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lisa 2 

 

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid 

 

Kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid puhastusteenusele on järgmised: 

 

1.  Pakkujal peavad olema keskkonnahoidlike puhastusteenuste siseruumides osutamise 

pädevus ja kogemus, mis hõlmavad vähemalt järgmist: 

1.1  (vähemalt pooltel lepingulistel puhastustöödel) selliste puhastusvahendite kasutamine, 

millele on kõva pinna puhastamisega seoses antud Euroopa Liidu ökomärgis või muu 

standardi EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgis, mis on Euroopa Liidus ametlikult tunnustatud; 

1.2  personali organisatsioonisisene või -väline koolitamine, mis hõlmab potentsiaalseid 

keskkonnamõjureid, nagu puhastusvahendi õige lahjendamine ja doseerimine, reovee 

kõrvaldamine ja jäätmete liigiti kogumine. 

 

2. Hankelepingu täitmise ajaks kehtestab pakkuja tegevuskorra, mille alusel ta jälgib ja 

talletab pakkumuses esitatud näitajate (edaspidi seire) täitmise. Seire miinimumsagedus on 

üks täistööpäev vähemalt iga nelja kuu tagant.  

 Seire käigus tuleb talletada järgmised näitajad: 

2.1 kasutatud puhastusvahendite kogus (koos märkega selle kohta, kas neil on Euroopa Liidu 

ökomärgis ja milline on nende lahjendusaste); 

2.2 milliseid puhastustarvikuid kasutati (nende liik ja korduskasutatavus); 

2.3 puhastamiseks kasutatud veekogus ja vee kõrvaldamise koht; 

2.4 puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete kogus ja nende liigiti kogumine; 

 

3.  Puhastusteenuse osutamisel vähendab pakkuja käesoleva lisa  punktis 5 nimetatud 

jälgitavate ja talletatavate näitajatega seotud keskkonnamõju. Pakkujal tuleb: 

3.1 kasutada optimaalselt vastavalt kasutusjuhendile puhastusvahendeid;  

3.2 eelistada Euroopa Liidu ökomärgisega puhastusvahendeid;  

3.3 vähendada ühekordselt kasutatavate puhastustarvikute kasutamist;  

3.4 vähendada veekasutust; 

3.5 vähendada puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete kogust ja tagada  jäätmete liigiti 

kogumine.  

 

Kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid puhastustoodetele on järgmised: 

 

1.  Kõik hankelepingu täitmiseks kasutatavad puhastusvahendid peavad vastama kõvade 

pindade puhastamise vahenditele Euroopa Liidu ökomärgise kriteeriumidele 1 (mürgine 

toime veeorganismidele) ja 4 (keelatud ja piiratud kasutusega ained). 

 

2.  Kätepesuseep peab vastama mahapestavate kosmeetikatoodete Euroopa Liidu ökomärgise  

nõuetele. 

 

3.  Kõik pehmepaberist tooted peavad vastama EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgise või muu 

samaväärse Euroopa standardiorganisatsiooni standardile. 

 



Lisaks on hankijal võimalik kasutada valikkriteeriumeid: 

 

1.  Kõik tekstiilist puhastustarvikud (nt lapid, mopid), mida lepingu täitmiseks kasutatakse, 

peavad olema mikrokiust või vastama tekstiiltoodetele Euroopa Liidu ökomärgise andmise 

nõuetele. Pakkuja peab esitama toote tehnilise dokumentatsioon, kus on märgitud 

kasutamise ja pesemise juhised. 

2.  Vähemalt 50% tekstiilist käterättidest (tk), millega pakkuja hankijat lepingu täitmisel 

varustab, vastavad tekstiiltoodetele Euroopa Liidu ökomärgise nõuetele. 


