pavaizduoti galios kreivę, iš
kurios matomas šviesos srauto ir elektros suvartojimo santykis, taip pat
privaloma nurodyti, kiek daugiausia galima pritemdyti apšvietimo
įrenginį, ir pateikti instrukcijas, kaip užprogramuoti ir perprogramuoti
apšvietimo reguliatorius.

4TS. Metinio energijos suvartojimo rodiklis (MESR)
(Taikytina, kai projektuojamas naujas apšvietimo įrenginys arba kai prieš renovuojant esamą apšvietimo įrenginį arba jame sumontuojant
naujus šviestuvus, reikia parengti naują apšvietimo įrenginio projektą. Viešųjų pirkimų vykdytojai turėtų ypatingą dėmesį atkreipti į
projektuotojo ir (arba) konkurso dalyvio pateiktus šviesos srauto išlaikymo faktoriaus ir šviesos srauto naudingumo faktoriaus duomenis ir
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įsitikinti, kad jie yra realūs ir juos galima pagrįsti.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams, nors išsamių kriterijų atveju GTR pamatinės vertės yra didesnės – žr. I techninį priedą.)
Viešųjų pirkimų vykdytojas privalo pateikti kelių plano techninius brėžinius, taip pat nurodyti teritorijas, kurias numatoma apšviesti, ir apšvietos ir
(arba) skaisčio reikalavimus.
M klasės kelių atveju viešųjų pirkimų vykdytojas privalo apibrėžti kelio paviršiaus atspindžio gebos koeficientą, kurį konkurso dalyviai turėtų
naudoti atlikdami skaisčio skaičiavimus.
Siekdamas padėti konkurso dalyviams padaryti prielaidas dėl projekte numatomų šviesos srauto išlaikymo faktorių, viešųjų pirkimų vykdytojas
turėtų apibrėžti, kiek dažnai šviestuvai bus valomi.
Vidutinės išlaikomos apšvietos (skaisčio), kurią apibrėžia viešųjų pirkimų vykdytojas, atveju projekto MESR privalo atitikti toliau pateiktą lygtį.
MESRprojekt. ≤ GTRpam. x Ed x FP x T x 0,001
Kurioje
GTR yra galios tankio rodiklis, išreikštas W/lx-1/m-2;
Ed yra didžiausia išlaikoma apšvieta (lx);
FP yra bet kokio programinio apšvietimo reguliavimo pritemdymo faktorius;
T yra veikimo laikas (h per metus-1);
0,001 yra kW skaičius viename vate (1W).
Naudojama GTRpam. vertė priklauso nuo kelio pločio ir metų, nurodytų I techniniame priede. Mažesnės nei I techniniame priede nurodytos GTR pam.
vertės yra pateisinamos tais atvejais, kai taip pat nurodyti šviesos šaltiniai, kurių KST ≤2700K.
Tikrinimas.
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Konkurso dalyvis privalo nurodyti, kokia apšvietimo programinė įranga naudota GTR vertei apskaičiuoti, ir pateikti aiškų skaičiavimą, kuriame
matomos pateikto projekto šviestuvo efektyvumo, šviesos srauto išlaikymo faktoriaus ir šviesos srauto naudingumo faktoriaus vertės. Pateikiant
skaičiavimo rezultatus, turi būti pateiktas matavimų tinklelis ir apskaičiuotos apšvietos (skaisčio) vertės.
5TS. Skaitikliai
5TS. Skaitikliai
(Taikytina visiems konkursams, jei apšvietimo įrenginiuose dar (Taikytina visiems konkursams, jei apšvietimo įrenginiuose dar
neįrengtas atskiras skaitiklis.)
neįrengtas atskiras skaitiklis.)
Viešųjų pirkimų vykdytojas privalo kvietime dalyvauti konkurse nurodyti
skaitiklių sistemai keliamus konkrečius techninius reikalavimus.
Konkurso dalyvis privalo pateikti išsamią informaciją apie siūlomus
skaitiklius ir bet kokią pagalbinę įrangą, kurių reikia tokio paties
apšvietimo įrenginio kaip ir apšvietimo įrenginys, kuris yra kvietimo
dalyvauti konkurse dalykas, elektros suvartojimui stebėti.

Viešųjų pirkimų vykdytojas privalo kvietime dalyvauti konkurse
nurodyti skaitiklių sistemai keliamus konkrečius techninius
reikalavimus.
Konkurso dalyvis privalo pateikti išsamią informaciją apie siūlomus
skaitiklius ir bet kokią pagalbinę įrangą, kurių reikia tokio paties
apšvietimo įrenginio kaip ir apšvietimo įrenginys, kuris yra kvietimo
dalyvauti konkurse dalykas, elektros suvartojimui stebėti.
Skaitiklis turi gebėti 24 valandas per parą registruoti duomenis, kuriuos
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti skaitiklių ir matavimų sistemos būtų galima vėliau rankiniu arba nuotoliniu būdu parsisiųsti.
technines specifikacijas, taip pat aiškias instrukcijas, kaip valdyti šią
sistemą ir kaip vykdyti jos techninę priežiūrą. Dėl kiekvienos kontrolinės Tikrinimas.
zonos privaloma pateikti kalibravimo sertifikatą, atitinkantį Matavimo Konkurso dalyvis privalo pateikti skaitiklių ir matavimų sistemos
priemonių direktyvos 2004/22/EB nuostatas.
technines specifikacijas, taip pat aiškias instrukcijas, kaip valdyti šią
sistemą ir kaip vykdyti jos techninę priežiūrą. Dėl kiekvienos
kontrolinės zonos privaloma pateikti kalibravimo sertifikatą, atitinkantį
Matavimo priemonių direktyvos 2004/22/EB nuostatas.
6TS. Galios faktorius
(Taikytina, kai perkami LED šviestuvai.)

6TS. Galios faktorius
(Taikytina, kai perkami LED šviestuvai.)
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Šviestuvo, kurį numatoma įrengti, galios faktorius turi būti ≥0,90.

Šviestuvo, kurį numatoma įrengti, galios faktorius yra ≥0,95.

Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties kriterijui deklaraciją dėl
apšvietimo įrangos, kurią ketina tiekti, kartu su gamintojo deklaracija ir
vadovaujantis tarptautiniu standartu IEC 61000-3-2 atliktų bandymų
rezultatais.

Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties kriterijui deklaraciją dėl
apšvietimo įrangos, kurią ketina tiekti, kartu su gamintojo deklaracija ir
vadovaujantis tarptautiniu standartu IEC 61000-3-2 atliktų bandymų
rezultatais.

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI
1SSK. Padidintas šviestuvo efektyvumas
(Taikoma 1TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Iki X balų suma skiriama tiems konkurso dalyviams, kurie gali tiekti šviesos šaltinius arba šviestuvus, viršijančius 1TS apibrėžtą mažiausią šviesinį
veiksmingumą.
Didžiausi balai (X) bus skiriami tam konkurso dalyviui, kurio tiekiamų šviesos šaltinių arba šviestuvų šviesinis veiksmingumas didžiausias, ir
atitinkami balai bus proporcingai skiriami visiems kitiems konkurso dalyviams, kurių šviesos šaltiniai arba šviestuvai viršys 1TS nurodytus
minimaliuosius reikalavimus, bet nesieks kito dalyvio pasiūlyme nurodytos didžiausios veiksmingumo vertės.
2SSK. Geresnis MESR
(Taikoma 4TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)

19

Iki X balų suma skiriama tiems konkurso dalyviams, kurie gali pateikti projektus, kuriuos įgyvendinus MESR būtų mažesnis už 4TS apibrėžtą
didžiausią ribą.
Didžiausi balai (X) bus skiriami tam konkurso dalyviui, kurio nurodyta MESR vertė mažiausia, ir atitinkami balai bus proporcingai skiriami visiems
kitiems konkurso dalyviams, kurių projektuose nurodytas MESR bus mažesnis už 4TS nurodytą didžiausią ribą, bet nesieks kito dalyvio pasiūlyme
nurodytos mažiausios energijos suvartojimo vertės.

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS
3SVS. Apšvietimo reguliatoriai
(Taikoma 2TS ir 3TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Jeigu dėl kokios nors priežasties rangovas įrengia kitokius šviesos šaltinius ir (arba) šviestuvus, negu nurodyta konkursą laimėjusiame pasiūlyme,
nauji šviesos šaltiniai ir (arba) šviestuvai privalo atitikti bent šiuos reikalavimus:
 jie turėtų būti lygiai taip pat kaip pirminiai gaminiai suderinami su apšvietimo reguliatoriais,
 užtikrinti tokias pat programavimo galimybes,
 turėtų būti galimybė juos maksimaliai pritemdyti tiek pat, kiek pirminius gaminius, ir
 jų galios kreivė turėtų būti panaši.
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Šis klausimas išsprendžiamas pateikus naujų šviesos šaltinių ir (arba) šviestuvų gamintojo (-ų) parengtus panašius dokumentus, kuriais būtų
pagrįstas naujų šviestuvų ir (arba) šviesos šaltinių pasirinkimas.
4SVS Apšvietimo reguliatorių perdavimas eksploatuoti ir tinkamas veikimas
(Taikoma 2TS ir 3TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Konkurso laimėtojas (rangovas) privalo užtikrinti, kad naujos arba atnaujintos apšvietimo sistemos ir reguliatoriai tinkamai veiktų.
 Su šviesiu paros metu susieti reguliatoriai kalibruojami taip, kad apšvietimas būtų išjungiamas tuomet, kai pakanka dienos šviesos.
 Eismo jutikliai turi būti išbandyti siekiant patvirtinti, kad jie fiksuoja atitinkamai transporto priemones, dviračius ir pėsčiuosius.
 Privaloma įrodyti, kad laikmačių jungikliai, nuolatinio šviesos srauto formuotuvai ir apšvietimo reguliatoriai atitinka perkančiosios
organizacijos kvietime dalyvauti konkurse apibrėžtas atitinkamas specifikacijas.
Jeigu pavedus įrengti sistemą nustatoma, kad apšvietimo reguliatoriai neatitinka pirmiau nurodytų atitinkamų reikalavimų, rangovas įpareigojamas
sureguliuoti ir (arba) perkalibruoti reguliatorius, perkančiajai organizacijai nepatiriant jokių papildomų išlaidų.
Rangovas parengia ataskaitą, kurioje išsamiai išdėstoma, kaip reguliatoriai buvo atitinkamai sureguliuoti ir kalibruoti ir kaip galima pasinaudoti jų
nuostatomis.
Pastaba. Didelių objektų atveju galima nurodyti, kad naujas arba atnaujintas įrenginys tiesiog turi būti suderinamas su esamomis platesnio
apšvietimo tinklo valdymo sistemomis. Tokiomis aplinkybėmis šiose SVS taip pat būtų aptartas reguliatorių suderinamumas su esama valdymo
sistema.
5SVS. Iš pradžių nurodytos apšvietimo įrangos tiekimas
(Taikoma 1TS–6TS ir 1SSK–2SSK.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Rangovas užtikrina, kad apšvietimo įranga (įskaitant šviesos šaltinius, šviestuvus ir apšvietimo reguliatorius) būtų įrengta taip, kaip nurodyta
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pirminiame pasiūlyme.
Rangovui sumontavus kitokią apšvietimo įrangą, nei nurodyta pirminiame pasiūlyme, raštu turi būti pateikti paaiškinimai dėl šių pakeitimų, o
pakaitinė įranga turi atitikti pirminės apšvietimo įrangos arba griežtesnes technines specifikacijas (susijusias su, pvz., šviestuvo efektyvumu,
pritemdymo funkcijomis, virš horizonto sklindančio šviesos srauto santykiu ir kt.).
Bet kuriuo atveju rangovas privalo pateikti faktiškai sumontuotos apšvietimo įrangos įrengimo tvarkaraštį ir kartu priede pateikti gamintojo
sąskaitas faktūras arba pristatymo pranešimus.
Sumontavus kitokią apšvietimo įrangą, privaloma pateikti naujų šviesos šaltinių ir šviestuvų gamintojo (-ų) pateiktus šviesinio veiksmingumo
bandymų rezultatus ir ataskaitas kartu su atitinkamais dokumentais, kuriuose būtų aprašytos naujų apšvietimo reguliatorių eksploatacinės savybės.

6SVS. Faktinio energijos vartojimo efektyvumo ir apšvietimo lygių
atitiktis projekte nurodytiems dydžiams
(Rekomenduojama tik ne miesto aplinkoje naudojamiems dideliems
įrenginiams su didele įrengtąja galia)
Prireikus viešųjų pirkimų vykdytojas privalo pasirinkti tinkamą ne
miesto teritorijos, per kurią nutiestas kelias, dalį, kurioje šviestuvų
padėtis atitinka GTR fotometrijos tyrimo metu per sutartą vienos
savaitės laikotarpį atliktus in situ fotometrinius matavimus (pagal
standartą EN 13032-2) ir energijos suvartojimo matavimus (pagal
standartą EN 13201-5).
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Pasirinktoje teritorijos dalyje negali būti apšvietimą labai užstojančių
medžių, autobusų stotelių arba pastatytų transporto priemonių ir
reklamos stendų ar pastatų skleidžiamos foninės šviesos.
Dėl M klasės kelių, kuriems nustatyti skaisčio reikalavimai, vietoj
skaisčio duomenų priimtina pateikti apšvietos duomenis, jeigu abejonės
dėl poveikio, kurį gali turėti realios kelio paviršiaus atspindžio gebos
reikšmingas nukrypimas nuo projekte numatytų dydžių, yra pagrįstos.
Reikėtų apsvarstyti parametrus, turinčius įtakos neaiškumams dėl
standarto EN 13201-4 F priede nurodytų apšvietos matavimų.
Rekomenduojama naudoti automatizuotas apšvietos matavimo sistemas
ir prieš įgyvendinant projektą susitarti dėl leistinų apšvietos ir duomenų
nukrypimų (siūloma numatyti ±10 % nuokrypį).
Per tą patį vienos savaitės laikotarpį matuojama ir apskaičiuojama
didžiausia atitinkamų taškinių šviesos šaltinių galia [W] ir energijos
suvartojimas [kWh].
In situ išmatuotos GTR ir MESR vertės privalo atitikti projekte
numatytą MESR vertę (±10 %) ir projekte numatytą GTR vertę
(±15 %).
Pastaba. Atvejo, jei matavimai neatitinka projekte numatytų GTR ir
(arba) MESR verčių, pasekmės turėtų būti apibrėžtos kvietime
dalyvauti konkurse. Galimos pasekmės:
 taisomieji darbai, kuriuos atliekant viešųjų pirkimų vykdytojas
nepatiria jokių papildomų išlaidų;
 neatitikties lygiui proporcingos finansinės baudos (galbūt susijusios
su per apibrėžtą laikotarpį patirtomis numatomomis papildomomis
elektros energijos sąnaudomis, kurias lėmė mažesnis įrenginio
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efektyvumas).
Jei konkurso dalyvis neatitiktį ginčija, jis gali pakartoti matavimus toje
pačioje teritorijos dalyje arba, jeigu galima teigti, kad ta teritorijos dalis
buvo netinkama matavimams atlikti, pasirinkti kitą teritorijos dalį.
Viešųjų pirkimų vykdytojas neatsakingas už išlaidas, patirtas dėl
papildomų matavimų.
Jeigu faktiškai energija vartojama efektyviau nei numatyta projekte,
gali būti skiriamos premijos, jeigu viešųjų pirkimų vykdytojas
nusprendžia apibrėžti jas kvietime dalyvauti konkurse.
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2.4

Nedidelę šviesinę taršą sukelianti apšvietimo įranga. Techninės specifikacijos (TS), sutarties skyrimo kriterijai
(SSK) ir susijusios sutarties vykdymo sąlygos (SVS)

DALYKAS
3.4 dalyje aprašyti kriterijai konkrečiai susiję su nedidelę šviesinę taršą sukeliančios kelių apšvietimo įrangos pirkimu siekiant: įrengti naujus
apšvietimo įrenginius; atnaujinti esamus apšvietimo įrenginius; sumontuoti naujus šviestuvus į esamus įrenginius arba sumontuoti naujus šviesos
šaltinius ar reguliatorius į esamus šviestuvus.
Išsamūs kriterijai

Pagrindiniai kriterijai
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

7TS. Virš horizonto sklindančio šviesos srauto santykis (VHSŠSS) ir 7TS. Virš horizonto sklindančio šviesos srauto santykis (VHSŠSS) ir
nepageidaujama šviesa
nepageidaujama šviesa
(Taikoma visoms sutartims, pagal kurias perkami nauji šviestuvai.)
(Taikoma visoms sutartims, pagal kurias perkami nauji šviestuvai.)
Kai akinama ar nepageidaujama šviesa kelia susirūpinimų, viešųjų
pirkimų vykdytojai turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti reikalavimą
Visų perkamų šviestuvų modelių VHSŠSS privalo būti 0,0 %.
Jeigu siekiant optimizuoti stulpų pasiskirstymą arba dėl teritorijos ribų dėl C3 šviesos srauto kodų.)
statant stulpus būtina pareguliuoti pasvirimo kampą, 0,0 % VHSŠSS
Visų perkamų šviestuvų modelių VHSŠSS privalo būti 0,0 %, o C3
išlaikomas net jei šviestuvas pasviręs reikiamu kampu.
srauto kodas turi būti >97 pagal fotometrinius duomenis.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti fotometrinių duomenų bylą (-as). Joje Jeigu siekiant optimizuoti stulpų pasiskirstymą arba dėl teritorijos ribų
pateikiama fotometrinio intensyvumo lentelė, kuria remiantis pagal EN statant stulpus būtina pareguliuoti pasvirimo kampą, 0,0 % VHSŠSS
13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, IEC 62722-1 D priedą arba kitus išlaikomas net jei šviestuvas pasviręs reikiamu kampu.
Tikrinimas.
atitinkamos tarptautinius standartus apskaičiuojamas VHSŠSS.
Tais atvejais, kai šviestuvai montuojami nehorizontaliai, fotometrinių Konkurso dalyvis privalo pateikti fotometrinių duomenų bylą (-as). Joje
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duomenų byla privalo patvirtinti tai, kad:
– pakoregavus duomenis pagal tą patį polinkio kampą, kuriuo
montuojamas šviestuvas, VHSŠSS vis dar yra 0,0 % arba tai, kad
– ant šviestuvo sumontuotas papildomas gaubtas ir projekte numatytu
montavimo kampu pakreipto šviestuvo su gaubtu VHSŠSS yra 0,0 %.

pateikiama fotometrinio intensyvumo lentelė, kuria remiantis pagal EN
13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, IEC 62722-1 D priedą arba kitus
atitinkamos tarptautinius standartus apskaičiuojamas VHSŠSS.
Tais atvejais, kai šviestuvai montuojami nehorizontaliai, fotometrinių
duomenų byla privalo patvirtinti tai, kad:
– pakoregavus duomenis pagal tą patį polinkio kampą, kuriuo
montuojamas šviestuvas, VHSŠSS vis dar yra 0,0 %, o C3 srauto kodas
– ≥97, arba tai, kad
– ant šviestuvo sumontuotas papildomas gaubtas ir projekte numatytu
montavimo kampu pakreipto šviestuvo su gaubtu VHSŠSS yra 0,0 %, o
C3 srauto kodas – ≥97.

8TS. Susierzinimas
(KST vertė tiesiogiai susijusi su tuo, kaip žmogus jaučia aplinkos veiksnius, taigi ją reikėtų tiksliai nurodyti tais atvejais, kai žmonių
susierzinimas kelia susirūpinimą.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Siekiant sumažinti žmonių susierzinimo pavojų gyvenamosiose vietovėse, šviesos šaltinių KST privalo būti ≤3000K arba privaloma įgyvendinti
apšvietimo reguliavimo arba išjungimo programą.
Tikrinimas.
Paprašius konkurso dalyvis privalo pateikti informaciją apie visų lempų, kurias numatoma tiekti, šviesos spektrus.
Konkurso dalyvis privalo pateikti KST matavimus, kurių duomenys pateikiami vadovaujantis standartu CIE 15.
Kalbant apie apšvietimo reguliavimą, konkurso dalyvis privalo pateikti išsamius duomenis apie siūlomus apšvietimo reguliatorius ir apšvietimo
reguliavimo galimybių spektrą, kuris privalo apimti bent galimybę pritemdyti arba išjungti šviesą pagal astronominį laikrodį.
*Kaip nurodyta viešųjų pirkimų vykdytojo specifikacijose (galimai apibrėžta 3TS, jeigu tai įtraukta į kvietimą dalyvauti konkurse).
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9TS. Aplinkos šviesinė tarša ir žvaigždžių matomumas
(G indekso vertė tiesiogiai susijusi su mėlynos šviesos srauto dalimi ir
ji turėtų būti nurodyta tais atvejais, kai šviesinės taršos poveikis
laukinei gyvūnijai arba žvaigždžių matomumui kelia susirūpinimą.)

9TS. Aplinkos šviesinė tarša ir žvaigždžių matomumas
(G indekso vertė tiesiogiai susijusi su mėlynos šviesos srauto dalimi ir
ji turėtų būti nurodyta tais atvejais, kai šviesinės taršos poveikis
laukinei gyvūnijai arba žvaigždžių matomumui kelia susirūpinimą.)
Viešųjų pirkimų vykdytojai turėtų žinoti, kad šį reikalavimą
Parkuose, soduose ir teritorijose, kuriuos viešųjų pirkimų vykdytojas atitinkantys šviestuvai veikiausiai neatitiks 1TS dėl šviestuvo
efektyvumo.)
laiko ekologijos požiūriu jautriais, G indeksas privalo būti ≥1,5*.
Parkuose ir soduose, kurie yra atviri tamsiuoju paros metu, turi būti
Parkuose, soduose ir teritorijose, kuriuos viešųjų pirkimų vykdytojas
įgyvendinama apšvietimo reguliavimo programa**.
Parkams ir sodams atitinkamomis nedarbo valandomis taikoma laiko ekologijos požiūriu jautriais, taip pat vietovėse, esančiose 30 km
spinduliu nuo miesto optinės astronomijos observatorijos arba 100 km
apšvietimo išjungimo programa.
Apšvietimo reguliavimo ir (arba) išjungimo programa** įgyvendinama spinduliu nuo didelės optinės astronomijos observatorijos, G indeksas
privalo būti ≥2,0*.
kitose ekologijos požiūriu jautriose teritorijose.
Parkuose ir soduose, kurie yra atviri tamsiuoju paros metu, turi būti
įgyvendinama apšvietimo reguliavimo programa**.
Tikrinimas.
Parkams ir sodams atitinkamomis nedarbo valandomis taikoma
Konkurso dalyvis privalo pateikti G indekso matavimus***.
apšvietimo išjungimo programa.
Apšvietimo reguliavimo ir (arba) išjungimo programa įgyvendinama
*Jeigu neįmanoma apskaičiuoti G indekso, kaip orientacinę vertę galima visose ekologijos požiūriu jautriose teritorijose arba vietovėse, esančiose
naudoti KST, visada turint omenyje, kad šis dydis nėra tiksliausias mėlynos
nustatytu spinduliu nuo atitinkamų optinių observatorijų.
šviesos srauto matas. ≥1,5 G indeksas paprastai (bet ne visada) prilygsta
≤3000K KST.
*Kaip nurodyta viešųjų pirkimų vykdytojo specifikacijose (galimai apibrėžta
3TS, jeigu tai įtraukta į kvietimą dalyvauti konkurse).
***G indeksą galima greitai ir paprastai apskaičiuoti naudojant tuos pačius
fotometrinius duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojama KST, naudojant Excel
skaičiuoklę, kuria galima rasti šioje svetainėje,

Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti G indekso matavimus***.
*Jeigu neįmanoma apskaičiuoti G indekso, kaip orientacinę vertę galima
naudoti KST, visada turint omenyje, kad šis dydis nėra tiksliausias mėlynos
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg.

šviesos srauto matas. ≥2,0 G indeksas paprastai (bet ne visada) prilygsta
≤2700K KST.
*Kaip nurodyta viešųjų pirkimų vykdytojo specifikacijose (galimai apibrėžta
3TS, jeigu tai įtraukta į kvietimą dalyvauti konkurse).
***G indeksą galima greitai ir paprastai apskaičiuoti naudojant tuos pačius
fotometrinius duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojama KST, naudojant Excel
skaičiuoklę, kuria galima rasti šioje svetainėje,
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg.
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2.5

Geros kokybės ir patvari apšvietimo įranga. Techninės specifikacijos (TS), sutarties skyrimo kriterijai (SSK) ir
susijusios sutarties vykdymo sąlygos (SVS)

DALYKAS
3.5 dalyje aprašyti kriterijai konkrečiai susiję su geros kokybės ir patvarios kelių apšvietimo įrangos pirkimu siekiant: įrengti naujus apšvietimo
įrenginius; atnaujinti esamus apšvietimo įrenginius; sumontuoti naujus šviestuvus į esamus įrenginius arba sumontuoti naujus šviesos šaltinius ar
reguliatorius į esamus šviestuvus.
Išsamūs kriterijai

Pagrindiniai kriterijai
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

10TS. Instrukcijų pateikimas
(Taikytina, kai konkretaus apšvietimo įrenginio, kurį kvietime dalyvauti konkurse prašoma sumontuoti, įranga ir (arba) reguliatoriai skiriasi
nuo įprastos įrangos, sumontuotos kitose viešųjų pirkimų vykdytojo valdomo platesnio apšvietimo tinklo dalyse.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Konkurso dalyvis privalo įrengęs naujas arba renovuotas apšvietimo sistemas pateikti toliau nurodytą informaciją:
 šviestuvų išmontavimo instrukcijas;
 instrukcijas, kaip pakeisti šviesos šaltinius (kai taikytina) ir kurias lempas galima naudoti šviestuvuose, nesumažinant jų energijos vartojimo
efektyvumo;
 instrukcijas, kaip valdyti apšvietimo reguliatorius ir atlikti jų techninę priežiūrą;
 instrukcijas, kaip kalibruoti ir reguliuoti su šviesiuoju paros metu susietus reguliatorius, ir
 instrukcijas, kaip reguliuoti išjungimo laiką laikmačių jungikliuose, ir rekomendacijas, kaip geriausiai tai padaryti siekiant patenkinti
matomumo poreikius, pernelyg nepadidinant energijos suvartojimo.
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Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją kartu su rašytinių instrukcijų, kurias reikės pateikti perkančiajai organizacijai,
jeigu jis laimėtų konkursą, pavyzdžiais.
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11TS. Atliekų naudojimas
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Konkurso dalyvis privalo įgyvendinti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kad sumažintų įrengiant naują arba renovuotą apšvietimo sistemą
susidariusių atliekų kiekį ir jas panaudotų.
Visas lempų ir šviestuvų bei apšvietimo reguliatorių atliekas privaloma atskirti ir perduoti panaudoti vadovaujantis EEĮA direktyva6. Visas kitas
atliekas, kurias numatoma sugeneruoti ir kurias galima perdirbti, privaloma surinkti ir pristatyti į atitinkamas atliekų perdirbimo įmones.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti išsamią informaciją apie nustatytas atliekų tvarkymo procedūras ir nurodyti tinkamas vietas, į kurias galima
nuvežti EEĮA ir kitas perdirbamas medžiagas, kad jas ten būtų galima atitinkamai atskirti, perdirbti ir panaudoti šilumos regeneravimui.
12TS. Gaminių naudojimo trukmė, atsarginės dalys ir garantija

12TS. Gaminių naudojimo trukmė, atsarginės dalys ir garantija

(Čia apibrėžtos slenkstinės ribos taikytinos LED šviesos šaltiniams, (Čia apibrėžtos slenkstinės ribos taikytinos LED šviesos šaltiniams,
lempoms ir šviestuvams.)
lempoms ir šviestuvams.)
Visų LED šviesos šaltinių vardinė eksploatavimo trukmė esant 25 °C Visų LED šviesos šaltinių vardinė eksploatavimo trukmė esant 25 °C
privalo būti:
privalo būti:

6



L96 – 6 000 valandų,



L96 – 6 000 valandų,



L70 – 50 000 valandų (numatoma),



L70 – 100 000 valandų (numatoma),



C0 – 3 000 valandų arba C10 – 6 000 valandų,



C0 – 3 000 valandų arba C10 – 6 000 valandų,

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) (nauja redakcija) (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).
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C50 – 50 000 valandų (numatoma).

C50 – 100 000 valandų (numatoma).

Staiga sugedusių LED modulių remontui arba atitinkamoms atsarginėms Staiga sugedusių LED modulių remontui arba atitinkamoms
dalims taikoma 5 metų garantija, kurios trukmė skaičiuojama nuo atsarginėms dalims taikoma 7 metų garantija, kurios trukmė
įrengimo dienos.
skaičiuojama nuo įrengimo dienos.
Tikrinimas.

Tikrinimas.

Bandymų duomenis, susijusius su palaikomu šviesos šaltinių šviesos
srautu, privalo pateikti Tarptautinės bendradarbiavimo laboratorijų
akreditavimo srityje organizacijos akredituota laboratorija, atitinkanti
standartą IES LM-80* dėl faktinių duomenų ir standartą IES TM-21* dėl
numatomų duomenų.

Bandymų duomenis, susijusius su palaikomu šviesos šaltinių šviesos
srautu, privalo pateikti Tarptautinės bendradarbiavimo laboratorijų
akreditavimo srityje organizacijos akredituota laboratorija, atitinkanti
standartą IES LM-80* dėl faktinių duomenų ir standartą IES TM-21*
dėl numatomų duomenų.

Konkurso dalyvis privalo pateikti minimalios 5 metų garantijos, kurią Konkurso dalyvis privalo pateikti minimalios 7 metų garantijos, kurią
reikės pasirašyti, jei dalyvis laimės konkursą, kopiją.
reikės pasirašyti, jei dalyvis laimės konkursą, kopiją.
Rangovas privalo pateikti garantijos, kuri bus taikoma, jeigu dalyvis
laimės konkursą, kopiją ir būtinus duomenis ryšiams (bent telefono
numerį ir e. pašto adresą), kuriais naudojantis būtų galima kreiptis norint
pateikti susijusias užklausas arba galimas pretenzijas.

Rangovas privalo pateikti garantijos, kuri bus taikoma, jeigu dalyvis
laimės konkursą, kopiją ir būtinus duomenis ryšiams (bent telefono
numerį ir e. pašto adresą), kuriais naudojantis būtų galima kreiptis
norint pateikti susijusias užklausas arba galimas pretenzijas.

Dėl aiškumo reikėtų pažymėti, kad pagal garantiją tiesiogiai arba per
kitus paskirtuosius patikėtinius padengiamos bent sugedusio LED
modulio dalių remonto arba keitimo per pagrįstą terminą po pranešimo
apie gedimą (terminas bus nustatytas vadovaujantis kvietime dalyvauti
konkurse nurodyta procedūra) išlaidos. Atsarginės dalys turėtų būti tokios
pat kaip originalios, bet, jeigu tai neįmanoma, galima naudoti ir
lygiavertes atsargines dalis, kurios taip pat efektyviai arba efektyviau

Dėl aiškumo reikėtų pažymėti, kad pagal garantiją tiesiogiai arba per
kitus paskirtuosius patikėtinius padengiamos bent sugedusio LED
modulio dalių remonto arba keitimo per pagrįstą terminą po pranešimo
apie gedimą (terminas bus nustatytas vadovaujantis kvietime dalyvauti
konkurse nurodyta procedūra) išlaidos. Atsarginės dalys turėtų būti
tokios pat kaip originalios, bet, jeigu tai neįmanoma, galima naudoti ir
lygiavertes atsargines dalis, kurios taip pat efektyviai arba efektyviau
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atlieka tą pačią funkciją.

atlieka tą pačią funkciją.

Garantija netaikoma:

Garantija netaikoma:

a) gedimams dėl vandalizmo,
meteorologinių reiškinių;

avarijų

arba

kitų

ekstremalių a)

b) lempoms ir šviestuvams, kurie ilgą laiką veikė neįprastomis b)
sąlygomis (pvz., prijungti prie netinkamos įtampos linijos), jeigu
rangovas tai gali įrodyti.

gedimams dėl vandalizmo,
meteorologinių reiškinių;

avarijų

arba

kitų

ekstremalių

lempoms ir šviestuvams, kurie ilgą laiką veikė neįprastomis
sąlygomis (pvz., prijungti prie netinkamos įtampos linijos), jeigu
rangovas tai gali įrodyti.

*Bus pakeisti atnaujintais standartais LM-84 ir TM 28, kai šios versijos bus *Bus pakeisti atnaujintais standartais LM-84 ir TM 28, kai šios versijos bus
paskelbtos.
paskelbtos.

13TS. Remonto galimybė.
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Konkurso dalyvis privalo įsitikinti, kad specialistas galės patogiai pasiekti jau naudojamo šviestuvo dalis (pvz., šviesos šaltinį, lempą, LED modulį,
valdymo bloką).
Turi būti užtikrinta galimybė identifikuoti šviestuvo dalis, jas pasiekti ir išimti nesugadinus nei tų dalių, nei paties šviestuvo.
Privaloma užtikrinti galimybę vietoje (t. y. tame aukštyje, kuriame šviestuvas sumontuotas) pakeisti šviestuvo dalis be įrankių (t. y. įstatyti ir
įjungti) arba naudojant vieną iš toliau nurodytų rūšių atsuktuvų:
- standartinį, „Pozidriv“, „Phillips“, „Torx“, šešiakampį atsuktuvą arba kombinuotą raktą.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti techninį vadovą, kuriame pateikiama išskleista šviestuvo diagrama, kurioje pavaizduotos dalys, kurias galima
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pasiekti ir pakeisti naujomis. Taip pat turi būti nurodytos tos dalys, kurioms pagal garantiją taikomi paslaugų teikimo susitarimai.

14TS. Apsaugos nuo kietų daiktų ir skysčių (IP) reitingas
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
M ir C klasių kelių šviestuvų optinės sistemos apsaugos nuo kietų daiktų ir skysčių (angl. Ingress Protection, IP) reitingas privalo būti IP65 arba
aukštesnis, atsižvelgiant į vietos sąlygas.
P klasės kelių šviestuvų IP reitingas privalo būti IP55 arba aukštesnis, atsižvelgiant į vietos sąlygas.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti technines specifikacijas, kuriomis įrodytų atitiktį šiam kriterijui pagal standarto IEC 60598-1 9 punktą.
Pastaba. Dėl šviestuvų techninių charakteristikų ne visi standarte IEC 60598-1 nurodyti dulkių, kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo bandymai yra tapatūs
standarte IEC 60529 nurodytiems bandymams. IP numeravimo sistemos paaiškinimas pateiktas standarto J priede.

15TS. Valdymo įrenginio gedimų sparta

15TS. Valdymo įrenginio gedimų sparta

Nustatyta valdymo įrenginio gedimų sparta privalo būti mažesnė nei Nustatyta valdymo įrenginio gedimų sparta privalo būti mažesnė nei
0,2 %/1000 val. ir valdymo įrenginiui turi būti taikoma 8 metų su ja 0,1 %/1000 h ir valdymo įrenginiui turi būti taikoma 10 metų su ja
susijusi garantija.
susijusi garantija.
Tikrinimas.

Tikrinimas.
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Konkurso dalyvis privalo pateikti visų valdymo įrenginių, kuriuos jis
ketina tiekti, su minėta gedimų sparta susijusios atitikties deklaraciją.
Deklaraciją privaloma pagrįsti atitinkamomis pramonės sektoriuje
taikomomis standartinėmis bandymų procedūromis.

Konkurso dalyvis privalo pateikti visų valdymo įrenginių, kuriuos jis
ketina tiekti, su minėta gedimų sparta susijusios atitikties deklaraciją.
Deklaraciją privaloma pagrįsti atitinkamomis pramonės sektoriuje
taikomomis standartinėmis bandymų procedūromis.

16TS. LED šviestuvų ženklinimas
(Taikytina, kai įrengiami nauji LED šviestuvai.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Ant šviestuvų, kuriuos konkurso dalyvis siūlo sumontuoti, privaloma nurodyti bent šią techninę informaciją:


gamintojo pavadinimą, kodą, serijos numerį ir pagaminimo datą;



vardinę įėjimo galią;



šviesos srautą esant 25 °C temperatūrai;



virš horizonto sklindančio šviesos srauto santykį;



CIE srauto kodus;



koreliuotąją spalvinę temperatūrą (KST);



G indeksą;



informaciją apie apšvietimo reguliavimo technologiją (jei taikytina).

Šią informaciją reikėtų nurodyti ant šviestuvo, taip pat, jeigu įmanoma, ant nuo žemės pasiekiamos apšvietimo stulpo dalies. Konkurso dalyvis
turėtų nurodyti, kaip tiksliai ši informacija bus pateikta (pvz., etiketėje su QR kodu, etiketėje su rašytine informacija arba metalinėje plokštelėje su
išgraviruotais rašmenimis).
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Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti etiketės, kurią siūloma tvirtinti ant apšvietimo įrangos laimėjus konkursą, pavyzdinį aprašymą.

SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI
3SSK. Pratęsta garantija
(Taikoma 12TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Didžiausia X balų suma skiriama konkurso dalyviams, pasirengusiems suteikti pirminę garantiją, kuri yra ilgesnė už 12TS nurodytus minimalius
garantijos laikotarpius ir kurių kaina jau įtraukta į siūlomą kainą. Balai skiriami proporcingai tam, kiek garantijos laikotarpis viršija minimaliuosius
reikalavimus:
 Minimumas + 1 metai: 0,2X balai;
 Minimumas + 2 metai: 0,4X balai;
 Minimumas + 3 metai: 0,4X balai;
 Minimumas + 4 metai: 0,8X balai;
 Minimumas + 5 metai arba daugiau: X balų.
Konkurso dalyviai taip pat gali pasirinktinai pateikti kainas už pratęstas garantijas, kurios neįtrauktos į siūlomą kainą, nors už tai balai neskiriami.
Tokiais atvejais už pratęstą garantiją nereikės mokėti iki paskutinių pirminės garantijos metų, po kurių viešųjų pirkimų vykdytojas kasmet kiekvienų
pratęstos garantijos metų pradžioje konkursą laimėjusiam dalyviui išmokės tam tikrą sumą.
Be to, viešųjų pirkimų vykdytojas iki paskutinių pirminės garantijos metų turės galimybę inicijuoti arba atmesti pasiūlymą pratęsti garantiją;
pratęstos garantijos kaina bus tokia pati kaip pirminės garantijos pridėjus infliaciją.
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SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS
7SVS. Įsipareigojimas panaudoti atliekas ir nuvežti jas į tinkamas vietas
(Taikoma 11TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Rangovas privalo pateikti projekto įgyvendinimo laikotarpiu surinktų atliekų tvarkymo tvarkaraštį. Be to, rangovas privalo pateikti išsamią
informaciją apie atliekų rūšiavimą, atliktą prieš išvežant atliekas į pirminiame pasiūlyme nurodytas tinkamas vietas arba kitas tinkamas vietas,
kuriose atliekas galima išrūšiuoti, apdoroti, perdirbti ir, jei tinka, panaudoti šilumai generuoti.
Kaip įrodymą, kad atliekos buvo pristatytos, privaloma pateikti pristatymo sąskaitas faktūras.

8SVS. LED šviestuvų ženklinimas
(Taikoma 16TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Rangovas įsipareigoja ant tiekiamų šviestuvų pritvirtinti etiketes, kuriose pateikta bent 16TS nurodyta būtinoji informacija.
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ŠVIESOFORŲ PIRKIMUI TAIKOMI ES ŽVP KRITERIJAI

3
3.1

Techninės specifikacijos (toliau – TS) ir sutarties skyrimo kriterijai (toliau – SSK)

DALYKAS
4.1 dalyje aprašyti kriterijai konkrečiai susiję su apšvietimo įrangos, skirtos eismui reguliuoti, pirkimu ir jos naudojimo ir techninės priežiūros
išlaidomis per tam tikrą laikotarpį.

Išsamūs kriterijai

Pagrindiniai kriterijai
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1TS. Gyvavimo ciklo sąnaudos (GCS)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)

Gyvavimo ciklo sąnaudos apskaičiuojamos remiantis viešųjų pirkimų vykdytojo nustatytomis specifikacijomis, kuriose turėtų būti nurodyta:
 gyvavimo ciklo laikotarpis (pvz., 8 metai);
 reikiamos šviesoforų įrangos aprašas (pvz., skritulio formos raudonos spalvos signalai, skritulio formos geltonos spalvos signalai, skritulio
formos žalios spalvos signalai, strėlės formos žalios spalvos signalai, eiti per gatvę draudžiantys signalai ir eiti per gatvę leidžiantys
signalai);
 vidutinis kiekvieno eismo signalo veikimo ciklas (pvz., raudono signalo – 55 %, geltono signalo – 2 %, žalio signalo – 43 %) ir
 elektros tarifas (pvz., 0,12 EUR/kWh).
Kad būtų galima įvertinti gyvavimo ciklo sąnaudas, konkurso dalyvis privalo nurodyti šiuos duomenis:
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 elektros lempučių staigaus gedimo pašalinimo garantijos laikotarpį;
 lempos vardinę naudojimo trukmę, t. y. laiką, per kurį lempos šviesos srautas turėtų sumažėti iki 70 % pirminio šviesos srauto;
 lempų pirkimo kainą (tiek pradžioje, tiek per apibrėžtą terminą atliekant būtinus dalių keitimo darbus);
 pagalbinės įrangos pirkimo kainą;
 stulpų, pagrindų ir naujų elektros jungčių pirkimo kainą ir
 įrengimo kainą (darbo laikas valandomis, padaugintas iš darbo įkainio, pridėjus keltuvų naudojimo sąnaudas ir kt.).
Tikrinimas.
Viešųjų pirkimų vykdytojas privalo konkurso dalyviams pateikti bendrą gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklę, į kurią jau suvesta informacija, kurią
turi pateikti viešųjų pirkimų vykdytojas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti užpildytos skaičiuoklės kopiją kartu su deklaracija, patvirtinančia, kad kainos galioja bent apibrėžtu laikotarpiu,
kuris apima pirminę numatytą sutarties vykdymo trukmę išrinkus konkurso laimėtoją.
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2TS. Gaminių naudojimo trukmė, atsarginės dalys ir garantija

2TS. Gaminių naudojimo trukmė, atsarginės dalys ir garantija

(Čia apibrėžtos slenkstinės ribos taikytinos LED šviesos šaltiniams, (Čia apibrėžtos slenkstinės ribos taikytinos LED šviesos šaltiniams,
lempoms ir šviestuvams.)
lempoms ir šviestuvams.)
Visų LED šviesos šaltinių vardinė eksploatavimo trukmė esant 25 °C Visų LED šviesos šaltinių vardinė eksploatavimo trukmė esant 25 °C
privalo būti:
privalo būti:


L96 – 6 000 valandų,



L96 – 6 000 valandų,



L70 – 50 000 valandų (numatoma),



L70 – 100 000 valandų (numatoma),



L0C0 – 3 000 valandų arba C10 – 6 000 valandų,



L0C0 – 3 000 valandų arba C10 – 6 000 valandų,



C50 – 50 000 valandų (numatoma).



C50 – 100 000 valandų (numatoma).

Staiga sugedusių LED modulių remontui arba atitinkamoms atsarginėms Staiga sugedusių LED modulių remontui arba atitinkamoms atsarginėms
dalims taikoma 5 metų garantija, kurios trukmė skaičiuojama nuo dalims taikoma 7 metų garantija, kurios trukmė skaičiuojama nuo
įrengimo dienos.
įrengimo dienos.
Tikrinimas.

Tikrinimas.

Atlikti bandymus ir tikrinti privalo Tarptautinės bendradarbiavimo
laboratorijų akreditavimo srityje organizacijos akredituota laboratorija,
atitinkanti standartą IES LM-80* dėl faktinių duomenų ir standartą IES
TM-21* dėl numatomų duomenų.

Atlikti bandymus ir tikrinti privalo Tarptautinės bendradarbiavimo
laboratorijų akreditavimo srityje organizacijos akredituota laboratorija,
atitinkanti standartą IES LM-80* dėl faktinių duomenų ir standartą IES
TM-21* dėl numatomų duomenų.

Konkurso dalyvis privalo pateikti minimalios 5 metų garantijos, kurią Konkurso dalyvis privalo pateikti minimalios 7 metų garantijos, kurią
reikės pasirašyti, jei dalyvis laimės konkursą, kopiją.
reikės pasirašyti, jei dalyvis laimės konkursą, kopiją.
Rangovas privalo pateikti garantijos, kuri bus taikoma, jeigu dalyvis Rangovas privalo pateikti garantijos, kuri bus taikoma, jeigu dalyvis
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laimės konkursą, kopiją ir būtinus duomenis ryšiams (bent telefono laimės konkursą, kopiją ir būtinus duomenis ryšiams (bent telefono
numerį ir e. pašto adresą), kuriais naudojantis būtų galima kreiptis norint numerį ir e. pašto adresą), kuriais naudojantis būtų galima kreiptis norint
pateikti susijusias užklausas arba galimas pretenzijas.
pateikti susijusias užklausas arba galimas pretenzijas.
Dėl aiškumo reikėtų pažymėti, kad pagal garantiją tiesiogiai arba per
kitus paskirtuosius patikėtinius padengiamos bent sugedusio LED
modulio dalių remonto arba keitimo per pagrįstą terminą po pranešimo
apie gedimą (terminas bus nustatytas vadovaujantis kvietime dalyvauti
konkurse nurodyta procedūra) išlaidos. Atsarginės dalys turėtų būti
tokios pat kaip originalios, bet, jeigu tai neįmanoma, galima naudoti ir
lygiavertes atsargines dalis, kurios taip pat efektyviai arba efektyviau
atlieka tą pačią funkciją.

Dėl aiškumo reikėtų pažymėti, kad pagal garantiją tiesiogiai arba per
kitus paskirtuosius patikėtinius padengiamos bent sugedusio LED
modulio dalių remonto arba keitimo per pagrįstą terminą po pranešimo
apie gedimą (terminas bus nustatytas vadovaujantis kvietime dalyvauti
konkurse nurodyta procedūra) išlaidos. Atsarginės dalys turėtų būti
tokios pat kaip originalios, bet, jeigu tai neįmanoma, galima naudoti ir
lygiavertes atsargines dalis, kurios taip pat efektyviai arba efektyviau
atlieka tą pačią funkciją.

Garantija netaikoma:

Garantija netaikoma:

a) gedimams dėl vandalizmo,
meteorologinių reiškinių;

avarijų

arba

kitų

ekstremalių a) gedimams dėl vandalizmo,
meteorologinių reiškinių;

avarijų

arba

kitų

ekstremalių

b) lempoms ir šviestuvams, kurie ilgą laiką veikė neįprastomis b) lempoms ir šviestuvams, kurie ilgą laiką veikė neįprastomis
sąlygomis (pvz., prijungti prie netinkamos įtampos linijos), jeigu
sąlygomis (pvz., prijungti prie netinkamos įtampos linijos), jeigu
rangovas tai gali įrodyti.
rangovas tai gali įrodyti.
*Bus pakeisti atnaujintais standartais LM-84 ir TM 28, kai šios versijos *Bus pakeisti atnaujintais standartais LM-84 ir TM 28, kai šios versijos
bus paskelbtos.
bus paskelbtos.
SUTARTIES SKYRIMO KRITERIJAI
1SSK. Mažiausios gyvavimo ciklo sąnaudos
(Taikoma 1TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
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Didžiausia X balų suma skiriama tam konkurso dalyviui, kurio pasiūlyme nurodytos mažiausios gyvavimo ciklo sąnaudos.
Kitiems konkurso dalyviams balai skiriami proporcingai atsižvelgiant į tai, kiek jų nurodytos gyvavimo ciklo sąnaudos skiriasi nuo mažiausių
sąnaudų, naudojant šią formulę:
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴 = 𝑋 𝑥

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠
𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴

Tikrinimas.
Gavęs visus pasiūlymus, viešųjų pirkimų vykdytojas turi galėti nustatyti, kuriame pasiūlyme numatytos mažiausios gyvavimo ciklo sąnaudos, ir
naudodamasis tuo nustatyti, kiek balų reikėtų skirti kiekvienam pasiūlymui.
2SSK. Pratęsta garantija
(Taikoma 2TS.)
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Didžiausia X balų suma skiriama konkurso dalyviams, pasirengusiems suteikti pirminę garantiją, kuri yra ilgesnė už 2TS nurodytus minimalius
garantijos laikotarpius ir kurių kaina jau įtraukta į siūlomą kainą. Balai skiriami proporcingai tam, kiek garantijos laikotarpis viršija minimaliuosius
reikalavimus:
 Minimumas + 1 metai: 0,2X balai;
 Minimumas + 2 metai: 0,4X balai;
 Minimumas + 3 metai: 0,4X balai;
 Minimumas + 4 metai: 0,8X balai;
 Minimumas + 5 metai arba daugiau: X balų.
Konkurso dalyviai taip pat gali pasirinktinai pateikti kainas už pratęstas garantijas, kurios neįtrauktos į siūlomą kainą, nors už tai balai neskiriami.
Tokiais atvejais už pratęstą garantiją nereikės mokėti iki paskutinių pirminės garantijos metų, po kurių viešųjų pirkimų vykdytojas kasmet kiekvienų
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pratęstos garantijos metų pradžioje konkursą laimėjusiam dalyviui išmokės tam tikrą sumą.
Be to, viešųjų pirkimų vykdytojas iki paskutinių pirminės garantijos metų turės galimybę inicijuoti arba atmesti pasiūlymą pratęsti garantiją;
pratęstos garantijos kaina bus tokia pati kaip pirminės garantijos pridėjus infliaciją.
3SSK. Apšvietimo reguliatoriai
(Taikytina visiems kvietimams dalyvauti konkurse, nebent aišku, kad dėl apšvietimo reguliatorių padidėtų bendros eksploatavimo sąnaudos).
Viešųjų pirkimų vykdytojai turėtų kvietime dalyvauti konkurse aiškiai apibrėžti pageidaujamas apšvietimo reguliatorių eksploatacines savybes.
(Tas pat taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams.)
Balai skiriami konkurso dalyviams, nurodžiusiems šviesos šaltinius ir šviestuvus su visapusiškai sklandžiai apšvietimo reguliatoriais, kuriuos galima
užprogramuoti taip, kad apšvietimo įrenginius būtų galima pritemdyti mažo naktinio kelių eismo intensyvumo laikotarpiais.
Tikrinimas.
Konkurso dalyvis privalo pateikti konkurso dalyvio siūlomų naudoti šviesos šaltinių ir šviestuvų gamintojo (-ų) parengtus dokumentus, kuriais būtų
patvirtinta, kad jie suderinami su apšvietimo reguliatoriais.
Dokumentuose taip pat privaloma pavaizduoti galios kreivę, iš kurios matomas šviesos srauto ir elektros suvartojimo santykis, taip pat privaloma
nurodyti, kiek daugiausia galima pritemdyti apšvietimo įrenginį, ir pateikti instrukcijas, kaip užprogramuoti ir perprogramuoti apšvietimo
reguliatorius.
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GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS

4

Kalbant apie kelių apšvietimą, gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimas yra nepaprastai svarbi tema. Pagrindinės didelio intensyvumo išlydžio (DII)
technologijų gyvavimo ciklo sąnaudos visada buvo elektros suvartojimas naudojant apšvietimo įrenginius. LED technologijos yra efektyvesnės ir, nors
pastaruosius penkerius metus šių technologijų kaina sparčiai mažėjo, jos kainuoja brangiau. Būtent dėl šios priežasties valdžios institucijoms reikia
turėti galimybę priimti ekonominiu požiūriu joms geriausią objektyvų sprendimą. Tai yra ypač jautrus klausimas, kadangi norint DII technologijomis
grindžiamus kelių apšvietimo įrenginius pakeisti LED įrenginiais, reikia didelių lėšų, kurios paprastai viršija valdžios institucijos kelių apšvietimui
skiriamą metinį biudžetą. Todėl mažesnių gyvavimo ciklo sąnaudų įrodymas faktiškai galėtų būti vertinamas kaip išankstinė sąlyga gauti finansavimą,
skirtą kelių apšvietimo įrenginiams pakeisti LED įrenginiais.
Keletas gyvavimo ciklo sąnaudų palyginimų atlikta JAV didmiesčiuose ir miestuose, kuriuose buvo pradėta diegti LED technologijas kelių apšvietimo
įrenginiuose. Toliau glaustai aprašyti keli pavyzdžiai.


Portlando mieste buvo investuota 18,5 mln. USD, siekiant 45 000 DII taškinių šviesos šaltinių pakeisti šviesos diodais, kurių energijos
suvartojimas yra 50 proc. mažesnis: energijos ir techninės priežiūros sąnaudos sumažėjo 1,5 mln. USD per metus. Įskaičiavus diskonto normas,
tai prilygsta aštuonerių metų grąžos laikotarpiui (Portland, 2015).



Los Andželo mieste buvo investuota 57 mln. USD, siekiant 140 000 DII taškinių šviesos šaltinių pakeisti šviesos diodais, kurių energijos
suvartojimas yra 3 proc. mažesnis (Los Angeles, 2013). Iš pradžių energijos suvartojimą tikėtasi sumažinti maždaug 40 proc., bet dėl spartesnės
nei projekto įgyvendinimas LED technologijų pažangos, sutaupyta daugiau. Tyrime taip pat buvo atkreiptas dėmesys į sparčiai mažėjančias
vienetų kainas (pvz., 2012 m. kovo–rugsėjo mėn. kaina sumažėjo nuo 495 iki 309 USD). Dėl mažesnės šviesos diodų gedimo spartos (sugenda
0,2 proc. šviesos diodų ir 10 proc. DII lempų) per metus tikimasi sutaupyti 2,5 mln. USD vien techninės priežiūros išlaidų. Elektros energijos
sąnaudoms sumažėjus 7,5 mln. USD ir per metus sutaupius iš viso 10 mln. USD, grąžos laikotarpis turėtų būti 5–6 metai. Vis dėlto tyrime
raginama būti atsargiems perkant LED technologinius sprendimus, nes nustatyta, kad tik 84 iš 244 šviesos diodų atitinka Gatvių apšvietimo
biuro (angl. Bureau of Street Lighting, BSL) svetainėje išdėstytas kokybės specifikacijas (BSL, 2018).



2016 m. Šarlotės grafystėje buvo apsvarstyta, kiek kainuotų 2 145 DII taškinius šviesos šaltinius pakeisti LED apšvietimo įranga. Laikytasi
prielaidos, kad vieno taškinio šviesos šaltinio techninės priežiūros sąnaudos, priklausomai nuo jo tipo, siekia 28–55 USD. Vieno DII žibinto
elektros energijos sąnaudos buvo maždaug 12 USD per mėnesį; daryta prielaida, kad LED žibinto elektros energijos sąnaudos sieks 6 USD per
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mėnesį (bus 50 proc. mažesnės). Šiuo metu elektros energijos ir techninės priežiūros sąnaudos (DII žibintų) siekia atitinkamai 310 000 ir
80 000 USD. Tyrime remtasi tokiomis skirtingų tipų šviestuvų kainomis: šviestuvas su „kobros galva“ (DII – 345 USD, LED – 780 USD),
šviestuvas su dekoratyvia galva (DII – 1 200 USD, LED – 1 800 USD). Laikytasi prielaidos, kad DII lempa bus keičiama kas 5 metus, LED
elektrinis modulis (150 USD) – taip pat kas 5 metus, o LED optinį modulį (750 USD) reikės keisti kas 20 metų. Jie priėjo prie išvados, kad DII
ir LED žibintų sąnaudos per 20 metų laikotarpį bus panašios, bet dėl mažėjančių šviesos diodų kainų LED žibintai netrukus taps
ekonomiškesne pasirinkimo galimybe.


2012 m. Minesotoje (Čanhaseno mieste) apytikriai apskaičiuota, kad DII apšvietimo įrangą pakeitus LED įranga, paprastasis grąžos laikotarpis
siektų 8–12 metų (Swanson and Carlson, 2012). Apytikriai apskaičiuota, kad DII ir LED žibintų naudojimo trukmė bus atitinkamai 6 metai
(21 000 valandų) ir 22 metai (78 000 valandų) (darant prielaidą, kad žibintas bus įjungtas 3 550 valandų per metus). Tyrimo autoriai nustatė,
kad LED šviestuvų pirkimo kaina labai skiriasi, atsižvelgiant į reikiamą šviestuvo veiksmingumą, užsakymo dydį ir tiekimo grandinės ilgį).
Perkant 500 šviestuvų, vieno LED šviestuvo kaina svyravo nuo 250 iki 1 325 USD. Apytikriai apskaičiuota, kad nauja DII lempa kainuoja
11 USD, naujas stulpas – 800 USD. Apytikriais skaičiavimais, sumontuoti naują DII lempą arba naują LED šviestuvą kainuoja 110 USD, naują
stulpą – 1 500 USD. Laikytasi prielaidos, kad sumontavus LED šviestuvus energijos suvartojimas sumažės 60 proc., ir apytikriai apskaičiuota,
kad LED šviestuvo tvarkymo sąnaudos per 22 metus sieks 220 USD. Taikytos skirtingos 2, 4 ir 8 proc. diskonto normos, daryta prielaida, kad
elektros tarifas bus 0,046 USD/kWh, ir apsvarstytos trys skirtingos išperkamosios nuomos kainos. Beveik visais atvejais, GCS požiūriu, LED
pasirinkimo galimybė buvo pigesnė už DII. Kuo didesnė diskonto norma, tuo mažiau patraukli LED pasirinkimo galimybė.



Finikse galimybė beveik 95 000 DII taškinių šviesos šaltinių pakeisti LED įrenginiais buvo apsvarstyta 2013 m. (Silsby, 2013). DII ir LED
žibintų sąnaudos per 10 metų laikotarpį apsvarstytos atsižvelgiant į šias jų charakteristikas: vieno žibinto energijos sąnaudas per metus (DII –
72,36 USD, LED – 32,88 USD); apšvietimo įrenginio kainą (DII – 250 USD, LED – 475 USD); apšvietimo įrenginio sumontavimo kainą (DII
– 29 USD, LED – 29 USD) ir lempos veikimo trukmę (DII – 20 000 valandų, LED – 50 000 valandų). Prieita prie išvados, kad per 10 metų
laikotarpį LED žibintas kainuos maždaug 20 proc. mažiau. Taikant Finikso miestui, kai žibintai bus pakeisti visoje sistemoje, tai prilygs
maždaug 5 mln. USD per metus. Apskaičiuota, kad į LED apšvietimo įrenginius investavus 1 mln. USD, paprastasis grąžos laikotarpis bus 9
metai.

Kelių skirtingų viešųjų pirkimų scenarijų pavyzdžiai įtraukti į techninės ataskaitos, kuri pridedama prie šių ES ŽVP kriterijų, IV techninį priedą;
rengiant scenarijus, naudota Švedijos nacionalinio viešųjų pirkimų agentūros gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklė Norintiems susipažinti su daugiau
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gyvavimo ciklo skaičiavimo vykdant kelių apšvietimo įrangos viešuosius pirkimus pavyzdžių, išsamesnės informacijos reikėtų ieškoti techninėje
ataskaitoje.
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5

I TECHNINIS PRIEDAS. GTR IR MESR PAMATINĖS VERTĖS
Užmojis ir kelio (kurį reikia apšviesti) plotis
Metai
GTR pamatinės vertės
W/lx-1/m-2
=1 / (švies. naš. x IF x šviesos srauto
naudingumo faktorius)

MESR bazinės vertės
kWh/m-2/metus-1/lx-1
(iš esmės GTR x 0,001 kW/W x 4015 h
per metus ir x 1,00 (pagr.) arba 0,73
(išsam.) pritemdymo faktorius)
Faktinės MESR
pamatinės vertės,
kurios yra tiesiog
pirmiau nurodytos
MESR bazinės vertės,
padaugintos iš
apšvietos (liuksais).
*C0 arba C1 lygiai turi
atitikti MESR esant
20 liuksų apšvietai (pvz.,
taikant efektyvesnį
apšvietimo reguliavimą).
Atkreipiame dėmesį į tai,
kad reikia nurodyti M
klasės kelių skaistį,
kuriam įtakos turės kelio
paviršiaus atspindžio

C0*, C1*, C2
(vid.
20 liuksų)

C3 / P1
(vid.
15 liuksų)

C4 / P2
(vid.
10 liuksų)
C5 / P3

2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.

Pagr.
≤5m

Išsam.
≤5m

Pagr.
5–6 m

Išsam.
5–6 m

Pagr.
6–7 m

Išsam.
6–7 m

Pagr.
7–8 m

Išsam.
7–8 m

Pagr.
8–9 m

Išsam.
8–9 m

Pagr.
≥9m

Išsam.
≥9m

0,023

0,018

0,020

0,016

0,018

0,015

0,016

0,013

0,014

0,012

0,014

0,012

0,021

0,016

0,018

0,015

0,015

0,013

0,014

0,011

0,012

0,011

0,012

0,011

0,018

0,014

0,016

0,013

0,014

0,012

0,012

0,010

0,011

0,010

0,011

0,010

0,094

0,053

0,081

0,048

0,071

0,044

0,063

0,038

0,057

0,035

0,057

0,035

0,083

0,047

0,071

0,042

0,062

0,039

0,055

0,033

0,050

0,031

0,050

0,031

0,074

0,042

0,063

0,038

0,055

0,035

0,049

0,030

0,044

0,028

0,044

0,028

1,874

1,057

1,607

0,961

1,406

0,881

1,250

0,755

1,125

0,705

1,125

0,705

1,654

0,935

1,418

0,850

1,240

0,779

1,103

0,668

0,992

0,623

0,992

0,623

1,470

0,833

1,260

0,757

1,103

0,694

0,980

0,595

0,882

0,555

0,882

0,555

1,406

0,793

1,205

0,721

1,054

0,661

0,937

0,566

0,843

0,529

0,843

0,529

1,240

0,701

1,063

0,637

0,930

0,584

0,827

0,501

0,744

0,467

0,744

0,467

1,103

0,625

0,945

0,568

0,827

0,520

0,735

0,446

0,662

0,416

0,662

0,416

0,937

0,529

0,803

0,480

0,703

0,440

0,625

0,378

0,562

0,352

0,562

0,352

0,827

0,467

0,709

0,425

0,620

0,389

0,551

0,334

0,496

0,312

0,496

0,312

0,735

0,416

0,630

0,379

0,551

0,347

0,490

0,297

0,441

0,278

0,441

0,278

0,703

0,396

0,602

0,360

0,527

0,330

0,469

0,283

0,422

0,264

0,422

0,264
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geba (skaistis = apšvieta
x atspindžio geba).

(vid.
7,5 liukso)

P4
(vid.
5 liuksai)

P5
(vid.
3 liuksai)

P6
(vid.
2 liuksai)

2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.
2018–
2019 m.
2020–
2021 m.
2022–
2023 m.

0,620

0,351

0,532

0,319

0,465

0,292

0,413

0,250

0,372

0,234

0,372

0,234

0,551

0,312

0,473

0,284

0,413

0,260

0,368

0,223

0,331

0,208

0,331

0,208

0,469

0,264

0,402

0,240

0,351

0,220

0,312

0,189

0,281

0,176

0,281

0,176

0,413

0,234

0,354

0,212

0,310

0,195

0,276

0,167

0,248

0,156

0,248

0,156

0,368

0,208

0,315

0,189

0,276

0,173

0,245

0,149

0,221

0,139

0,221

0,139

0,281

0,159

0,241

0,144

0,211

0,132

0,187

0,113

0,169

0,106

0,169

0,106

0,248

0,140

0,213

0,127

0,186

0,117

0,165

0,100

0,149

0,093

0,149

0,093

0,221

0,125

0,189

0,114

0,165

0,104

0,147

0,089

0,132

0,083

0,132

0,083

0,187

0,106

0,161

0,096

0,141

0,088

0,125

0,076

0,112

0,070

0,112

0,070

0,165

0,093

0,142

0,085

0,124

0,078

0,110

0,067

0,099

0,062

0,099

0,062

0,147

0,083

0,126

0,076

0,110

0,069

0,098

0,059

0,088

0,056

0,088

0,056

Skirtingų metų GTR verčių skirtumai pagrįsti laipsnišku šviestuvo efektyvumo didėjimu, kurį, prognozuojama, užtikrins LED pramonės sektorius, arba 17 lm/W kas dvejus metus
nuo 2018 iki 2023 metų. 2018 m. pradinis šviestuvo efektyvumas yra 120 lm/W (pagr.) ir 130 lm/W (išsam.). Supaprastintas GTR pamatinių verčių skaičiavimas, kuriame GTR = 1
/ (šviestuvo efektyvumas x šviesos srauto išlaikymo faktorius x šviesos srauto naudingumo faktorius).
Skaičiuojant visas GTR pamatines vertes, taikomas 0,85 šviesos srauto išlaikymo faktorius (IF). Šviesos srauto naudingumo faktoriaus vertės skiriasi priklausomai nuo kelio pločio
ir kriterijų užmojo, kaip nurodyta toliau:
Pagr. / Išsam. ≤5 m pločio (ŠP=0,42/0,5); 5–6 m pločio (ŠP=0,49/0,55); 6–7 m pločio (ŠP=0,56/0,6); 7–8 m pločio (ŠP=0,63/0,7); 8–9 m pločio (ŠP=0,7/0,75); ≥9 m pločio
(ŠP=0,7/0,75).
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