REKOMENDUOJAMI KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO VERTINIMO KRITERIJAI
VALYMO PASLAUGŲ PIRKIMUOSE
Prieš vykdydama pirkimą, perkančioji organizacija (toliau – PO), privalo apsispręsti už kokias perkamo objekto savybes ir (ar) kitus
(aplinkosauginius, socialinius, inovatyvius, sąžiningos prekybos, kt.) kriterijus ji yra pasiruošusi mokėti daugiau ir pagal tai nustatyti
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką.
Rekomenduojama nustatyti tokį kainos ir kokybės vertinimo santykį:
Kriterijus
Kaina
Kokybė

Lyginamasis svoris*
70-80
20-30

Kuo valymo kokybė, patalpų švara yra svarbesnė, kuo didesnis dėmesys skiriamas aplinkosauginiams ir (ar) socialiniams kriterijams, tuo didesnis lyginamasis svoris turi
būti skiriamas kokybės kriterijams. Todėl tam tikrais atvejais kainos ir kokybės santykis gali būti ir 60:40.

Vertinant kokybę rekomenduojama rinktis vieną ar kelis iš toliau pateiktų vertinimo kriterijų (PO pasirinktuose kriterijuose, turi
pasirinkti vieną iš mėlyna spalva pažymėtų variantų):
Nr. Kriterijus
DARBO UŽMOKESTIS
1.
Kiek tiekėjo ir subtiekėjo (jeigu jis pasitelkiamas) sutartį vykdysiantiems
darbuotojams, tiesiogiai teiksiantiems valymo paslaugas (neįtraukiant vadybos,
priežiūros ir kontrolės paslaugas teiksiančių darbuotojų atlyginimų) (toliau –
valytojas) mokamas darbo užmokestis – [valandinis atlygis / mėnesinė alga]
(pasirinkti tinkamą) [eurais / procentais] (pasirinkti tinkamą) viršys Lietuvos

Lyginamasis svoris
Atsižvelgiant, kad 70-80 % valymo paslaugų kainos
sudaro valytojų darbo užmokestis, o mažą darbo
užmokestį gaunantys darbuotojai dažnai turi mažiau
motyvacijos atlikti darbą kokybiškai, rekomenduojama
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Respublikos Vyriausybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141
straipsnio 3 dalimi, patvirtintą minimalųjį darbo užmokestį (toliau – MDU)–
[minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą).

šiam kokybės kriterijui suteikti didžiausią iš visų kokybės
kriterijų lyginamąjį svorį – 15-25 proc.
Tiekėjai turi pateikti deklaraciją ir pasižadėjimą.

Pirkimo laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigos visą sutarties vykdymo laikotarpį
užtikrinti, kad kiekvieno sutartį vykdysiančio valytojo, įskaitant subtiekėjo
darbuotojus, [valandinis atlygis / mėnesinė alga] (pasirinkti tinkamą) pasiūlyme
nurodytu dydžiu viršys atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – [minimalųjį valandinį
atlygį /minimaliąją mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą).
Informacija apie darbo užmokestį teikiama neatskaičius mokesčių (jei taikoma).

Pastaba
PO turi pasirinkti vieną iš mėlyna spalva pažymėtų variantų, atsižvelgdama į tai kokios apimties paslaugos bus perkamos. Jei valymo
paslaugos turi būti teikiamos visą darbo dieną ar ilgiau, ar visą parą, tokiu atveju galima pasirinkti vertinti mėnesinę algą. Kitais atvejais, pvz.,
jei valymo paslaugos turės būti teikiamos prieš ar po PO darbo valandų, arba valymo apimtis nėra didelė, tuomet rekomenduojama vertinti
valandinį atlygį. Atkreipiamas dėmesys, kad vienas iš rekomenduojamų taikyti socialinių kriterijų yra nepalankioje padėtyje esančių asmenų
(ilgalaikių bedarbių, neįgaliųjų, vaikus auginančių tėvų ir kt., negalinčių dirbti visą darbo dieną ar norinčių derinti darbą ir šeiminius
įsipareigojimus) įdarbinimo skatinimas.

Rekomenduojamos sutarties nuostatos
Sutartyje turi būti numatyta teisė PO tikrinti šių įsipareigojimų vykdymą ir nustatytos sankcijos už tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų
nesilaikymą. Pvz.:
- tiekėjas įsipareigoja visą sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti, kad kiekvieno sutartį vykdysiančio valytojo, įskaitant subtiekėjo
darbuotojus, [valandinis atlygis / mėnesinė alga] (pasirinkti tinkamą) pasiūlyme nurodytu _____ [eurų / procentų] (pasirinkti tinkamą) dydžiu
viršys atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – [minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą). Ši sutarties nuostata
yra esminė.
- tiekėjas iki sutarties vykdymo pradžios turi nurodyti sutartį vykdysiančių ir PO nurodytas užduotis atliksiančių valytojų vardus, pavardes,
gimimo datas;
- tiekėjas įsipareigoja informuoti apie keičiamus valytojus ir pateikti atnaujintą informaciją;
- PO paprašius (paprastai, kas ketvirtį, bet nustačius neatitikimus, gali būti prašoma šios informacijos ir kas mėnesį), tiekėjas turi teikti
informaciją apie valytojų tam tikrą mėnesį dirbtų valandų (kai vertinamas valandinis atlygis) ar dienų (kai vertinamas mėnesinė alga) sumą ir
valytojų darbo užmokestį neatskaičius mokesčių;
- nustačius, kad tiekėjas nesilaiko įsipareigojimo valytojams mokėti pasiūlyme nurodytu _____ [eurų / procentų] (pasirinkti tinkamą)
dydžiu viršijantį atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – [minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą), tiekėjas
privalo ne vėliau kaip kitą mėnesį išmokėti valytojams neišmokėtą atlyginimo dalį ir pateikti PO įrodymus. Šios nuostatos nesilaikymas laikomas
esminiu sutarties pažeidimu (rekomenduojama nusimatyti, kad tokiais atvejais PO vienašališkai nutraukia sutartį);
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- jei PO nustato, kad tiekėjas daugiau nei 2 (du) kartus per metus pažeidžia įsipareigojimą darbo užmokesčio mokėjimo, laikoma, kad
esminę sutarties nuostatą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais (rekomenduojama nusimatyti, kad tokiais atvejais PO vienašališkai
nutraukia sutartį ar kitokią sankciją, pvz. sutrumpinimas sutartyje numatytas paslaugų teikimo terminas ar kt.);
- PO, vadovaudamasi Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą
teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl Informacijos apie
darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi teisę
kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Pasirinkus šį vertinimo kriterijų ir nustačius, kad pasikeitus MDU, mokamas darbo užmokestis turi būti didesnis už pakeistą MDU
pasiūlyme nurodytu dydžiu, svarbu sutartyje nusimatyti kainos perskaičiavimo taisykles pasikeitus MDU dydžiui.
Kiek tiekėjo ir subtiekėjo (jeigu jis pasitelkiamas) sutartį vykdysiantiems
Rekomenduojama numatyti ne didesnį kaip 5 %
darbuotojams, tiesiogiai organizuojantiems ir koordinuojantiems valymo
lyginamąjį svorį.
paslaugų teikimą pagal sutartį, bei atsakingiems už teikiamų valymo paslaugų
kokybės priežiūrą ir kontrolę PO objektuose (toliau – vadybininkas)
Tiekėjai turi pateikti deklaraciją ir pasižadėjimą.
(neįtraukiant valytojų bei kitų tiekėjo (subtiekėjo) darbuotojų, kurie tiesiogiai
nevykdys aukščiau išvardytų funkcijų) mokamas darbo užmokestis – [valandinis
atlygis / mėnesinė alga] (pasirinkti tinkamą) [eurais / procentais] (pasirinkti
tinkamą) viršys Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalimi, patvirtintą minimalųjį darbo
užmokestį (toliau – MDU)– [minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją mėnesinę
algą] (pasirinkti tinkamą).
Pirkimo laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigos visą sutarties laikotarpį užtikrinti,
kad sutartį vykdysiančio vadybininko (-ų) (neįtraukiant valytojų bei kitų tiekėjo
(subtiekėjo) darbuotojų, kurie nevykdys tiesioginės, valymo paslaugų teikimo
pagal sutartį priežiūros ir kontrolės), įskaitant subtiekėjo darbuotojus, [valandinis
atlygis / mėnesinė alga] (pasirinkti tinkamą) pasiūlyme nurodytu dydžiu viršys
atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – [minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją
mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą).
Informacija apie darbo užmokestį teikiama neatskaičius mokesčių (jei taikoma).

Pastaba
Paprastai vadybininkai prižiūri ne vieną objektą ir ne vieną sutartį, jų atlyginimas paprastai nėra susijęs su konkrečia sutartimi, todėl šis
kriterijus gali būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, kai perkamų valymo paslaugų apimtis yra didelė, susideda iš daug objektų (pastatų) ir pan.
Didesnis lyginamasis svoris turėtų būti skiriamas vadybininko darbo patirčiai.
PO turi pasirinkti vieną iš mėlyna spalva pažymėtų variantų, atsižvelgiant į tai kokios apimties paslaugos bus perkamos. Jei PO norėtų
taikyti socialinius kriterijus ir skatinti nepalankioje padėtyje esančių asmenų (ilgalaikių bedarbių, neįgaliųjų, vaikus auginančių tėvų ir kt.,
negalinčių dirbti visą darbo dieną ar norinčių derinti darbą ir šeiminius įsipareigojimus) įdarbinimą, turėtų pasirinkti vertinti valandinį atlygį.
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Rekomenduojamos sutarties nuostatos
Sutartyje turi būti numatyta teisė PO tikrinti šių įsipareigojimų vykdymą ir nustatytos sankcijos už tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų
nesilaikymą. Pvz.:
- tiekėjas įsipareigoja visą sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti, kad kiekvieno sutartį vykdysiančio vadybininko, įskaitant subtiekėjo
darbuotojus, [valandinis atlygis / mėnesinė alga] (pasirinkti tinkamą) pasiūlyme nurodytu _____ [eurų / procentų] (pasirinkti tinkamą) dydžiu
viršys atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – [minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą). Ši sutarties nuostata
yra esminė;
- tiekėjas iki sutarties vykdymo pradžios turi nurodyti sutartį vykdysiančių ir PO nurodytas užduotis atliksiančių vadybininkų vardus,
pavardes, gimimo datas;
- tiekėjas įsipareigoja informuoti apie keičiamus vadybininkus ir pateikti atnaujintą informaciją;
- PO paprašius (paprastai, kas ketvirtį, bet nustačius neatitikimus, gali būti prašoma šios informacijos ir kas mėnesį), tiekėjas turi teikti
informaciją apie vadybininkų tam tikrą mėnesį dirbtų valandų (kai vertinamas valandinis atlygis) ar dienų (kai vertinamas mėnesinė alga) sumą
ir vadybininkų darbo užmokestį neatskaičius mokesčių;
- nustačius, kad tiekėjas nesilaiko įsipareigojimo vadybininkams mokėti pasiūlyme nurodytu _____ [eurų / procentų] (pasirinkti tinkamą)
dydžiu viršijantį atitinkamą mėnesį galiojantį MDU – [minimalųjį valandinį atlygį /minimaliąją mėnesinę algą] (pasirinkti tinkamą), tiekėjas
privalo ne vėliau kaip kitą mėnesį išmokėti vadybininkams neišmokėtą atlyginimo dalį ir pateikti PO įrodymus. Šios nuostatos nesilaikymas
laikomas esminiu sutarties pažeidimu (rekomenduojama nusimatyti, kad tokiais atvejais PO vienašališkai nutraukia sutartį);
- jei PO nustato, kad tiekėjas daugiau nei 2 (du) kartus per metus pažeidžia įsipareigojimą darbo užmokesčio mokėjimo, laikoma, kad
esminę sutarties nuostatą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais (rekomenduojama nusimatyti, kad tokiais atvejais PO vienašališkai
nutraukia sutartį ar kitokią sankciją, pvz. sutrumpinimas sutartyje numatytas paslaugų teikimo terminas ar kt.);
- PO, vadovaudamasi Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą
teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl Informacijos apie
darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi teisę
kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Pasirinkus šį vertinimo kriterijų ir nustačius, kad pasikeitus MDU, mokamas darbo užmokestis turi būti didesnis už pakeistą MDU
pasiūlyme nurodytu dydžiu, svarbu sutartyje nusimatyti kainos perskaičiavimo taisykles pasikeitus MDU dydžiui.
PATIRTIS
3
Tiekėjo ir subtiekėjo (jeigu jis pasitelkiamas) sutartį vykdysiančių darbuotojų,
Rekomenduojama numatyti ne didesnį kaip 5 %
tiesiogiai organizuosiančių ir koordinuosiančių valymo paslaugų teikimą pagal
lyginamąjį svorį.
sutartį, bei atsakingų už teikiamų valymo paslaugų kokybės priežiūrą ir kontrolę
Pvz.
(toliau – administravimas) PO objektuose (toliau – vadybininkas) turima darbo
• Už techninėje specifikacijoje numatytą reikalaujamą
patirtis administruojant bent 1 arba vienu metu kelias sutartis, pagal kurias
minimalią darbo patirtį (TS galima nereikalauti darbo
buvo valomas ne mažesnis kaip _________kv. m. plotas. (nurodoma kokius
patirties turėjimo) suteikiama 0 balų;
objektų valymą administruojant turi būti įgyta vadybininko darbo patirtis, jei
• Už 1 metais didesnę nei minimaliai reikalaujamą
tikslinga, nurodomas plotas ir (arba) objektų (pastatų) skaičius, lankytojų skaičius
darbo patirtį suteikiami 3 balai;
ir pan.).
• Už 2 metais didesnę nei minimaliai reikalaujamą
darbo patirtį suteikiami 5 balai.

5

Pirkimo laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visą sutarties
galiojimo laikotarpį valymo paslaugas pagal sutartį organizuos ir koordinuos bei
prižiūrės ir kontroliuos teikiamų valymo paslaugų kokybę vadybininkai, turintys
ne žemesnę kaip pasiūlytą patirtį.
Perkančioji organizacija turi apsibrėžti kaip bus skaičiuojama turima patirtis. T.
y. kada bus užskaitoma, kad vadybininkas turi pvz. 1 m. patirtį.
Pvz., kai skaičiuojama patirtis metais:
[Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo siūlomas vadybininkas turi 1 m.
patirtį, jei vadybininkas turės bent 11 pilnų mėn. reikalaujamą darbo patirtį.]

Pateikiama informacija apie turimą valymo
administravimo darbo patirtį (ir užsakovų patvirtinimas,
kad siūlomo vadybininko administruojamos valymo
paslaugos buvo teikiamos tinkamai ir/ ar siūlomas
vadybininkas tinkamai vykdė valymo paslaugų
administravimą).

Pastaba
Šį kriterijų rekomenduojama rinktis, tik tais atvejais, kai perkamos, specialiosios paskirties patalpų ir/arba patalpų ar objektų, kuriems taikomos
Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimai, valymo paslaugos bei vadybininko patirtis gali suteikti naudos (pvz. valomos laboratorijos,
medicinos įstaigos, darželiai, įvairios mokyklos, senelių namai ir pan.) arba kai reikia koordinuoti darbus keliuose objektuose (pastatuose),
skirtingu metu turi būti valomos skirtingos patalpos ir pan.

Rekomenduojamos sutarties nuostatos
Sutartyje turi būti numatyta vadybininkų keitimo tvarka. Pvz.:
- tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį valymo paslaugas pagal sutartį organizuos ir koordinuos bei prižiūrės ir
kontroliuos teikiamų valymo paslaugų kokybę vadybininkai, turintys ne žemesnę kaip pasiūlytą patirtį (patirtis turi būti įgyta iki atliekamo
sutarties keitimo);
-vadybininkai gali būti pakeisti tik gavus išankstinį rašytinį PO sutikimą, šiais atvejais:
• tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti
vadybininkus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
• PO iniciatyva, jei PO yra pagrįstai nepatenkintas tiekėjo sutarties vykdymui paskirtu vadybininku (-ais), raštu pateikus prašymą pakeisti
vadybininką, nurodant motyvus.
- tiekėjas, norėdamas pakeisti ar pasitelkti naują vadybininką, turi raštu informuoti PO prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti PO raštišką sutikimą.
Naujai paskirtas vadybininkas (-ai) turi turėti ne žemesnę, nei pirkimo dokumentuose ir tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytą (į kurią buvo
atsižvelgta vertinant pasiūlymą), kvalifikaciją ir patirtį. Tiekėjas, privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo
dokumentuose vadybininkui nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Naujas vadybininkas gali pradėti dirbti nuo PO raštiško sutikimo davimo
datos. Šios Sutarties nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. (Rekomenduojama numatyti kokios sankcijos bus taikomos už
šį pažeidimą. Pvz., nustačius pažeidimą pirmą kartą, tiekėjas įpareigojamas neatitinkantį reikalavimų vadybininką per ____dienų pakeisti
reikalavimus atitinkančiu. Neištaisius pažeidimo, arba nustačius pažeidimą antrą kartą nutraukiama sutartis).

Rekomendacijos dėl pirkimo dokumentų
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Kad visi tiekėjai pateiktų vienodą informaciją ir PO būtų lengviau vertinti ir palyginti pasiūlymus, rekomenduojame prie pirkimo dokumentų
pateikti lentelę, kurią tiekėjai privalėtų užpildyti, o lentelėje pateiktą informaciją pagrindžiančių dokumentų prašyti tik iš galimų laimėtojų
(išskyrus atvejus, kai taikomas nors vienas subjektyvus vertinimo kriterijus)
Lentelės pvz.:
Siūlomo vadybininko vardas pavardė: (įrašyti)
Turi būti pateiktas vadybininko pasirašytas sutikimas teikti duomenis apie jo turimą darbo patirtį.
Darbo patirties laikotarpis, nurodomas Aprašyti kur ir kokios darbo patirties vadybininkas Nurodyti darbdavio ar valymo
konkrečiomis datomis.
įgijo
paslaugos užsakovo kontaktus,
Patirtis turi būti įgyta nuo 20__-__-__–
kuriais būtų galima įsitikinti
20__-__-__.
pateiktos informacijos teisingumu.
1
2
SKIRIAMO PERSONALO SKAIČIUS
4
Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) siūlomų sutartį vykdysiančių darbuotojų, tiesiogiai
Rekomenduojama numatyti ne didesnį kaip 5 %
organizuosiančių ir koordinuosiančių valymo paslaugų teikimą pagal sutartį, bei
lyginamąjį svorį
atsakingų už teikiamų valymo paslaugų kokybės priežiūrą ir kontrolę (toliau –
Pvz.:
administravimas) PO objektuose (toliau – vadybininkas), turinčių ne mažiau kaip • skiriamas 1 vadybininkas – suteikiamas 1 balas;
____(______) m./mėn. darbo patirtį tinkamai administruojant bent 1 (vieną)
• skiriami 2 vadybininkai – suteikiami 3 balai;
valymo paslaugų sutartį, kurią sudaro daugiau kaip [1] objektas (pastatas) ir kurių • skiriami 3 vadybininkai – suteikiami 5 balai.
bendras aptarnaujamas plotas yra ne mažesnis kaip ________ kv. m., skaičius.
Pateikiama informacija apie turimą valymo
Pirkimo laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visą sutarties
administravimo darbo patirtį (ir užsakovų patvirtinimas,
galiojimo laikotarpį valymo paslaugas pagal sutartį organizuos ir koordinuos bei
kad siūlomo vadybininko administruojamos valymo
prižiūrės ir kontroliuos teikiamų valymo paslaugų kokybę ne mažesnis nei
paslaugos buvo teikiamos tinkamai ir/ ar siūlomas
pasiūlytas vadybininkų skaičius, turintys ne žemesnę kaip pirkimo dokumentuose vadybininkas tinkamai vykdė valymo paslaugų
nustatytą (ar pasiūlytą, jei taikoma) patirtį.
administravimą).
Perkančioji organizacija turi apsibrėžti kaip bus skaičiuojama turima patirtis. T.
y. kada bus užskaitoma, kad vadybininkas turi pvz. 1 m. patirtį.
Pvz., kai skaičiuojama patirtis metais:
[Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo siūlomas vadybininkas turi 1 m.
patirtį, jei vadybininkas turės bent 11 pilnų mėn. reikalaujamą darbo patirtį.]

Pastaba
Šį kriterijų rekomenduojama rinktis, tik tais atvejais, kai perkamos didelės apimties valymo paslaugos (pvz. virš 10-15 tūkst. kv. m.), valymo
paslaugos teikiamos ne viename pastate (pvz. daugiau nei 10 objektų viename mieste), paslaugos teikiamos skirtingose vietovėse, miestuose ar
regionuose, galimai valymo paslaugas turi teikti daug valytojų ir pan.
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Rekomenduojamos sutarties nuostatos
Sutartyje turi būti numatyta vadybininkų keitimo tvarka. Pvz.:
- tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį valymo paslaugas pagal sutartį organizuos ir koordinuos bei prižiūrės ir
kontroliuos teikiamų valymo paslaugų kokybę ne mažesnis bei pasiūlyme nurodytas skaičius vadybininkų, turinčių ne žemesnę kaip pirkimo
dokumentuose reikalaujamą (arba – pasiūlytą, jei taikoma) patirtį (patirtis turi būti įgyta iki atliekamo sutarties keitimo);
-vadybininkai gali būti pakeisti tik gavus išankstinį rašytinį PO sutikimą, šiais atvejais:
• tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti
vadybininkus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
• PO iniciatyva, jei PO yra pagrįstai nepatenkintas tiekėjo sutarties vykdymui paskirtu vadybininku (-ais), raštu pateikus prašymą pakeisti
vadybininką, nurodant motyvus.
- tiekėjas, norėdamas pakeisti ar pasitelkti naują vadybininką, turi raštu informuoti PO prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti PO raštišką sutikimą.
Naujai paskirtas vadybininkas (-ai) turi turėti ne žemesnę, nei pirkimo dokumentuose ir tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytą (į kurią buvo
atsižvelgta vertinant pasiūlymą), kvalifikaciją ir patirtį. Tiekėjas, privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo
dokumentuose vadybininkui nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Naujas vadybininkas gali pradėti dirbti nuo PO raštiško sutikimo davimo
datos. Šios Sutarties nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. (Rekomenduojama numatyti kokios sankcijos bus taikomos už
šį pažeidimą. Pvz., nustačius pažeidimą pirmą kartą, tiekėjas įpareigojamas neatitinkantį reikalavimų vadybininką per ____dienų pakeisti
reikalavimus atitinkančiu. Neištaisius pažeidimo, arba nustačius pažeidimą antrą kartą nutraukiama sutartis).

Rekomendacijos dėl pirkimo dokumentų
Perkančioji organizacija turėtų įvertinti, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir rizikas, siekiamų įsigyti paslaugų apimtis, kokia yra
vadybininkų skaičiaus riba, kurią peržengus ir didinant vadybininkų skaičių, nebūtų tikimasi geresnio valymo paslaugų kokybės lygio, pagal tai
nustatytų maksimalų (didžiausią) vadybininkų skaičių ir tik už šį skaičių suteikti maksimalų balų skaičių.
Siūlomo vadybininko vardas pavardė: (įrašyti)
Turi būti pateiktas vadybininko pasirašytas sutikimas teikti duomenis apie jo turimą darbo patirtį.
Darbo patirties laikotarpis, nurodomas Aprašyti kur ir kokios darbo patirties vadybininkas
Nurodyti darbdavio ar valymo
konkrečiomis datomis.
įgijo
paslaugos užsakovo kontaktus,
Patirtis turi būti įgyta nuo 20__-__-__–
kuriais būtų galima įsitikinti
20__-__-__.
pateiktos informacijos teisingumu.
1
2
APLINGOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI
5
Tiekėjo siūlomų valymo priemonių, tenkinančių išplėstinius Aplinkos apsaugos Rekomenduojama numatyti ne didesnį kaip 5 %
kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 lyginamąjį svorį.
d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini Pvz.
aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos • jei vertinamas santykis <25 proc., suteikiama 0 balų;
apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos • jei vertinamas santykis ≥25>50 proc., suteikiama 1
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos
balas;
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apsaugos kriterijai), pozicijų skaičiaus (toliau – IAAK) ir tiekėjo siūlomų •
minimalius Aplinkos apsaugos kriterijus tenkinančių valymo priemonių pozicijų
skaičiaus (toliau – MAAK) santykis.
•
Kriterijus (A) apskaičiuojamas pagal formule:
𝐴 = 𝐼𝐴𝐴𝐾 ÷ 𝑀𝐴𝐴𝐾 × 100%
Apvalinama link didesnio sveikojo skaičiaus, jeigu po kablelio: 0,5-0,99;
apvalinama link mažesnio sveikojo skaičiaus jeigu po kablelio 0,01-0,49.
Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turės pateikti šią informaciją:
1.
VISO TIEKĖJO NUMATOMŲ NAUDOTI, MINIMALIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS ATITINKANČIŲ, VALYMO PRIEMONIŲ POZICIJŲ
SKAIČIUS (MAAK): viso ___vnt.:
2.
VISO TIEKĖJO NUMATOMŲ NAUDOTI, BEI MINIMALIUS IR
IŠPLĖSTINIUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS ATITINKANČIŲ,
VALYMO PRIEMONIŲ POZICIJŲ SKAIČIUS (MAAK+IAAK): viso ____vnt.:
3. Universalūs valikliai: ___vnt. atitinka MAAK, iš jų _____vnt. atitinka MAAK
4.
5.
6.
7.
8.

ir IAAK;
Sanitarinės įrangos valikliai: ___vnt. atitinka MAAK, iš jų _____vnt. atitinka
MAAK ir IAAK;
Langų valymo priemonės: ___vnt. atitinka MAAK, iš jų _____vnt. atitinka
MAAK ir IAAK;
Rankomis plaunamų indų plovikliai: ___vnt. atitinka MAAK, iš jų _____vnt.
atitinka MAAK ir IAAK;
Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai: ___vnt. atitinka MAAK, iš jų _____vnt.
atitinka MAAK ir IAAK;
Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės: ___vnt. atitinka MAAK,
iš jų _____vnt. atitinka MAAK ir IAAK.

Tiekėjas, galimas laimėtojas, turės pateikti baigtinį numatomų naudoti valymo
priemonių pozicijų sąrašą ir bendrą šių valymo priemonių pozicijų skaičių bei
įrodymus, kad nurodytos priemonės tenkina minimalius Aplinkos apsaugos
kriterijus bei minimalius ir išplėstinius Aplinkos apsaugos kriterijus (žr. 1 priedą).
Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu neteikia informacijos, kad teikiant paslaugą naudos
valymo priemones, kurioms yra taikomi išplėstiniai Aplinkos apsaugos kriterijai –
už šį kokybinį kriterijų skiriama 0 balų, tačiau Tiekėjas privalo pateikti minimalius
Aplinkos apsaugos kriterijus tenkinančių valymo priemonių pozicijų sąrašą, jeigu

•

jei vertinamas santykis ≥50>75 proc., suteikiama 2
balai;
jei vertinamas santykis ≥75>100 proc., suteikiama 3
balai;
100 proc. siūlomų valymo priemonių tenkina
išplėstinius Aplinkos apsaugos kriterijus suteikiama 4
balai;
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šis sąrašas nebus pateiktas – pasiūlymas bus atmetamas. Jeigu Tiekėjas nurodys
valymo priemonę, kuri netenkina minimalių ir/ar išplėstinių (jeigu taikoma, kad
kažkiek procentų privalomai būtų išplėstinius Aplinkos apsaugos kriterijus
tenkinančių valymo priemonių) Aplinkos apsaugos kriterijų – pasiūlymas bus
atmetamas.
Pastaba. Visos valymo priemonės, Tiekėjo pateiktos, kaip atitinkančios išplėstinius
Aplinkos apsaugos kriterijus, turi būti įtrauktos į minimalių Aplinkos apsaugos
kriterijų valymo priemonių pozicijų sąrašą, kaip atitinkančios minimalius Aplinkos
apsaugos kriterijus. Jeigu valymo priemonės, atitinkančios išplėstinius Aplinkos
apsaugos kriterijus, nėra įtrauktos į minimaliuose Aplinkos apsaugos kriterijuose
nurodytą priemonių pozicijų sąrašą – pasiūlymas yra atmetamas.
Tiekėjas negali nurodyti daugiau nei 1 (vienos) pozicijos valymo priemonių, kurių
naudojimo paskirtis yra tapati. Jei bus nurodytos kelios skirtingos tapačios paskirties
valymo priemonių pozicijos, tarp kurių bus ir išplėstinius, ir tik minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus atitinkančių valymo priemonių, vertinant bus laikoma, kad
tiekėjas pasiūlė minimalius/išplėstinius (parinkti norimą) Aplinkos apsaugos
kriterijus atitinkančią valymo priemonę.

Pastaba
Vykdant rinkos konsultaciją buvo nustatyta, kad minimalūs Aplinkos apsaugos kriterijai nedidina valymo paslaugų kainos, todėl
rekomenduojama Aplinkos apsaugos („žaliųjų“) kokybės kriterijų nustatymui naudoti išplėstinius valymo priemonėms taikomus Aplinkos
apsaugos kriterijus, tuo tarpu minimalius Aplinkos apsaugos kriterijus taikyti visoms valymo priemonėms.

Rekomenduojamos sutarties nuostatos
Ataskaitinis laikotarpis (A): Perkančiajai organizacijai yra rekomenduojama nustatyti šio kokybinio kriterijaus kontrolės ataskaitinį laikotarpį.
Tuo atveju jeigu pasiūlymas buvo nustatytas laimėjęs:
• ir Tiekėjui buvo skiriama balų už šį kokybinį kriterijų, tuomet Teikėjas, sutarties vykdymo metu, pasibaigus kiekvienam kalendoriniam
ketvirčiui, per ___ dienų turi pateikti ataskaitas, įrodančias, jog naudoja ne mažesnį nei pasiūlyme nurodytą minimalius ir išplėstinius
aplinkos apsaugos kriterijus tenkinančių valymo priemonių pozicijų skaičių;
• jeigu Tiekėjui nebuvo skiriama balų už šį kokybinį kriterijų, tuomet Teikėjas, sutarties vykdymo metu, kas 6 (šešiems) kalendorinius
mėnesius (pvz., per ___ dienų, pasibaigus pilniems 6 paslaugų teikimo kalendoriniams mėnesiams), pateikti ataskaitas, įrodančias, jog
naudoja minimalius Aplinkos apsaugos kriterijus tenkinančias valymo priemones.
Ataskaitos formas Teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo.
Pažeidus šį kokybinį kriterijų, Perkančioji organizacija gali taikyti baudą už kiekvieną tokį pažeistą ataskaitinį laikotarpį (A). Bauda taikoma
nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (A) bendros valymo paslaugoms sumokamos sumos.
Bauda apskaičiuojama pagal formulę:

𝑿𝒑

𝑩𝒂𝒖𝒅𝒂 = 𝑩𝑺 × (𝑿

𝒎𝒂𝒙

× 𝑳%)
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BS – Valymo paslaugų Tiekėjui sumokėta bendra suma už valymo paslaugas per ataskaitinį laikotarpį
Xp – Tiekėjo pasiūlymui pasiūlymų vertinimo metu skirta balų suma
Xmax - didžiausia iš visų pasiūlymų pasiūlyta konkretaus kriterijaus reikšmė (kai pirkimo dokumentuose nenurodoma didžiausia galima gauti
balų suma) arba didžiausia, pirkimo dokumentuose nurodyta, galima gauti balų suma (pasirinkti taikomą, priklausomai nuo to, kaip buvo
vertinta)
L – pasiūlymų vertinimo metu kriterijui taikytas lyginamasis svoris;
Jeigu Teikėjas pažeidė šį kokybinį kriterijų 2 kartus per 12 mėn. - bauda yra dvigubinama; jeigu Tiekėjas pažeidė šį kriterijų 3 ir daugiau kartų
per 12 mėn. - PO tokį pažeidimą gali laikyti esminiu sutarties pažeidimu už kurį gali būti numatytas sutarties nutraukimas.

Rekomendacijos dėl pirkimo dokumentų
Siekiant tinkamai įvykdyti pirkimą, Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turi nustatyti reikalavimą:
„Visos valymo priemonės, naudojamos kasdieninėms ir reguliarioms1 valymo paslaugoms teikti, turi tenkinti minimalius Aplinkos apsaugos
kriterijus. Galimas laimėtojas turės pateikti baigtinį numatomų naudoti valymo priemonių sąrašą ir valymo priemonių pozicijų skaičių (jeigu
taikoma) ir kitus reikalaujamus dokumentus ir įrodymus minimalių ir išplėstinių Aplinkos apsaugos kriterijų atitikimui įrodyti“ (Pastaba.
Įrodančių dokumentų prašyti tik iš pirkimo laimėtojo galima tuomet, kai visi kokybiniai vertinimo kriterijai yra objektyvūs).
1 Priedas. Formos pavyzdys Aplinkos apsaugos kriterijams. Pildo Tiekėjas.
TIEKĖJO NUMATOMŲ NAUDOTI VALYMO PRIEMONIŲ BAIGTINIS SĄRAŠAS

VISO TIEKĖJO NUMATOMŲ NAUDOTI, MINIMALIUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS ATITINAKČIŲ, VALYMO
PRIEMONIŲ POZICIJŲ SKAIČIUS (MAAK )- __vnt.
VISO TIEKĖJO NUMATOMŲ NAUDOTI VALYMO PRIEMONIŲ, ATITINKANČIŲ MINIMALIUS IR IŠPLĖSTINIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS, POZICIJŲ SKAIČIUS (MAAK+IAAK): __ vnt.
(Teikėjas įrašo bendrą žemiau pateiktose 1 – 6 lentelėse valymo priemonių pozicijų skaičių). (palikti tik reikiamas lenteles)

1

Paslaugos teikiamos nustatytu reguliarumu (pvz. 1 kartą per savaitę, 3 kartus per savaitę, 2 kartus per mėnesį ir t.t.).
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1. Universalūs valikliai
Eil. Nr.
(pozicija
)

Valymo priemonės
pavadinimas,
pakuotė ir
gamintojas

AR ATITINKA MINIMALIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir
pan., kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės
pozicijos atitikimą minimaliems Aplinkos apsaugos
kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba saugos duomenų lapas, arba
gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas
apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno
minimalaus Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą
kiekvienai žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai

1.
...

AR ATITINKA IŠPLĖSTINIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) dokumentus, su tiksliomis nuorodomis į
kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan., kuris
patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą išplėstiniams Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba pripažintosios (notifikuotos)
įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti
lygiaverčiai įrodymai;
2. pakuotės aprašymas arba lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno išplėstinio
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai
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2. Sanitarinės įrangos valikliai
Eil. Nr.
(pozicija)

Valymo
priemonės
pavadinimas,
pakuotė ir
gamintojas

AR ATITINKA MINIMALIUS APLINKOS APSAUGOS
KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi]
(parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į [pateikiamus/kartu su
pasiūlymu pateiktus] (parinkti tinkamą) pagrindžiančius
dokumentus, su tiksliomis nuorodomis į kiekvieno
dokumento skyrių/punktą ir pan., kuris patvirtina pažymėtos
valymo priemonės pozicijos atitikimą minimaliems
Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan,
arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo ekologiniai
ženklai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo
techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2. gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas
apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno minimalaus
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai žemiau
pateiktai valymo priemonės pozicijai

1.
...

AR ATITINKA IŠPLĖSTINIUS APLINKOS APSAUGOS
KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi]
(parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į [pateikiamus/kartu su
pasiūlymu pateiktus] (parinkti tinkamą) pagrindžiančius
dokumentus, su tiksliomis nuorodomis į kiekvieno
dokumento skyrių/punktą ir pan., kuris patvirtina pažymėtos
valymo priemonės pozicijos atitikimą išplėstiniams
Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan,
arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo ekologiniai
ženklai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto
bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2. pakuotės aprašymas arba lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno išplėstinio
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai žemiau
pateiktai valymo priemonės pozicijai

13

3. Langų valymo priemonės
Eil. Nr.
(pozicija
)

Valymo
priemonės
pavadinimas,
pakuotė ir
gamintojas

AR ATITINKA MINIMALIUS APLINKOS APSAUGOS
KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą minimaliems Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba saugos duomenų lapas, arba
gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas
apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno minimalaus
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai

1.
2.
3.
...
.

AR ATITINKA IŠPLĖSTINIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą išplėstiniams Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba pripažintosios (notifikuotos)
įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. pakuotės aprašymas arba lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno išplėstinio
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai
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4. Rankomis plaunamų indų plovikliai
Eil. Nr.
(pozicija
)

Valymo
priemonės
pavadinimas,
pakuotė ir
gamintojas

AR ATITINKA MINIMALIUS APLINKOS APSAUGOS
KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą minimaliems Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba saugos duomenų lapas, arba
gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas
apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno minimalaus
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai

1.
2.
3.
...
.

AR ATITINKA IŠPLĖSTINIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą išplėstiniams Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba pripažintosios (notifikuotos)
įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. pakuotės aprašymas arba lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno išplėstinio
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai
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5. Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai
Eil. Nr.
(pozicija
)

Valymo priemonės
pavadinimas,
pakuotė ir
gamintojas

AR ATITINKA MINIMALIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą minimaliems Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba saugos duomenų lapas, arba
gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas
apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno
minimalaus Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą
kiekvienai žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai

1.
2.
3.
...
.

AR ATITINKA IŠPLĖSTINIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą išplėstiniams Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba pripažintosios (notifikuotos)
įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. pakuotės aprašymas arba lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno išplėstinio
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai
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6. Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės
Eil. Nr.
(pozicija
)

Valymo priemonės
pavadinimas,
pakuotė ir
gamintojas

AR ATITINKA MINIMALIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą minimaliems Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba saugos duomenų lapas, arba
gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas
apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno
minimalaus Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą
kiekvienai žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai

1.
2.
3.

AR ATITINKA IŠPLĖSTINIUS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJUS?
ĮRAŠYTI „Atitinka“ arba „Neatitinka“
[Galimas laimėtojas turės/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu
turi] (parinkti tinkamą) pateikti nuorodas į
[pateikiamus/kartu su pasiūlymu pateiktus] (parinkti
tinkamą) pagrindžiančius dokumentus, su tiksliomis
nuorodomis į kiekvieno dokumento skyrių/punktą ir pan.,
kuris patvirtina pažymėtos valymo priemonės pozicijos
atitikimą išplėstiniams Aplinkos apsaugos kriterijams.
Reikalaujami įrodymai:
1. ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic
Swan, arba oficialiai pripažįstami EN ISO 14024 I tipo
ekologiniai ženklai, arba pripažintosios (notifikuotos)
įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai;
2. pakuotės aprašymas arba lygiaverčiai įrodymai.
Lygiavertis 1 ir 2 punkto įrodymas – teisinį pagrindą
turintis dokumentas su tiksliomis nuorodomis,
pagrindžiančiomis ir įrodančiomis kiekvieno išplėstinio
Aplinkos apsaugos kriterijaus atitikimą kiekvienai
žemiau pateiktai valymo priemonės pozicijai
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Pasiūlymų vertinimui ir palyginimui rekomenduojama naudoti palyginamąjį pasiūlymų vertinimą.
KOKYBĖS KRITERIJAI:
Kai kriterijus susideda iš subkriterijų:
Kai mažesnė reikšmė yra geresnė
𝑃
𝑃𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 × 𝐿𝑥
𝑃𝑝

Kai didesnė reikšmė yra geresnė

𝑃𝑝
𝑃𝑥 =
× 𝐿𝑥
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑥 = (𝛴𝑃𝑥) × 𝑌𝑥
Px –vertinamas subkriterijus
Pmin – mažiausia iš visų pasiūlymų pasiūlyta konkretaus subkriterijaus reikšmė (kai pirkimo dokumentuose nenurodoma mažiausia galima gauti balų
suma) arba mažiausia, pirkimo dokumentuose nurodyta, galima gauti balų suma (pasirinkti taikomą)
Pmax - didžiausia iš visų pasiūlymų pasiūlyta konkretaus subkriterijaus reikšmė (kai pirkimo dokumentuose nenurodoma didžiausia galima gauti balų
suma) arba didžiausia, pirkimo dokumentuose nurodyta, galima gauti balų suma (pasirinkti taikomą)
Pp – vertinamame pasiūlyme pasiūlyta subkriterijaus reikšmė
Lx – vertinamo subkriterijaus lyginamasis svoris
Tx – vertinamas kriterijus
Yx – kriterijaus lyginamasis svoris

Kai subkriterijų nėra:
Kai mažesnė reikšmė yra geresnė

𝑇
𝑇𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 × 𝑌𝑥
𝑇𝑝

Kai didesnė reikšmė yra geresnė
𝑇𝑥 =

𝑇𝑝
𝑇𝑚𝑎𝑥

× 𝑌𝑥

𝑇 = 𝛴𝑇𝑥
Tx –vertinamas kriterijus
Tmin – mažiausia iš visų pasiūlymų pasiūlyta konkretaus kriterijaus reikšmė (kai pirkimo dokumentuose nenurodoma mažiausia galima gauti balų
suma) arba mažiausia, pirkimo dokumentuose nurodyta, galima gauti balų suma (pasirinkti taikomą)
Tmax – didžiausia iš visų pasiūlymų pasiūlyta konkretaus kriterijaus reikšmė (kai pirkimo dokumentuose nenurodoma didžiausia galima gauti balų
suma) arba didžiausia, pirkimo dokumentuose nurodyta, galima gauti balų suma (pasirinkti taikomą)
Tp – vertinamame pasiūlyme pasiūlyta kriterijaus reikšmė
Yx – kriterijaus lyginamasis svoris
T – visų kriterijų reikšmių suma
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FINANSINIS BALAS:

𝐹
𝐹 = 𝑚𝑖𝑛 × 𝑋
𝐹𝑝

F – finansinis kriterijus
Fmin – mažiausia iš visų pasiūlymų pasiūlyta kaina
Fp – vertinamame pasiūlyme pasiūlyta kaina
X – finansinio kriterijaus lyginamasis svoris.

BENDRAS BALAS:

𝑩𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂𝒔 𝒃𝒂𝒍𝒂𝒔 = 𝑻 + 𝑭
_____________________
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