BVPŽ kodas

Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas

Prekės
pavadinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono
30197620-8;
1.1 Rašymui,
Popierius
Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Grupo Portucel
30197630-1;
spausdinimui,
,,Explorer
Soporcel
Council) ar PEFC (Programme for the
30197640-4
kopijavimui
Icare“ (30 %
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
naudojamas
PCW)
popierius
medienos, sertfikuotos pagal kitas
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). Sudėtyje yra tam tikra dalis
perdirbtos žaliavos. 100% perdirbamas ir
suyrantis aplinkoje. Mažesnis pakuotės
kiekis (perkant didelį popieriaus kiekį).
Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Grupo Portucel
30197620-8;
1.1 Rašymui,
Popierius
Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Soporcel
30197630-1;
spausdinimui,
,,Start“ (be
Council) ar PEFC (Programme for the
30197640-4
kopijavimui
PCW)
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
naudojamas
medienos, sertfikuotos pagal kitas
popierius
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). Sudėtyje formaldehido yra ne
daugiau kaip 1 mg/dm2. Sudėtyje nėra
glioksalio. 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje. Mažesnis pakuotės kiekis
(perkant didelį popieriaus kiekį). Pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.

Prekės tiekėjas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Pastabos

UAB „Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt;
UAB „Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
„Rašylas“, Kalvarijų
g.170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Grupo Portucel Soporcel popieriaus
gamyboje naudoja 70 procentų
eukalipto medienos. Papildomos
informacijos aglima rasti:
www.portucelsoporcel.com bei
explorer-paper.com

UAB „Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

Grupo Portucel Soporcel popieriaus
gamyboje naudoja 70 procentų
eukalipto medienos. Gamyba ir
popierius atitinka visus
aplinkosaugos reikalavimus. Šio
pavadinimo biuro popierius yra
keleto rūšių - skirtingos
gramatūros, tačiau tam tikros
tikslinės paskirties (pavyzdžiui,
popierius tik spalvotam
kopijavimui lazeriniais ar
rašaliniais spausdintuvais ir pan.).
Tuo pačiu pavadinimu gali būti ne
tik 80 g, bet ir didesnių bei
mažesnių gramatūrų popierius,
skirtas biuro reikmėms. Popierius
gali būti ir kitokio formato, taip pat
folio formato, tačiau skirtingais
pavadinimais. Papildomos
informacijos aglima rasti:
www.portucelsoporcel.com bei
explorer-paper.com

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1. Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Inacopia“ (be
PCW)

Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertfikuotos pagal kitas
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). Sudėtyje formaldehido yra ne
daugiau kaip 1 mg/dm2. Sudėtyje nėra
glioksalio. 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje. Mažesnis pakuotės kiekis
(perkant didelį popieriaus kiekį).

Grupo Portucel
Soporcel

UAB „Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Podium“

J.Vilaseca SA

UAB „Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Venus“

Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertfikuotos pagal kitas
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). Sudėtyje formaldehido yra ne
daugiau kaip 1 mg/dm2. Sudėtyje nėra
glioksalio. 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje. Mažesnis pakuotės kiekis
(perkant didelį popieriaus kiekį). Pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.
Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertfikuotos pagal kitas
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). Sudėtyje formaldehido yra ne
daugiau kaip 1 mg/dm2. Sudėtyje nėra
glioksalio. 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje. Mažesnis pakuotės kiekis
(perkant didelį popieriaus kiekį). Pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.

J.Vilaseca SA

UAB „Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

Šio pavadinimo biuro popierius yra
keleto rūšių - skirtingos
gramatūros, tačiau tam tikros
tikslinės paskirties (pavyzdžiui,
popierius tik spalvotam
kopijavimui lazeriniais ar
rašaliniais spausdintuvais ir pan.).
Platesnę informaciją galima rasti
tinklalapyje Explorer-paper.com.
Gamyba ir popierius atitinka visus
aplinkosaugos reikalavimus. Tuo
pačiu pavadinimu gali būti ne tik
80 g, bet ir didesnių bei mažesnių
gramatūrų popierius, skirtas biuro
reikmėms. Popierius gali būti ir
kitokio formato, taip pat folio
formato, tačiau skirtingais
pavadinimais. Bet kuris kopijavimo
popierius tinka ir rašymui.
Grupo Portucel Soporcel popieriaus
gamyboje naudoja 70 procentų
eukalipto medienos.
Papildomos informacijos aglima
rasti: www.portucelsoporcel.com
bei explorer-paper.com
J.Vilaseca SA gamina įvairių
pavadinimų, gramatūrų biuro
popierių. Bet kuris kopijavimo
popierius tinka rašymui.

J.Vilaseca SA gamina įvairių
pavadinimų, gramatūrų biuro
popierių. Bet kuris kopijavimo
popierius tinka rašymui.

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Double A
Premium“

Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free). Sudėtyje
formaldehido yra ne daugiau kaip 1
mg/dm2. Sudėtyje nėra glioksalio. 100%
perdirbamas ir suyrantis aplinkoje. Pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.

Advance Agro Public
LTD

UAB „Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Multi copy“

Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Storaenco

UAB „Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
„Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
„Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB „Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Popierius gaminamas iš specialiai
plantacijose auginamų eukaliptų.
Natūraliai miškuose augančių
medžių popieriaus gamybai
nenaudojama. Double A gamybos
proceso metu (visi procesai
integruoti į vieną visumą), visos
gamybos atliekos, t.y. medienos
žievė, skiedros ir kt., yra
panaudojamos savoms reikmėms
gaminamai elektros energijai
(tiekiama kompanijai
priklausantiems fabrikams).
Popieriaus masei gaminti
naudojami tik specialiose
plantacijose auginami medeliai
eukaliptai. Eukaliptų auginimo
programoje taip pat dalyvauja
daugiau nei 1 milijonas šalies
šeimų – smulkiųjų ūkininkų.
Pažangios medienos masės
gamybos technologijos dėka
balinimo procese sunaudojama
mažiausiai pasaulyje vandens, t. y.
tik apie 6-7 m3/t vandens, kai kitos
gamyklos sunaudoja iki 80 m3/t.
Moderni antrinio vandens
panaudojimo sistema (gamyboje
jau naudoto) užtikrina vandens
naudojimą nežalojant aplinkos.
Apie įmonės aplinkosaugos
strategiją daugiau informacijos
galima rasti:
http://www.doubleapaper.com/en/a
bout/index.asp

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Nautilus“ A4,
80g/m2, 500
lapų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Plano

UAB „Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
„Officeday“, Žalgirio g.
92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
„Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB „Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Xerox
Recycled“

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Mažesnis pakuotės kiekis (perkant didelį
popieriaus kiekį). Gaminys yra pažymėtas
vienu iš ekologinių ženklų: Europos
Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“,
Vokietijos „Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Xerox

Pateiktas patvirtinimas

30197620-8;
30197630-1;
30197640-4

1.1 Rašymui,
spausdinimui,
kopijavimui
naudojamas
popierius

Popierius
,,Navigator“

Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.
Sudėtyje formaldehido yra ne daugiau kaip
1 mg/dm2. Sudėtyje nėra glioksalio. 100 %
perdirbamas ar suyrantis aplinkoje.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Navigator

UAB „Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
„Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
„Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB „Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB „Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
„Officeday"“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
„Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB „Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

30199000-0

1.2.1 Kontoriniai
sąsiuviniai (įvairaus
formato ir susegimo
ar įrišimo, popierius
langeliais ir
liniuotas)

Įvairaus
formato,
susegimo bei
įrišimo
kontoriniai
sąsiuviniai;
popierius
langeliais ir
liniuotas

Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertfikuotos pagal kitas
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). Sudėtyje formaldehido yra ne
daugiau kaip 1 mg/dm2. Sudėtyje nėra
glioksalio. 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje. Mažesnis pakuotės kiekis
(perkant didelį popieriaus kiekį). Pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.

Advance Agro Public
LTD

UAB ,,Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

30199000-0

1.2.1 Kontoriniai
sąsiuviniai (įvairaus
formato ir susegimo
ar įrišimo, popierius
langeliais ir
liniuotas)

Segti
sąsiuviniai
,,Esselte“; A4
formato; 24, 48
langeliais,
linija 70 g/m2
lapais.

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Double A gamybos proceso metu
(visi procesai integruoti į vieną
visumą), visos gamybos atliekos,
t.y. medienos žievė, skiedros ir kt.,
yra panaudojamos savoms
reikmėms gaminamai elektros
energijai (tiekiama kompanijai
priklausantiems fabrikams).
Popieriaus masei gaminti
naudojami tik specialiose
plantacijose auginami medeliai
eukaliptai. Eukaliptų auginimo
programoje taip pat dalyvauja
daugiau nei 1 milijonas šalies
šeimų – smulkiųjų ūkininkų.
Pažangios medienos masės
gamybos technologijos dėka
balinimo procese sunaudojama
mažiausiai pasaulyje vandens, t. y.
tik apie 6-7 m3/t vandens, kai kitos
gamyklos sunaudoja iki 80 m3/t.
Moderni antrinio vandens
panaudojimo sistema (gamyboje
jau naudoto) užtikrina vandens
naudojimą nežalojant aplinkos.
Apie įmonės aplinkosaugos
strategiją daugiau informacijos
galima rasti:
http://www.doubleapaper.com/en/a
bout/index.asp

30199000-0

1.2.1 Kontoriniai
sąsiuviniai (įvairaus
formato ir susegimo
ar įrišimo, popierius
langeliais ir
liniuotas)

Klijuoti
sąsiuviniai
,,Esselte“; A4
formato; 70
langeliais,
linija 70 g/m2
lapais;
perforacija, 4
skylutėmis, kad
galima būtų
lengvai
išplėšus įsegti į
segtuvą

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

30199000-0

1.2.1 Kontoriniai
sąsiuviniai (įvairaus
formato ir susegimo
ar įrišimo, popierius
langeliais ir
liniuotas)

Sąsiuviniai
kartoniniais
viršeliais
,,Esselte“; A4,
A5 formatų; 70
langeliais,
linija, baltais
70 g/m2 lapais;
su spirale
kairiame šone;
perforacija, 4-2
skylutėmis, kad
galima būtų
lengvai
išplėšus įsegti į
segtuvą.

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

30199000-0

1.2.1 Kontoriniai
sąsiuviniai (įvairaus
formato ir susegimo
ar įrišimo, popierius
langeliais ir
liniuotas)

Kontoriniai
sąsiuviniai
,,Eko“ (A4
formato, su
spirale arba
klijuoti,
langeliais, arba
linijom)

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos.

Herlitz

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Dokumentų
segtuvai
,,Esselte“ (A4
formatas, su
svertiniu
mechanizmu,
nugarėlės
plotis: 75 arba
50 mm,
pagaminti iš
kartono, dengti
plastiko plėvele

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Panoraminiai
segtuvai
,,Leitz“ su 4 D
formos žiedais;
A4 formato;
nugarėlės
pločiai: 45, 56,
72 mm; ant
nugarėlių ir
viršelių išorinių
ir vidinių pusių
kišenėlės,
pagaminti iš
kartono

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Žiediniai
segtuvai
,,Esselte“ su 2
žiedais; A4
formato;
nugarės plotis
35 mm; ant
nugarėlių
kišenėlės,
pagaminti iš
kartono

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Kartoniniai
laminuotu
viršeliu
žiediniai
segtuvai
,,Vivanto"; A4
formato; 2 D
formos žiedai;
nugarėlė 37
mm,
Kartoniniai
laminuotu
viršeliu
žiediniai
segtuvai
,,Vivanto"; A4
formato; 2 D
formos žiedai;
nugarėlė 41
mm
Kartoniniai
laminuotu
viršeliu
aplankai/dėžutė
s ,,Linio“; A4
formato; su 3imis užvartais;
nugarėlė 35
mm.

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

Pateiktas patvirtinimas

Kartoniniai
laminuotu
viršeliu
žiediniai
segtuvai
,,Linio“; A4
formato; 2 D
formos žiedai;
nugarėlė 41
mm.

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Segtuvas
,,Bantex“ su
svertiniu
mechanizmu,
kieto kartono,
A4

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.

Bantex

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

22851000-0

1.2.2 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Įvairūs
kartoniniai
dokumentų
segtuvai
,,Herlitz“

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Herlitz

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

1.2.3 Archyviniai
aplankai

Kartoniniai
laminuotu
viršeliu
aplankai/dėžutė
s ,,Linio“; A4
formato; su 3imis užvartais;
nugarėlė
35mm;
nugarėlė 41
mm

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavo. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

22852000-7

1.2.3 Archyviniai
aplankai

Kartoninis
aplankas
,,Elba“ su
gumele, 3
atvartai,A4

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.

Herlitz

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt
UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

1.2.3 Archyviniai
aplankai

Kartoninis
aplankas su
įsegėle, 250gr.
A4, įvairių
spalvų

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.

Bantex

UAB ,,Officeday“
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius, Lietuva
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

30193700-5

1.2.4 Archyvinės
dėžės;

Archyvinės
dėžės ,,Linio“,
įvarių spalvų
(kartoninės,
laminuoti
viršeliu)

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

Pateiktas patvirtinimas

30193700-5

1.2.4 Archyvinės
dėžės

Archyvinės
dėžės
,,Vivanto“,
įvarių spalvų
(kartoninės,
laminuoti
viršeliu)

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

30193700-5

1.2.4 Archyvinės
dėžės

Dėklas-dėžutė
su gumytėmis
,,Bantex“,
50mm, kieto
kartono

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.

Bantex

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97,
Vilnius,www.officesyste
m.lt

30199230-1

1.2.5 Vokai su lipnia
juostele (C4, C5, C6,
C65)

Įvairių dydžių
vokai su lipnia
juostele

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai

Bong Finland Ltd

UAB ,,Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
30199230-1

1.2.5 Vokai su lipnia
juostele (C4, C5, C6,
C65)

Įvairių dydžių
vokai su lipnia
juostele

30199230-1

1.2.6 Vokai
siuntiniams minkšti
(C3, C4, C5)

Įvairių dydžių
vokai
siuntiniams

30199230-1

1.2.6 Vokai
siuntiniams minkšti
(C3, C4, C5)

Įvairių dydžių
vokai
siuntiniams

30197000-6

1.2.7 Skiriamieji
lapai (A4, ,,1-5”, ,,112”, ,,1-31”)

Skiriamieji
lapai

30197000-6

1.2.8 Kartoniniai
skirtukai (perforuoti,
įvairių spalvų)

Skirtukai
kartoniniai
,,Elba“

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.

Bantex

30197000-6

1.2.8 Kartoniniai
skirtukai (perforuoti,
įvairių spalvų)

Skirtukai
kartoniniai 100
lapų,
ekologiški;
įvairių spalvų

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos.

Herlitz

Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertifikuotos pagal kitas
lygiavertes sistemas.
100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertifikuotos pagal kitas
lygiavertes sistemas.
100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.

Kuvert Polska Sp. ZO.O

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt

Pateiktas patvirtinimas

Bong Finland Ltd

UAB ,,Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

Kuvert Polska Sp. ZO.O

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt

Pateiktas patvirtinimas

Bantex

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt
UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

30197000-6

1.2.8 Kartoniniai
skirtukai (perforuoti,
įvairių spalvų)

Kartoniniai 5,
10 spalvų
skirtukai
,,Esselte“

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

30199230-1

1.2.9 Kartotekiniai
vokai (A4 formato,
kartoniniai, įvairių
spalvų)

Kartotekiniai
vokai
,,Pendafflex“;
V formos; 205,
210 g/m2
kartono. (A4
formato,
kartoniniai,
įvairių spalvų)

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

30199230-1

1.2.9 Kartotekiniai
vokai (A4 formato,
kartoniniai, įvairių
spalvų)

Kartotekiniai
vokai ,,Eko“
susegti viršuje;
įvairių spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Herlitz

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

30199230-1

1.2.9 Kartotekiniai
vokai (A4 formato,
kartoniniai, įvairių
spalvų)

Kartotekiniai
vokai, įvairių
spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Herlitz

22816100-4

1.2.10 Užrašų
knygelės-bloknotai

Bloknotai
,,Esselte“; A5,
A6 formatų, 80
langeliais,
linija, 60 g/m2
lapais

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

22816100-4

1.2.10 Užrašų
knygelės-bloknotai

Plėšomi
bloknotai
,,Esselte“; A4,
A5, A6
formatų,
langeliais,
linija, 60 g/m2
lapais, be
viršelių

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt;
UAB,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

22816100-4

1.2.10 Užrašų
knygelės-bloknotai

Plėšomi
bloknotai
,,Esselte"; A4,
A5, A6
formatų,
langeliais,
linija, baltais
60 g/m2 lapais,
su skylutėmis

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

22816100-4

1.2.10 Užrašų
knygelės-bloknotai

Užrašų
knygelėsbloknotai
,,Esselte“
(įvairių
formatų,
linijom arba
langeliais,
klijuoti arba su
spirale

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateikti aprašymai ir
sertifikatai

22816100-4

1.2.10 Užrašų
knygelės-bloknotai

Užrašų
knygelės,
blonknotai

Pagamintas iš FSC (Forest Stewardship
Council) ar PEFC (Programme for the
Endorsment of Forest Certification
schemes) sertifikuotos medienos arba
medienos, sertfikuotos pagal kitas
lygiavertes schemas. Nebalintas arba
balintas nenaudojant chloro: gaminimui
naudojamos ECF (Elemental ChlorineFree). 100% perdirbamas ir suyrantis
aplinkoje.

Advance Agro Public
LTD

UAB ,,Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas

22816300-6

1.2.11 Lipnūs
lapeliai (popieriniai,
įvairių dydžių ir
įvairių spalvų)

Lipnūs lapeliai
,,Post-It“
(popieriniai,
įvairių spalvų,
įvairių dydžių)

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Nebalintas arba balintas nenaudojant
chloro: gaminimui naudojamos ECF
(Elemental Chlorine-Free) arba TCF
(Totally Chlorine-Free) technologijos.
Mažesnis pakuotės kiekis (perkant didelį
popieriaus kiekį).

3M Innovation

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius, Lietuva
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, LT08206 Vilnius
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Double A gamybos proceso metu
(visi procesai integruoti į vieną
visumą), visos gamybos atliekos,
t.y. medienos žievė, skiedros ir kt.,
yra panaudojamos savoms
reikmėms gaminamai elektros
energijai (tiekiama kompanijai
priklausantiems fabrikams).
Popieriaus masei gaminti
naudojami tik specialiose
plantacijose auginami medeliai
eukaliptai. Eukaliptų auginimo
programoje taip pat dalyvauja
daugiau nei 1 milijonas šalies
šeimų – smulkiųjų ūkininkų.
Pažangios medienos masės
gamybos technologijos dėka
balinimo procese sunaudojama
mažiausiai pasaulyje vandens, t. y.
tik apie 6-7 m3/t vandens, kai kitos
gamyklos sunaudoja iki 80 m3/t.
Moderni antrinio vandens
panaudojimo sistema (gamyboje
jau naudoto) užtikrina vandens
naudojimą nežalojant aplinkos.
Apie įmonės aplinkosaugos
strategiją daugiau informacijos
galima rasti:
http://www.doubleapaper.com/en/a
bout/index.asp

22816300-6

1.2.11 Lipnūs
lapeliai (popieriniai,
įvairių dydžių ir
įvairių spalvų)

Lipnūs lapeliai
(popieriniai,
įvairių spalvų,
įvairių dydžių)
,,Vivanto
ColorClip“,
,,Linio
ColorClip“

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

30199720-3

1.2.12 Lapeliai
užrašams
(popieriniai, baltos
spalvos, 8x8 cm)

Lapeliai
užrašams

100% perdirbamas ir suyrantis aplinkoje.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos.

Advance Agro Public
LTD

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Inčas“,
A.Juozapavičiaus pr. 84,
Kaunas, www.paper.lt

Pateiktas patvirtinimas,
aprašymai ir sertifikatai

Pateiktas patvirtinimas

Double A gamybos proceso metu
(visi procesai integruoti į vieną
visumą), visos gamybos atliekos,
t.y. medienos žievė, skiedros ir kt.,
yra panaudojamos savoms
reikmėms gaminamai elektros
energijai (tiekiama kompanijai
priklausantiems fabrikams).
Popieriaus masei gaminti
naudojami tik specialiose
plantacijose auginami medeliai
eukaliptai. Eukaliptų auginimo
programoje taip pat dalyvauja
daugiau nei 1 milijonas šalies
šeimų – smulkiųjų ūkininkų.
Pažangios medienos masės
gamybos technologijos dėka
balinimo procese sunaudojama
mažiausiai pasaulyje vandens, t. y.
tik apie 6-7 m3/t vandens, kai kitos
gamyklos sunaudoja iki 80 m3/t.
Moderni antrinio vandens
panaudojimo sistema (gamyboje
jau naudoto) užtikrina vandens
naudojimą nežalojant aplinkos.
Apie įmonės aplinkosaugos
strategiją daugiau informacijos
galima rasti:
http://www.doubleapaper.com/en/a
bout/index.asp

2. Kiti raštinės reikmenys
BVPŽ kodas

Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas

Prekės
pavadinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

Prekės
gamintojas/paslaugos
tiekėjas

Prekės tiekėjas

22851000-0

2.1 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Dokumentų
segtuvai
,,Vivanto Ring
Binder", (A4
formato, su 4
arba 2 žiedų
mechanizmu
arba svertiniai;
įvairių pločių
nugarėlės)

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22851000-0

2.1 Dokumentų
segtuvai (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
dokumentų
tvirtinimo
mechanizmo –
žiedų, svertinis)

Dokumentų
segtuvai
,,Linio Ring
Binder "(A4
formato, su 4
arba 2 žiedų
mechanizmu
arba svertiniai;
įvairių pločių
nugarėlės)

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Double A gamybos proceso metu
(visi procesai integruoti į vieną
visumą), visos gamybos atliekos,
t.y. medienos žievė, skiedros ir kt.,
yra panaudojamos savoms
reikmėms gaminamai elektros
energijai (tiekiama kompanijai
priklausantiems fabrikams).
Popieriaus masei gaminti
naudojami tik specialiose
plantacijose auginami medeliai
eukaliptai. Eukaliptų auginimo
programoje taip pat dalyvauja
daugiau nei 1 milijonas šalies
šeimų – smulkiųjų ūkininkų.
Pažangios medienos masės
gamybos technologijos dėka
balinimo procese sunaudojama
mažiausiai pasaulyje vandens, t. y.
tik apie 6-7 m3/t vandens, kai kitos
gamyklos sunaudoja iki 80 m3/t.
Moderni antrinio vandens
panaudojimo sistema (gamyboje
jau naudoto) užtikrina vandens
naudojimą nežalojant aplinkos.
Apie įmonės aplinkosaugos
strategiją daugiau informacijos
galima rasti:
http://www.doubleapaper.com/en/a
bout/index.asp

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Aplankas su
spaustuku
CLIP FILE,
įvairių spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Pakuotė pažymėta „mobius loop“,
„green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius, Lietuva
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Vivanto" su
3-imis
užvartais,
užsegamas
gumele, telpa
250 lapų
popieriaus

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Vivanto" su 6
skyriais ir
skirtukais,
užsegamas
gumele

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Vivanto" su
spaustuku,
telpa 30 lapų
popieriaus

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Vivanto" su
20 įmautėmis,
telpa 40 lapų
popieriaus

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Linio" su 3imis užvartais,
užsegamas 2
gumelėmis,
telpa 250 lapų
popieriaus

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Linio" su 6
skyriais ir
skirtukais,
užsegamas 2
gumelėmis

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Linio" su
spaustuku,
telpa 30 lapų
popieriaus

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Linio" su 20
įmautėmis,
telpa 40 lapų
popieriaus

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Lankstaus
plastiko A4
formato
aplankas
,,Linio" su
spaustuku,
telpa 30 lapų
popieriaus,
Aplankas
,,Vivanto" su
spaustuku A4

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Aplankas
prezentacijoms
,,Vivanto",
įvairių spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Aplankas
prezentacijoms
,,Linio", įvairių
spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Aplankas
prezentacijoms
,,Clear", A4,
įvairių spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Pakuotė pažymėta „mobius loop“,
„green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Aplankas
prezentacijoms
SIDE
POCKET,
A4+A3

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Pakuotė pažymėta „mobius loop“,
„green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

22852000-7

2.2 Aplankai
dokumentams (A4
formato, įvairaus
storio ir įvairaus
užsegimo: spaustuku
ar gumele)

Aplankas
prezentacijoms
,,Wing
Pocket", A4,
įvairių spalvų

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Pakuotė pažymėta „mobius loop“,
„green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192125-3

2.3 Teksto
spalvikliai (įvairių
spalvų ir įvairaus
brėžio storio)

UAB ,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

2.3 Teksto
spalvikliai (įvairių
spalvų ir įvairaus
brėžio storio)

Žymeklių dažanti medžiaga pagaminta
vandens pagrindu. Žymekliai, kitos rašymo
priemonės yra daugkartinio pildymo,
naudotojas gali pats be specialios įrangos
pripildyti rašymo priemonę.
Žymeklių dažanti medžiaga pagaminta
vandens pagrindu. Pakuotė pažymėta
„mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu
ženklu.

Schneider

30192125-3

Teksto
spalvikliai
(įvairių spalvų,
brėžio storis 1-4,5 mm);
Teksto
spalviklis ELINE2, dvip
1/3,5 mm,
įvairių spalvų

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192125-3

2.4 Permanentiniai
žymekliai (įvairių
spalvų, įvairaus
brėžio storio ir
įvairios galvutės
formos)

Permanentiniai
žymekliai
(įvairių spalvų,
brėžio storiai F, S, M dydžio)

Žymekliai, kitos rašymo priemonės yra
daugkartinio pildymo, naudotojas gali pats
be specialios įrangos pripildyti rašymo
priemonę.

Scneider

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92,Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Žymekliai, kitos rašymo priemonės yra
daugkartinio pildymo, naudotojas gali pats
be specialios įrangos pripildyti rašymo
priemonę. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.
Žymekliai, kitos rašymo priemonės yra
daugkartinio pildymo, naudotojas gali pats
be specialios įrangos pripildyti rašymo
priemonę.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Mylidos"
Reklama

UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

Trintukai
pieštukui trinti

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Schneider

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

2.5 Trintukai
pieštukui trinti
(įvairių išmatavimų)

Trintukas
,,Pentel HiPolymer"

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

2.6 Pieštukinės
(įvairių formų ir
pagamintos iš įvairių
medžiagų)

Įvairios
pieštukinės

Plastikinės detalės ar gaminiai, sveriantys
daugiau kaip 25 g, nėra gaminami iš
chloruotų polimerų.

Fellowes Polska S.A

UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192125-3

2.4 Permanentiniai
žymekliai (įvairių
spalvų, įvairaus
brėžio storio ir
įvairios galvutės
formos)

Žymeklis
,,Geen-Label",
įvairių spalvų;
įvairių brėžio
storių

30192125-3

2.4 Permanentiniai
žymekliai (įvairių
spalvų, įvairaus
brėžio storio ir
įvairios galvutės
formos)

Įvairūs
permanentiniai
žymekliai

30192100-2

2.5 Trintukai
pieštukui trinti
(įvairių išmatavimų)

30192100-2

30192134-9

30193100-9

2.7 Stoveliai
dokumentams
(įvairių formų ir
pagaminti iš įvairių
medžiagų)

Įvairūs
stoveliai
dokumentams

Plastikinės detalės ar gaminiai, sveriantys
daugiau kaip 25 g, nėra gaminami iš
chloruotų polimerų.

Fellowes Polska S.A

UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

39292400-9

2.8 Rašikliai
(daugkartinio
naudojimo)

Rašikliai Ball;
įvairių spalvų

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu. Žymekliai,
kitos rašymo priemonės yra daugkartinio
pildymo, naudotojas gali pats be specialios
įrangos pripildyti rašymo priemonę.

Pentel

UAB ,,Office system",
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB ,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192121-5

2.8 Rašikliai
(daugkartinio
naudojimo)

Rašikliai

Waterman S.A.S.

UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192130-1

2.9 Pieštukai
(mediniai, su grafito
šerdele įvairaus
kietumo, be trintuko
ar su trintuku)

Pieštukai
(mediniai, su
grafito šerdele
įvairaus
kietumo, be
trintuko ar su
trintuku);

Žymekliai, kitos rašymo priemonės yra
daugkartinio pildymo, naudotojas gali pats
be specialios įrangos pripildyti rašymo
priemonę. Rašalų dažančioje medžiagoje
nėra stibio, arseno, bario, kadmio,
gyvsidabrio, seleno, švino ir/ar
šešiavalenčio chromo.
Pieštukai pagaminti iš natūralios medžiagos
(medžio, popieriaus ir kt.).

Bantex

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192130-1

2.9 Pieštukai
(mediniai, su grafito
šerdele įvairaus
kietumo, be trintuko
ar su trintuku)

Įvairūs
pieštukai

Pieštukai pagaminti iš natūralios medžiagos
(medžio, popieriaus ir kt.). Medžiaga yra
nespalvota, nelakuota; produktas yra
nepakuojamas arba pakuojamas didesniais
kiekiais. Plastikinėse detalėse nenaudojami
priedai, kurie priskiriami šioms rizikos
grupėms: R40 (įtariama, kad gali sukelti
vėžį), R45 (gali sukelti vėžį), R46 (gali
sukelti paveldimus genetinius pakenkimus),
R48 (ilgą laiką veikiant sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus), R49 (įkvėpus gali
sukelti vėžį), R60 (kenkia vaisingumui),
R61 (kenkia negimusiam vaikui), R62 (gali
pakenkti vaisingumui), R63 (gali pakenkti
negimusiam vaikui).

Schneider

UAB ,,Edvonis",
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday",
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system",
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas", Kalvarijų
g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192131-8

2.10 Pieštukai
daugkartinio
naudojimo su
keičiama grafito
šerdele (įvairaus
storio)

Automatiniai,
su trintuku

Žymekliai, kitos rašymo priemonės yra
daugkartinio pildymo, naudotojas gali pats
be specialios įrangos pripildyti rašymo
priemonę. Pakuotė pažymėta „mobius
loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192132-5

2.11 Grafito šerdelės
(įvairaus kietumo)
2.10 punkte
nurodytiems
daugkartinio
naudojimo
pieštukams

Grafito
šerdelės

Žymekliai, kitos rašymo priemonės yra
daugkartinio pildymo, naudotojas gali pats
be specialios įrangos pripildyti rašymo
priemonę. Sudėtyje yra tam tikra dalis
perdirbtos žaliavos. Pakuotė pažymėta
„mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu
ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, 09303
Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system",
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192900-0

2.12 Korektoriai
juostiniai

Juostiniai
korektoriai
Patio

Produktas nepakuojamas arba pakuojamas
didesniais kiekiais.

Patio

Pateiktas patvirtinimas

30192900-0

2.12 Korektoriai
juostiniai

Juostiniai
korektoriai

Produktas nepakuojamas arba pakuojamas
didesniais kiekiais.

Watreman S.A.S.

30192900-0

2.13 Korektoriaipieštukai su
metaliniu antgaliu

Korektoriaipieštukai su
metaliniu
antgaliu

Produktas nepakuojamas arba pakuojamas
didesniais kiekiais.

Patio

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt

30192900-0

2.13 Korektoriaipieštukai su
metaliniu antgaliu

Produktas nepakuojamas arba pakuojamas
didesniais kiekiais.

UAB "Mylidos"
Reklama

UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192900-0

2.14 Korektoriai su
teptuku

Korektoriaipieštukai su
metaliniu
antgaliu
Korektoriai su
teptuku

Produktas nepakuojamas arba pakuojamas
didesniais kiekiais.

Patio

Pateiktas patvirtinimas

30141200-1

2.15 Staliniai
kalkuliatoriai (10, 12
ir 14 skaitmenų) su
dvigubu maitinimu

Staliniai
kalkuliatoriai
(10, 12 ir 14
skaitmenų) su
dvigubu
maitinimu

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Citizen

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

30237320-8

2.16 Diskeliai 3,5’’

Diskeliai 3,5’’

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Verbatim

30234300-1

2.17 Diskai (CD-R,
CD-R8, CD-RW,
CD-RW8)

Diskai (CD-R,
CD-R8, CDRW, CD-RW8)

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Verbatim

24910000-6

2.18 Klijai
pieštukiniam
popieriui ar kartonui
klijuoti

Klijai popieriui
Patio

Produktas nepakuojamas arba pakuojamas
didesniais kiekiais.

Patio

30234400-2

2.19 Diskai DVD+R

Diskai DVD+R

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Verbatim

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt
UAB ,,Edvonis",
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday"
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system",
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas", Kalvarijų
g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

44424200-0

2.20 Lipni juosta
(skaidri, įvairaus
pločio pločio)

Lipni juosta
(skaidri,
įvairaus pločio
pločio)

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

3M Innovation

30194200-7

2.21 Pakavimo
juosta

Pakavimo
juosta ,,Scotch"

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

3M Innovation

30197000-6

2.22 Skiriamieji
lapai (A4,
plastikiniai, ,,1-5”,
,,1-12”, ,,1-31”)

Skiriamieji
lapai
,,Vivanto" ,,112”

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
Lietuva
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt
UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

Pateiktas patvirtinimas

30197000-6

2.22 Skiriamieji
lapai (A4,
plastikiniai, ,,1-5”,
,,1-12”, ,,1-31”)

Skiriamieji
lapai ,,Linio"
,,1-12”

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.

Esselte

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt; UAB
,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt;
UAB OFFICE1,
Raudondvario pl. 131,
Kaunas, www.office1.lt;
UAB ,,Rašylas“,
Kalvarijų g. 170, Vilnius,
www.rasylas.lt

Pateiktas patvirtinimas

30197000-6

2.23 Įmautė (A4,
skaidri)

Įmautės
dokumentams

Pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Patio

UAB ,,Edvonis“,
S.Dariaus ir S.Girėno g.
54, Šilalė,
www.eurobiuras.lt

Pateiktas patvirtinimas

30197000-6

2.23 Įmautė (A4,
skaidri)

Įmautės
dokumentams
skaidrios (pak50 vnt.)

Sudėtyje yra tam tikra dalis perdirbtos
žaliavos. Pakuotė pažymėta „mobius loop“,
„green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Pentel

UAB ,,Officeday“,
Žalgirio g. 92, Vilnius,
www.officeday.lt; UAB
,,Office system“,
Pramonės g.97, Vilnius,
www.officesystem.lt

Pateiktas patvirtinimas

3. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos
BVPŽ kodas

Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas

Prekės/paslau
gos
pavadinimas

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)
Technologiniuose procesuose nenaudojami
ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pvz.,
naudojama tiesioginė iš kompiuterio į
plokštę technologija (angl. Computer to
plate).
Technologiniuose procesuose nenaudojami
ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pvz.,
naudojama tiesioginė iš kompiuterio į
plokštę technologija (angl. Computer to
plate). Spausdinimui naudojami augalinių
medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai
(augaliniai spausdinimo dažai ir lakai turi
ne daugiau kaip 2 proc. masės tirpiklių
mineralinių alyvų pagrindu). Mažiausiai
50 proc. popierinių spaudinių spausdinami
naudojant spausdinimo įrenginius, kurie turi
atsakingų institucijų patvirtintus
ekoženklus. Paslaugos teikėjas yra įdiegęs
aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS,

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas

Prekės tiekėjas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

UAB „Aurika“, Taikos
pr. 129A, Kaunas,
www.aurika.lt

UAB „Aurika“, Taikos pr.
129A, Kaunas,
www.aurika.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Kopa“, Kampo g.
7, Kaunas, www.kopa.lt

UAB „Kopa“, Kampo g.
7, Kaunas, www.kopa.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pastabos
Šiuo metu diegiama aplinkos
apsaugos vadybos sistema. Pirminis
sertifikavimas 2008 spalio mėn.

ISO 14001 ar kt.).

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

UAB „Lodvila“, Sėlių
g. 3A, Vilnius,
www.lodvila.lt

UAB „Lodvila“, Sėlių g.
3A, Vilnius,
www.lodvila.lt

Pateiktas patvirtinimas

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

UAB „MTL
Spaustuvė“, Dariaus ir
Girėno g. 99, Vilnius,
www.mtlprint.lt

UAB „MTL Spaustuvė“,
Dariaus ir Girėno g. 99,
Vilnius, www.mtlprint.lt

Pateiktas patvirtinimas

79970000-4;
79820000-8

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

UAB „Petro ofsetas“,
Žalgirio g. 90, Vilnius,
www.petroofsetas.lt

UAB „Petro ofsetas“,
Žalgirio g. 90, Vilnius,
www.petroofsetas.lt

Pateiktas patvirtinimas

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

UAB „Standartų
spaustuvė“, Dariaus ir
Girėno g. 39, Vilnius,
www.standart.lt

UAB „Standartų
spaustuvė“, Dariaus ir
Girėno g. 39, Vilnius,
www.standart.lt

Pateiktas patvirtinimas

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

Technologiniuose procesuose nenaudojami
ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pvz.,
naudojama tiesioginė iš kompiuterio į
plokštę technologija (angl. Computer to
plate). Spausdinimui naudojami augalinių
medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai
(augaliniai spausdinimo dažai ir lakai turi
ne daugiau kaip 2 proc. masės tirpiklių
mineralinių alyvų pagrindu). Mažiausiai 50
proc. popierinių spaudinių spausdinami
naudojant spausdinimo įrenginius, kurie turi
atsakingų institucijų patvirtintus
ekoženklus.
Technologiniuose procesuose nenaudojami
ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pvz.,
naudojama tiesioginė iš kompiuterio į
plokštę technologija (angl. Computer to
plate). Spausdinimui naudojami augalinių
medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai
(augaliniai spausdinimo dažai ir lakai turi
ne daugiau kaip 2 proc. masės tirpiklių
mineralinių alyvų pagrindu).
Technologiniuose procesuose nenaudojami
ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pvz.,
naudojama tiesioginė iš kompiuterio į
plokštę technologija (angl. Computer to
plate). Spausdinimui naudojami augalinių
medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai
(augaliniai spausdinimo dažai ir lakai turi
ne daugiau kaip 2 proc. masės tirpiklių
mineralinių alyvų pagrindu). Spausdinimo
mašinoms valyti naudojami lakiųjų
organinių junginių neturintys (garų slėgis <
0,01 kPa) arba natūralių organinių
medžiagų pagrindu pagaminti valikliai.
Mažiausiai 50 proc. popierinių spaudinių
spausdinami naudojant spausdinimo
įrenginius, kurie turi atsakingų institucijų
patvirtintus ekoženklus.
Technologiniuose procesuose nenaudojami
ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pvz.,
naudojama tiesioginė iš kompiuterio į
plokštę technologija (angl. Computer to
plate).

UAB „AJS spaustuvė“,
Dariaus ir Girėno 21,
Kaišiadorys, www.ajs.lt

UAB „AJS spaustuvė“,
Dariaus ir Girėno 21,
Kaišiadorys, www.ajs.lt

Pateiktas patvirtinimas

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

UAB „Ukmergės
spaustuvė“, Vasario 16osios g. 31, Ukmergė,
www.printhouse.lt

UAB „Ukmergės
spaustuvė“, Vasario 16osios g. 31, Ukmergė,
www.printhouse.lt

Pateiktas patvirtinimas

79800000-2;
79970000-4

3.1 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Leidybos ir
spausdinimo
paslaugos

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

UAB „Druka“, Šilutės
pl. 79, Klaipėda,
www.druka.lt

UAB „Druka“, Šilutės pl.
79, Klaipėda,
www.druka.lt

Pateiktas patvirtinimas

30192151-4

3.2 Leidybos,
spausdinimo
paslaugos

Su
spasudinimu
susijusios
prekės

Prekės gamintojas yra įdiegęs ISO 14001.

UAB „Vilpros
investicijos“, Kalvarijų
g. 131, Vilnius,
www.vilpra.lt

UAB „Vilpros
investicijos“, Kalvarijų g.
131, Vilnius,
www.vilpra.lt

Pateiktas patvirtinimas

4. Keleivinės transporto priemonės (lengvieji automobiliai, autobusai), su jų priežiūra susijusios paslaugos
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
Prekės/paslau
Prekės/paslaugos charakteristika
Prekės
grupės
gos
(aplinkos apsaugos kriterijai)
gamintojas/paslaugos
pavadinimas
pavadinimas
teikėjas
34110000-1

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

„Mitsubishi
Lancer“,
„Mitsubishi
Colt“

34110000-1

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

34110000-1

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„Mitsubishi“
automobilių
modelių,
išskyrus
„Mitsubishi
Lancer“,
„Mitsubishi
Colt“ modelius
Dauguma
„Nissan“
automobilių
modelių

Prekės tiekėjas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Suskystintų propano-butano ar kitų
gamtinių dujų kurą naudojantys
automobiliai. Efektyvus kuro naudojimas
(naujiems automobiliams): dyzeliniams
varikliams – ne daugiau kaip 6 l/100 km,
benzininiams varikliams – ne daugiau kaip
7,4 l/100 km. Atitinka Euro 4 teršalų
išmetimo standartus. Plastikinės detalės
pažymėtos kaip tinkančios perdirbti.
Demontuojant senus automobilius yra
galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai
kenksmingų medžiagų.
Suskystintų propano-butano ar kitų
gamtinių dujų kurą naudojantys
automobiliai. Atitinka Euro 4 teršalų
išmetimo standartus. Plastikinės detalės
pažymėtos kaip tinkančios perdirbti.
Demontuojant senus automobilius yra
galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai
kenksmingų medžiagų.

Mitsubishi Motors

UAB „Autovytaras“, P.
Žadeikos g. 1B, Vilnius,
www.autovytaras.lt

Pateiktas patvirtinimas

Mitsubishi Motors

UAB „Autovytaras“, P.
Žadeikos g. 1B, Vilnius,
www.autovytaras.lt

Pateiktas patvirtinimas

Efektyvus kuro naudojimas (naujiems
automobiliams): dyzeliniams varikliams –
ne daugiau kaip 6 l/100 km, benzininiams
varikliams – ne daugiau kaip 7,4 l/100 km.
Atitinka Euro 4 teršalų išmetimo standartus.

Nissan Motor Company

UAB „Fakto“ autocentras,
Laisvės pr. 1, Vilnius,
www.faktoauto.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pateikti "žalios linijos" spaudų
aprašymai

Pastabos

Pridedamas visų automobilių
modelių sąrašas. Papildoma
informacija: aplinkos apsaugos
vadybos sistema ISO 14001 šiuo
metu diegiama visose autorizuotose
Mitsubishi Motors atstovybėse
Lietuvoje.

34110000-1

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„SsangYong“
automobilių
modelių

Suskystintų propano-butano ar kitų
gamtinių dujų kurą naudojantys
automobiliai. Efektyvus kuro naudojimas
(naujiems automobiliams): dyzeliniams
varikliams – ne daugiau kaip 6 l/100 km,
benzininiams varikliams – ne daugiau kaip
7,4 l/100 km. Atitinka Euro 4 teršalų
išmetimo standartus.
Suskystintų propano-butano ar kitų
gamtinių dujų kurą naudojantys
automobiliai. Efektyvus kuro naudojimas
(naujiems automobiliams): dyzeliniams
varikliams – ne daugiau kaip 6 l/100 km,
benzininiams varikliams – ne daugiau kaip
7,4 l/100 km. Atitinka Euro 4 teršalų
išmetimo standartus
Efektyvus kuro naudojimas (naujiems
automobiliams): dyzeliniams varikliams –
ne daugiau kaip 6 l/100 km, benzininiams
varikliams – ne daugiau kaip 7,4 l/100 km.
Atitinka Euro 4 teršalų išmetimo standartus.
Demontuojant senus automobilius yra
galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai
kenksmingų medžiagų.
Efektyvus kuro naudojimas (naujiems
automobiliams): dyzeliniams varikliams –
ne daugiau kaip 6 l/100 km, benzininiams
varikliams – ne daugiau kaip 7,4 l/100 km.
Atitinka Euro 4 teršalų išmetimo standartus.

SsangYong Motor

UAB „Autoerdvė“,
Eišiškių pl. 127, Vilnius,
www.autoerdve.lt

Pateiktas patvirtinimas

34110000-1

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„Subaru“
automobilių
modelių

Fuji Heavy Industries
Ltd.

UAB „Autoerdvė“,
Eišiškių pl. 127, Vilnius,
www.autoerdve.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pridedamas visų automobilių
modelių sąrašas

34110000-1

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„Audi“
automobilių
modelių

Audi AG

UAB „Keturi žiedai“,
Ukmergės g. 252, Vilnius,
www.keturiziedai.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pridedamas visų automobilių
modelių sąrašas

34110000-1;
34120000-4

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„Ford“
automobilių
modelių

Ford Motor Company

UAB „Inchcape motors“,
Laisvės pr. 137,Vilnius,
www.inchcape.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pridedamas visų automobilių
modelių sąrašas

34115300-9

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„Honda“
automobilių
modelių

Efektyvus kuro naudojimas (naujiems
automobiliams): dyzeliniams varikliams –
ne daugiau kaip 6 l/100 km, benzininiams
varikliams – ne daugiau kaip 7,4 l/100 km.
Atitinka Euro 4 teršalų išmetimo standartus.
Plastikinės detalės pažymėtos kaip
tinkančios perdirbti.

Honda

AB „Šiaulių
autoservisas“, Vilniaus g.
8, Šiauliai,
www.autosiauliai.lt

Pateiktas patvirtinimas

34115300-9

4.1 Keleivinės
transporto
priemonės (lengvieji
automobiliai,
autobusai)

Dauguma
„Citroen“
automobilių
modelių

Efektyvus kuro naudojimas (naujiems
automobiliams): dyzeliniams varikliams –
ne daugiau kaip 6 l/100 km, benzininiams
varikliams – ne daugiau kaip 7,4 l/100 km.
Atitinka Euro 4 teršalų išmetimo standartus.
Plastikinės detalės pažymėtos kaip
tinkančios perdirbti.

Citroen

AB „Šiaulių
autoservisas“, Vilniaus g.
8, Šiauliai,
www.autosiauliai.lt

Pateiktas patvirtinimas

50100000-6

4.2 Su keleivinių
transporto priemonių
priežiūra susijusios
paslaugos

„Audi“
automobilių
modelių su
priežiūra
susijusios
paslaugos

Demontuojant senus automobilius yra
galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai
kenksmingų medžiagų.

UAB „Keturi žiedai“,
Ukmergės g. 252,
Vilnius,
www.keturiziedai.lt

UAB „Keturi žiedai“,
Ukmergės g. 252, Vilnius,
www.keturiziedai.lt

Pateiktas patvirtinimas

50100000-6

4.2 Su keleivinių
transporto priemonių
priežiūra susijusios
paslaugos

50100000-6

4.2 Su keleivinių
transporto priemonių
priežiūra susijusios
paslaugos

5. Keleivių vežimo paslaugos
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas
60171000-7;
60172000-4

„Citroen“ ir
„Honda“
automobilių
modelių su
priežiūra
susijusios
paslaugos
Lengvųjų
automobilių ir
mikroautobusų
su priežiūra
susijusios
paslaugos

Prekės/paslau
gos
pavadinimas

Demontuojant senus automobilius yra
galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai
kenksmingų medžiagų.

AB „Šiaulių
autoservisas“, Vilniaus
g. 8, Šiauliai,
www.autosiauliai.lt

AB „Šiaulių
autoservisas“, Vilniaus g.
8, Šiauliai,
www.autosiauliai.lt

Pateiktas patvirtinimas

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

UAB „Baltva“, Šilutės
pl. 4, Klaipėda,
www.baltva.lt

UAB „Baltva“, Šilutės pl.
4, Klaipėda,
www.baltva.lt

Pateiktas patvirtinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas

Keleivių
Efektyvus kuro naudojimas (naujiems
UAB „Artransa“,
Totorių g. 3, Kaunas,
vežimo
automobiliams): dyzeliniams varikliams paslaugos
www.artransa.lt
ne daugiau kaip 6 l/100 km, benzininiams
teikiamos su
varikliams - ne daugiau kai 7,4 l/100 km.
„MercedesAtitinka Euro 4 teršalų išmetimo standartus.
Benz“
Plastikinės detalės pažymėtos kaip
Sprinter“,
tinkančios perdirbti.
„Dacia Logan“,
„Bova FHD
12-380“, „Setra
213H“ , „Isuzu
Turkis“ ir kitų
modelių
autobusais
6. Įstaigos įranga (spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai) ir jos priežiūros paslaugos
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
Prekės/paslau
Prekės/paslaugos charakteristika
Prekės
grupės
gos
(aplinkos apsaugos kriterijai)
gamintojas/paslaugos
pavadinimas
pavadinimas
teikėjas

Prekės tiekėjas

5. Keleivių vežimo
paslaugos

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Pastabos

Pateiktas patvirtinimas

Prekės tiekėjas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Pastabos

30232100-5

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

„Brother“
spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos

30232100-5

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

„Canon“
spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu). Įrenginys turi galimybę
naudoti perdirbtą kasetę. Įrangoje
naudojamos elektros energijos baterijos
savo sudėtyje neturi kadmio, gyvsidabrio,
švino ar jų komponentų, išskyrus
priemaišas, kurių techniškai nėra galimybės
išvengti. Šios priemaišos neviršija ES
direktyvose 91/157/EEC ir 98/101/EEC
nurodyto kiekio. Yra galimybė 5 metus po
įrenginio numatyto eksploatacijos termino
pabaigos įsigyti atsargines dalis. Yra
pateikta informacija apie grąžinimo
gamintojui galimybes. Įrenginiai turi
automatinio dvipusio kopijavimo galimybę.
Gamintojas pateikia naudotojui šią
informaciją: rekomendacijas, kad
nenaudojamas įrenginys turi būti išjungtas;
informaciją apie dvipusio kopijavimo
ekonominę ir aplinkosauginę naudą;
informaciją apie saugų pakuotės,
kopijavimo miltelių, kasečių, kitų detalių
sutvarkymą ir saugojimą. Pakavimo
medžiagos atitinka aplinkos apsaugos
reikalavimus (skirtingos medžiagos
pakuotės dalys lengvai atskiriamos,
kartoninės pakuotės sudėtyje turi būti dalis
perdirbtos žaliavos), pakuotė pažymėta
„mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu
ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Plastikinės detalės,
sveriančios daugiau kaip 10 g ir pagamintos
iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai
išardomos (kad būtų galima jas perdirbti).
Įrenginys turi galimybę naudoti perdirbtą
kasetę. Plastikinėse detalėse nenaudojami
priedai, kurie priskiriami šioms rizikos
grupėms: R40 (įtariama, kad gali sukelti
vėžį); E151R45 (gali sukelti vėžį); R46
(gali sukelti paveldimus genetinius
pakenkimus); R48 (ilgą laiką veikiant
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus); R49
(įkvėpus gali sukelti vėžį); R60 (kenkia
vaisingumui); R61 (kenkia negimusiam
vaikui); R62 (gali pakenkti vaisingumui),
R63 (gali pakenkti negimusiam vaikui).
Įrangoje naudojamos elektros energijos
baterijos savo sudėtyje neturi kadmio,
gyvsidabrio, švino ar jų komponentų,
išskyrus priemaišas, kurių techniškai nėra
galimybės išvengti. Šios priemaišos
neviršija ES direktyvose 91/157/EEC ir
98/101/EEC nurodyto kiekio. Yra galimybė
5 metus po įrenginio numatyto

„Brother“. Priežiūros
paslaugas teikia: UAB
„Kopijavimo sistemos“,
Žukausko g. 33, Vilnius,
www.ricoh.lt. UAB
„Rikonetas“, Savanorių
pr. 163, Kaunas,
www.rikonetas.lt. UAB
„Egija“, Minijos g.140,
Klaipėda, www.egija.lt.
UAB „Kompera“,
Vairo g. 8, Šiauliai,
www.kompera.lt. UAB
„Biznio karuselė“,
Respublikos g. 15,
Panevėžys,
www.karusele.lt. UAB
„Meifas“, Likiškėnų g.
102, Alytus,
www.meifas.lt. UAB
„Edvonis“, Dariaus ir
Girėno g.48, Šilalė,
www.eurobiuras.lt

UAB „Kopijavimo
sistemos“, Žukausko g.
33, Vilnius, www.ricoh.lt
UAB „Rikonetas“,
Savanorių pr. 163,
Kaunas, www.rikonetas.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Brother“ gaminiai yra pažymėti
ženklu "Our earth our tomorrow“.
UAB "Kopijavimo sistemos" yra
įgaliotasis „Brother“ atstovas
Lietuvoje.

„Canon“. Priežiūros
paslaugas teikia: UAB
„Orgsis“, P.Lukšio g.
21, Vilnius,
www.orgsis.lt UAB
„Rikonetas“, Savanorių
pr. 163, Kaunas,
www.rikonetas.lt UAB
„Servea“, Draugystės g.
19, Kaunas,
www.servea.lt UAB
„Biurteksa“, Rinktinės
g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

UAB „Orgsis“, P.Lukšio
g. 21, Vilnius,
www.orgsis.lt UAB
„Rikonetas“, Savanorių
pr. 163, Kaunas,
www.rikonetas.lt UAB
„Servea“, Draugystės g.
19, Kaunas,
www.servea.lt UAB
„Biurteksa“, Rinktinės g.
55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Orgsis“ yra įgaliotasis
„Canon“ produkcijos atstovas
Lietuvoje.

30232100-5

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

„Hp“
spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos

eksploatacijos termino pabaigos įsigyti
atsargines dalis. Yra pateikta informacija
apie grąžinimo gamintojui galimybes.
Įrenginys turi automatinio dvipusio
kopijavimo galimybę. Gamintojas pateikia
naudotojui šią informaciją: rekomendacijas,
kad nenaudojamas įrenginys turi būti
išjungtas; informaciją apie dvipusio
kopijavimo ekonominę ir aplinkosauginę
naudą; informaciją apie saugų pakuotės,
kopijavimo miltelių, kasečių, kitų detalių
sutvarkymą ir saugojimą. Gaminys yra
pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“,
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu. Gamintojas
yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos
sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kt.).
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Plastikinės detalės,
sveriančios daugiau kaip 25 g, nėra
pagamintos iš chloruotų polimerų.
Įrenginys turi galimybę naudoti perdirbtą
kasetę. Yra galimybė 5 metus po įrenginio
numatyto eksploatacijos termino pabaigos
įsigyti atsargines dalis. Įrenginiai turi
automatinio dvipusio kopijavimo galimybę.
Gamintojas pateikia naudotojui šią
informaciją: rekomendacijas, kad
nenaudojamas įrenginys turi būti išjungtas;
informaciją apie dvipusio kopijavimo
ekonominę ir aplinkosauginę naudą;
informaciją apie saugų pakuotės,
kopijavimo miltelių, kasečių, kitų detalių
sutvarkymą ir saugojimą. Gamintojas yra
įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą
(EMAS, ISO 14001 ar kt.).

„Hp“. Priežiūros
paslaugas teikia: UAB
„Rikonetas“, Savanorių
pr. 163, Kaunas,
www.rikonetas.lt UAB
„Servea“, Draugystės g.
19, Kaunas,
www.servea.lt UAB
„Biurteksa“, Rinktinės
g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

UAB „Rikonetas“,
Savanorių pr. 163,
Kaunas, www.rikonetas.lt
UAB „Servea“,
Draugystės g. 19,
Kaunas, www.servea.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

30232100-5

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

„Konica
Minolta“
spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys turi galimybę
naudoti perdirbtą kasetę. Plastikinėse
detalėse nenaudojami priedai, kurie
priskiriami šioms rizikos grupėms: R40
(įtariama, kad gali sukelti vėžį), R45 (gali
sukelti vėžį), R46 (gali sukelti paveldimus
genetinius pakenkimus), R48 (ilgą laiką
veikiant sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus), R49 (įkvėpus gali sukelti vėžį),
R60 (kenkia vaisingumui), R61 (kenkia
negimusiam vaikui), R62 (gali pakenkti
vaisingumui), R63 (gali pakenkti
negimusiam vaikui). Įrangoje naudojamos
elektros energijos baterijos savo sudėtyje
neturi kadmio, gyvsidabrio, švino ar jų
komponentų, išskyrus priemaišas, kurių
techniškai nėra galimybės išvengti. Šios
priemaišos neviršija ES direktyvose
91/157/EEC ir 98/101/EEC nurodyto
kiekio. Yra galimybė 5 metus po įrenginio
numatyto eksploatacijos termino pabaigos
įsigyti atsargines dalis. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Įrenginiai turi automatinio
dvipusio kopijavimo galimybę. Gamintojas
pateikia naudotojui šią informaciją:
rekomendacijas, kad nenaudojamas
įrenginys turi būti išjungtas; informaciją
apie dvipusio kopijavimo ekonominę ir
aplinkosauginę naudą; informaciją apie
saugų pakuotės, kopijavimo miltelių,
kasečių, kitų detalių sutvarkymą ir
saugojimą. Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Gamintojas yra
įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą
(EMAS, ISO 14001 ar kt.).

„Konica Minolta“.
Priežiūros paslaugas
teikia: UAB „Konica
Minolta Baltia“,
J.Jasinskio g. 16,
Vilnius,
www.konicaminolta.lt
UAB „Servea“,
Draugystės g. 19,
Kaunas, www.servea.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

UAB „Konica Minolta
Baltia“, J.Jasinskio g. 16,
Vilnius,
www.konicaminolta.lt
UAB „Servea“,
Draugystės g. 19,
Kaunas, www.servea.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas ir
sertifikatai

„Konica Minolta“ technika atitinka
Lietuvos higienos normą HN:
36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos
medžiagos". Yra galimybė 7 metus
po įrenginio numatyto
eksploatacijos termino pabaigos
įsigyti atsargines dalis. UAB
„Konica Minolta Baltia“ yra
įgaliotasis Japonijos korporacijos
„Konica Minolta“ atstovas
Lietuvoje.

30232100-5

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

„Ricoh“
spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos

30232100-5

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

„Samsung“,
„TriumphAdler“,
„Xerox“
spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys turi galimybę
naudoti perdirbtą kasetę. Įrangoje
naudojamos eklektros energijos baterijos
savo sudėtyje neturi kadmio, gyvsidabrio,
švino ar jų komponentų, išskyrus
priemaišas, kurių techniškai nėra galimybės
išvengti. Šios priemaišos neviršija ES
direktyvose 91/157/EEC ir 98/101/EEC
nurodyto kiekio. Yra galimybė 5 metus po
įrenginio numatyto eksploatacijos termino
pabaigos įsigyti atsargines dalis. Yra
pateikta informacija apie grąžinimo
gamintojui galimybes. Įrenginiai turi
automatinio dvipusio kopijavimo galimybę.
Gamintojas pateikia naudotojui šią
informaciją: rekomendacijas, kad
nenaudojamas įrenginys turi būti išjungtas;
informaciją apie dvipusio kopijavimo
ekonominę ir aplinkosauginę naudą;
informaciją apie saugų pakuotės,
kopijavimo miltelių, kasečių, kitų detalių
sutvarkymą ir saugojimą. Pakavimo
medžiagos atitinka aplinkos apsaugos
reikalavimus (skirtingos medžiagos
pakuotės dalys lengvai atskiriamos,
kartoninės pakuotės sudėtyje turi būti dalis
perdirbtos žaliavos), pakuotė pažymėta
„mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu
ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu). Bent viena plastikinė
detalė, sverianti daugiau kaip 25 g, yra
pagaminta iš perdirbto plastiko. Plastikinės
detalės, sveriančios daugiau kaip 10 g ir
pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra
lengvai išardomos (kad būtų galima jas
perdirbti).Įrenginys turi galimybę naudoti
perdirbtą kasetę.Plastikinės detalės,
sveriančios daugiau kaip 25 g, nėra
pagamintos iš chloruotų
polimerų.Plastikinėse detalėse nenaudojami
priedai, kurie priskiriami šioms rizikos
grupėms: R40 (įtariama, kad gali sukelti
vėžį);R45 (gali sukelti vėžį); R46 (gali
sukelti paveldimus genetinius
pakenkimus);R48 (ilgą laiką veikiant
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus);R49
(įkvėpus gali sukelti vėžį);R60 (kenkia
vaisingumui);R61 (kenkia negimusiam
vaikui);R62 (gali pakenkti vaisingumui);
R63 (gali pakenkti negimusiam
vaikui).Įrangoje naudojamos elektros
energijos baterijos savo sudėtyje neturi
kadmio, gyvsidabrio, švino ar jų

„Ricoh“. Priežiūros
paslaugas teikia: UAB
„Kopijavimo sistemos“,
Žukausko g. 33, Vilnius,
www.ricoh.lt. UAB
„Rikonetas“, Savanorių
pr. 163, Kaunas,
www.rikonetas.lt. UAB
„Egija“, Minijos g.140,
Klaipėda, www.egija.lt.
UAB „Kompera“,
Vairo g. 8, Šiauliai,
www.kompera.lt. UAB
„Biznio karuselė“,
Respublikos g. 15,
Panevėžys,
www.karusele.lt. UAB
„Meifas“, Likiškėnų g.
102, Alytus,
www.meifas.lt. UAB
„Edvonis“, Dariaus ir
Girėno g.48, Šilalė,
www.eurobiuras.lt

UAB „Kopijavimo
sistemos“, Žukausko g.
33, Vilnius, www.ricoh.lt
UAB „Rikonetas“,
Savanorių pr. 163,
Kaunas, www.rikonetas.lt

Pateiktas patvirtinimas ir
sertifikatai

„Samsung“, „TriumphAdler“, „Xerox“.
Priežiūros paslaugas
teikia: UAB „Servea“
Draugystės g. 19,
Kaunas, www.servea.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

UAB „Servea“,
Draugystės g. 19,
Kaunas, www.servea.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Ricoh“ gaminiai yra pažymėti
ženklu „Our earth our tomorrow“.
UAB "Kopijavimo sistemos" yra
įgaliotasis „Ricoh“ atstovas
Lietuvoje.

72500000-0

6. Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai, skeneriai

komponentų, išskyrus priemaišas, kurių
techniškai nėra galimybės išvengti. Šios
priemaišos neviršija ES direktyvose
91/157/EEC ir 98/101/EEC nurodyto
kiekio.Yra galimybė 5 metus po įrenginio
numatyto eksploatacijos termino pabaigos
įsigyti atsargines dalis.Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes.Įrenginiai turi automatinio
dvipusio kopijavimo galimybę.Gamintojas
pateikia naudotojui šią informaciją:
rekomendacijas, kad nenaudojamas
įrenginys turi būti išjungtas; informaciją
apie dvipusio kopijavimo ekonominę ir
aplinkosauginę naudą; informaciją apie
saugų pakuotės, kopijavimo miltelių,
kasečių, kitų detalių sutvarkymą ir
saugojimą.Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.Gamintojas yra
įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą
(EMAS, ISO 14001 ar kt.)
Gamintojas yra įdiegęs aplinkos apsaugos
vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kt.).

Spausdintuvai,
faksimiliniai
aparatai,
kopijavimo
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos
72500000-0
6. Spausdintuvai,
Spausdintuvai,
Gamintojas yra įdiegęs aplinkos apsaugos
vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kt.).
faksimiliniai
faksimiliniai
aparatai, kopijavimo
aparatai,
kopijavimo
aparatai, skeneriai
aparatai,
skeneriai ir jų
priežiūros
paslaugos
7. Spausdintuvų, faksimilinių aparatų, kopijavimo aparatų rašalai ir kopijavimo milteliai

UAB „Sonex Group“,
Laisvės pr. 3, Vilnius,
www.sonex.lt

UAB „Sonex Group“,
Laisvės pr. 3, Vilnius,
www.sonex.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Aideta“, P.Likšio
g. 7, Vilnius,
www.aideta.lt

UAB „Aideta“, P.Likšio
g. 7, Vilnius,
www.aideta.lt

Pateiktas patvirtinimas

BVPŽ kodas

Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas

Prekės/paslau
gos
pavadinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas

Prekės tiekėjas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Pastabos

30125100-2

7. Spausdintuvų,
faksimilinių aparatų,
kopijavimo aparatų
rašalai ir kopijavimo
milteliai

„Brother“
spausdintuvų,
faksimilinių
aparatų,
kopijavimo
aparatų rašalai
ir kopijavimo
milteliai

Keičiamų kasečių dalys yra pagamintos iš
plastiko be chloro. Produktų pakuotėje
nenaudojamas polivinilchloridas (PVC) ar
kitas chloro turintis plastikas. Yra antrinio
panaudojimo, pakartotinio užpildymo
galimybė. Pakartotinai naudojamoje
kasetėje yra ne mažiau kaip 75 proc.
atnaujintos kopijavimo miltelių masės.
Pakavimo medžiagos atitinka aplinkos
apsaugos reikalavimus (skirtingos
medžiagos pakuotės dalys lengvai
atskiriamos, kartoninės pakuotės sudėtyje
turi būti dalis perdirbtos žaliavos), pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.

„Brother“

UAB „Kopijavimo
sistemos“, Žukausko g.
33, Vilnius, www.ricoh.lt
UAB „Rikonetas“,
Savanorių pr. 163,
Kaunas, www.rikonetas.lt
UAB „Redo“, Sausio 15osios g. 3, Klaipėda,
www.redo.lt UAB
„Biurteksa“, Rinktinės g.
55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Brother“ gaminiai yra pažymėti
ženklu "Our earth our tomorrow“.
UAB "Kopijavimo sistemos" yra
įgaliotasis „Brother“ atstovas
Lietuvoje.

30125100-2

7. Spausdintuvų,
faksimilinių aparatų,
kopijavimo aparatų
rašalai ir kopijavimo
milteliai

„Canon“
spausdintuvų,
faksimilinių
aparatų,
kopijavimo
aparatų rašalai
ir kopijavimo
milteliai

Kopijavimo milteliuose nėra medžiagų,
klasifikuojamų pagal šias rizikos grupes:
R40, R45, R49; R60, R61, R62, R63, R46,
R68, R23, R24, R25, R48, R26, R27, R28,
R39. Sunkiųjų metalų (švino, kadmio,
gyvsidabrio ir chromo) kiekis neviršija 100
ppm (miligramų kilogramui). Keičiamų
kasečių dalys yra pagamintos iš plastiko be
chloro. Produktų pakuotėje nenaudojamas
polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro
turintis plastikas. Yra antrinio panaudojimo,
pakartotinio užpildymo galimybė.
Pakartotinai naudojamoje kasetėje yra ne
mažiau kaip 75 proc. atnaujintos
kopijavimo miltelių masės. Lakieji
organiniai junginiai sudaro ne daugiau kaip
5 proc. rašalo masės. Gaminys yra
pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“,
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobilius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

„Canon“

UAB „Orgsis“, P.Lukšio
g. 21, Vilnius,
www.orgsis.lt UAB
„Rikonetas“, Savanorių
pr. 163, Kaunas,
www.rikonetas.lt UAB
„Redo“, Sausio 15-osios
g. 3, Klaipėda,
www.redo.lt UAB
„Servea“, Draugystės g.
19,Kaunas, www.servea.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Orgsis“ yra įgaliotasis
„Canon“ produkcijos atstovas
Lietuvoje.

30125100-2

7. Spausdintuvų,
faksimilinių aparatų,
kopijavimo aparatų
rašalai ir kopijavimo
milteliai

„Konica
Minolta“
spausdintuvų,
faksimilinių
aparatų
kopijavimo
aparatų rašalai
ir kopijavimo
milteliai

Kopijavimo milteliuose nėra medžiagų,
klasifikuojamų pagal šias rizikos grupes:
R40, R45, R49; R60, R61, R62, R63, R46,
R68, R23, R24, R25, R48, R26, R27, R28,
R39. Sunkiųjų metalų (švino, kadmio,
gyvsidabrio ir chromo) kiekis neviršija 100
ppm (miligramų kilogramui). Keičiamų
kasečių dalys yra pagamintos iš plastiko be
chloro. Produktų pakuotėje nenaudojamas
polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro
turintis plastikas. Yra antrinio panaudojimo,
pakartotinio užpildymo galimybė.
Pakartotinai naudojamoje kasetėje yra ne
mažiau kaip 75 proc. atnaujintos
kopijavimo miltelių masės. Lakieji
organiniai junginiai sudaro ne daugiau kaip
5 proc. rašalo masės. Gaminys yra
pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos "Gėlė", Šiaurės šalių
"Gulbė", Vokietijos "Mėlynasis angelas",
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta "mobilius loop", "green
dot" arba lygiaverčiu ženklu.

„Konica Minolta“

UAB "Konica Minolta
Baltia", J.Jasinskio g. 16,
Vilnius,
www.konicaminolta.lt
UAB „Redo“, Sausio 15osios g. 3, Klaipėda,
www.redo.lt UAB
„Servea“, Draugystės g.
19, Kaunas,
www.servea.lt UAB
„Biurteksa“, Rinktinės g.
55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Konica Minolta Baltia“ yra
įgaliotasis Japonijos korporacijos
„Konica Minolta“ atstovas
Lietuvoje.

30125100-2

7. Spausdintuvų,
faksimilinių aparatų,
kopijavimo aparatų
rašalai ir kopijavimo
milteliai

„Ricoh“
spausdintuvų,
faksimilinių
aparatų,
kopijavimo
aparatų rašalai
ir kopijavimo
milteliai

Keičiamų kasečių dalys yra pagamintos iš
plastiko be chloro. Produktų pakuotėje
nenaudojamas polivinilchloridas (PVC) ar
kitas chloro turintis plastikas. Yra antrinio
panaudojimo, pakartotinio užpildymo
galimybė. Pakartotinai naudojamoje
kasetėje yra ne mažiau kaip 75 proc.
atnaujintos kopijavimo miltelių masės.
Pakavimo medžiagos atitinka aplinkos
apsaugos reikalavimus (skirtingos
medžiagos pakuotės dalys lengvai
atskiriamos, kartoninės pakuotės sudėtyje
turi būti dalis perdirbtos žaliavos), pakuotė
pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba
lygiaverčiu ženklu.

„Ricoh“

UAB „Kopijavimo
sistemos“, Žukausko g.
33, Vilnius, www.ricoh.lt
UAB „Rikonetas“,
Savanorių pr. 163,
Kaunas, www.rikonetas.lt
UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Ricoh“ gaminiai yra pažymėti
ženklu „Our earth our tomorrow“.
UAB "Kopijavimo sistemos" yra
įgaliotasis „Ricoh“ atstovas
Lietuvoje.

30125100-2

7. Spausdintuvų,
faksimilinių aparatų,
kopijavimo aparatų
rašalai ir kopijavimo
milteliai

„HP“, „Epson“,
„IBM“,
„Kyocera“,
„Lexmark“,
„OKI“,
„Panasonic“,
„Samsung“,
„Sharp“,
„Star“,
„Toshiba“,
„TriumphAdler“, „Utax“,
„Xerox“
spausdintuvų,
faksimilinių
aparatų,
kopijavimo
aparatų rašalai
ir kopijavimo
milteliai

Kopijavimo milteliuose nėra medžiagų,
klasifikuojamų pagal šias rizikos grupes:
R40, R45, R49; R60, R61, R62, R63, R46,
R68, R23, R24, R25, R48, R26, R27, R28,
R39. Sunkiųjų metalų (švino, kadmio,
gyvsidabrio ir chromo) kiekis neviršija 100
ppm (miligramų kilogramui). Keičiamų
kasečių dalys yra pagamintos iš plastiko be
chloro. Produktų pakuotėje nenaudojamas
polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro
turintis plastikas. Yra antrinio panaudojimo,
pakartotinio užpildymo galimybė.
Pakartotinai naudojamoje kasetėje yra ne
mažiau kaip 75 proc. atnaujintos
kopijavimo miltelių masės. Lakieji
organiniai junginiai sudaro ne daugiau kaip
5 proc. rašalo masės. Gaminys yra
pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“,
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobilius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
8. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
Prekės/paslau
Prekės/paslaugos charakteristika
grupės
gos
(aplinkos apsaugos kriterijai)
pavadinimas
pavadinimas
30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Acer“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

Acer Incorporated Įrenginys paženklintas
energijos efektyvumo („Energy Star“) arba
kitu lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos

„HP“, „Epson“, „IBM“,
„Kyocera“, „Lexmark“,
„OKI“, „Panasonic“,
„Samsung“, „Sharp“,
„Star“, „Toshiba“,
„Triumph-Adler“,
„Utax“, „Xerox“

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas
„Acer Inc.“

UAB „Biurteksa“,
Rinktinės g. 55, Vilnius,
www.biurteksa.lt UAB
„Servea“, Draugystės g.
19, Kaunas,
www.servea.lt UAB
„Redo“, Sausio 15-osios
g. 3, Klaipėda,
www.redo.lt

Prekės tiekėjas

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“, M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus
Pateiktas patvirtinimas

Pastabos

atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Apple“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„FujitsuSiemens“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

„Apple Inc.“

UAB „Desktop
Publishing Computers“,
M. K. Čiurlionio g. 19,
Vilnius; UAB „Avad
Baltic“, Tuskulėnų g. 33405, Vilnius,
www.apple.lt ; UAB
„Skaitmeninis pasaulis“,
Gedimino g. 17,
Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“, M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Fujitsu-Siemens“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“, M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bmg.lt

Pateiktas patvirtinimas

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Sony“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Lenovo“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

„Sony Electronics Inc.“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis", Gedimino g. 17,
Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis",
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „B.G.M."
M.K.Čiurlionio g. 17,
Vilnius, www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Lenovo Group
Limited“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“, M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„BenQ“
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„IBM“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

„BenQ“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„B.G.M.“, M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

„IBM Corporation“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt

Pateiktas patvirtinimas

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„LG“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„SGI“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

„LG Electronics, Inc.“

UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“,
M.K.Čiurlionio g.
17,Vilnius, www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Silicon Graphics, Inc.“

UAB „B.G.M.“
M.K.Čiurlionio g. 17,
Vilnius, www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Hyundai“
stacionarių
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Philips“
stacionarių
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Dell“
stacionarių
kompiuterių
bei monitorių

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos

„Hyundai IT Corp.“

UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Philips Consumer
Electronics“

UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Dell Inc.“

UAB „B.G.M.“,
M.K.Čiurlionio g. 17,
Vilnius, www.bgm.lt;
UAB „Ars Computandi“,
Laisvės pr. 3, Vilnius,
www.arscomputandi.lt

Pateiktas patvirtinimas

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Samsung“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

Dauguma
„Asus“
stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių
bei monitorių

„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos

„Samsung Electronics
Co., Ltd.“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“, M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

„AsusTek Computer
Inc.“

UAB „Skaitmeninis
pasaulis“, Gedimino g.
17, Marijampolė,
www.compus.lt; UAB
„BMS Megapolis“,
Savanorių pr. 301,
Kaunas, www.bms.lt;
UAB „Komparsa“,
Ateities g. 33, Vilnius,
www.komparsa.lt; UAB
„B.G.M.“ M.K.Čiurlionio
g. 17, Vilnius,
www.bgm.lt

Pateiktas patvirtinimas

atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.
30213000-5;
32323000-3

8.1 Kompiuteriai;
8.2 Monitoriai

9. Valymo priemonės ir paslaugos
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas

Dauguma
„Sun
Mycrosystems“
stacionarių
kompiuterių
bei monitorių

Įrenginys paženklintas energijos
efektyvumo („Energy Star“) arba kitu
lygiaverčiu ženklu. Įrenginys atitinka
triukšmo lygio reikalavimus. Yra pateikta
informacija apie grąžinimo gamintojui
galimybes. Gaminys arba jo dalys yra
tinkami antriniam panaudojimui arba
perdirbimui. Gaminys yra pažymėtas vienu
iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos
„Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos
„Mėlynasis angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas. Pakavimo medžiagos
atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus
(skirtingos medžiagos pakuotės dalys
lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės
sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos),
pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green
dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

Prekės/paslau
gos
pavadinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

„Milisan“
(sanitarinis
valiklis)

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

Gamintojo
Dr.Schnell
GmbH valymo
priemonės

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas
Produktas yra koncentruotas. Sudėtinės
medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Kvapiosioms medžiagoms nenaudojami
nitritų ir policikliniai muskuso junginiai.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis

„Sun Mycrosystems“

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas

UAB „B.G.M.“
M.K.Čiurlionio g. 17,
Vilnius, www.bgm.lt

Prekės tiekėjas

Pateiktas patvirtinimas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Nenurodomas

UAB „Cleanproline“,
Ukmergės g. Nr. 283 A,
Vilnius,
www.cleanproline.lt

Pateiktas patvirtinimas

Dr.Schnell GmbH

UAB „Cleanproline“,
Ukmergės g. Nr. 283 A,
Vilnius,
www.cleanproline.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pastabos

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

Dauguma
„Evans
Vanodine“ ir
„Naujoji
Ringuva“
gaminamų
prekių

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

„Chromol“

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

„Copper
Shine“

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

„Spray
Cleaner“

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

„Strip-away“

39830000-9;
39831200-8

9.1 Valymo
priemonės

„Mikro Quat“

angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Produktas yra koncentruotas. Sudėtinės
medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Kvapiosioms medžiagoms nenaudojami
nitritų ir policikliniai muskuso junginiai.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Sudėtinės medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Sudėtinės medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Sudėtinės medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Produktas yra koncentruotas. Sudėtinės
medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Produktas yra koncentruotas. Sudėtinės
medžiagos yra lengvai skaidomos
aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis yra ne
didesnis kaip 10 proc. medžiagos tūrio.
Kvapiosioms medžiagoms nenaudojami
nitritų ir policikliniai muskuso junginiai.

Evans Vanodine, UAB
„Naujoji Ringuva“

UAB „Pireka“, Islandijos
4, Vilnius, www.pireka.lt

Pateiktas patvirtinimas

Ecolab GmbH and Co
OHG

UAB „Pireka“, Islandijos
4, Vilnius, www.pireka.lt

Pateiktas patvirtinimas

Ecolab GmbH and Co
OHG

UAB „Pireka“, Islandijos
4, Vilnius, www.pireka.lt

Pateiktas patvirtinimas

Ecolab GmbH and Co
OHG

UAB „Pireka“, Islandijos
4, Vilnius, www.pireka.lt

Pateiktas patvirtinimas

Ecolab GmbH and Co
OHG

UAB „Pireka“, Islandijos
4, Vilnius, www.pireka.lt

Pateiktas patvirtinimas

Ecolab GmbH and Co
OHG

UAB „Pireka“, Islandijos
4, Vilnius, www.pireka.lt

Pateiktas patvirtinimas

90910000-9

9.2 Valymo
paslaugos

Valymo
paslaugos

90910000-9;
90911000-6

9.2 Valymo
paslaugos

Valymo
paslaugos

90910000-9;
90911000-6

9.2 Valymo
paslaugos

Valymo
paslaugos

90910000-9;
90911000-6

9.2 Valymo
paslaugos

Valymo
paslaugos

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs vandens ir
energijos taupymo vidaus tvarką ir jos
laikosi. Paslaugos teikėjas naudoja ne
mažiau kaip 50 proc. ekologiniais ženklais
paženklintų valymo priemonių.
Nesunaudojama daugiau kaip 140 mg
cheminių medžiagų/m2 išvalomam plotui
per metus. Paslaugos teikėjas yra įdiegęs
aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS,
ISO 14001 ar kt.).
Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.). Paslaugos teikėjas yra
įdiegęs vandens ir energijos taupymo vidaus
tvarką ir jos laikosi. Paslaugos teikėjas
naudoja ne mažiau kaip 50 proc.
ekologiniais ženklais paženklintų valymo
priemonių. Nesunaudojama daugiau kaip
140 mg cheminių medžiagų/m2 išvalomam
plotui per metus.

I.Mikalainienės įmonė
„Antagutė“ A.Vivulskio
g. 14-3, Vilnius,
www.antagute.lt

I.Mikalainienės įmonė
„Antagutė“ A.Vivulskio
g. 14-3, Vilnius,
www.antagute.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Vitaresta“,
Butrimonių g. 5,
Kaunas,
www.vitaresta.lt

UAB „Vitaresta“,
Butrimonių g. 5, Kaunas,
www.vitaresta.lt

Pateiktas patvirtinimas

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

UAB „Corpus A“,
Gabijos g. 30,
Vilnius,
www.valymas.lt

UAB „Corpus A“,
Gabijos g. 30,
Vilnius, www.valymas.lt

Pateiktas patvirtinimas

Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

AB „Tukompa“,
Algirdo g. 9, Vilnius,
internetinė svetainė
ruošiama

AB „Tukompa“, Algirdo
g. 9, Vilnius, internetinė
svetainė ruošiama

Pateiktas patvirtinimas

Nurodomos naudojamos valymo
priemonės: P312 Planta lemon
(sanitarinių patalpų ir WC
valymui); P313 Planta Soft
(medinių paviršių, valymui; P314
Planta Aloe (indų, biuro technikos,
stiklo valymui); P315 Planta
Cleeen (visų rūšių grindų dangų,
sienų valymui). Naudojami valymo
produktai atitinka šiuos kriterijus:
Produktas yra koncentruotas.
Gaminys yra pažymėtas vienu iš
ekologinių ženklų: Europos
Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies
nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu
ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo
įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo
protokolas.

90910000-9;
90911000-6

9.2 Valymo
paslaugos

Valymo
paslaugos

90910000-9;
90911000-6

9.2 Valymo
paslaugos

Valymo
paslaugos

10. Elektros lemputės
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas
31531000-7

10.1 Kompaktiškos
fluorescencinės
elektros lemputės
(dar vadinamos
„elektros energiją
taupančiomis
elektros lemputėmis)
ir kitos
fluorescencinės
elektros lemputės

Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių
ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės
šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis
angelas“, kitos šalies nepriklausomos
atsakingos institucijos patvirtintu
ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos
tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo
priemonės, pvz., gamintojo techniniai
dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas.
Paslaugos teikėjas naudoja ne mažiau kaip
50 proc. ekologiniais ženklais paženklintų
valymo priemonių. Nesunaudojama daugiau
kaip 140 mg cheminių medžiagų/m2
išvalomam plotui per metus. Paslaugos
teikėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos
vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kt.).
Paslaugos teikėjas yra įdiegęs aplinkos
apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO
14001 ar kt.).

Prekės/paslau
gos
pavadinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

„Osram“
kompaktiškos
fluorescencinės
elektros
lemputės

Atitinka A energetinio efektyvumo klasę.
Vidutinė 12 500 val. degimo trukmė.
Lempoje gyvsidabrio yra ne daugiau kaip: 5
mg – lempoms, kurių degimo trukmė tarp
10 000 ir 20 000 val., 8 mg – lempoms,
kurių degimo trukmė daugiau kaip 20 000
val. Gaminys yra perdirbimui tinkančio
kartono pakuotėje. Gaminys yra pažymėtas
vienu iš ekologinių ženklų: Europos
Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“,
Vokietijos „Mėlynasis angelas“ arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) įstaigos atlikto
bandymo protokolas kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu.

UAB „Ainava“ Laisvės
pr. 121, Vilnius,
www.ainava.lt

UAB „Ainava“ Laisvės
pr. 121, Vilnius,
www.ainava.lt

Pateiktas patvirtinimas

D. Petraitienės firma
„Akvija“, Paliūniškio g.
3, 35113 Panevėžys,
www.akvija.lt

D. Petraitienės firma
„Akvija“, Paliūniškio g. 3,
35113 Panevėžys,
www.akvija.lt

Pateiktas patvirtinimas

Prekės
gamintojas/paslaugos
teikėjas

Prekės tiekėjas

„Osram GmbH“

UAB Prekės tiekėjas „USI
International“, Ateities g.
21, Vilnius, www.usi.lt;
UAB „SLO“, Vilkpėdės
4, Vilnius, www.slo.lt;
UAB „Lankava“,
Kepyklos g. 17, Alytus,
www.lankava.lt

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus
Pateiktas patvirtinimas

Pastabos

31531000-7

10.1 Kompaktiškos
fluorescencinės
elektros lemputės
(dar vadinamos
„elektros energiją
taupančiomis
elektros lemputėmis)
ir kitos
fluorescencinės
elektros lemputės

„Philips“
kompaktiškos
fluorescencinės
elektros
lemputės

31531000-7

10.2 Kitos
fluorescencinės
elektros lemputės

„Philips“ kitos
fluorescencinės
elektros
lemputės

31531000-7

10.2 Kitos
fluorescencinės
elektros lemputės

„Govena“
kitos
fluorescencinės
elektros
lemputės

Atitinka A energetinio efektyvumo klasę.
Vidutinė 12 500 val. degimo trukmė.
Lempoje gyvsidabrio yra ne daugiau kaip: 5
mg – lempoms, kurių degimo trukmė tarp
10 000 ir 20 000 val., 8 mg – lempoms,
kurių degimo trukmė daugiau kaip 20 000
val. Gaminys yra perdirbimui tinkančio
kartono pakuotėje. Gaminys yra pažymėtas
vienu iš ekologinių ženklų: Europos
Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“,
Vokietijos „Mėlynasis angelas“ arba yra
pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) įstaigos atlikto
bandymo protokolas kitos šalies
nepriklausomos atsakingos institucijos
patvirtintu ekologiniu ženklu.
Atitinka A ar B energetinio efektyvumo
klasę. Minimali 10 000 val. degimo trukmė.
Gaminys yra perdirbimui tinkančio kartono
pakuotėje. Lempoje gyvsidabrio yra ne
daugiau kaip: 4 mg – lempoms, kurių
degimo trukmė ne trumpesnė kaip 10000
val., 6 mg – 15000 val., 8 mg – 20000 val.,
10 mg – daugiau kaip 20000 val. Gaminys
yra pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“,
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.
Atitinka A ar B energetinio efektyvumo
klasę. Minimali 10 000 val. degimo trukmė.
Gaminys yra perdirbimui tinkančio kartono
pakuotėje. Lempoje gyvsidabrio yra ne
daugiau kaip: 4 mg – lempoms, kurių
degimo trukmė ne trumpesnė kaip 10000
val., 6 mg – 15000 val., 8 mg – 20000 val.,
10 mg – daugiau kaip 20000 val. Gaminys
yra pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“,
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

„Philips“

UAB „Mazgas“, Uosio g.
8B, Kaunas,
www.mazgas.lt; UAB
„Elstila“, Jonavos g. 62,
Kaunas, www.elstila.lt;
UAB „Lankava“,
Kepyklos g. 17, Alytus,
www.lankava.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Philips“

UAB „Lankava“,
Kepyklos g. 17, Alytus,
www.lankava.lt

Pateiktas patvirtinimas

„Govena“

UAB „Elstila“, Jonavos g.
62, Kaunas,
www.elstila.lt;

Pateiktas patvirtinimas

31531000-7

10.2 Kitos
fluorescencinės
elektros lemputės

11.Renginių organizavimo paslaugos
BVPŽ kodas
Prekių / paslaugų
grupės
pavadinimas

„Osram“ kitos
fluorescencinės
elektros
lemputės

Atitinka A ar B energetinio efektyvumo
klasę. Minimali 10 000 val. degimo trukmė.
Gaminys yra perdirbimui tinkančio kartono
pakuotėje. Lempoje gyvsidabrio yra ne
daugiau kaip: 4 mg – lempoms, kurių
degimo trukmė ne trumpesnė kaip 10000
val., 6 mg – 15000 val., 8 mg – 20000 val.,
10 mg – daugiau kaip 20000 val. Gaminys
yra pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų:
Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių
„Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“,
kitos šalies nepriklausomos atsakingos
institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu
arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio
ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz.,
gamintojo techniniai dokumentai ar
paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto
bandymo protokolas.

Prekės/paslau
gos
pavadinimas

Prekės/paslaugos charakteristika
(aplinkos apsaugos kriterijai)

79416000-3

11. Renginių
organizavimo
paslaugos

Renginių
organizavimo
paslaugos

79416000-3

11. Renginių
organizavimo
paslaugos

Renginių
organizavimo
paslaugos

79416000-3

11. Renginių
organizavimo
paslaugos

Renginių
organizavimo
paslaugos

79952000-2

11. Renginių
organizavimo
paslaugos

Renginių
organizavimo
paslaugos

„Osram GmbH“

Prekės
gamintojas/paslaugos
tiekėjas

UAB „USI International“,
Ateities g. 21, Vilnius,
www.usi.lt; UAB „SLO“,
Vilkpėdės 4, Vilnius,
www.slo.lt; UAB
„Lankava“, Kepyklos g.
17, Alytus,
www.lankava.lt

Prekės tiekėjas

Pateiktas patvirtinimas

Dokumentai,
pagrindžiantys
nurodytus kriterijus

Renginiuose naudojamos raštinės prekės,
atitinkančios aplinkos apsaugos kriterijus.
Renginiai vyksta viešbučiuose ar kituose
objektuose, turinčiuose Žaliojo rakto
diplomą, arba juose yra įdiegta aplinkos
apsaugos vadybos sistema (EMAS, ISO
14001 ar kt.). Surenkama ne daugiau kaip 1
kg nerūšiuotų atliekų vienam svečiui per
vieną renginį.
Surenkama ne daugiau kaip 1 kg nerūšiuotų
atliekų vienam svečiui per vieną renginį.

UAB „Acta Publica“,
Didžioji g. 25-24,
Vilnius,
www.actapublica.lt

UAB „Acta Publica“,
Didžioji g. 25-24, Vilnius,
www.actapublica.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Piar“, Kudirkos
g. 7-1, Vilnius,
www.prservice.lt

UAB „Piar“, Kudirkos g.
7-1, Vilnius,
www.prservice.lt

Pateiktas patvirtinimas

Renginiai vyksta viešbučiuose ar kituose
objektuose, turinčiuose Žaliojo rakto
diplomą, arba juose yra įdiegta aplinkos
apsaugos vadybos sistema (EMAS, ISO
14001 ar kt.). Renginiuose naudojamos
raštinės prekės, atitinkančios aplinkos
apsaugos kriterijus, taikomus 1. ir 2.
produktų grupėms.
Renginiai vyksta viešbučiuose ar kituose
objektuose, turinčiuose Žaliojo rakto
diplomą, arba juose yra įdiegta aplinkos
apsaugos vadybos sistema (EMAS, ISO
14001 ar kt.). Renginiuose naudojamos
raštinės prekės, atitinkančios aplinkos
apsaugos kriterijus, taikomus 1. ir 2.
produktų grupėms.

UAB "Publicum“,
Jogailos g. 4, Vilnius,
www.publicum.lt

UAB "Publicum“,
Jogailos g. 4, Vilnius,
www.publicum.lt

Pateiktas patvirtinimas

UAB „Publicum
Events“, Jogailos g. 4,
Vilnius,
www.publicumevents.lt

UAB „Publicum Events“,
Jogailos g. 4, Vilnius,
www.publicumevents.lt

Pateiktas patvirtinimas

Pastabos

