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Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre záhradnícke výrobky a služby 
 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. V tomto dokumente sa stanovujú kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ vypracované 
pre skupinu produktov s názvom záhradnícke výrobky a služby. V sprievodnej podkladovej technickej správe sa uvádzajú všetky podrobnosti o dôvodoch 
výberu týchto kritérií a odkazy, kde možno nájsť ďalšie informácie. 
 
Pre každú skupinu výrobkov/služieb sú uvedené dva súbory kritérií: 

• Základné kritériá sú také kritériá, ktorých použitie je vhodné pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo všetkých členských štátoch a ktoré sú 
zamerané na hlavné environmentálne vplyvy. Sú formulované tak, aby pri ich použití bola potreba ďalšieho overovania alebo zvýšenia nákladov 
minimálna.  

• Komplexné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí majú záujem o nákup najlepších výrobkov dostupných na trhu. V tomto prípade bude 
možno nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na overovanie alebo náklady na dané výrobky môžu byť v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou 
funkčnosťou vyššie. 

 
 
1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Rozsah pôsobnosti 
 
Tieto kritériá ZVO EÚ zahŕňajú obstarávanie pre udržiavanie plôch verejnej zelene: záhradnícke výrobky, stroje a služby potrebné na údržbu oblastí verejnej 
zelene. Pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa záhradného nábytku, niektoré informácie možno nájsť v kritériách ZVO EÚ pre nábytok a v sprievodných 
podkladových správach1. Niektoré environmentálne aspekty záhradníckych služieb zostávajú mimo rozsahu pôsobnosti týchto odporúčaní, napríklad 
používanie ľahkých a ťažkých nákladných vozidiel a uniforiem zamestnancov, pretože na tieto prvky sa vzťahujú iné skupiny produktov, a to doprava (pre 
vozidlá) a textílie (pre uniformy zamestnancov); pozri tiež príslušné kritériá ZVO1. 
 
Záhradnícke služby môžu vykonávať priamo vlastní zamestnanci verejného obstarávateľa alebo firma poskytujúca služby. Z tohto dôvodu sa v dokumente 
uvádzajú kritériá pre priame obstarávanie hlavných výrobkov/prvkov používaných pri údržbe záhrad: druhy rastlín, pôdne meliorátory, záhradnícke materiály 
a nástroje, technika (kosačky, drviče) a závlahové systémy; a pre obstarávanie záhradníckych služieb, pre ktoré sa stanovia ďalšie špecifikácie týkajúce sa 
dopravy a iné doložky o plnení zákazky.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Záhradnícke výrobky 
 
Odporúčajú sa kritériá pre hlavné výrobky a zariadenia používané v záhradníctve. Sú to: 

• pôdne meliorátory (meliorátor pôdy je látka, ktorá sa pravidelne pridáva do pôdy na zlepšenie jej úrodnosti a obsahuje látky, ako sú kompost, hnoj 
a mulč organického pôvodu) 

• okrasné rastliny (okrasná rastlina je rastlina, ktorá nepochádza z daného miesta) 
• závlahové systémy 
• záhradnícka technika 
• mazacie oleje 
• herbicídy a pesticídy 
• invazívne rastliny 

 
Uvedené kritériá sa vzťahujú na záhradnícku techniku na palivový pohon, elektrický pohon, nabíjateľné batérie alebo ručne poháňanú techniku, a to len 
na tieto typy: 

• kosačky (vrátane traktorov na kosenie trávy) a prevzdušňovače 
• krovinorezy 
• reťazové píly 
• strunové sekačky 
• záhradnícke nožnice a nožnice na živý plot 
• zberače lístia a odfukovače lístia  
• motorové kosy 
• kultivátory 
• rotačné kypriče 
• kompostové drviče 

 
Na stanovenie špecifikácií sa použili kritériá existujúcich environmentálnych značiek. Aj keď v niektorých prípadoch je ťažké stanoviť poradie určitých 
kritérií, pretože sú vzájomne prepojené, kritériá sa rozlišujú na základné a komplexné. 
 
V prípade závlahových systémov sa však medzi základnými a komplexnými kritériami nerobia žiadne rozdiely, pretože na inštalovanie závlahových systémov 
šetriacich vodu sú potrebné takmer všetky kritériá, čo sťažuje rozlišovanie medzi týmito dvomi úrovňami. Navyše, keďže pre uchádzačov nie je zložité 
preukázať dodržanie kritérií a pre verejných obstarávateľov nie je zložité ich skontrolovať, nie je potrebné robiť medzi nimi rozdiely. 
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Záhradnícke služby 
 
V prípade externých zákaziek na záhradnícke služby sa odporučili kritériá pre výrobky aj postupy, ktoré sa majú použiť pri vykonávaní danej služby.  
 
Spolu s technickými špecifikáciami a výberovými kritériami sa odporúčajú viaceré zmluvné doložky, ktoré nie je možné posúdiť počas verejného 
obstarávania. Z tohto dôvodu bude potrebné osobitné monitorovanie počas riadenia zákazky. 
 
 
2. Hlavné vplyvy na životné prostredie 
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Hlavné vplyvy na životné prostredie  Prístup v rámci ZVO 

• Znečistenie pôdy a vody, eutrofizácia2, 
bioakumulácia a biomagnifikácia3 
nebezpečných látok s negatívnymi 
a dokonca toxickými vplyvmi na 
životné prostredie spôsobené 
neprimeraným používaním výrobkov 
na ochranu rastlín a hnojív a 
používaním toxických mazacích olejov 

• nadmerné používanie efektívne 
neobnoviteľných zdrojov, napríklad 
rašeliny v pôdnych meliorátoroch 

• vysoká spotreba pitnej vody 
• vysoká produkcia organického odpadu 
• vysoká produkcia odpadov z obalov 
• hluk a atmosférické znečistenie 

zo záhradníckej techniky, použitých 
palív 

• doprava 
 

 • používať kompost zo separovaného zberu odpadu ako pôdny meliorátor a hnojivo 
s vysokokvalitnou kontrolou 

• vyhýbať sa používaniu rašeliny ako pôdneho meliorátora 
• obmedzovať riziká výrobkov na ochranu rastlín a používať alternatívne techniky ochrany 

proti škodcom 
• Používať (vždy, keď je to možné) úžitkovú vodu, inštalovať účinné závlahové systémy 

a uplatňovať rôzne opatrenia na zníženie dopytu po vode, napríklad mulčovanie, 
usporiadanie rastlín podľa toho, aké majú požiadavky na vodu, alebo výber 
prispôsobených/domácich okrasných rastlín 

• zabezpečovať prednostne ekologicky vypestované a domáce okrasné rastliny 
• zabezpečiť selektívny zber odpadov a spracovanie organického odpadu na kompostovanie 

a mulčovanie 
• zabezpečiť, aby sa výrobky dodávali v recyklovaných, kompostovateľných, znovu 

použiteľných, recyklovateľných alebo biologicky rozložiteľných obaloch 
• používať tiché stroje s nízkymi emisiami a nízkou spotrebou spolu s environmentálne 

šetrnejšími palivami 
• používať rýchlo biologicky rozložiteľné mazadlá, v prípade ktorých nedochádza 

k potenciálnej bioakumulácii, alebo regenerované oleje pre záhradnícke stroje 
• príslušne vyškoliť zamestnancov 
• pôsobiť na invazívne rastliny a zvieratá 

Majte na pamäti, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
 

                                                 
2 Eutrofizácia je proces, pri ktorom dochádza k nadmernému obohacovaniu vodných útvarov (napr. jazier, ústí riek alebo pomaly tečúcich potokov) živinami, či spôsobuje 
nadmerný rast rastlín (rias, škodlivých rastlín, buriny). Keď takéto rozšírené rastliny odumierajú a rozkladajú sa, klesá vo vode množstvo rozpusteného kyslíka, čo môže viesť 
k úhynu vodných organizmov (napr. rýb). Živiny môžu pochádzať z mnohých antropogénnych (ľudských) zdrojov, napr. hnojív používaných na poliach, pôdnej erózie, 
ukladania dusíka z atmosféry, z odpadu vypúšťaného z čistiarní odpadových vôd a nečistených komunálnych odpadových vôd. 
3 Bioakumulácia sa vyskytuje, ak organizmus absorbuje toxickú látku rýchlejšie, ako sa látka biologicky vylúči alebo rozloží. Biomagnifikácia je nárast koncentrácie látky, 
ku ktorému dochádza v potravinovom reťazci v dôsledku: aktívnej a nízkej (alebo neexistujúcej) miery vylučovania/rozkladania látky v rámci potravinového reťazca. Aj keď 
sa niekedy zamieňa s „bioakumuláciou“, je medzi nimi zásadný rozdiel. Bioakumulácia sa vyskytuje v rámci organizmu a biomagnifikácia sa vyskytuje v rámci trofických 
úrovní (potravinový reťazec). 
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3. Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre záhradnícke výrobky a služby 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.1 Kritériá ZVO EÚ pre okrasné rastliny 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Nákup okrasných rastlín a stromov Nákup okrasných rastlín a stromov 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
Charakteristiky rastlín 
 
1. Minimálne [X] % okrasných rastlín musia tvoriť druhy rastlín, ktoré sú 

vhodné pre miestne podmienky pestovania (napr. kyslosť pôdy, 
priemerné zrážky, rozsah teplôt počas roka a pod.). 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť zoznam všetkých druhov, ktoré 
ponúkajú na dodanie, spolu s cenami a celkovým počtom jednotiek, ktoré 
majú dodať. 
 

Charakteristiky rastlín 
 
1. Minimálne [X+10] % okrasných rastlín musia tvoriť druhy rastlín, ktoré 

sú vhodné pre miestne podmienky pestovania (napr. kyslosť pôdy, 
priemerné zrážky, rozsah teplôt počas roka a pod.). 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť zoznam všetkých druhov, ktoré 
ponúkajú na dodanie, spolu s cenami a celkovým počtom jednotiek, ktoré 
majú dodať. 
 

 2. Minimálne [Y] % okrasných rastlín musí byť ekologicky vypestovaných 
podľa nariadenia (ES) č. 834/2007. 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť zoznam všetkých druhov, ktoré 
ponúkajú na dodanie, spolu s cenami a celkovým počtom jednotiek, ktoré 
majú dodať. 
 

 Kvetináče 
 
3. Rastliny musia byť doručené v znovu použiteľných alebo biologicky 

rozložiteľných kvetináčoch. Ak sa kvetináče dajú znovu použiť, 
dodávateľ ich musí po zasadení rastlín/stromov vziať späť. Ak sú 
kvetináče biologicky rozložiteľné: 
• musia byť vyrobené zo 100 % biologicky rozložiteľných 

(kompostovateľných) látok, napr. slama, korok, drevná múčka, 
kukuričný škrob 



6 
 

• nesmú obsahovať syntetické plastové materiály, plastifikátory ani 
biocídne látky, aké sa nachádzajú napríklad v biocídoch alebo 
konzervačných látkach 

 
Overenie: Ak sú kvetináče znovu použiteľné, uchádzači musia predložiť 
podpísané vyhlásenie, v ktorom uvedú, že si vezmú späť kvetináče, ktoré 
záhradnícky personál selektívne zozbiera. Ak sú kvetináče biologicky 
rozložiteľné, uchádzači musia predložiť zoznam prísad vo výrobku a ich 
príslušné podiely spolu s vyhlásením o splnení špecifikácií. Príslušnú 
dokumentáciu vrátane európskych alebo vnútroštátnych noriem musí 
konzultovať verejný obstarávateľ na svoje vlastné náklady s cieľom určiť, či 
sú kvetináče biologicky rozložiteľné na základe zoznamu zložiek výrobku 
a ich zodpovedajúcich podielov, ktorý poskytnú uchádzači. Kvetináče 
s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené požiadavky sa budú 
považovať za vyhovujúce, rovnako ako výrobky klasifikované ako 
biologicky rozložiteľné a kompostovateľné podľa normy EN 13432:2000 
alebo inej rovnocennej normy. Uzná sa aj iný dôkaz. 
  

 Balenie 
 
4. Malé rastliny sa musia dodávať vo vratných prepravkách alebo 

škatuliach. 
 
Overenie: Uchádzači musia predložiť podpísané vyhlásenie, že toto 
kritérium spĺňajú. 

 
 
 
Vysvetľujúce poznámky 
 
Rastliny vhodné pre miestne podmienky pestovania: Verejný obstarávateľ bude musieť vyhotoviť zoznam najbežnejších druhov rastlín prispôsobených 
kyslosti pôdy, priemerným zrážkam, teplotnému rozsahu počas roka atď. v regióne. Alternatívne možno uchádzačov požiadať, aby predložili svoj vlastný 
zoznam príslušných rastlín a rôzne ponuky sa môžu porovnať na základe porovnávacích kritérií, ktoré uchádzačom na začiatku poskytol verejný obstarávateľ. 
Príslušnú dokumentáciu vrátane oficiálneho vnútroštátneho alebo regionálneho zdroja musí overiť verejný obstarávateľ na svoje vlastné náklady s cieľom 
vypracovať zoznam rastlinných druhov vhodných pre miestne podmienky pestovania. 
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Pôvodné/domáce rastliny: Ak chce verejný obstarávateľ zvýšiť prepojenie plôch mestskej zelene s prirodzeným prostredím a vytvoriť v meste biotopy pre 
faunu v regióne, môže špecifikovať, že určitý percentuálny podiel musia tvoriť rastliny, ktoré sú v regióne pôvodné alebo domáce (čo neznamená, že sú 
pestované lokálne). Verejný obstarávateľ bude musieť zostaviť zoznam najbežnejších pôvodných rastlinných druhov regiónu, ktoré sú vhodné pre pestovanie 
v záhradách. Takéto zoznamy sú spravidla bežne dostupné. Alternatívne možno uchádzačov požiadať, aby predložili svoj vlastný zoznam pôvodných rastlín 
a rôzne ponuky sa môžu porovnať. 
 
Ekologicky pestované rastliny: V jednotlivých krajinách existujú značné rozdiely v dostupnosti ekologicky pestovaných okrasných rastlín. Ak má verejný 
obstarávateľ pochybnosti o cene a dostupnosti výrobkov na trhu, odporúča sa vykonať určitý počiatočný prieskum trhu na zistenie, či sú výrobky na trhu 
dostupné a aký percentuálny podiel by bol vhodný. Alternatívne sa to môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
 
Percento rastlín vhodných pre miestne podmienky pestovania a/alebo pestovaných ekologickým spôsobom: Verejný obstarávateľ bude musieť 
špecifikovať, ako sa tento percentuálny podiel bude hodnotiť, či podľa počtu, alebo vynaložených finančných prostriedkov. Alternatívne by verejný 
obstarávateľ mohol takisto špecifikovať, že určité druhy musia byť na 100 % pestované ekologickým spôsobom. 
 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.2 Kritériá ZVO EÚ pre pôdne meliorátory 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Nákup pôdnych meliorátorov šetrných k životnému prostrediu. 
 

Nákup pôdnych meliorátorov šetrných k životnému prostrediu. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Všeobecné zložky pôdnych meliorátorov používaných na zúrodnenie 
pôdy 

 
1.1. Pôdne meliorátory, ktoré sa majú používať pri vykonávaní služieb, 

nesmú obsahovať rašelinu ani splaškové kaly. 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
organickej látky a vyhlásenie o súlade s uvedenými požiadavkami. Výrobky 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 

1. Všeobecné zložky pôdnych meliorátorov používaných na zúrodnenie 
pôdy 
 
1.1. Pôdne meliorátory, ktoré sa majú používať pri vykonávaní služieb, 

nesmú obsahovať rašelinu ani splaškové kaly. 
 

1.2. Obsah organických látok musí byť odvodený od spracovania a/alebo 
opätovného použitia odpadu (ako je to vymedzené v smernici 
2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch a v jej prílohe I). 
 

1.3. Kaly (iné ako splaškové) sú povolené iba vtedy, ak sú identifikované 
ako jeden z nasledujúcich odpadov podľa Európskeho zoznamu 
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 odpadov (vymedzený rozhodnutím Komisie 2001/118/ES 
zo 16. januára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/532/ES 
týkajúce sa zoznamu odpadov), a keď sa tieto odpady nemiešajú 
s odpadovými vodami alebo kalom pochádzajúcimi z iného zdroja ako 
z konkrétneho výrobného procesu: 
• 020305 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 

vzniku pri príprave a spracovaní ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých 
olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského 
priemyslu; výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy 
a fermentácie 

• 020403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri spracovaní cukru 

• 020502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri výrobe mliečnych výrobkov 

• 020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku v pekárenskom a cukrovinkárskom priemysle 

• 020705 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri výrobe alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem 
kávy, čaju a kakaa). 

 
Overenie: Uchádzači musia uviesť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
organickej látky a vyhlásenie o súlade s uvedenými požiadavkami. Výrobky 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 
 

 2. Nebezpečné látky v pôdnych meliorátoroch používané na zúrodnenie 
pôdy 
 
Maximálne koncentrácie ťažkých kovov v odpade pred jeho spracovaním 
(mg/kg sušiny) musia spĺňať ďalej uvedené požiadavky týkajúce sa 
nebezpečných látok. V konečnom výrobku musí byť obsah týchto prvkov 
nižší ako uvedené limitné hodnoty (meria sa sušina): 
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Prvok mg/kg 
(sušiny) 

Prvok mg/kg 
(sušiny) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 SE (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*)Údaje týkajúce sa prítomnosti týchto prvkov sú potrebné iba v prípade 
výrobkov obsahujúcich látky z priemyselného spracovania. 

  
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

 3. Fyzické znečisťujúce látky v pôdnych meliorátoroch používaných 
na zúrodnenie pôdy 

 
V konečnom výrobku musí byť obsah skla, kovu a plastu (súhrn každej 
zložky) nižší ako 0,5 % (meria sa sušina). 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

 4. Dusík (N) v pôdnych meliorátoroch používaných na zúrodnenie pôdy 
 
Celková koncentrácia dusíka vo výrobku nesmie prekročiť hodnotu 3 % 
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(z celkovej hmotnosti) a podiel anorganického dusíka nesmie byť vyšší ako 
20 % z celkového podielu dusíka (čiže podiel organického dusíka je 
≥ 80 %). 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 

 
 5. Charakter výrobku pôdnych meliorátorov používaných 

na zúrodnenie pôdy 
 
Výrobky nesmú nepriaznivo ovplyvňovať schádzanie rastlín a ich následný 
rast a musia obsahovať najmenej 25 % sušiny v hmotnosti a najmenej 20 % 
organickej látky v sušine. 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

 6. Zdravie a bezpečnosť súvisiace s meliorátormi používanými 
na zúrodnenie pôdy 
 
Výrobky nesmú prekročiť maximálne hodnoty prvotných patogénov takto: 

• salmonela: neprítomná v 25 g výrobku 
• vajíčka hlísty: neprítomné v 1,5 g výrobku 
• E-coli: <1000 MPN/g (MPN: najpravdepodobnejšie číslo) 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
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13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

 
 
Vysvetľujúce poznámky 
 
Rastové médiá: V rámci environmentálnej značky EÚ boli vypracované kritériá aj pre rastové médiá. Obvykle sa používajú len v rastlinných škôlkach. 
V prípade, že sa používajú ako meliorátory pôdy, však budú musieť spĺňať rovnaké kritériá, ako sú uvedené v súboroch základných a komplexných kritérií. 
 
Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024: Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024 sú značky, v prípade ktorých základné kritériá 
stanovuje nezávislý orgán a ktoré sú monitorované v rámci procesu certifikácie a auditu. Ako také sú vysoko transparentným, spoľahlivým a nezávislým 
zdrojom informácií. Tieto značky musia spĺňať nasledujúce podmienky:  

• požiadavky pre značku sú založené na vedeckom dôkaze  
• environmentálne značky boli prijaté za účasti všetkých zainteresovaných strán, ako sú vládne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori 

a environmentálne organizácie  
• sú dostupné pre všetky zainteresované strany 

 
V rámci verejného obstarávania môžu obstarávatelia požiadať o nutné dodržiavanie kritérií, z ktorých vychádza konkrétna environmentálna značka, pričom 
táto značka sa môže používať ako forma dôkazu o súlade. Nemôžu však požiadať, aby bol výrobok označený environmentálnou značkou. Verejní 
obstarávatelia môžu navyše používať iba tie kritériá environmentálnej značky, ktoré poukazujú na vlastnosti samotného výrobku alebo služby, alebo 
na výrobné procesy okrem procesov týkajúcich sa všeobecného riadenia spoločnosti. 
 
Dôkaz o súlade: Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, mohla by sem patriť technická dokumentácia 
od výrobcu, protokol o skúške od uznaného orgánu alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude musieť presvedčiť, či 
z technického a právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať za vhodný. 
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Základné a komplexné kritériá 
3.3 Kritériá ZVO EÚ pre závlahové systémy 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Verejné obstarávanie na automatické závlahové systémy Verejné obstarávanie na automatické závlahové systémy 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Závlahový systém sa musí dať nastaviť tak, aby sa objem vody dal 

dávkovať podľa pásiem. 
 

2. Závlahový systém musí mať nastaviteľný časovač na naprogramovanie 
doby zavlažovania. 

 
3. Závlahový systém musí mať vlhkomery, ktoré merajú úroveň vlhkosti 

pôdy a automaticky blokujú zavlažovanie, ak je úroveň vlhkosti pôdy 
dostatočne vysoká (napríklad po daždi). 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú technickú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. 
 

1. Závlahový systém sa musí dať nastaviť tak, aby sa objem vody dal 
dávkovať podľa pásiem. 
 

2. Závlahový systém musí mať nastaviteľný časovač na naprogramovanie 
doby zavlažovania. 

 
3. Závlahový systém musí mať vlhkomery, ktoré merajú úroveň vlhkosti 

pôdy a automaticky blokujú zavlažovanie, ak je úroveň vlhkosti pôdy 
dostatočne vysoká (napríklad po daždi). 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú technickú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. 

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. Ďalšie body budú udelené, ak závlahový systém dokáže zhromažďovať 

a využívať vodu z miestnych recyklovaných zdrojov, ako je dažďová 
voda, podzemná voda a filtrovaná úžitková voda. 

 
Overenie: Verejný obstarávateľ poskytne usmernenia založené 
na charakteristikách dostupnosti vodných zdrojov špecifických pre podnebie 
a umiestnenie závlahového systému. Uchádzači musia poskytnúť príslušnú 
technickú dokumentáciu preukazujúcu splnenie tohto kritéria. 
 

1. Ďalšie body budú udelené, ak závlahový systém dokáže zhromažďovať 
a využívať vodu z miestnych recyklovaných zdrojov, ako je dažďová 
voda, podzemná voda a filtrovaná úžitková voda. 

 
Overenie: Verejný obstarávateľ poskytne usmernenia založené 
na charakteristikách dostupnosti vodných zdrojov špecifických pre podnebie 
a umiestnenie závlahového systému. Uchádzači musia poskytnúť príslušnú 
technickú dokumentáciu preukazujúcu splnenie tohto kritéria. 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.4 Kritériá ZVO EÚ pre záhradnícku techniku 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Obstarávanie záhradníckej techniky šetrnej k životnému prostrediu podľa 
typu a technológie špecifikovaných v oddiele 1 tohto dokumentu. 
 

Obstarávanie záhradníckej techniky šetrnej k životnému prostrediu podľa 
typu a technológie špecifikovaných v oddiele 1 tohto dokumentu. 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
Typy paliva pre techniku so spaľovacím motorom 
 
1. Ak má stroj spaľovací motor, je skonštruovaný tak, aby bol poháňaný 

jedným alebo viacerými z týchto druhov paliva: bezolovnatý benzín 
s obsahom benzénu <1,0 % hmotnostných %, alkylátový benzín, 
motorová nafta triedy A alebo motorové palivo na základe biopaliva. 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť podpísané vyhlásenie o súlade. Stroje 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 
 

Typy paliva pre techniku so spaľovacím motorom 
 
1. Ak má stroj spaľovací motor, je skonštruovaný tak, aby bol poháňaný 

jedným alebo viacerými z týchto druhov paliva: bezolovnatý benzín 
s obsahom benzénu <1,0 % hmotnostných %, alkylátový benzín, 
motorová nafta triedy A alebo motorové palivo na základe biopaliva. 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť podpísané vyhlásenie o súlade. Stroje 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 
 

Hlukové emisie 
 
2. Úroveň emisií hluku stroja je pod úrovňami hluku uvedenými v tabuľke. 

Stroj Údaje Maximálna 
prípustná hladina 
akustického výkonu 
Lwa 
(dB/1pW) 

Kosačky (vrátane 
traktorov na kosenie 
trávy), 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = šírka rezu) 

94 
98 
103 

Rozrývače Spaľovací motor 99 + 2 lg P 

Hlukové emisie 
 
2. Úroveň emisií hluku stroja je pod úrovňami hluku uvedenými v tabuľke.  

Stroj Údaje Maximálna 
prípustná hladina 
akustického výkonu 
Lwa 
(dB/1pW) 

Kosačky (vrátane 
traktorov na kosenie 
trávy), 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = šírka rezu) 

92 
96 
101 

Rozrývače Spaľovací motor 97 + 2 lg P 



14 
 

(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

Orezávače na čistenie 
terénu 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

107 
110 

Reťazové píly Elektrický motor 
Spaľovací motor 
(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

104 
108 + 2 P 

Strunové sekačky Elektrický motor 
Spaľovací motor 

94 
104 

Záhradnícke nožnice a 
nožnice na živý plot 

Elektrický motor 
Spaľovací motor 

96 
103 

Zberače lístia 
 

Elektrický motor 
Spaľovací motor 

99 
104 

Odfukovače lístia Elektrický motor 
Spaľovací motor 

99 
105 

Motorové kosy P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

107  
110 

Kultivátory  93 
Rotačné kypriče  93 

 
Overenie: Stroj musí byť otestovaný na vydávaný hluk v súlade 
s požiadavkami špecifikovanými v smernici (2000/14/ES) o hluku 
zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve. Musí mať označenie CE, 
ktoré zaručuje prípustnú hladinu akustického výkonu, ako aj vyhlásenie o 
súlade ES. 
 

(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

Orezávače na čistenie 
terénu 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

105 
108 

Reťazové píly Elektrický motor 
Spaľovací motor 
(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

102 
106 + 2 P 

Strunové sekačky Elektrický motor 
Spaľovací motor 

92 
102 

Záhradnícke nožnice a 
nožnice na živý plot 

Elektrický motor 
Spaľovací motor 

94 
101 

Zberače lístia Elektrický motor 
Spaľovací motor 

97 
102 

Odfukovače lístia Elektrický motor 
Spaľovací motor 

97 
103 

Motorové kosy P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = čistý menovitý 
výkon v kW) 

105 
108 

Kultivátory  91 
Rotačné kypriče  91 

 
Overenie: Stroj musí byť otestovaný na vydávaný hluk v súlade 
s požiadavkami špecifikovanými v smernici (2000/14/ES) o hluku 
zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve. Musí mať označenie CE, 
ktoré zaručuje prípustnú hladinu akustického výkonu, ako aj vyhlásenie o 
súlade ES. 
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 Motorové mazadlá a palivo 
 
2. Stroje umožnia používanie biologicky rozložiteľných motorových 

mazacích olejov (pre dvojtaktné motory) alebo regenerovaných 
motorových mazacích olejov (pre štvortaktné motory). 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť podpísané vyhlásenie o súlade. 
 
3. Spotreba paliva štvortaktných motorov pri 50 % zaťažení nie je vyššia 

ako 500 g/kWh pri meraniach podľa ISO 8178 alebo rovnocennej 
normy. 

 
Overenie: Predloží sa výsledok skúšky podľa ISO alebo rovnocennej 
normy. Stroje s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce 
uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek 
iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol 
o skúške od nezávislého orgánu. 
 

 Materiály a súčiastky strojov 
 
4. Konštrukcia stroja musí umožňovať dopĺňanie paliva a čistenie bez 

rozliatia alebo úniku paliva. Olej zo stroja nesmie vytekať počas 
bežného čistenia a motor je skonštruovaný tak, aby umožnil výmenu 
oleja bez rozliatia. 
 

5. Plastové súčiastky vážiace viac ako 50 g musia byť označené podľa 
ISO 11469 alebo rovnocennej normy. Táto požiadavka sa nevzťahuje 
na elektrické káble. 

 
6. Plastové materiály nesmú obsahovať kadmium, olovo, ortuť alebo ich 

zlúčeniny. 
 
7. Prostriedky na povrchovú úpravu nesmú obsahovať pigmenty alebo 

prísady na základe olova, kadmia, chrómu, ortuti alebo ich zlúčenín. 
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Overenie: Uchádzači musia predložiť podpísané vyhlásenie o súlade. Stroje 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 
 

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Ďalšie body budú udelené za: 
 
1. Hlukové emisie 

 
Stroje s nižšími emisiami hluku, ako je maximum uvedené v špecifikáciách. 
 
Overenie: Uchádzači musia predložiť výsledky laboratórnych skúšok alebo 
príslušnú technickú dokumentáciu preukazujúcu hodnoty emisií hluku 
v súlade s testovacími metódami uvedenými v špecifikáciách, alebo 
podobnými metódami. 
 

Ďalšie body budú udelené za: 
 
1. Hlukové emisie 

 
Stroje s nižšími emisiami hluku, ako je maximum uvedené v špecifikáciách. 
 
Overenie: Uchádzači musia predložiť výsledky laboratórnych skúšok alebo 
príslušnú technickú dokumentáciu preukazujúcu hodnoty emisií hluku 
v súlade s testovacími metódami uvedenými v špecifikáciách, alebo 
podobnými metódami. 
 

2. Emisie výfukových plynov 
 
Stroje s nižšími emisiami výfukových plynov ako sa vyžaduje podľa 
smernice 97/68/ES.  
 
Overenie: Skúšku výfukových plynov stroja vykoná podľa všeobecnej 
normy uvedenej v smernici EÚ 97/68/ES skúšobné laboratórium 
kvalifikované podľa tejto smernice. Uchádzači musia predložiť výsledky 
laboratórnych skúšok alebo príslušnú technickú dokumentáciu. 

2. Emisie výfukových plynov 
 
Stroje s nižšími emisiami výfukových plynov ako sa vyžaduje podľa 
smernice 97/68/ES.  
 
Overenie: Skúšku výfukových plynov stroja vykoná podľa všeobecnej 
normy uvedenej v smernici EÚ 97/68/ES skúšobné laboratórium 
kvalifikované podľa tejto smernice. Uchádzači musia predložiť výsledky 
laboratórnych skúšok alebo príslušnú technickú dokumentáciu. 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.5 Kritériá ZVO EÚ pre mazacie oleje pre záhradnícku techniku (okrem mazacích olejov pre štvortaktné motory) 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Nákup rýchlo biologicky rozložiteľných mazadiel 
 

Nákup rýchlo biologicky rozložiteľných mazadiel 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
Obnoviteľné suroviny 
 
1. Konečný výrobok obsahuje uhlík odvodený z obnoviteľných surovín 

(odvodený z rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov), ktorý je: 
• ≥ 50 % (m/m) pre hydraulické oleje 
• ≥ 45 % (m/m) pre mastiace tuky 
• ≥ 70 % (m/m) pre oleje do reťazových píl a pre iné mazadlá 

na stratové mazanie 
• ≥ 50 % (m/m) pre oleje do dvojtaktných motorov 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
obnoviteľných surovín a vyhlásenie o súlade s uvedenou požiadavkou. 
Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

Obnoviteľné suroviny 
 
1. Konečný výrobok obsahuje uhlík odvodený z obnoviteľných surovín 

(odvodený z rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov), ktorý je: 
• ≥ 55 % (m/m) pre hydraulické oleje 
• ≥ 50 % (m/m) pre mastiace tuky 
• ≥ 75 % (m/m) pre oleje do reťazových píl a pre iné mazadlá 

na stratové mazanie 
• ≥ 55 % (m/m) pre oleje do dvojtaktných motorov 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
obnoviteľných surovín a vyhlásenie o súlade s uvedenou požiadavkou. 
Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

Riziká pre životné prostredie a ľudské zdravie 
 
2. Výrobku nesmie byť pridelené žiadne označenie rizika (R-veta) 

uvádzajúce riziká pre životné prostredie a ľudské zdravie podľa smerníc 
1999/45/ES a 2001/60/ES. Pre túto skupinu výrobkov sa považujú 
za relevantné tieto označenia rizika (R-vety): R20 (H332), R21 (H312), 
R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 
(H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 
(H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 
(H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 

Riziká pre životné prostredie a ľudské zdravie 
 
2. Výrobku nesmie byť pridelené žiadne označenie rizika (R-veta) 

uvádzajúce riziká pre životné prostredie a ľudské zdravie podľa smerníc 
1999/45/ES a 2001/60/ES. Pre túto skupinu výrobkov sa považujú 
za relevantné tieto označenia rizika (R-vety): R20 (H332), R21 (H312), 
R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 
(H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 
(H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 
(H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 
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(H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), 
R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D 
& H360FD), R62 (H361f, H360FD a H360Df), R63 (H361d & 
H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 
(H371) a ich kombinácie. 

 
Overenie: Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj 
akýkoľvek iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo 
protokol o skúške od nezávislého orgánu. Alternatívne uchádzači musia 
predložiť: zoznam hlavných zložiek (každá látka tvoriaca viac ako 5 
hmotnostných % mazadla) nachádzajúcich sa vo výrobku, ich názvy a, ak je 
k dispozícii, ich číslo Einecs alebo Elincs a koncentrácie, v ktorých sa 
používajú; kartu bezpečnostných údajov výrobku (spĺňajúcu požiadavky 
smernice Komisie 91/155/EHS) a karty bezpečnostných údajov každej 
hlavnej zložky (spĺňajúce požiadavky smernice 91/155/EHS a smernice 
Rady 67/548/EHS). 
 

(H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), 
R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D 
& H360FD), R62 (H361f, H360FD a H360Df), R63 (H361d & 
H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 
(H371) a ich kombinácie. 

 
Overenie: Výrobky s príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj 
akýkoľvek iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo 
protokol o skúške od nezávislého orgánu. Alternatívne uchádzači musia 
predložiť: zoznam hlavných zložiek (každá látka tvoriaca viac ako 5 
hmotnostných % mazadla) nachádzajúcich sa vo výrobku, ich názvy a, ak je 
k dispozícii, ich číslo Einecs alebo Elincs, a koncentrácie, v ktorých sa 
používajú; kartu bezpečnostných údajov výrobku (spĺňajúcu požiadavky 
smernice Komisie 91/155/EHS) a karty bezpečnostných údajov každej 
hlavnej zložky (spĺňajúce požiadavky smernice 91/155/EHS a smernice 
Rady 67/548/EHS). 

 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.6 Kritériá ZVO EÚ pre záhradnícke služby 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Záhradnícke služby vykonávané pomocou environmentálne šetrných 
výrobkov a postupov 
 

Záhradnícke služby vykonávané pomocou environmentálne šetrných 
výrobkov a postupov 

PODMIENKY ÚČASTI PODMIENKY ÚČASTI 
Uchádzači musia preukázať svoju spôsobilosť na vykonávanie 
štruktúrovaných a zdokumentovaných environmentálnych postupov aspoň 
v týchto oblastiach:  

• hodnotenie najvýznamnejších environmentálnych aspektov procesu  
• minimalizácia odpadu a selektívny zber  
• znižovanie spotreby vody a energie, aj v oblasti dopravy  

Uchádzači musia preukázať svoju spôsobilosť na vykonávanie 
štruktúrovaných a zdokumentovaných environmentálnych postupov aspoň 
v týchto oblastiach:  

• hodnotenie najvýznamnejších environmentálnych aspektov procesu  
• minimalizácia odpadu a selektívny zber  
• znižovanie spotreby vody a energie, aj v oblasti dopravy  
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• používanie pesticídov vrátane herbicídov  
 
Overenie: Ak uchádzači majú zavedený EMS (napríklad EMAS, ISO 14001 
alebo iný vnútroštátny alebo regionálny oficiálny systém) pre záhradnícke 
služby, musia predložiť certifikát o systéme a zavedených postupoch. Ak 
uchádzači nemajú tento systém certifikovaný, musia predložiť písomné 
pokyny a postupy, ktoré preukážu ich odbornú spôsobilosť. 
 
Ak uchádzači nemajú zavedený EMS, ale majú skúsenosti s podobnými 
zákazkami, musia predložiť zoznam svojich predchádzajúcich zákaziek 
zrealizovaných za posledné tri roky spolu s kontaktnými údajmi príslušných 
verejných obstarávateľov. 
 

• používanie pesticídov vrátane herbicídov 
 
Overenie: Ak uchádzači majú zavedený EMS (napríklad EMAS, ISO 14001 
alebo iný vnútroštátny alebo regionálny oficiálny systém) pre záhradnícke 
služby, musia predložiť certifikát o systéme a zavedených postupoch. Ak 
uchádzači nemajú tento systém certifikovaný, musia predložiť písomné 
pokyny a postupy, ktoré preukážu ich odbornú spôsobilosť. 
 
Ak uchádzači nemajú zavedený EMS, ale majú skúsenosti s podobnými 
zákazkami, musia predložiť zoznam svojich predchádzajúcich zákaziek 
zrealizovaných za posledné tri roky spolu s kontaktnými údajmi príslušných 
verejných obstarávateľov. 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
Všeobecné zložky pôdnych meliorátorov používaných na zúrodnenie 
pôdy 
 
1. Pôdne meliorátory, ktoré sa majú používať pri vykonávaní služieb, 

nesmú obsahovať rašelinu ani splaškové kaly. 
 

2. Obsah organických látok v meliorátoroch pôdy musí byť odvodený 
od spracovania a/alebo opätovného použitia odpadu (ako je to 
vymedzené v smernici 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch a v jej 
prílohe I). 

 
3. Kaly (iné ako splaškové) sú povolené iba vtedy, ak sú identifikované 

ako jeden z nasledujúcich odpadov podľa Európskeho zoznamu odpadov 
(vymedzený rozhodnutím Komisie 2001/118/ES zo 16. januára 2001, 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/532/ES týkajúce sa zoznamu 
odpadov), a keď sa tieto odpady nemiešajú s odpadovými vodami alebo 
kalom pochádzajúcimi z iného zdroja ako z konkrétneho výrobného 
procesu: 
• 020305 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 

vzniku pri príprave a spracovaní ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých 

Všeobecné zložky pôdnych meliorátorov používaných na zúrodnenie 
pôdy 
 
1. Pôdne meliorátory, ktoré sa majú používať pri vykonávaní služieb, 

nesmú obsahovať rašelinu ani splaškové kaly. 
 

2. Obsah organických látok v meliorátoroch pôdy musí byť odvodený 
od spracovania a/alebo opätovného použitia odpadu (ako je to 
vymedzené v smernici 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch a v jej 
prílohe I). 

 
3. Kaly (iné ako splaškové) sú povolené iba vtedy, ak sú identifikované 

ako jeden z nasledujúcich odpadov podľa Európskeho zoznamu odpadov 
(vymedzený rozhodnutím Komisie 2001/118/ES zo 16. januára 2001, 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/532/ES týkajúce sa zoznamu 
odpadov), a keď sa tieto odpady nemiešajú s odpadovými vodami alebo 
kalom pochádzajúcimi z iného zdroja ako z konkrétneho výrobného 
procesu: 
• 020305 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 

vzniku pri príprave a spracovaní ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých 
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olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského 
priemyslu; výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy 
a fermentácie 

• 020403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri spracovaní cukru 

• 020502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri výrobe mliečnych výrobkov 

• 020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku v pekárenskom a cukrovinkárskom priemysle 

• 020705 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri výrobe alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem 
kávy, čaju a kakaa). 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
organickej látky a vyhlásenie o súlade s uvedenými požiadavkami. Výrobky 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 
 

olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského 
priemyslu; výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy 
a fermentácie 

• 020403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri spracovaní cukru 

• 020502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri výrobe mliečnych výrobkov 

• 020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku v pekárenskom a cukrovinkárskom priemysle 

• 020705 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
vzniku pri výrobe alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem 
kávy, čaju a kakaa). 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
organickej látky a vyhlásenie o súlade s uvedenými požiadavkami. Výrobky 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. 
 

Nebezpečné látky v pôdnych meliorátoroch používaných na zúrodnenie 
pôdy 
 
4. Maximálne koncentrácie ťažkých kovov v odpade pred jeho 

spracovaním (mg/kg sušiny) musia spĺňať ďalej uvedené požiadavky 
týkajúce sa nebezpečných látok. V konečnom výrobku musí byť obsah 
týchto prvkov nižší ako uvedené limitné hodnoty (meria sa sušina): 

 
Prvok mg /kg  

(sušina)  
Prvok mg /kg  

(sušina) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 

 

As (*) 10 

Nebezpečné látky v pôdnych meliorátoroch používaných na zúrodnenie 
pôdy 
 
4. Maximálne koncentrácie ťažkých kovov v odpade pred jeho 

spracovaním (mg/kg sušiny) musia spĺňať ďalej uvedené požiadavky 
týkajúce sa nebezpečných látok. V konečnom výrobku musí byť obsah 
týchto prvkov nižší ako uvedené limitné hodnoty (meria sa sušina): 

 
Prvok mg /kg  

(sušina)  
Prvok mg /kg  

(sušina) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 

 

As (*) 10 
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Pb 100 F (*) 200 
Hg 1   
(*)Údaje týkajúce sa prítomnosti týchto prvkov sú potrebné iba v prípade 
výrobkov obsahujúcich látky z priemyselného spracovania. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

Pb 100 F (*) 200 
Hg 1   
(*)Údaje týkajúce sa prítomnosti týchto prvkov sú potrebné iba v prípade 
výrobkov obsahujúcich látky z priemyselného spracovania. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

Lubrikanty (mazivá)  
  
5. Mazacie oleje, ktoré sa budú používať v záhradníckej technike pri 

vykonávaní služieb musia byť biologicky rozložiteľné a netoxické. 
Z tohto dôvodu musia mazadlá obsahovať uhlík odvodený 
z obnoviteľných surovín (odvodený z rastlinných olejov alebo 
živočíšnych tukov), ktorý je: 
• ≥ 50 % (m/m) pre hydraulické oleje 
• ≥ 45 % (m/m) pre mastiace tuky 
• ≥ 70 % (m/m) pre oleje do reťazových píl a pre iné mazadlá 

na stratové mazanie 
• ≥ 50 % (m/m) pre oleje do dvojtaktných motorov 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť zoznam mazadiel, ktoré plánujú 
použiť pri vykonávaní služieb (výrobca a obchodný názov). Výrobky 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. Alternatívne uchádzači poskytnú všetku uvedenú dokumentáciu 
so špecifikáciami pre každý výrobok. 
 

Lubrikanty (mazivá)  
 
5. Mazacie oleje, ktoré sa budú používať v záhradníckej technike pri 

vykonávaní služieb musia byť biologicky rozložiteľné a netoxické. 
Z tohto dôvodu musia mazadlá obsahovať uhlík odvodený 
z obnoviteľných surovín (odvodený z rastlinných olejov alebo 
živočíšnych tukov), ktorý je: 
• ≥ 55 % (m/m) pre hydraulické oleje 
• ≥ 50 % (m/m) pre mastiace tuky 
• ≥ 75 % (m/m) pre oleje do reťazových píl a pre iné mazadlá 

na stratové mazanie 
• ≥ 55 % (m/m) pre oleje do dvojtaktných motorov 

 
Overenie: Uchádzači musia predložiť zoznam mazadiel, ktoré plánujú 
použiť pri vykonávaní služieb (výrobca a obchodný názov). Výrobky 
s príslušnou environmentálnou značkou typu 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa 
budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, napríklad 
technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého 
orgánu. Alternatívne uchádzači poskytnú všetku uvedenú dokumentáciu 
so špecifikáciami pre každý výrobok. 
 

Zavlažovacie postupy Zavlažovacie postupy 
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6. Plán zavlažovania a spotreby vody musí obsahovať tieto prvky: 

• maximalizáciu používania nepitnej vody (dažďovej, podzemnej 
alebo opätovne používanej vody) 

• používanie mulčovania na zabránenie vyparovania v oblastiach, 
ktoré určil verejný obstarávateľ 

• používanie automatických závlahových systémov, ktoré určil 
verejný obstarávateľ 

• pravidelné predkladanie správ o spotrebe vody 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. Verejný obstarávateľ poskytne 
usmernenia založené na charakteristikách dostupnosti vodných zdrojov 
špecifických pre podnebie a umiestnenie závlahového systému. 
 
7. Automatické závlahové systémy musia spĺňať tieto požiadavky: 

• musia sa dať nastaviť tak, aby sa objem vody dal dávkovať podľa 
pásiem; 

• musia mať nastaviteľný časovač na naprogramovanie doby 
zavlažovania; 

• musia mať vlhkomery, ktoré merajú úroveň vlhkosti pôdy 
a automaticky blokujú zavlažovanie, ak je úroveň vlhkosti pôdy 
dostatočne vysoká (napríklad po daždi); 

• ak to verejný obstarávateľ považuje za vhodné, musia využívať 
vodu z miestnych recyklovaných zdrojov, ako je kombinácia 
dažďovej vody, podzemnej vody a filtrovanej úžitkovej vody 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú technickú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. Verejný obstarávateľ poskytne 
usmernenia založené na charakteristikách dostupnosti vodných zdrojov 
špecifických pre podnebie a umiestnenie závlahového systému. 

 
6. Plán zavlažovania a spotreby vody musí: 

• maximalizáciu používania nepitnej vody (dažďovej, podzemnej 
alebo opätovne používanej vody)  

• používanie mulčovania na zabránenie vyparovania v oblastiach, 
ktoré určil verejný obstarávateľ 

• používanie automatických závlahových systémov, ktoré určil 
verejný obstarávateľ 

• pravidelné predkladanie správ o spotrebe vody 
• zabezpečiť štúdie o požiadavkách na vodu do jedného mesiaca 

od začiatku zákazky s cieľom stanoviť množstvo vody potrebné pre 
každú zelenú oblasť 

• navrhnúť usporiadanie rastlín v prípade potreby výsadby nových 
rastlín podľa ich potreby vody, pokiaľ sa o tom už nerozhodlo 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. Verejný obstarávateľ poskytne 
usmernenia založené na charakteristikách dostupnosti vodných zdrojov 
špecifických pre podnebie a umiestnenie závlahového systému. 
 
7. Automatické závlahové systémy musia spĺňať tieto požiadavky: 

• musia sa dať nastaviť tak, aby sa objem vody dal dávkovať podľa 
pásiem; 

• musia mať nastaviteľný časovač na naprogramovanie doby 
zavlažovania; 

• musia mať vlhkomery, ktoré merajú úroveň vlhkosti pôdy 
a automaticky blokujú zavlažovanie, ak je úroveň vlhkosti pôdy 
dostatočne vysoká (napríklad po daždi); 

• ak to verejný obstarávateľ považuje za vhodné, musia využívať 
vodu z miestnych recyklovaných zdrojov, ako je kombinácia 
dažďovej vody, podzemnej vody a filtrovanej úžitkovej vody 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú technickú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. Verejný obstarávateľ poskytne 
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usmernenia založené na charakteristikách dostupnosti vodných zdrojov 
špecifických pre podnebie a umiestnenie závlahového systému. 
 

Odpadové hospodárstvo 
 
8. Odpad vzniknutý počas vykonávania záhradníckych služieb sa musí 

zberať separovane takýmto spôsobom: 
• Všetok organický odpad (suché lístie, odrezky stromov, tráva) sa 

musí kompostovať na pôvodnom mieste (in-situ), v zariadeniach 
podniku alebo sa na tento postup uzatvorí externá zmluva 
s podnikom na spracovanie odpadu. 

• Drevený organický odpad z vetiev atď. sa musí drviť na pôvodnom 
mieste (in-situ) alebo v priestoroch podniku a použiť na mulčovanie 
v dohodnutých oblastiach. 

• Odpad z obalov sa musí separovať na existujúce frakcie 
komunálneho odpadu a umiestniť do príslušných kontajnerov 
na komunálny odpad (papier, plasty atď.). Odpad z obalov 
nebezpečných látok, ako napríklad z prípravkov na ochranu rastlín, 
sa však musí bezpečne zneškodniť na schválených zberných 
miestach alebo prostredníctvom oprávneného správcu odpadov určiť 
na ďalšie spracovanie. 

• Motorové oleje musí zberať a spracovať oprávnený podnik 
zaoberajúci sa spracovaním odpadu. 

• Ak sa záhradnícky stroj neopraviteľne pokazí, uchádzač musí uviesť 
jeho konečné miesto určenia. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. 
 

Odpadové hospodárstvo 
 
8. Odpad vzniknutý počas vykonávania záhradníckych služieb sa musí 

zberať separovane takýmto spôsobom: 
• Všetok organický odpad (suché lístie, odrezky stromov, tráva) sa 

musí kompostovať na pôvodnom mieste (in-situ), v zariadeniach 
podniku alebo sa na tento postup uzatvorí externá zmluva 
s podnikom na spracovanie odpadu. 

• Drevený organický odpad z vetiev atď. sa musí drviť na pôvodnom 
mieste (in-situ) alebo v priestoroch podniku a použiť na mulčovanie 
v dohodnutých oblastiach. 

• Odpad z obalov sa musí separovať na existujúce frakcie 
komunálneho odpadu a umiestniť do príslušných kontajnerov 
na komunálny odpad (papier, plasty atď.). Odpad z obalov 
nebezpečných látok, ako napríklad z prípravkov na ochranu rastlín, 
sa však musí bezpečne zneškodniť na schválených zberných 
miestach alebo prostredníctvom oprávneného správcu odpadov určiť 
na ďalšie spracovanie. 

• Motorové oleje musí zberať a spracovať oprávnený podnik 
zaoberajúci sa spracovaním odpadu. 

• Ak sa záhradnícky stroj neopraviteľne pokazí, uchádzač musí uviesť 
jeho konečné miesto určenia. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. 
 

Pravidelná správa 
 
9. Dodávateľ musí každoročne predložiť správu obsahujúcu informácie 

o palive spotrebovanom pri vykonávaní služieb, názvy a množstvá 
hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a mazacích olejov, množstvo 

Pravidelná správa 
 
9. Dodávateľ musí každoročne predložiť správu obsahujúcu informácie 

o palive spotrebovanom pri vykonávaní služieb, názvy a množstvá 
hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a mazacích olejov, množstvo 
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vytvoreného odpadu podľa frakcií a určenia a informácie o všetkých 
ďalších činnostiach na vykonávanie služieb stanovených v zákazke 
(opatrenia na zníženie spotreby vody, obmedzenie obalov atď.). 

 
Overenie: Verejný obstarávateľ overí súlad počas trvania zákazky. 
 

vytvoreného odpadu podľa frakcií a určenia a informácie o všetkých 
ďalších činnostiach na vykonávanie služieb stanovených v zákazke 
(opatrenia na zníženie spotreby vody, obmedzenie obalov atď.). 

 
Overenie: Verejný obstarávateľ overí súlad počas trvania zákazky. 
 

Invazívne rastliny a zvieratá 
 
10. Všetky rastliny alebo zvieratá považované za invazívne sa musia 

verejnému obstarávateľovi okamžite nahlásiť a po dohode s jeho 
zástupcom sa musia prijať vhodné opatrenia. 

 
Overenie: Verejný obstarávateľ overí súlad počas trvania zákazky. 
 

Invazívne rastliny a zvieratá 
 
10. Všetky rastliny alebo zvieratá považované za invazívne sa musia 

verejnému obstarávateľovi okamžite nahlásiť a po dohode s jeho 
zástupcom sa musia prijať vhodné opatrenia. 

 
Overenie: Verejný obstarávateľ overí súlad počas trvania zákazky. 
 

Riadenie ochrany proti škodcom 
 
11. Používanie chemických výrobkov na ochranu rastlín sa musí znížiť 

uplatňovaním alternatívnych techník (napríklad tepelného, 
mechanického alebo biologického ošetrenia) pre najčastejšie ochorenia 
rastlín. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. 

Riadenie ochrany proti škodcom 
 
11. Používanie chemických výrobkov na ochranu rastlín sa musí znížiť 

uplatňovaním alternatívnych techník (napríklad tepelného, 
mechanického alebo biologického ošetrenia) pre najčastejšie ochorenia 
rastlín. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu splnenie týchto kritérií. 
 

 Fyzické znečisťujúce látky v pôdnych meliorátoroch používaných na 
zúrodnenie pôdy 
 
12. V konečnom výrobku musí byť obsah skla, kovu a plastu (súhrn každej 

zložky) nižší ako 0,5 % (meria sa sušina). 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
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napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

 Dusík v pôdnych meliorátoroch používaných na zúrodnenie pôdy 
 
13. Celková koncentrácia dusíka vo výrobku nesmie prekročiť hodnotu 3 % 

(z celkovej hmotnosti) a podiel anorganického dusíka nesmie byť vyšší 
ako 20 % z celkového podielu dusíka (čiže podiel organického dusíka je 
≥ 80 %). 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

 Charakter výrobku pôdnych meliorátorov používaných na zúrodnenie 
pôdy 
 
14. Výrobky nesmú negatívne ovplyvňovať schádzanie rastlín a ich 

následný rast a musia obsahovať najmenej 25 % sušiny v hmotnosti 
a najmenej 20 % organickej látky v sušine. 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od 
nezávislého orgánu. 
 

 
 
 

Zdravie a bezpečnosť súvisiace s meliorátormi používanými 
na zúrodnenie pôdy 
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15. Výrobky nesmú prekročiť maximálne hodnoty prvotných patogénov 
takto: 
• salmonela: neprítomná v 25g výrobku 
• vajíčka hlísty: neprítomné v 1,5g výrobku 
• e-coli: <1000 MPN/g (MPN: najpravdepodobnejšie číslo) 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť príslušné protokoly o skúškach (EN 
13650, ISO 16772 alebo rovnocenné) preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. Výrobky s environmentálnou značkou typu I spĺňajúce uvedené 
kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške 
od nezávislého orgánu. 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Nové okrasné rastliny  
 
1. Ďalšie body budú udelené za používanie okrasných rastlín, ktoré boli 

vypestované ekologickým spôsobom. 
 
Overenie: Uchádzači musia uviesť percentuálny podiel okrasných rastlín, 
ktoré sa použijú pri vykonávaní služby a ktoré sa budú ekologicky pestovať 
v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007. Na konci každého roka musí 
uchádzač predložiť zoznam všetkých nových rastlín, ktoré použije, ich cenu 
a (v prípade potreby) dôkaz o ekologickom pôvode. 

Nové okrasné rastliny  
 
1. Ďalšie body budú udelené za používanie okrasných rastlín, ktoré boli 

vypestované ekologickým spôsobom. 
 
Overenie: Uchádzači musia uviesť percentuálny podiel okrasných rastlín, 
ktoré sa použijú pri vykonávaní služby a ktoré sa budú ekologicky pestovať 
v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007. Na konci každého roka musí 
uchádzač predložiť zoznam všetkých nových rastlín, ktoré použije, ich cenu 
a (v prípade potreby) dôkaz o ekologickom pôvode. 
 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
Služobné vozidlá 

 
1. Vozidlá, ktoré sa budú používať pri výkone služieb, spĺňajú minimálne 

požiadavky EURO 4 alebo IV na emisie výfukových plynov. 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť zoznam vozidiel, ktoré sa budú 
používať pri vykonávaní služieb a príslušné technické dokumenty týchto 
vozidiel, v ktorých sú uvedené príslušné úrovne emisií. Ak tieto požiadavky 

Služobné vozidlá 
 
1. Vozidlá, ktoré sa budú používať pri výkone služieb, spĺňajú minimálne 

požiadavky EURO 5 alebo V na emisie výfukových plynov. 
 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť zoznam vozidiel, ktoré sa budú 
používať pri vykonávaní služieb a príslušné technické dokumenty týchto 
vozidiel, v ktorých sú uvedené príslušné úrovne emisií. Ak tieto požiadavky 



27 
 

nebudú splnené na začiatku zákazky, verejný obstarávateľ stanoví 
vymedzený časový rámec (napríklad šesť mesiacov), v rámci ktorého sa 
dodávateľ musí prispôsobiť zmluvnej doložke. 

nebudú splnené na začiatku zákazky, verejný obstarávateľ stanoví 
vymedzený časový rámec (napríklad šesť mesiacov), v rámci ktorého sa 
dodávateľ musí prispôsobiť zmluvnej doložke. 
 

Odborná príprava zamestnancov 
 
2. Záhradnícky personál musí byť vyškolený v oblasti záhradníckych 

postupov šetrných k životnému prostrediu uplatňovaných pri 
vykonávaní služieb. Školenia by mali zahŕňať také témy, akými sú 
postupy šetrenia vodou a energiou, minimalizácia odpadov, 
hospodárenie s odpadom a selektívny zber, používanie výrobkov 
na základe obnoviteľných surovín, manipulácia a hospodárenie 
s chemickými výrobkami a ich obalmi, bezpečné používanie pesticídov 
vrátane herbicídov, ako aj predchádzanie rezistencii voči pesticídom 
atď. Odborná príprava v súvislosti s veľmi dôležitými spôsobmi použitia 
vrátane používania chemických látok sa uskutoční ešte predtým, ako 
zamestnanci budú môcť vykonávať tento druh práce. 

 
Overenie: Dodávateľ musí po zadaní zákazky predložiť plán odbornej 
prípravy a na konci zákazky doklad, v ktorom bude uvedené, akú odbornú 
prípravu absolvovali noví a stáli zamestnanci.  
 

Odborná príprava zamestnancov 
 
2. Záhradnícky personál musí byť vyškolený v oblasti záhradníckych 

postupov šetrných k životnému prostrediu uplatňovaných pri 
vykonávaní služieb. Školenia by mali zahŕňať také témy, akými sú 
postupy šetrenia vodou a energiou, minimalizácia odpadov, 
hospodárenie s odpadom a selektívny zber, používanie výrobkov 
na základe obnoviteľných surovín, manipulácia a hospodárenie 
s chemickými výrobkami a ich obalmi, bezpečné používanie pesticídov 
vrátane herbicídov, ako aj predchádzanie rezistencii voči pesticídom 
atď. Odborná príprava v súvislosti s veľmi dôležitými spôsobmi použitia 
vrátane používania chemických látok sa uskutoční ešte predtým, ako 
zamestnanci budú môcť vykonávať tento druh práce. 

 
Overenie: Dodávateľ musí po zadaní zákazky predložiť plán odbornej 
prípravy a na konci zákazky doklad, v ktorom bude uvedené, akú odbornú 
prípravu absolvovali noví a stáli zamestnanci.  
 

 
 
Vysvetľujúce poznámky 
 
Školenie zamestnancov: Školenie zamestnancov môže priamo súvisieť s environmentálnymi kritériami, no môže byť dôležité aj zo zdravotného hľadiska, 
pričom by malo zahŕňať aj aspekty týkajúce sa ochrany zdravia proti hluku, prachu, manipulácii s chemickými látkami a pod. 
 
Pesticídy a herbicídy: Z dôvodu harmonizácie noriem v celej EÚ neustále vzrastajú obavy z používania herbicídov a pesticídov na úrovni EÚ, ako aj z čoraz 
väčšej rezistencie voči týmto látkam.  
 
Informácie o expozícii chemickým látkam a chemickej bezpečnosti nájdete na: http://osha.europa.eu/sk/legislation/guidelines 
 
Schválený zoznam aktívnych látok je dostupný v databáze pesticídov EÚ na: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

http://osha.europa.eu/sk/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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Percento ekologicky vypestovaných okrasných rastlín: Verejný obstarávateľ bude musieť špecifikovať, ako sa tento percentuálny podiel bude hodnotiť, či 
podľa počtu, alebo vynaložených finančných prostriedkov. 
 
Invazívne rastliny a zvieratá: V súvislosti s cudzokrajnými rastlinami a zvieratami vznikajú čoraz väčšie obavy4. Vyhubenie invazívnych rastlín a zvierat by 
bolo spravidla súčasťou samostatnej zákazky, keďže nejde o bežnú prácu. Prostredníctvom primeranej zmluvy možno zabezpečiť náležitú úroveň likvidácie. 
Opis niekoľkých typov vyhubenia (harmonizácia noriem) je dostupný na webovej stránke vlády Spojeného kráľovstva Business Link5. 
 
Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024: Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024 sú značky, v prípade ktorých základné kritériá 
stanovuje nezávislý orgán a ktoré sú monitorované v rámci procesu certifikácie a auditu. Ako také sú vysoko transparentným, spoľahlivým a nezávislým 
zdrojom informácií. Tieto značky musia spĺňať nasledujúce podmienky:  

• požiadavky pre značku sú založené na vedeckom dôkaze  
• environmentálne značky boli prijaté za účasti všetkých zainteresovaných strán, ako sú vládne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori 

a environmentálne organizácie  
• sú dostupné pre všetky zainteresované strany 

 
Vo verejnom obstarávaní môžu obstarávatelia požadovať splnenie kritérií na podporu určitej environmentálnej značky a možnosť použiť túto environmentálnu 
značku ako jednu z foriem preukázania zhody. Nemôžu však požadovať, aby výrobok mal environmentálnu značku. Okrem toho verejní obstarávatelia môžu 
použiť len tie kritériá environmentálnej značky, ktoré sa vzťahujú na charakteristiky samotných výrobkov alebo služieb alebo na výrobné procesy, ale nie tie, 
ktoré sa týkajú všeobecného riadenia podniku. 
 
Záhradné vozidlá: Požiadavky na emisie pre Euro 5 alebo V v komplexných kritériách znamenajú, že záhradné vozidlá budú mať bežne rok výroby 2000 – 
2001 alebo neskôr, alebo boli upravené tak, aby spĺňali požiadavky na emisie. Požiadavky ZVO pre nákladné automobily sú uvedené v kritériách ZVO EÚ 
pre dopravu. 
 
Uniformy zamestnancov: Požiadavky na uniformy zamestnancov sú uvedené v kritériách ZVO EÚ pre textílie. 
 
Dôkaz o súlade: Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, mohla by sem patriť technická dokumentácia 
od výrobcu, protokol o skúške od uznaného orgánu alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude musieť presvedčiť, či 
z technického a právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať za vhodný. 
 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm  
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES  

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Overenie: Na preukázanie zhody s kritériami pre meliorátory pôdy môžu uchádzači použiť príslušnú environmentálnu značku EÚ alebo iné primerané 
prostriedky, ako sú laboratórne testy. Pokiaľ ide o okrasné rastliny, akceptuje sa logo pre ekologické výrobky alebo iný primeraný dôkaz o súlade 
s ekologickými normami. V prípade kvetináčov sa pripúšťa Blue Angel alebo vyhlásenie dodávateľa či správcu škôlky. V prípade závlahových systémov 
môžu uchádzači predložiť technické dokumenty daného zariadenia. Pokiaľ ide o záhradné stroje, keďže zahŕňajú kritériá týkajúce sa výrobného procesu 
a úrovne emisií, obe vyhlásenia výrobcu a technická dokumentácia strojov sa budú musieť predložiť ako akreditačná dokumentácia. V prípade mazacích 
olejov sa na preukázanie súladu môžu použiť rôzne environmentálne značky. Ak výrobok nie je certifikovaný, uchádzač bude musieť predložiť kartu 
bezpečnostných údajov výrobku alebo laboratórne testy, ak karta bezpečnostných údajov nebude obsahovať dostatočné údaje na preukázanie zhody.  
 
Pokiaľ ide o záhradnícke služby, v prípade používaných výrobkov možno odkázať na uvedenú dokumentáciu. Keďže mnohé požiadavky budú stanovené ako 
doložky O PLNENÍ ZÁKAZKY, bude nevyhnutné náležite riadiť plnenie zadanej zákazky, dohliadať nad ním a kontrolovať ho. 
 
 
Posúdenie nákladov 
 
Vykonávanie záhradníckych služieb v súlade s environmentálnymi kritériami môže verejnej správe ušetriť finančné prostriedky. Najmä používanie domácich 
druhov, ktoré sú dobre prispôsobené miestnym podmienkam, môže napríklad výrazne znížiť náklady na zavlažovanie a ochranu proti škodcom. Používanie 
účinných závlahových systémov a racionálne využívanie kompostu, meliorátorov pôdy a výrobkov na ochranu rastlín sú jasnými príkladmi znižovania 
nákladov. 
 
Nie sú však k dispozícii žiadne konkrétne údaje o rôznych cenách záhradníckych výrobkov alebo strojov šetrných k životnému prostrediu. Niekedy môžu 
vzniknúť dodatočné náklady z dôvodu vyšších cien výrobkov používaných v záhradníctve, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu (napr. ekologické rastliny, 
biologicky rozložiteľné kvetináče, meliorátory pôdy certifikované environmentálnymi značkami). Alternatívne metódy ochrany rastlín môžu takisto viesť 
k vyšším nákladom (napr. biologická a mechanická ochrana pred škodcami). 
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