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1 ÚVOD 
 

Cieľom kritérií zeleného verejného obstarávania (ďalej len „GPP“) EÚ je uľahčiť verejným orgánom nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým environmentálnym 

vplyvom. Používanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované takým spôsobom, ktorý umožňuje, ak to určitý orgán považuje za vhodné, ich zaradenie do jeho 

súťažných podkladov. V tomto dokumente sa stanovujú kritériá GPP EÚ vypracované pre skupinu výrobkov „kancelárske budovy“. Vychádza sa z usmerňovacieho 

dokumentu, ako účinne zahrnúť tento súbor kritérií GPP do procesu verejného obstarávania. Sprievodná technická podkladová správa obsahuje podrobné dôvody výberu 

týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 

Kritériá sú rozdelené do kritérií výberu, technických špecifikácií a kritérií na vyhodnotenie ponúk a doložiek týkajúcich sa plnenia zákazky. V prípade každého súboru kritérií 

existuje možnosť zvoliť si jednu z dvoch úrovní ambícií: 

 Základné kritéria sú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduché uplatňovanie GPP s dôrazom na kľúčovú(-é) oblasť(-ti) environmentálnych vlastností výrobku a ich 

cieľom je udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni.  

 Komplexné kritériá zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a slúžia pre orgány, ktoré v rámci podporovania environmentálnych 

a inovačných cieľov chcú zájsť ešte ďalej. 

Je potrebné pamätať na to, že verejné obstarávanie kancelárskych budov je mimoriadne zložitou záležitosťou, čo nevyhnutne vedie k tomu, že v prípade základných aj 

komplexných úrovní ambícií si zahrnutie ekologických kritérií vyžaduje – v porovnaní s bežnými riešeniami – väčšiu odbornosť, viac overovania a prinajmenšom v prípade 

niektorých kritérií a v závislosti od spôsobu obstarávania a skúseností projektového tímu a dodávateľov aj vyššie počiatočné náklady. 

Aj keď GPP je dobrovoľným nástrojom, je potrebné zdôrazniť, že existujú aj iné právne predpisy EÚ, ktoré upravujú environmentálne vlastnosti kancelárskych budov 

prostredníctvom záväzných povinností. Napríklad v článku 6 smernice o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ
1
 je stanovené, že členské štáty zabezpečia, aby ústredné 

                                                           
1 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú 

smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES, Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1.
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orgány štátnej správy obstarávali iba výrobky, služby a budovy s vysokou energetickou efektívnosťou, pokiaľ je to v súlade s nákladovou efektívnosťou, ekonomickou 

realizovateľnosťou, udržateľnosťou zo širšieho hľadiska, technickou vhodnosťou a primeranou hospodárskou súťažou.  

1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 

Tento súbor kritérií GPP je určený pre proces verejného obstarávania kancelárskych budov vrátane ich projektu, prípravy staveniska, výstavby, údržby a stálej správy. Na 

účely týchto kritérií skupina výrobkov „kancelárske budovy“ zahŕňa budovy, v ktorých sa vykonávajú hlavne administratívne, úradnícke a kancelárske činnosti. Kancelárska 

budova je okrem iného vymedzená ako: 

„Budova, ktorej primárnou funkciou je poskytovať priestor pre administratívne, finančné, odborné alebo zákaznícke služby. Kancelárske priestory musia tvoriť 

prevažnú väčšinu celkovej plochy budovy. Budova môže obsahovať aj iné typy priestorov, ako napr. rokovacie miestnosti, školiace miestnosti, zariadenia pre 

zamestnancov alebo technické miestnosti.“ 

Budovy pozostávajúce z kancelárií budú v členských štátoch patriť do tried so špecifickým plánovaným použitím. Vymedzenie pojmu „prevažná“ sa môže v jednotlivých 

členských štátoch líšiť, ale vo všeobecnosti znamená v rozmedzí od 50 % do 80 % budovy. Kritériá GPP sa nevzťahujú na parkovacie plochy, ktoré sa nachádzajú mimo 

fyzického budovy alebo areálu budovy. Kritériá sú zamerané aj na významné obnovy kancelárskych budov. Takéto obnovy sú vymedzené v smernici o energetickej 

hospodárnosti budov 2010/31/EÚ ako prípady, keď:  

a) celkové náklady na obnovu v súvislosti s obalovými konštrukciami budovy alebo technickými systémami budovy presahujú 25 % hodnoty budovy, nezahŕňajúc 

hodnotu pozemku, na ktorom sa budova nachádza alebo  

b) sa obnovuje viac ako 25 % plochy obalových konštrukcií budovy. 

Tento súbor kritérií obsahuje odporúčania, ktoré sa týkajú aj obnovy existujúcich budov, ako aj výstavby nových budov. Kritériá sú založené na usmernení týkajúcom sa 

procesu prípravy a obstarávania novej alebo renovovanej kancelárskej budovy. Kľúčové fázy v tomto procese, ktoré boli identifikované v usmernení sú:  

 predbežná analýza rozsahu a uskutočniteľnosti, 

 podrobný projekt a žiadosti o povolenie, 

 odstrojenie, demolácia a prípravné práce na stavenisku, 

 výstavba budovy alebo významná obnova, 

 montáž energetických systémov a dodávka energetických služieb, 

 ukončenie a odovzdanie, 

 správa zariadení, 

 hodnotenie po začatí užívania budovy. 

Jednotlivé fázy tohto procesu, v priebehu ktorých sa uskutočňuje formálne verejné obstarávanie a pre ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú kritériá, sú uvedené v oddiele 1.2. 
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Energetické služby sú vymedzené podľa smernice 2012/27/EÚ
2
 ako: 

„Hmotný prospech, úžitok alebo statok získaný kombináciou energie s energeticky účinnou technológiou a/alebo s činnosťou, ktorá môže zahŕňať prevádzku, údržbu 

a kontrolu potrebnú na dodanie služby, ktorá sa dodáva na základe zmluvy a v dôsledku ktorej za bežných okolností preukázateľne dochádza k overiteľnému 

a merateľnému alebo odhadnuteľnému zlepšeniu energetickej efektívnosti a/alebo k úsporám primárnej energie.“ 

Na účely kritérií GPP pre kancelárske budovy je verejné obstarávanie energetických služieb v prvom rade zamerané na zabezpečenie dodávky energie s nízkymi alebo 

nulovými emisiami CO2 pre kancelársku budovu poskytovateľmi energetických služieb, ako sú napr. spoločnosti poskytujúce energetické služby alebo, ako je vymedzené 

v smernici 2012/27/EÚ, prostredníctvom zmluvy o energetickej efektívnosti.  

Správa zariadení je vymedzená podľa normy EN 15221
3
 ako: 

„integrácia procesov v rámci organizácie na zabezpečenie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností 

organizácie“ 

Na účely týchto kritérií „hlavné činnosti“ znamenajú prevádzku kancelárskej budovy s hlavnou oblasťou relevancie v rámci normy EN 15221, ktorou sú „priestor 

a infraštruktúra“ a ktorá zahŕňa činnosti týkajúce sa správy bývania, pracovísk, technickej infraštruktúry a systémov IKT. 

Pre každú z týchto činností sú navrhnuté environmentálne kritériá. Kritériá sú zamerané na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy kancelárskych budov spojené s 

emisiami skleníkových plynov zo spotreby energie počas používania budovy a využívania zdrojov pri výrobe stavebných materiálov, ktoré sú zase ovplyvnené správou, 

životnosťou a vhodnosťou budovy na použitie. Kritéria sú preto zamerané aj na ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na životnosť a používanie budovy, ako napr. vytvorenie 

zdravého vnútorného prostredia.  

Vo všeobecnosti sú kritériá zamerané na kancelársku budovu skôr ako na systém, než na jednotlivé zložky. Je potrebné upozorniť, že k dispozícii sú samostatné kritériá GPP, 

ktoré možno použiť na obstarávanie rôznych prvkov budovy. V čase písania týchto kritérií existovali kritériá GPP EÚ
4
 pre tieto prvky: 

 stenové panely  

 systémy na kombinovanú výrobu tepla a elektriny (KVET) 

 teplovodné vykurovacie systémy  

 vnútorné osvetlenie 

 vodovodné batérie a sprchové hlavice,  

 záchody a pisoáre. 

Aj keď tieto kritériá boli vypracované konkrétne pre kancelárske budovy, viaceré požiadavky by sa mohli použiť aj ako referencia pre verejné obstarávanie iných typov 

budov. 

 

                                                           
2 

Tamže 1.
 

3 
EN 15221 series, Facility management, verzia z októbra 2006.

 

4 
Pozri Európska komisia, Zelené verejné obstarávanie, GR pre životné prostredie http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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1.2 Uplatniteľnosť kritérií zeleného verejného obstarávania pre návrh, výstavbu a údržbu kancelárskej budovy 
 

Navrhnutie a obstaranie kancelárskej budovy so zníženým environmentálnym vplyvom bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo významnú obnovu, je zložitý proces. Ako 

zdôraznila sieť SCI [Sustainable Construction and Innovation through Procurement (Udržateľná výstavba a inovácie prostredníctvom verejného obstarávania)] vo svojej 

príručke pre európske verejné orgány
5
, forma verejného obstarávania a spôsob, akým sa kritériá GPP zahrnú do procesu obstarávania, môžu mať významný vplyv na 

výsledok.  

Proces výstavby novej kancelárskej budovy alebo vykonania významnej obnovy kancelárií pozostáva zo sledu samostatných postupov činností verejného obstarávania 

s príslušnými zákazkami. Tento sled postupov verejného obstarávania môže mať významný vplyv na výsledok, a to z toho dôvodu, že s každým typom zákazky dochádza 

k odlišným interakciám medzi obstarávateľom, projektovým tímom pre budovu, dodávateľmi a budúcimi užívateľmi a správcami zariadení. Každá z nich má okrem toho 

svoje výhody aj nevýhody v snahe zabezpečiť obstaranie budovy s lepšími environmentálnymi vlastnosťami.  

V závislosti od prijatého spôsobu verejného obstarávania niektoré tieto zákazky môžu byť zadané tomu istému dodávateľovi, ale vo väčšine prípadov sú zadávané 

samostatne. Niektoré zákazky môžu byť zlúčené a zadané metódou design-build („navrhni a postav“ ďalej len „DB“) alebo design-build-operate („navrhni, postav a 

prevádzkuj“, ďalej len „DBO“), keď podrobný návrh, hlavnú zákazku na výstavbu, inštaláciu alebo poskytovanie energetických služieb a dokonca aj služby správy zariadení, 

všetky potenciálne koordinuje jeden dodávateľ. 

Z tohto dôvodu je v slede aktivít verejného obstarávania dôležité určiť hlavné body, kam by sa mali zahrnúť kritériá GPP. Tieto kritériá sú preto usporiadané tak, aby odrážali 

najbežnejšie obstarávacie činnosti a dopĺňa ich usmerňovací dokument, v ktorom sú uvedené všeobecné informácie o tom, ako a kedy možno kritériá GPP zahrnúť do tohto 

procesu. Na základe skúseností z projektov v rámci EÚ sa tiež navrhuje, ako by mala byť riadená postupnosť verejného obstarávania, aby sa dosiahli najlepšie výsledky, aké 

záležitosti sa majú posúdiť v hlavných fázach v rámci celého procesu a aké konkrétne typy poznatkov môžu pomôcť pri dosahovaní najlepších výsledkov. 

Navrhované kritériá sa vzťahujú na tieto fázy procesu verejného obstarávania pre nové alebo renovované kancelárske budovy. Identifikované boli ako fázy, kde bude 

prebiehať formálne verejné obstarávanie, alebo kde sa vyžaduje monitorovanie: 

A) Výber projektového tímu a dodávateľov 

B) Podrobné požiadavky týkajúce sa projektu a vlastností 

C) Odstrojenie, demolácia a prípravné práce na stavenisku 

D) Výstavba budovy alebo významná obnova 

E) Montáž energetických systémov alebo dodávka energetických služieb 

F) Dokončenie a odovzdanie 

G) Správa zariadení 

V závislosti od úrovne ambícií projektu a skúseností verejného obstarávateľa nebudú všetky kritériá GPP zahrnuté do tohto súboru kritérií nevyhnutne relevantné. Okrem 

toho v závislosti od požadovanej postupnosti obstarávania môže byť vhodné zaoberať sa kritériami v určitých fázach. Niektoré činnosti možno ponechať tiež ako individuálne 

zákazky, a preto si budú vyžadovať svoje vlastné kritériá.  

                                                           
5 

SCI Network (2013) Procuring innovative and sustainable construction A guide for European public authorities, www.sci-network.eu.
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Odporúča sa určiť strategické environmentálne zámery a ciele projektu na jeho začiatku s odkazom na súbor kritérií GPP. Optimálne fázy na zahrnutie kritérií GPP by sa mali 

stanoviť po prijatí rozhodnutia o spôsobe verejného obstarávania. V každom prípade sa dôrazne odporúča v záujme zaistenia želaných výsledkov a dosiahnutia 

najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou zahrnúť kritériá GPP čo najskôr do interného plánovania projektu, ako aj do procesu verejného obstarávania.  

 

1.3 Hlavné environmentálne vplyvy 
 

1.3.1 Najvýznamnejšie environmentálne vplyvy kancelárskych budov 

Z dôkazov získaných z kancelárskych budov v rámci Európy vyplýva, že ich najvýznamnejšie environmentálne vplyvy sa týkajú spotreby energie počas ich používania. 

Najvýznamnejšími prispievateľmi v tomto smere sú osvetlenie, vykurovanie, chladenie a vetranie. Ich relatívny význam sa v prvom rade mení podľa tepelnej účinnosti 

budovy a klimatického pásma, v ktorom sa budova nachádza. Toto poukazuje na význam zohľadnenia celkovej energetickej hospodárnosti budovy, čo by mohlo zahŕňať 

potenciál výroby čistejšej energie.  

Ďalšie významné environmentálne vplyvy má výroba stavebných výrobkov. Tieto vplyvy súvisia s používanými zdrojmi, emisiami a vplyvmi na ekosystémy spojenými 

s ťažbou, spracovaním a dopravou surovín. Využívanie zdrojov je ovplyvnené množstvom odpadu, ktorý sa vytvorí pri postupoch výroby, výstavby na stavenisku 

a demolácie, ktoré môže predstavovať významný podiel z celkových materiálových tokov na stavenisku. Preto je dôležité navrhnúť a špecifikovať efektívnosť využívania 

zdrojov, pričom najvýznamnejšie stavebné prvky, ktoré je potrebné riešiť, sú podlahy, strecha, konštrukcia a vonkajšie steny. V tejto súvislosti k zníženiu environmentálnych 

vplyvov a rozvoju obehového hospodárstva môže prispieť recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov a výrobkov, ako aj celých stavebných prvkov.  

Príslušnú pozornosť si v prípade objemných stavebných materiálov s veľkou hmotnosťou zasluhujú vplyvy súvisiace s prepravou kameniva (prírodného, recyklovaného alebo 

sekundárneho) do výrobných závodov. Tieto materiály sa obvykle prepravujú nákladným autom, výsledkom čoho sú emisie z pohonných látok, ktoré sú spravidla vyššie 

alebo rovnaké ako emisie, ktoré vznikajú pri výrobe týchto materiálov. Ak sa tieto materiály premiestňujú do vzdialeností viac než 25 km, výsledné emisie môžu významne 

prispieť k environmentálnym vplyvom fázy výroby hlavných stavebných prvkov. Minimalizácia emisií z dopravy môže v prípade týchto materiálov prispieť k podpore 

používania takých druhov dopravy, ktoré majú menšie vplyvy, ako napr. železničná alebo lodná doprava. Napokon, používanie recyklovaných materiálov, ako napr. 

kameniva zo stavebného a demolačného odpadu, môžu pomôcť rozvinúť trh pre takéto materiály v súlade s cieľmi obehového hospodárstva EÚ a prispieť k efektívnosti 

využívania zdrojov.  

 

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné posúdiť, je životnosť budovy a jej prvkov, niekedy označovaná aj ako prevádzková životnosť budovy. Vo všeobecnosti platí, že čím je 

dlhšia životnosť hlavných konštrukčných prvkov budovy, tým menšie sú environmentálne vplyvy spojené s ich životným cyklom. Znamená to však klásť dôraz na 

energetickú hospodárnosť budovy ako celku počas celého životného cyklu (vrátane fázy používania, ako aj výroby stavebných výrobkov) v rámci celkového prístupu počas 

jej prevádzkovej životnosti. Návrh na umožnenie úprav budovy a jej konštrukcie po dosiahnutí konca jej prevádzkovej životnosti predstavuje pre verejného obstarávateľa 

ďalší dôležitý aspekt v snahe o predĺženie životnosti budov.  

Na prevádzkovú životnosť môžu mať vplyv aj iné faktory. Napríklad funkčnosť budovy ako zdravého a príťažlivého pracovného prostredia môže prispieť k jej dlhšej 

prevádzke a minimalizovať potrebu renovácií. Existujú napríklad dôkazy, že v zdravej budove s dobrou kvalitou vnútorného ovzdušia a denného osvetlenia sú pracovníci 

produktívnejší a klesá počet absencií v dôsledku chorôb.  
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Integrácia prírodných riešení, ako napr. zelené strechy a steny, biotopy na dvoroch a terasách, trvalo udržateľné mestské kanalizačné systémy a stromy na uliciach, môžu byť 

prínosné z viacerých hľadísk (okrem podpory biodiverzity), ako napr. obmedzenie odtoku dažďovej vody, zlepšenie tepelnej účinnosti prostredníctvom prirodzeného 

chladenia, zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia a atraktívnejšie a produktívnejšie pracovné prostredie. 

1.3.2 Ako sa rieši životný cyklus stavebných materiálov 

So stavebnými materiálmi, ako už bolo uvedené, sa spájajú významné environmentálne vplyvy. V rámci kritérií sa obstarávateľom a uchádzačom poskytujú viaceré možnosti 

na posúdenie týchto vplyvov a na výber stavebných prvkov s menším vplyvom. 

Kritériá umožňujú celkové posúdenie vplyvov materiálov počas životného cyklu s cieľom umožniť uchádzačom a ich projektovým tímom rozhodnúť o zlepšeniach. Tieto 

kritériá sú technicky náročné, a preto sú vhodné najmä pre pokročilejšie projekty so skúsenými projektovými tímami. Niektoré kritériá sú zamerané len na konkrétne fázy 

životného cyklu budovy. Sú určené na podporu opatrení zameraných na riešenie známych osobitných vplyvov a na príslušné možnosti zlepšenia v prípade konkrétnych 

materiálov. Tieto kritériá sú menej technicky náročné a môžu byť vhodnejšie pre menej pokročilé projekty a menej skúsené projektové tímy.  

Obstarávatelia majú k dispozícii tieto kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa úrovne ambícií a technickej zložitosti od najnáročnejších po najmenej náročné: 

1. Posudzovanie životného cyklu (LCA): Vykonávanie posudzovania životného cyklu (LCA) (pozri komplexné kritérium 10.1). V tomto prípade sa vyžaduje, aby 

uchádzači posúdili vplyvy hlavných stavebných prvkov na životný cyklus. 

2. Vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach výrobku (EPD): Zlúčenie vyhlásení o environmentálnych vlastnostiach výrobku (EPD) (pozri základné 

kritérium 10.1). Ak sa použije kritérium týkajúce sa EPD, musia byť deklarované aj celkové zahrnuté emisie ekvivalentov CO2 pre hlavné stavebné prvky (potenciál 

globálneho otepľovania) (pozri kritérium 8.2). 

3. Požiadavka na recyklovaný a opätovne použitý materiál: v tomto prípade sa požaduje, aby uchádzači poskytli materiály spĺňajúce minimálnu požiadavku, pokiaľ ide 

o množstvo recyklovaného a opätovne použitého materiálu pre betón a murivo (pozri kritérium 10.2). 

4. Požiadavka na znížené emisie z dopravy ťažkých materiálov: v tomto prípade sa oceňujú nízke emisie ekvivalentov CO2 z prepravy kameniva použitého na betón 

alebo murivo (kritérium 10.3). 

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne oceniť recyklovaný alebo opätovne použitý materiál (bod 3) alebo znížené emisie z dopravy (bod 4), mal by zvážiť stanovenie kritérií, 

ktoré zohľadňujú osobitné podmienky na miestnom trhu stavebných materiálov. Potenciálne kompromisy, pokiaľ ide o environmentálne vplyvy, sa odporúča riešiť 

kombináciou požiadaviek na recyklovaný a opätovne použitý obsah s nižšími emisiami z dopravy. Relatívna váha týchto dvoch kritérií by mala zabezpečiť efektívnu 

hospodársku súťaž medzi potenciálnymi dodávateľmi a zároveň podporiť také ponuky, ktoré poskytujú celkový environmentálny prínos.  

Úroveň ambícií zvolená vo výzve na predkladanie ponúk bude závisieť od poznatkov a skúseností verejného obstarávateľa, rozsahu projektu a posúdenia úrovne skúseností 

potenciálnych uchádzačov. Verejný obstarávateľ bude musieť starostlivo dbať na rovnováhu medzi rôznymi environmentálnymi a neenvironmentálnymi kritériami na 

vyhodnotenie ponúk a jasne ich formulovať vo výzve na predkladanie ponúk.
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Hlavné environmentálne oblasti v životnom cykle kancelárskych 

budov a hlavné environmentálne vplyvy 

 Navrhovaný prístup v rámci GPP EÚ pre kancelárske budovy 

 

Hlavné environmentálne oblasti 

 Spotreba primárnych zdrojov energie a súvisiace emisie 

skleníkových plynov počas používania a cestovania do 

budovy a z budovy 

 Vyčerpávanie prírodných zdrojov, obsiahnutá energia 

a emisie spojené s výrobou a prepravou stavebných 

materiálov 

 Vznik odpadu počas prípravy staveniska, používania 

a demolácie budovy 

 Zhoršenie kvality vnútorného ovzdušia v dôsledku emisií 

nebezpečných látok zo stavebných výrobkov a príjmu 

tuhých znečisťujúcich látok z vonkajšieho prostredia 

 Znečistenie z miestneho prostredia a zhoršenie kvality 

miestneho ovzdušia v dôsledku emisií z vozidiel 

používaných na cestovanie do budovy a z budovy 

 Spotreba vody počas používania budovy 

Hlavné environmentálne vplyvy a parametre životného cyklu 

týkajúce sa využívania zdrojov: 

 Za najdôležitejšie sa považujú tieto kategórie 

environmentálneho vplyvu spolu so životným cyklom 

výrobku: potenciál globálneho otepľovania, acidifikácia, 

využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných primárnych 

energetických zdrojov, ekotoxicita, toxicita pre človeka, 

eutrofizácia, vyčerpávanie abiotických zdrojov a spotreba 

vody, využívanie sekundárnych a opätovne použitých 

materiálov a toky odpadových materiálov 

 

  

 Projekt a výstavba zamerané na dosiahnutie výborných výsledkov v oblasti 

energetickej efektívnosti a nízke súvisiace emisie CO2 

 Montáž vysoko účinných technológií a technológií založených na energii z 

obnoviteľných zdrojov, ktoré využívajú miestne možnosti na zníženie 

spotreby energie a emisií CO2  

 Projekt a špecifikácia zamerané na zníženie zahrnutých vplyvov 

a využívanie zdrojov súvisiacich so stavebnými materiálmi 

 Projekt, špecifikácia a riadenie staveniska zamerané na minimalizáciu 

stavebného a demolačného odpadu a na používanie stavebných výrobkov 

alebo materiálov s vysokým recyklovaným alebo opätovne použitým 

obsahom 

 Špecifikácia vybavenia a povrchových úprav, ktoré minimalizujú 

nebezpečné emisie do vnútorného ovzdušia 

 Návrh ventilácie s cieľom zabezpečiť zdravé ovzdušie a minimalizovať 

vstup znečistenia z vonkajšieho ovzdušia 

 Špecifikácia a montáž technológií na úsporu vody 

 Montáž fyzických a elektronických systémov na podporu priebežnej 

minimalizácie spotreby energie, spotreby vody a vzniku odpadu zo strany 

správcov zariadení a používateľov budovy 

 Zavedenie plánov dopravy zamestnancov do zamestnania s cieľom znížiť 

spotrebu paliva a emisií CO2 súvisiacich s dopravou vrátane infraštruktúry 

na podporu elektrických vozidiel a cyklistiky 
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2 KRITÉRIÁ GPP PRE NÁVRH, VÝSTAVBU A SPRÁVU KANCELÁRSKYCH BUDOV 

A. Výber projektového tímu a dodávateľov 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Výstavba nových kancelárskych budov podľa prísnych merítok energetickej hospodárnosti a environmentálnych vlastností 

alebo 

vykonávanie významných obnov existujúcich kancelárskych budov podľa prísnych merítok energetickej hospodárnosti a environmentálnych vlastností 

PODMIENKY ÚČASTI 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania v prípade, že služby projektového manažéra a/alebo projektového tímu obstaráva verejný obstarávateľ. Počet a rozsah 

realizovaných projektov na preukázanie skúseností by mali byť primerané projektu, ktorý je predmetom verejného obstarávania. Projektové súťaže sa môžu využiť s cieľom do predloženia ponúk 

zapojiť nové podniky s menšími skúsenosťami, aj keď na vyváženie rizika by sa mohlo požadovať, aby súčasťou projektového tímu bol aj skúsený odborník s príslušnými vedomosťami.  

A1. Kompetencie projektového manažéra  

Projektový manažér musí mať príslušné kompetencie a odborné skúsenosti v každej z tých 

oblastí, za ktoré by mohol byť zodpovedný v rámci zákazky (zvoľte podľa toho, čo je vhodné 

pre konkrétnu zákazku): 

- projektové riadenie stavebných zákaziek, ktoré spĺňajú alebo idú nad rámec požiadaviek na 

environmentálne vlastnosti stanovené klientmi, 

- úspešná identifikácia a riadenie dodávky mnohých environmentálnych technológií 

a projektových inovácií potrebných na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností 

a kvality, 

- účasť na finančnom ohodnotení environmentálnych technológií a dizajnových inovácií 

v rámci realizácie projektov.  

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte. 

A1. Kompetencie projektového manažéra  

Projektový manažér musí mať príslušné kompetencie a odborné skúsenosti v každej z tých 

oblastí, za ktoré by mohol byť zodpovedný v rámci zákazky (zvoľte podľa toho, čo je vhodné 

pre konkrétnu zákazku): 

– projektové riadenie stavebných zákaziek, ktoré spĺňajú alebo idú nad rámec požiadaviek na 

environmentálne vlastnosti stanovené klientmi, 

– úspešná identifikácia a riadenie dodávky mnohých environmentálnych technológií 

a projektových inovácií potrebných na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností 

a kvality, 

– účasť na finančnom ohodnotení environmentálnych technológií a dizajnových inovácií 

v rámci realizácie projektov,  

– projekty, ktoré zahŕňali hodnotenie environmentálnych vlastnosti budovy pomocou systémov 

hodnotenia budovy, podávania správ a ich certifikácie uplatňujúcich viac kritérií,  

– používanie komplexných hodnotiacich nástrojov pri projektovaní, hodnotení a špecifikácii 

budov s lepšími environmentálnymi vlastnosťami vrátane nákladov na životný cyklus (LCC) 

a posudzovania životného cyklu (LCA). 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte. 
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A2. Kompetencie projektového tímu  

Konzorcium architektov, konzultantov a/alebo projektových tímov musí mať príslušné 

kompetencie a skúsenosti v každej z týchto oblastí, za ktoré by jeho členovia boli v rámci 

zákazky zodpovední (zvoľte podľa toho, čo je vhodné pre konkrétnu zákazku): 

– riadenie stavebných zákaziek, ktoré v súvislosti s týmito aspektami (doplní sa tými prvkami, 

ktoré verejný obstarávateľ považuje za dôležité a ktoré nie sú zahrnuté v ďalšom texte) 

zabezpečili environmentálne vlastnosti nad rámec minimálnych požiadaviek uvedených 

v stavebnom poriadku (uveďte, či na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej alebo inej úrovni), 

– návrh energeticky hospodárneho plášťa budovy a služieb v rámci projektov novostavieb 

alebo obnov (zvoľte podľa potreby) vrátane, ak sú k dispozícii, nameraných údajov 

o energetickej hospodárnosti na m2 z dokončených projektov vrátane vykurovania, chladenia, 

osvetlenia, teplej vody a pomocných zariadení, - montáž systémov na monitorovanie spotreby 

energie v budovách (BEMS), poskytovanie informácií správcom budovy o tom, ako fungujú 

a ich využívanie na zisťovanie modelov spotreby energie v budovách, 

– projekt vodovodných inštalácií s efektívnou spotrebou vody vrátane nameranej spotreby 

vody na zamestnanca z dokončených projektov, 

– špecifikácia, obstarávanie a inštalácia stavebných materiálov s malým environmentálnym 

vplyvom. Zahrnúť odkaz na vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach výrobku v súlade 

s ISO 14025 alebo EN 15804. 

– príprava a zavedenie plánov dopravy zamestnancov do zamestnania vrátane infraštruktúry 

pre vozidlá s nízkymi emisiami a bicykle 

Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a neustály profesionálny rozvoj v týchto 

oblastiach.  

Verejný obstarávateľ môže v závislosti od charakteru projektu požadovať minimálny počet 

zákaziek. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte. 

 

A2. Kompetencie projektového tímu  

Konzorcium architektov, konzultantov a/alebo projektových tímov musí mať príslušné 

kompetencie a skúsenosti v každej z týchto oblastí, za ktoré by jeho členovia boli v rámci 

zákazky zodpovední (zvoľte podľa toho, čo je vhodné pre konkrétnu zákazku): 

– riadenie stavebných zákaziek, ktoré v súvislosti s týmito aspektami (doplní sa tými prvkami, 

ktoré verejný obstarávateľ považuje za dôležité a ktoré nie sú zahrnuté v ďalšom texte) 

zabezpečili environmentálne vlastnosti nad rámec minimálnych požiadaviek uvedených 

v stavebnom poriadku (uveďte, či na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej alebo inej úrovni), 

– návrh energeticky hospodárneho plášťa budovy a služieb v rámci projektov novostavieb 

a/alebo obnov (zvoľte podľa potreby) vrátane, ak sú k dispozícii, nameraných údajov 

o energetickej hospodárnosti na m2 z dokončených projektov vrátane vykurovania, chladenia, 

osvetlenia, teplej vody a pomocných zariadení, 

– špecifikácia a návrh zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo na vysoko 

účinnú výrobu energie, 

– montáž systémov na monitorovanie spotreby energie v budovách (BEMS), poskytovanie 

informácií používateľom budovy o tom, ako ich možno používať a ich využívanie na 

zisťovanie modelov spotreby energie v budovách, 

– projekt vodovodných inštalácií s efektívnou spotrebou vody vrátane nameranej spotreby 

vody na zamestnanca z dokončených projektov, 

– bioklimatická architektúra a pasívny dizajn s cieľom dosiahnuť dobrú tepelnú a optickú 

pohodu, prirodzené čistenie vzduchu atď., 

– posúdenie environmentálnych vlastností budovy pomocou systémov hodnotenia a 

certifikácie budov uplatňujúcich viac kritérií,  

– špecifikácia, obstarávanie a inštalácia stavebných materiálov s malým environmentálnym 

vplyvom. Zahrnúť odkaz na vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach výrobku v súlade 

s ISO 14025 alebo EN 15804.  

– používanie komplexných nástrojov pri projektovaní a špecifikácii budov s lepšími 

environmentálnymi vlastnosťami vrátane nákladov na životný cyklus (LCC) a posudzovania 

životného cyklu (LCA). Porovnávacie štúdie v súlade s normami ISO 14040/14044 alebo 

EN 15978 

– projekt, špecifikácia a monitorovanie zamerané na denné osvetlenie a oslnenie, tepelnú 

pohodu a kvalitu vnútorného ovzdušia 

– príprava a zavedenie plánov dopravy zamestnancov do zamestnania vrátane infraštruktúry 

pre vozidlá s nízkymi emisiami a bicykle  
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Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a neustály profesionálny rozvoj v týchto 

oblastiach.  

Verejný obstarávateľ môže v závislosti od charakteru projektu požadovať minimálny počet 

zákaziek. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte. 

A3. Kompetencie hlavného dodávateľa stavby a špecializovaných dodávateľov.  

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania na hlavného dodávateľa 

alebo v prípade obstarávania špecializovaných dodávateľov, pokiaľ ide napr. o demoláciu či 

spoločnosti poskytujúce energetické služby.  

Dodávateľ stavby musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v oblasti realizácie stavebných 

zákaziek, v prípade ktorých sa preukázalo, že sa dosiahli zlepšené environmentálne vlastnosti.  

V prípade zákaziek na projekt a výstavbu bude pre vybraný projektový tím relevantné aj 

kritérium A1. 

Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá GPP): 

– návrh energeticky hospodárneho plášťa budovy a služieb v rámci projektov novostavieb 

alebo obnov (zvoľte podľa potreby) vrátane, ak sú k dispozícii, nameraných údajov o spotrebe 

energie na m2 z dokončených projektov vrátane vykurovania, chladenia, osvetlenia, teplej vody 

a pomocných zariadení. Toto sa bude uplatňovať v súvislosti s projektmi na novostavbu 

a/alebo obnovu (zvoľte podľa potreby), 

– montáž systémov na monitorovanie spotreby energie v budovách (BEMS) a poskytovanie 

informácií správcom budovy o tom, ako fungujú, 

– montáž vodovodných inštalácií s efektívnou spotrebou vody vrátane nameranej spotreby 

vody na zamestnanca z dokončených projektov, 

– obstarávanie, montáž a overenie stavebných materiálov s nízkym environmentálnym 

vplyvom,  

– úspešné vykonávanie plánov riadenia demolácie a plánov nakladania s odpadom s cieľom 

minimalizovať vznik odpadu. Výber a znalosti o možnostiach spracovania mimo staveniska. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte a ich skúsenosťami v súvislosti s príslušnými projektami. 

A3. Kompetencie hlavného dodávateľa stavby a špecializovaných dodávateľov. 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania na hlavného dodávateľa 

alebo v prípade obstarávania špecializovaných dodávateľov, pokiaľ ide napr. o demoláciu či 

spoločnosti poskytujúce energetické služby.  

Dodávateľ stavby musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v oblasti realizácie stavebných 

zákaziek, v prípade ktorých sa preukázalo, že sa dosiahli zlepšené environmentálne vlastnosti.  

V prípade zákaziek na projekt a výstavbu bude pre vybraný projektový tím relevantné aj 

kritérium A1. 

Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá GPP): 

– návrh energeticky hospodárneho plášťa budovy a služieb vrátane, ak sú k dispozícii, 

nameraných údajov o spotrebe energie na m2 z dokončených projektov vrátane vykurovania, 

chladenia, osvetlenia, teplej vody a pomocných zariadení. Toto sa bude uplatňovať v súvislosti 

s projektmi na novostavbu a/alebo obnovu (zvoľte podľa potreby), 

– montáž, uvedenie do prevádzky a (v prípade potreby) nepretržitá prevádzka/údržba zariadení 

na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo na vysoko účinnú výrobu energie, 

– montáž systémov na monitorovanie spotreby energie v budovách (BEMS) a poskytovanie 

informácií správcom budovy o tom, ako fungujú, 

– montáž vodovodných inštalácií s efektívnou spotrebou vody vrátane nameranej spotreby 

vody na zamestnanca z dokončených projektov, 

– fungovanie prvkov pasívneho dizajnu na dosiahnutie nízkej spotreby energie a dobrej 

tepelnej a optickej pohody atď. preukázané štúdiami po začatí užívania budovy, 

– obstarávanie, montáž a overenie stavebných materiálov s nízkym environmentálnym 

vplyvom, Riadenie dodávateľského reťazca na zabezpečenie súladu so systémami hodnotenia 

budovy a certifikácie a na podporu modelových stratégií efektívneho využívania zdrojov, 

– úspešné vykonávanie plánov nakladania s odpadom na búranisku s cieľom minimalizovať 

vznik odpadu. Výber a znalosti o možnostiach spracovania mimo staveniska. 
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– Montáž prvkov, ktorými sa rieši denné osvetlenie a oslnenie, tepelná pohoda a kvalita 

vnútorného ovzdušia 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na predchádzajúce zákazky v posledných 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Podložené budú dôkazmi a údajmi z: 

 auditu uskutočneného treťou stranou,  

 auditu po začatí používania budovy,  

 analýzy LCA/LCC a/alebo  

 údajov zhromaždených z monitorovania  

Doplnené budú životopismi pracovníkov, ktorí budú pracovať na projekte a ich skúsenosťami 

v súvislosti s príslušnými projektami. 

A4. Kompetencie dodávateľov a realitných developerov pri zákazkách zadávaných 

metódou DBO 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania dodávateľa alebo 

realitného developera, ktorý bude budovu prevádzkovať, v prípade verejných zákaziek 

zadávaných metódou DBO.  

Dodávateľ musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti s riadením výstavby a prevádzky 

kancelárskych budov, v prípade ktorých bolo preukázané, že dosiahli zlepšené 

environmentálne vlastnosti. Pre vybraný projektový tím bude relevantné aj kritérium A1. 

Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá GPP): 

– riadenie projektových tímov s cieľom získať povolenie a uskutočniť výstavbu kancelárskych 

budov, ktoré spĺňajú požiadavky klienta na funkčnú spôsobilosť vrátane verejných zákaziek 

zadávaných metódou DBO,  

– riadenie hlavných dodávateľov výstavby kancelárskych budov, ktoré majú zlepšené 

environmentálne vlastnosti a to aj v rámci verejných zákaziek zadávaných metódou DBO, 

– priebežná správa zariadení s cieľom optimalizovať vlastnosti kancelárskych budov vrátane 

využívania systémov ako napr. BEMS, uzavretia zmlúv s manažérmi v oblasti energetiky 

a priebežného monitorovania/podávania správ o výkonnosti. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné predchádzajúce projekty a zákazky za 

posledných 5 rokov, v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú 

životopismi pracovníkov, ktorí budú pracovať na projekte a ich skúsenosťami v súvislosti s 

príslušnými projektami. 

A4. Kompetencie dodávateľov a realitných developerov pri zákazkách zadávaných 

metódou DBO 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania dodávateľa alebo 

realitného developera, ktorý bude budovu prevádzkovať, v prípade verejných zákaziek 

zadávaných metódou DBO.  

Dodávateľ musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti s riadením výstavby a prevádzky 

kancelárskych budov, v prípade ktorých bolo preukázané, že dosiahli zlepšené 

environmentálne vlastnosti. Pre vybraný projektový tím bude relevantné aj kritérium A1. 

Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá GPP): 

– riadenie projektových tímov s cieľom získať povolenie a uskutočniť výstavbu kancelárskych 

budov, ktoré spĺňajú požiadavky klienta na funkčnú spôsobilosť vrátane verejných zákaziek 

zadávaných metódou DBO,  

– riadenie hlavných dodávateľov výstavby kancelárskych budov, ktoré majú lepšie 

environmentálne vlastnosti vrátane verejných zákaziek zadávaných metódou DBO, 

– riadenie projektových tímov a/alebo hlavných dodávateľov s cieľom získať hodnotenia podľa 

systémov hodnotenia a certifikácie budov uplatňujúcich viac kritérií, 

– priebežná správa zariadení s cieľom optimalizovať vlastnosti kancelárskych budov vrátane 

využívania systémov ako napr. BEMS, uzavretia zmlúv s manažérmi v oblasti energetiky 

a priebežného monitorovania/podávania správ o výkonnosti. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné predchádzajúce projekty a zákazky za 

posledných 5 rokov, v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú 
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životopismi pracovníkov, ktorí budú pracovať na projekte a ich skúsenosťami v súvislosti s 

príslušnými projektami. 

 

A5. Systém energetického manažérstva 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania v prípade obstarávania developera a/alebo prevádzkovateľa (správcu zariadení) kancelárskej budovy.  

Dodávateľ alebo realitný developer v prípade verejných zákaziek zadávaných metódou DBO, ktorý bude prevádzkovať budovu, musí byť schopný preukázať skúsenosti so zavádzaním 

systémov energetického manažérstva pre staveniská, ako napr. ISO 50001 alebo ekvivalentný systém, v rámci dohôd o správe zariadení. 

Overovanie:  

Dodávateľ alebo realitný developer v prípade verejných zákaziek zadávaných metódou DBO predloží certifikáciu systému manažérstva pre staveniská, ktoré prevádzkovali alebo prevádzkujú 

v priebehu posledných troch rokov.  

 

Dodatočné poznámky: 

 Na hodnotenie poradcov, projektových tímov a dodávateľov je potrebný skúsený hodnotiaci výbor. Môže byť vhodné priviesť externých odborníkov, čo môže 

zahŕňať vymenovanie projektového manažéra a zriadenie výboru s poznatkami a skúsenosťami na posúdenie skúseností súťažiacich dodávateľov. Zoznamy uvedené 

vo výberovom kritériu 1 a 2 sú orientačné a mali by sa prispôsobiť projektu a fáze obstarávania.  

 V reforme smerníc o verejnom obstarávaní
6
 
7
 (uverejnených v Úradnom vestníku 28. marca 2014 a vyžadujúcich transpozíciu členskými štátmi do 24 mesiacov) sa 

výslovne uvádza (článok 66 smernice 2014/24/EÚ), že organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie danej zákazky (ak kvalita určených 

zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia zákazky) môže predstavovať kritérium pre zadanie zákazky. V prípade zložitých zákaziek, akými sú 

stavebné zákazky, možno spravidla očakávať, že kvalita projektových manažérov, projektového tímu, odborných konzultantov a dodávateľov môže mať značný 

vplyv na realizáciu projektu. Upozorňujeme, že vzdelanie a odborné kvalifikácie poskytovateľa služieb alebo dodávateľa alebo riadiacich pracovníkov podniku 

možno hodnotiť v postupe verejného obstarávania len raz, a to buď vo fáze výberu, alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk (príloha XII časť 2 

smernice 2014/24/EÚ). 

 

                                                           
6 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
  

7 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.
 



 

14 

 

B. Podrobné požiadavky týkajúce sa projektu a vlastností 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

B1. Minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť  

Odporúča sa komunikovať s príslušným miestnym 

stavebným úradom, ktorý bude vedieť poskytnúť 

usmernenie k tomu, aké najvhodnejšie referenčné 

kritérium pre hospodárnosť treba použiť. 

Vypočítaná energetická hospodárnosť 

kancelárskej budovy musí spĺňať nasledujúce 

požiadavky, ktoré môžu byť stanovené vo vzťahu 

buď k energetickej hospodárnosti, alebo 

k nákladom: 

Možnosť 1: Energetická hospodárnosť: 

o V prípade projektov novostavieb 

energetický certifikát (EPC) triedy C 

alebo trojnásobok medznej hodnoty 

v kWh/m28 pre najlepšiu triedu alebo 

maximálne 135 kWh/m2 (podľa toho, 

ktorá hodnota je najprísnejšia),  

V prípade významnejších obnov EPC 

triedy D alebo štvornásobok medznej 

hodnoty v kWh/m2 pre najlepšiu triedu 

alebo maximálne 170 kWh/m2 (podľa 

toho, ktorá hodnota je najprísnejšia), 

Možnosť 2: Nákladovo optimálna hospodárnosť  

 

o V prípade projektov na novostavby 

a projektov významných obnov 

nákladovo optimálna spotreba 

primárnej energie pre verejné 

kancelárske budovy vyjadrená 

v kWh/m2 a vypočítaná podľa 

B1. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť  

Odporúča sa komunikovať s príslušným miestnym stavebným úradom, ktorý bude vedieť poskytnúť usmernenie k tomu, aké najvhodnejšie 

referenčné kritérium pre hospodárnosť treba použiť. 

Vypočítaná energetická hospodárnosť kancelárskej budovy musí spĺňať tieto požiadavky:  

o V prípade projektov novostavieb energetický certifikát (EPC) triedy C alebo dvojnásobok medznej hodnoty8 v kWh/m2 pre 

najlepšiu triedu alebo maximálne 100 kWh/m2 (podľa toho, ktorá hodnota je najprísnejšia),  

o V prípade významnejších obnov EPC triedy D alebo trojnásobok medznej hodnoty8 v kWh/m2 pre najlepšiu triedu alebo 

maximálne 135 kWh/m2 (podľa toho, ktorá hodnota je najprísnejšia), 

Ak vnútroštátna minimálna požiadavka alebo vnútroštátna požiadavka na „budovy s takmer nulovou spotrebou energie“ od 31. decembra 

2018 je prísnejšia než požiadavky uvedené vyššie, použije sa namiesto toho kritérium na vyhodnotenie ponúk B8.1 s cieľom ešte viac 

podporiť lepšiu nákladovo efektívnu hospodárnosť a významné obnovy. Na účely požadovania príspevkov z energetických technológií 

s nízkymi a nulovými emisiami CO2 sa môže tiež použiť technická špecifikácia B9. 

Na potvrdenie tepelnej účinnosti a účinnosti chladenia sa použije dynamický model simulácie tepelnej pohody v súlade s hodinovou metódou 

podľa normy ISO 13790 alebo rovnocennou metódou. Pri významnejších obnovách sa použijú vstupné údaje o skúmanej stavbe budovy.  

Overovanie: 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou desigh–build alebo DBO predloží informácie preukazujúce, že návrh 

budovy, ktorý sa predkladá miestnemu stavebnému úradu na povolenie, spĺňa požiadavky GPP, 

ktoré zahŕňajú energetickú hospodárnosť budovy vypočítanú podľa normy EN 15603 alebo rovnocenného predpisu alebo podľa vnútroštátnej 

metodiky výpočtu platnej v mieste, kde sa budova nachádza. Potvrdené to musí byť výsledkami modelovania podľa normy ISO 13790 alebo 

rovnocennej normy. 

Výpočty musia byť overené buď príslušným orgánom6 alebo hodnotiteľom budovy certifikovaným na používanie príslušných metodík 

a metód výpočtu. 

                                                           
8 

Medzná hodnota predstavuje najvyššiu spotrebu energie (vyjadrená v kWh/m2), ktorá je povolená v rámci triedy EPC.  
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metodiky uvedenej v delegovanom 

nariadení Komisie č. 244/2012.  

Ak je vnútroštátna minimálna požiadavka 

prísnejšia ako tieto požiadavky, použije sa 

namiesto tohto kritéria kritérium na vyhodnotenie 

ponúk 8.1 s cieľom ešte viac podporiť lepšiu 

nákladovo efektívnu hospodárnosť. 

Overovanie: 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky 

zadávanej metódou design–build alebo DBO 

informácie preukazujúce, že návrh budovy, ktorý 

sa predkladá miestnemu stavebnému úradu na 

povolenie, spĺňa požiadavky GPP,  

ktoré zahŕňajú energetickú hospodárnosť budovy 

vypočítanú podľa normy EN 15603 alebo 

rovnocenného predpisu alebo podľa vnútroštátnej 

metodiky výpočtu platnej v mieste, kde sa 

budova nachádza. Výpočet nákladovej 

optimálnosti sa uvedie dodatočne na základe 

uvedenej metodiky. Výpočty overí buď príslušný 

orgán9, alebo hodnotiteľ budovy certifikovaný na 

používanie uvedenej metodiky. 

 

 

B2. Systémy regulovania osvetlenia 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Odporúča sa, aby sa pri obstarávaní projektu na svietidlá a osvetlenie uviedol odkaz na kritériá GPP EÚ pre vnútorné osvetlenie. 

Ak v členskom štáte neexistuje minimálna požiadavka na systémy regulovania osvetlenia alebo nie sú vo vnútroštátnej metóde výpočtu zohľadnené, musia byť nainštalované fotobunky v súlade 

s technickou špecifikáciou 3.2.3 kritérií GPP EÚ pre vnútorné osvetlenie (uverejnené v roku 2012). Kritériá GPP EÚ pre vnútorné osvetlenie sú k dispozícii na tejto adrese: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf 

Okrem toho používatelia budovy musia byť schopní ovládať alebo vyradiť systémy osvetlenia v miestnych zónach alebo miestnostiach v budove.  

Overovanie:  

                                                           
9 

Príslušný orgán je vnútroštátny, regionálny alebo miestny orgán určený na vykonávanie nezávislej kontroly minimálnej energetickej hospodárnosti budov, energetických certifikátov 

a inšpekcií budovy.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf
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Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predloží technické špecifikácie pre systémy regulovania osvetlenia, ktoré sa majú inštalovať. 

Overovanie týkajúce sa uvedenia do prevádzky a odovzdania sa uvádza v oddiele F3.  

B3. Systém energetického manažérstva budovy 

Systém energetického manažérstva budovy 

(BEMS) musí byť nainštalovaný a uvedený do 

prevádzky, aby používateľom budovy a správcom 

zariadení poskytoval informácie v reálnom čase 

o spotrebe energie v budove pomocou sústavy 

snímačov a merania energie minimálne každú 

polhodinu.  

Používateľské rozhranie musí používateľom 

budovy a správcom zariadení umožňovať 

stiahnuť získané informácie o využívaní energie 

v budovách a analyzovať ich bez potreby 

zložitého zaškolenia.  

Činnosť kľúčových aspektov budovy, ktoré 

možno pomocou tohto systému regulovať, t. j. 

osvetlenie, vykurovanie, chladenie, sa musí dať 

ľahko nastaviť.  

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky 

zadávanej metódou design-build alebo DBO 

predloží technické špecifikácie pre BEMS 

vrátane informácií o používateľskom rozhraní. 

Okrem toho musí tiež preukázať, ako budú 

informácie zobrazené, oznamované 

a sprístupnené minimálne správcom zariadení 

a/alebo energetickým manažérom budovy.  

 

B3. Systém energetického manažérstva budovy 

Systém energetického manažérstva budovy (BEMS) musí byť nainštalovaný a uvedený do prevádzky, aby používateľom budovy a správcom 

zariadení poskytoval informácie v reálnom čase o spotrebe energie v budove pomocou sústavy snímačov a merania energie minimálne každú 

polhodinu.  

Používateľské rozhranie musí používateľom budovy a správcom zariadení umožňovať stiahnuť získané informácie o využívaní energie 

v budovách a analyzovať ich bez potreby zložitého zaškolenia. Používatelia budovy musia byť schopní v zónach budovy nastaviť príjemné 

podmienky. 

Činnosť kľúčových aspektov budovy, ktoré možno pomocou tohto systému regulovať, t. j. osvetlenie, vykurovanie, chladenie, sa musí dať 

ľahko nastaviť. Systém musí ďalej umožňovať:  

 analýzu a reguláciu využívania energie v jednotlivých zónach budovy (minimálne v prípade vykurovania, chladenia, osvetlenia), 

 optimalizáciu hospodárnosti podľa podmienok prostredia vo vnútri a mimo budovy a 

 zistenie príčin akýchkoľvek odchýlok od navrhnutej výkonnosti.  

 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predloží technické špecifikácie pre BEMS 

vrátane informácií o používateľskom rozhraní. Okrem toho musí tiež preukázať, ako budú informácie zobrazené, oznamované a sprístupnené 

minimálne správcom zariadení a/alebo energetickým manažérom budovy.  

B4. Zdroje energie s nízkymi alebo nulovými 

emisiami CO2 

Ak sa budova nachádza na mieste, kde by sa 

mohla využiť možnosť pripojenia na vysoko 

účinné a nákladovo efektívne alternatívne 

energetické systémy, energetické systémy budovy 

musia byť navrhnuté tak, aby sa mohli k takejto 

infraštruktúre pripojiť.  

B4. Zdroje energie s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2 

Minimálne 10 % spotreby primárnej energie budovy musí byť dodaných/vyrobených miestnymi zdrojmi obnoviteľnej energie alebo vysoko 

účinnými a nákladovo efektívnymi alternatívnymi systémami inštalovanými v areáli budovy alebo spoločnými s inými budovami.  

Minimálna požiadavka sa môže líšiť v závislosti od miestnych podmienok. Mohla by sa stanoviť so zreteľom na politiky územného plánovania 

a/alebo určenie predbežnej štúdie na stanovenie rozsahu projektu pre stavenisko. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predloží projekty a nákresy energetických 
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Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky 

zadávanej metódou design-build alebo DBO musí 

zistiť, kde sa existujúca infraštruktúra nachádza 

a určiť, či by z environmentálneho hľadiska bolo 

prospešné pripojiť budovu k tejto infraštruktúre. 

Musia sa vyčísliť úspory primárnej energie.  

 

  

systémov, ktoré sa majú nainštalovať, spolu s výpočtami ich modelovej výroby energie a čistého prínosu k využívaniu primárnej energie 

budovy.  

B5. Plán dopravy zamestnancov do 

zamestnania a infraštruktúra 

Kritérium týkajúce sa plánu dopravy 

zamestnancov do zamestnania možno spojiť 

s kritériom na vyhodnotenie ponúk posudzujúcim 

kvalitu plánu. 

Po porade s verejným obstarávateľom, úradom 

pre územné plánovanie a príslušnými 

poskytovateľmi infraštruktúry sa pre budovu 

vypracuje plán dopravy zamestnancov do 

zamestnania. V pláne budú uvedené osobitné 

opatrenia, ktoré pri zohľadnení miestnej situácie 

môžu znížiť potrebu dochádzky do zamestnania 

v budove súkromným vozidlom a podporovať 

využívanie udržateľnejších druhov dopravy, 

zahŕňať cyklistiku a chôdzu, verejnú dopravu, 

nízkoemisné vozidlá a spoločné využívanie 

vozidiel.  

Ako minimum musí byť v projekte budovy 

zahrnutá bezpečná, krytá a ľahko dostupná 

úschovňa bicyklov. Počet priestorov by sa mal 

stanoviť so zreteľom na miestne zvyklosti 

alebo systém hodnotenia budovy 

s prihliadnutím na možný predpokladaný 

nárast na základe uplatňovania plánu 

dopravy zamestnancov do zamestnania. 

Overovanie:  

Projektové tímy alebo dodávatelia predložia 

B5. Plán dopravy zamestnancov do zamestnania a infraštruktúra 

Kritérium týkajúce sa plánu dopravy zamestnancov do zamestnania možno spojiť s kritériom na vyhodnotenie ponúk posudzujúcim kvalitu 

plánu. 

Po porade s verejným obstarávateľom, úradom pre územné plánovanie a príslušnými poskytovateľmi infraštruktúry sa pre budovu vypracuje 

plán dopravy zamestnancov do zamestnania. V pláne budú uvedené osobitné opatrenia, ktoré pri zohľadnení miestnej situácie môžu znížiť 

potrebu dochádzky do zamestnania v budove súkromným vozidlom a podporovať využívanie udržateľnejších druhov dopravy, zahŕňať 

cyklistiku a chôdzu, verejnú dopravu, nízkoemisné vozidlá a spoločné využívanie vozidiel.  

Ako minimum musia byť v projekte budovy zahrnuté minimálne priestory a infraštruktúra pre tieto druhy dopravy: 

 elektrické vozidlá: vyhradené parkovacie priestory spolu s príslušnými elektrickými nabíjacími stanicami, 

 úschova bicyklov: bezpečná a ľahko dostupná úschovňa bicyklov s nabíjacími stanicami pre elektrobicykle.  

Počet priestorov by sa mal stanoviť so zreteľom na miestne zvyklosti alebo požiadavky systému hodnotenia budovy. 

Overovanie:  

Projektové tímy alebo dodávatelia predložia plány budovy znázorňujúce priestor resp. priestory, ktoré sa poskytnú na úschovu vozidiel na 

elektrický pohon a bicyklov a príslušné servisné miesta. Uvedú sa aj predpoklady, z ktorých sa vychádzalo pri odhadoch poskytnutého 

priestoru. Projektové tímy alebo dodávatelia uvedú náčrt plánu dopravy zamestnancov do zamestnania.  
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plány budovy znázorňujúce priestor resp. 

priestory, ktoré sa poskytnú na úschovu vozidiel 

na elektrický pohon a bicyklov a príslušné 

servisné miesta. Uvedú sa aj predpoklady, 

z ktorých sa vychádzalo pri odhadoch 

poskytnutého priestoru. Projektové tímy alebo 

dodávatelia uvedú náčrt plánu dopravy 

zamestnancov do zamestnania.  

B5. Uskladnenie recyklovateľného odpadu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

V rámci budovy alebo areálu budovy sa poskytne vyhradený priestor na skladovanie s cieľom umožniť používateľom budovy separovanie recyklovateľných materiálov a výrobkov po skončení 

životnosti (podľa požiadaviek v oddiele F5).  

Veľkosť zberného(-ých) priestoru(-ov) pre odpad bude vychádzať z predpokladanej úrovne obsadenosti budovy v záujme zabezpečenia dostatočného počtu kontajnerov na účely maximalizácie 

recyklácie a spracovania zvyškového odpadu.  

Overovanie:  

Projektové tímy alebo dodávatelia predložia plány budovy znázorňujúce priestor(-y) určené na separovanie a zber odpadu, ako aj predpoklady, z ktorých sa vychádzalo pri odhade poskytnutého 

priestoru. 

B6. Zariadenia na úsporu vody 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Všetky sanitárne a kuchynské zariadenia používajúce vodu musia byť vybavené príslušenstvom na efektívnu spotrebu vody v súlade s kritériami pre zdravotnotechnické armatúry a splachovacie 

záchody a pisoáre: 

Kritériá GPP EÚ pre zdravotnotechnické armatúry: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/SK.pdf  

Kritériá GPP EÚ pre splachovacie záchody a pisoáre: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_sk.pdf  

Overovanie:  

Pozri príslušné dokumenty s kritériami GPP EÚ 

B7.1 Podmienky tepelnej pohody 

Navrhované hodnoty vnútornej teploty 

(minimálna teplota v miestnosti v zime, 

maximálna teplota v miestnosti v lete) pre 

kancelársku budovu musia zodpovedať aspoň 

kategórii II v súlade s normou EN 15251 alebo 

rovnocenným predpisom. V prípade mechanicky 

chladených budov pozri prílohu A1 a v prípade 

pasívne chladených budov prílohu A2. 

B7.1 Podmienky tepelnej pohody 

Navrhované hodnoty vnútornej teploty (minimálna teplota v miestnosti v zime, maximálna teplota v miestnosti v lete) pre kancelársku 

budovu musia zodpovedať aspoň kategórii I v súlade s normou EN 15251 alebo rovnocenným predpisom. V prípade mechanicky chladených 

budov pozri prílohu A1 a v prípade pasívne chladených budov prílohu A2.  

Súlad sa preukáže pomocou dynamického modelu simulácie tepelnej pohody v súlade s hodinovou metódou podľa normy ISO 13790 alebo 

rovnocennou metódou.  

Overovanie:  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/SK.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_sk.pdf
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Overovanie:  

Projektové tímy alebo dodávateľ v prípade 

zákazky zadávanej metódou design-build alebo 

DBO predložia modelové údaje pre teploty 

v miestnosti. 

Projektové tímy alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predložia modelové údaje pre teploty 

v miestnosti. 

B7.2 Regulovanie denného osvetlenia 

a oslnenia 

Využiteľný kancelársky priestor musí na 80 % 

využiteľnej podlahovej plochy dosahovať 

priemerný faktor denného osvetlenia 1,5 % pre 

vonkajšie steny a 0,7 % pre vnútorné steny. 

Obidve hodnoty sa merajú vo výške 

porovnávacej roviny, ktorú stanoví verejný 

obstarávateľ.  

Je potrebné identifikovať v budove miesta, ktoré 

môžu byť citlivé na oslnenie a musia byť 

špecifikované regulačné opatrenia zamerané na 

obmedzenie priameho alebo nepriameho oslnenia 

na týchto miestach.  

Overovanie:  

Projektové tímy alebo dodávateľ v prípade 

zákazky zadávanej metódou design-build alebo 

DBO poskytnú podmienky denného osvetlenia 

a identifikáciu oslnenia spolu so stratégiou 

regulácie oslnenia.  

 

 

B7.2 Regulovanie denného osvetlenia a oslnenia 

Dynamickým modelovaním sa preukáže, že počas roka pre využiteľný kancelársky priestor počas minimálne 55 % hodín pracovného času 

platí, že:  

 denná vnútorná osvetlenosť  

 hodnota indexu pravdepodobnosti oslnenia denným svetlom 



 

Obidve hodnoty sa merajú vo výške porovnávacej roviny, ktorú stanoví verejný obstarávateľ. Pravdepodobnosť oslnenia denným svetlom sa 

meria pre pohľad z okien na úrovni očí.  

Overovanie:  

Projektové tímy alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predložia súhrnnú správu pre úrovne 

denného osvetlenia a oslnenia vychádzajúcu z modelových údajov za jeden rok.  

B7.3 Ventilácia a kvalita ovzdušia 

Ventilačný systém musí byť špecifikovaný tak, 

aby zabezpečoval vnútorné ovzdušie s triedou 

kvality IDA 2 podľa normy EN 15251 alebo 

rovnocenného predpisu.  

B7.3 Ventilácia a kvalita ovzdušia 

Ventilačný systém musí byť špecifikovaný tak, aby bola zabezpečená kvalita ovzdušia triedy IDA 1 podľa normy EN 15251 alebo 

rovnocenného predpisu. 

V miestach so zlou kvalitou vonkajšieho ovzdušia musia byť ventilačné systémy budovy navrhnuté tak, aby sa zabezpečila dodávka čistého 
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V miestach so zlou kvalitou vonkajšieho 

ovzdušia musia byť ventilačné systémy budovy 

navrhnuté tak, aby sa zabezpečila dodávka 

čistého vzduchu do kancelárií v súlade s týmto 

kritériom:  

 na fasáde alebo fasádach vystavených 

rušným cestám (cesta bude uvedená vo 

výzve na predkladanie ponúk) nebude 

umiestnený žiadny prívod vzduchu. Ak 

to nie je možné, otvor musí byť 

umiestnený čo najvyššie nad zemou. 

Projekt musí byť okrem toho v súlade 

s usmernením A2.2 v norme EN 13779, 

 filtre ventilačného systému musia byť 

v súlade so špecifikáciami uvedenými 

v tabuľke A.5 normy EN 13779 alebo 

rovnocenného predpisu. 

Zlá kvalita ovzdušia je vymedzená ako vonkajšie 

ovzdušie (ODA) triedy 2 alebo 3 podľa normy 

EN 13779. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo dodávateľ v prípade 

zákazky zadávanej metódou DBO musí 

preukázať, že súlad budov s triedou kvality IDA 

podľa normy EN 15251 alebo rovnocenného 

predpisu. Predložia sa nákresy a plány 

ventilačných technických zariadení, v ktorých 

budú uvedené miesta nasávania vzduchu. Tieto 

nákresy a plány je potrebné predložiť vo fáze 

podrobného plánovania a po dokončení. Musia 

obsahovať aj údaje z monitorovania miestneho 

ovzdušia od miestneho verejného orgánu 

umožňujúce klasifikáciu miesta podľa normy 

EN 13779.  

vzduchu do kancelárií v súlade s týmto kritériom: 

 prívody vzduchu musia byť umiestnené najmenej 20 m10 od zdrojov zlej kvality vzduchu (ako je vymedzené ďalej v texte). Ak to 

nie je možné, otvor musí byť umiestnený čo najvyššie nad zemou. Projekt musí byť okrem toho v súlade s usmernením A2.2 

v norme EN 13779, 

 filtre ventilačného systému musia byť v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke A.5 normy EN 13779 alebo rovnocenného 

predpisu.  

Zlá kvalita ovzdušia je vymedzená ako vonkajšie ovzdušie (ODA) triedy 2 alebo 3 podľa normy EN 13779. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí preukázať, že súlad budov s triedou kvality IDA podľa 

normy EN 15251 alebo rovnocenného predpisu. Predložia sa nákresy a plány ventilačných technických zariadení, v ktorých budú uvedené 

miesta nasávania vzduchu. Tieto nákresy a plány je potrebné predložiť vo fáze podrobného plánovania a po dokončení. Predložia aj údaje 

z monitorovania miestneho ovzdušia od miestneho verejného orgánu umožňujúce klasifikáciu miesta podľa normy EN 13779. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

                                                           
10 

Mala by to byť geometrická vzdialenosť meraná nad plochou verejného priestranstva a budovy a nie lineárna vzdialenosť od jedného bodu k druhému. Niekedy sa to môže v CAD simulácii 

označovať ako viacnásobná alebo lomená čiara alebo polyčiara.
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B8.1 Minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť  

Toto kritérium dopĺňa a podporuje ďalšie 

zlepšenie hospodárnosti nad rámec požiadaviek 

stanovených v kritériu B1. 

Verejný obstarávateľ pridelí na základe 

požiadaviek v kritériu B1 body podľa 

modelového zlepšenia energetickej hospodárnosti 

budovy. Mohlo by sa pri tom vychádzať 

z hodnotenia v energetickom certifikáte, alebo by 

zlepšovanie hospodárnosti mohlo byť 

odstupňované po 15 kWh/m2. 

Overovanie:  

pozri kritérium B1. 

 

B8.1 Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť  

Toto kritérium dopĺňa a podporuje ďalšie zlepšenie hospodárnosti nad rámec požiadaviek stanovených v kritériu B1. 

Obstarávateľ pridelí body podľa modelového zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy buď: 

o úmerne podľa toho, ako sa navrhovaný projekt približuje vnútroštátnym požiadavkám členských štátov k takmer nulovej spotrebe 

energie v kWh/m2 alebo, ak tieto požiadavky nie sú stanovené, 

o na základe porovnania návrhov stavebných riešení, ktoré v závislosti od platných vnútroštátnych minimálnych požiadaviek, majú 

spotrebu primárnej energie: 

i) v prípade obnov: do 100 kWh/m2 

ii) v prípade novostavieb: do 60 kWh/m2 

Body by sa mohli prideľovať odstupňovane podľa zlepšenia hospodárnosti po 15 kWh/m2. Vo všetkých prípadoch výsledkom kombinácie 

opatrení používaných na dosiahnutie tejto hospodárnosti musí byť kladná čistá súčasná hodnota vypočítaná podľa metodiky nákladovej 

optimálnosti pre budovy verejného sektora v súlade s metodikou uvedenou v delegovanom nariadení Komisie č. 244/2012.  

Overovanie:  

pozri kritérium B1. 

B8.2 Potenciál globálneho otepľovania v priebehu životného cyklu budovy  

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Body sa pridelia, ak je kritérium na vyhodnotenie ponúk B10.1 pre vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach výrobku zahrnuté aj vo výzve na predkladanie ponúk. Potenciál globálneho 

otepľovania (GWP)11 predpokladanej energetickej hospodárnosti budov sa vypočítava pre prevádzkovú životnosť použitú v kritériu B10.1. Výsledky GWP pre kritériá B1 a B10.1 sa spočítajú. 

Body sa pridelia uchádzačom s najnižším celkovým GWP.  

Overovanie:  

Na výpočet GWP sa použijú údaje o hospodárnosti z overenia kritéria B1 a B10.1. Údaje a výpočty sa uvedú v súhrnnej forme.  

 B9. Zdroje energie s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2 

Toto kritérium dopĺňa a podporuje zlepšenie hospodárnosti nad rámec požiadaviek stanovených v kritériu B4. 

Obstarávateľ pridelí body úmerne k dodatočnej spotrebe primárnej energie budovy, ktorá má byť dodaná/vyrobená miestnymi zdrojmi 

obnoviteľnej energie alebo vysoko účinnými alternatívnymi systémami inštalovanými v areáli budovy, alebo ktoré sú spoločné s inými 

budovami.  

Overovanie:  

Projektový tím (v prípade, keď ide o súťaž návrhov projektov) alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo 

DBO predloží projekty a výkresy energetických systémov, ktoré sa majú inštalovať, spolu s výpočtami ich modelovej výroby energie 

                                                           
11 

Ak výstup z kritéria B1 je v kWh, potom sa uskutoční konverzia na GWP pomocou emisných faktorov pre mix elektrickej energie a palív používaných ako je uvedené v pravidlách pre 

kategórie výrobkov pre systém EPD.
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a čistého podielu na spotrebe primárnej energie budovy. 

 

B10.1 Vlastnosti hlavných stavebných prvkov: 

Zlúčenie vyhlásení o environmentálnych 

vlastnostiach výrobku (EPD) 

Toto kritérium sa použije spolu s hlavným 

kritériom na vyhodnotenie ponúk B8. Minimálne 

požiadavky na energetickú hospodárnosť 

s cieľom zohľadniť fázu používania budovy. 

Toto kritérium možno uplatniť len v prípade, keď 

sa uchádzačom má poskytnúť výkaz výmer12 pre 

referenčnú budovu ako základ na porovnanie, 

alebo keď sa návrhy predložené jednotlivými 

uchádzačmi majú porovnať v priebehu súťažného 

ponukového konania. 

Počas postupu verejného obstarávania je 

potrebné sa riadiť ďalším technickým 

usmernením, ako je uvedené v prílohe 1 (možnosť 

EPD).  

Technický hodnotiteľ špecializovaný na 

hodnotenie LCA pomôže pri príprave výzvy na 

predkladanie ponúk a kriticky preskúma 

predložené dokumenty. 

Obstarávateľ pridelí body podľa zlepšenia 

vlastností z hľadiska životného cyklu hlavných 

stavebných prvkov uvedených v tabuľke 

a. v porovnaní s referenčnou budovou alebo 

inými súťažnými projektmi. Zlepšenie musí byť v 

súlade s možnosťou 1 (založenou na EPD), 

uvedenou ďalej. Základ pre porovnanie 

a možnosť, ktorá sa má použiť, musia byť 

špecifikované vo výzve na predkladanie ponúk.  

Tabuľka a. Rozsah stavebných prvkov, ktoré sa 

majú hodnotiť 

Novostavba Obnova 

B10.1 Vlastnosti hlavných stavebných prvkov: Posudzovanie životného cyklu (LCA) 

Ak sa použije toto kritérium, ako hlavné kritérium na vyhodnotenie ponúk sa použije kritérium B8. Minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť sa nepoužijú, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu fázy používania budovy. 

Toto kritérium možno uplatniť len v prípade, keď sa uchádzačom má poskytnúť výkaz výmer8 pre referenčnú budovu ako základ na 

porovnanie, alebo ak sa projekty predložené rôznymi uchádzačmi majú porovnať v priebehu súťažného ponukového konania. 

Počas postupu verejného obstarávania je potrebné sa riadiť ďalším technickým usmernením, ako je uvedené v prílohe 2 (možnosti LCA).  

Technický hodnotiteľ špecializovaný na hodnotenie LCA pomôže pri príprave výzvy na predkladanie ponúk a kriticky preskúma predložené 

dokumenty. 

Obstarávateľ pridelí body podľa zlepšenia vlastností hlavných stavebných prvkov v priebehu životného cyklu uvedených v tabuľke 

b. v porovnaní s referenčnou budovou alebo inými súťažnými projektmi. Zlepšenie musí byť v súlade s možnosťou 2 (na základe LCA) 

uvedenou ďalej. Základ pre porovnanie a možnosť, ktorá sa má použiť, musia byť špecifikované vo výzve na predkladanie ponúk.  

Tabuľka b. Rozsah stavebných prvkov, ktoré sa majú posúdiť 

Novostavba Obnova 

 základy a spodná stavba  

 nosná rámová konštrukcia vrátane nosníkov, pilierov a panelov 

 vonkajšie steny, obklady a izolácia 

 podlahy a stropy 

 vnútorné steny 

 okná 

 strechy 

 vonkajšie steny, obklady a izolácia 

 rekonštrukcia strechy a izolácia 

 okná 

Ak sa plánujú ďalšie podlahy alebo rozširovanie budov, ktoré 

tvoria >25 % existujúcej využiteľnej podlahovej plochy, musí sa 

použiť aj zoznam prvkov pre novostavby. 

 

Vlastnosti sa hodnotia posudzovaním životného cyklu (LCA) budovy v súlade s normami ISO 14040/14044 alebo EN 15978. Vo výzve na 

predkladanie ponúk sa určí, ktorá z týchto metód sa použije na hodnotenie: 

i) výsledky podľa kategórie vplyvu: súhrnná výsledná charakteristika každého ukazovateľa získaná pomocou špecifikovanej metódy 

LCA, 

ii) bodovanie na základe nástroja LCA: jednotné bodové ohodnotenie získané pomocou vnútroštátneho alebo regionálneho nástroja 

LCA pre budovy, ktoré používajú verejné orgány, 

iii) bodové ohodnotenie pomocou LCA v rámci systému hodnotenia budov: Normalizované a vážené bodovanie odvodené od kritéria 

založeného na LCA v rámci vnútroštátneho alebo regionálneho systému hodnotenia a certifikácie budovy, ktoré používajú verejné 

orgány. 

                                                           
12 

Výkaz výmer je vymedzený ako „zoznam položiek podrobne uvádzajúci opisy a definitívne množstvá prác zahrnutých v zákazke“ (RICS 2011).
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 základy a spodná 

stavba  

 nosná rámová 

konštrukcia 

vrátane 

nosníkov, 

pilierov 

a panelov 

 vonkajšie steny, 

obklady 

a izolácia 

 podlahy a stropy 

 vnútorné steny 

 okná 

 strechy 

 vonkajšie steny, 

obklady 

a izolácia 

 rekonštrukcia 

strechy 

a izolácia 

 okná 

Ak sa plánujú ďalšie 

podlahy alebo 

rozširovanie budov, 

ktoré tvoria >25 % 

existujúcej 

využiteľnej 

podlahovej plochy, 

musí sa použiť aj 

zoznam prvkov pre 

novostavby. 

 

Vlastnosti sa budú hodnotiť pomocou vyhlásení 

o environmentálnych vlastnostiach výrobku 

(EPD), ktoré sú v súlade s normou ISO 14025 

alebo EN 15804. Vo výzve na predkladanie 

ponúk sa určí, ktorá z týchto troch metód sa 

použije na hodnotenie: 

i) zjednodušená možnosť: zlúčenie 

výsledkov ukazovateľov potenciálu 

globálneho otepľovania (GWP) pre 

každý stavebný prvok deklarovaných 

ako ekvivalent emisií CO2,  

ii) možnosť na základe výsledkov 

ukazovateľov: zlúčenie výsledkov 

charakteristík EPD (výsledky LCA pre 

ukazovatele) pre každý stavebný prvok 

alebo  

iii) možnosť založená na skóre alebo 

hodnotení: zlúčenie vážených skóre 

alebo hodnotení za EPD (obvykle 

číselné skóre alebo hodnotenie 

označené písmenami) pre každý 

stavebný prvok. 

V každom prípade musí metodika obsahovať minimálne ukazovatele kategórie vplyvu životného cyklu uvedené v prílohe 2. 

Ak sa analýza LCA vykonáva pred verejným obstarávaním hlavného dodávateľa, projektový tím predloží verejnému obstarávateľovi súhrn 

použitých kľúčových technických predpokladov, aby sa mohli zahrnúť do súťažných podkladov. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predloží k navrhovanému projektu a výsledky 

LCA, ktoré sa oznámia podľa normy ISO 14044 alebo EN 15978, zoznam materiálov. Porovnanie s referenčnou budovou sa podrobne spíše 

v stručnej technickej správe, v ktorej sa porovná(-ajú) navrhovaná(-é) naprojektovaná(-é) možnosť(-i) a vypočíta sa potenciál zlepšenia. 

V technickej správe sa opíše, ako sa vyriešili „technické záležitosti, ktoré sa majú riešiť“ (ako je uvedené v prílohe 2). 

Ak sa používajú výsledky zo systému hodnotenia a certifikácie budovy, akreditovaný hodnotiteľ uchádzača, ktorý hodnotí budovu, uskutoční 

overenie podľa metodiky používanej daným systémom.  

Technický posudzovateľ LCA, ktorého určia verejní obstarávatelia, technickú správu kriticky preskúma. Kritické preskúmanie sa riadi 

usmerneniami v prílohe 3.  
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Pravidlá pre kategóriu výrobkov (PCR)13 pre 

EPD budú špecifikované vo výzve na 

predkladanie ponúk a všetci uchádzači zlúčia 

EPD podľa pravidiel PCR, EPD musia byť 

v súlade s normou ISO 14025 alebo EN 15804. 

Použijú sa len PCR overené treťou stranou. 

K tomu patrí aj overovanie primárnych údajov. 

V niektorých členských štátoch už môže byť 

v požiadavkách na povolenie a súvisiacich 

pravidlách pre budovy zahrnuté vyhlásenie 

o GWP, v takom prípade uchádzači musia 

poskytnúť vyhlásenie podľa týchto pravidiel. 

Normalizácia a váženie bodovaní alebo hodnotení 

stavebných prvkov sa povolí, ak sú stanovené 

vnútroštátne PCR na podporu požiadaviek 

stavebného povolenia alebo systému hodnotenia 

a certifikácie budovy.  

Ak sa analýza na základe EPD vykonáva pred 

verejným obstarávaním hlavného dodávateľa, 

projektový tím predloží verejnému 

obstarávateľovi súhrn použitých kľúčových 

technických predpokladov, aby sa mohli zahrnúť 

do súťažných podkladov. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky 

zadávanej metódou design-build alebo DBO musí 

predložiť k navrhovanému projektu a výsledným 

EPD, ktoré sa oznámia podľa normy ISO 14025 

alebo EN 15804, zoznam materiálov. Porovnanie 

s referenčnou budovou sa podrobne spíše 

v stručnej technickej správe, v ktorej sa porovná(-

ajú) navrhovaná(-é) naprojektovaná(-é) 

možnosť(-i) a vypočíta sa potenciál zlepšenia. 

V technickej správe sa opíše, ako sa vyriešili 

„technické záležitosti, ktoré sa majú riešiť“ 

(ako je uvedené v prílohe 1). 

Ak sa používajú výsledky zo systému hodnotenia 

                                                           
13 

Pravidlá pre kategóriu výrobkov sa musia dodržať pri príprave každého EPD v rámci systému. V záujme zabezpečenia konzistentnosti je v nich stanovené, ako sa má uskutočniť a overiť 

posudzovanie životného cyklu pre každý výrobok.
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a certifikácie budovy, akreditovaný hodnotiteľ 

uchádzača, ktorý hodnotí budovu, uskutoční 

overenie podľa metodiky používanej 

daným systémom.  

Technický posudzovateľ LCA, ktorého určia 

verejní obstarávatelia, technickú správu kriticky 

preskúma. Kritické preskúmanie sa riadi 

usmerneniami v prílohe 3.  

B10.2 Zahrnutie recyklovaného obsahu do 

betónu a muriva  

Toto kritérium sa použije, keď sa v návrhu 

projektu všetkých uchádzačov má použiť 

konštrukčné riešenie využívajúce betón a murivo. 

Odporúča sa zvážiť spojenie s kritériom B10.3, 

ale nemalo by sa použiť, ak sa vyberie kritérium 

B10.114 

Toto kritérium sa vzťahuje na kancelárske budovy 

s betónovými konštrukčnými rámami, stenami 

z betónových tvárnic a vnútornými a vonkajšími 

stenami z výplňového betónu a muriva.  

Obstarávateľ pridelí body uchádzačom, u ktorých 

bude hodnota recyklovaného obsahu a/alebo 

vedľajších produktov15 predstavovať v súčte 

hlavných stavebných prvkov v tabuľke c aspoň 

15 %.  

Požiadavka na minimálny obsah by sa mohla 

stanoviť vyššie, ak by sa dosiahla dohoda 

s projektovým tímom pred verejným 

obstarávaním hlavného dodávateľa. 

Tabuľka c. Rozsah stavebných prvkov, ktoré sa 

majú posúdiť  

Novostavba Obnova 

 nosná rámová  vonkajšie steny  

B10.2 Zahrnutie recyklovaného alebo opätovne použitého obsahu do betónu a muriva  

Toto kritérium sa použije, keď sa v návrhu projektu všetkých uchádzačov má použiť konštrukčné riešenie využívajúce betón a murivo. 

Odporúča sa zvážiť kombináciu s kritériom B10.3, ale nemalo by sa použiť, ak sa vyberie kritérium B10.110. 

Toto kritérium sa vzťahuje na kancelárske budovy s betónovými konštrukčnými rámami, stenami z betónových tvárnic a vnútornými 

a vonkajšími stenami z výplňového betónu a muriva.  

Obstarávateľ pridelí body uchádzačom, u ktorých bude hodnota recyklovaného obsahu, opätovne použitého obsahu a/alebo vedľajších 

produktov11 predstavovať v súčte hlavných stavebných prvkov v tabuľke d aspoň 30 %.  

Požiadavka na minimálny obsah by sa mohla stanoviť vyššie, ak by sa dosiahla dohoda s projektovým tímom pred verejným obstarávaním 

hlavného dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ sa môže na základe miestnych podmienok rozhodnúť prideliť viac bodov za opätovne použitý obsah. To by mohlo 

zahŕňať uprednostňovanie projektov, ktoré opätovne používajú primárne nosné štruktúry existujúcej budovy.  

Tabuľka d. Rozsah stavebných prvkov, ktoré sa majú zahrnúť  

Novostavba Obnova 

 nosná rámová konštrukcia vrátane nosníkov, pilierov a panelov 

 vonkajšie steny  

 podlahy a stropy 

 vnútorné steny 

 strechy 

 základy a spodná stavba 

 vonkajšie steny  

 vnútorné steny 

 rekonštrukcia strechy  

Ak sa plánujú ďalšie podlahy alebo rozširovanie budov, ktoré 

tvoria >25 % existujúcej využiteľnej podlahovej plochy, musí sa 

použiť aj zoznam prvkov pre novopostavené časti. 

 

Obsah recyklovaného alebo opätovne použitého materiálu sa vypočíta na základe priemernej hmotnostnej bilancie recyklovaných materiálov 

a/alebo vedľajších produktov podľa spôsobu ich výroby a dodávky na stavenisko (podľa potreby):  

 pre každú hotovú zmiešanú dávku, z ktorej sa expedujú dodávky na stavenisko v súlade s normou EN 12620 (kamenivo do betónu) 

                                                           
14 

Ak osobitné miestne podmienky a politiky plánovania podporujú využívanie recyklovaného obsahu, verejný obstarávateľ môže v jednotlivých prípadoch posúdiť možnosť zahrnúť kritérium 

týkajúce sa recyklovaného obsahu do výzvy na predkladanie ponúk spolu s komplexným kritériom B10.1 EPD/LCA. V odpovedi na kritérium B10.1 by mali byť zahrnuté predpoklady a údaje 

z inventarizačnej analýzy životného cyklu týkajúce sa výrobnej a stavebnej fázy recyklovaných materiálov.
  

15 
Vedľajší produkt je vymedzený v článku 5 rámcovej smernice o odpadoch ako „látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci...“.
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konštrukcia 

vrátane 

nosníkov, 

pilierov 

a panelov 

 vonkajšie steny  

 podlahy a stropy 

 vnútorné steny 

 strechy 

 základy a spodná 

stavba 

 vnútorné steny 

 rekonštrukcia 

strechy  

Ak sa plánujú 

ďalšie podlahy 

alebo rozširovanie 

budov, ktoré tvoria 

>25 % existujúcej 

využiteľnej 

podlahovej plochy, 

musí sa použiť aj 

zoznam prvkov pre 

novostavby. 

Recyklovaný obsah sa vypočíta na základe 

priemernej hmotnostnej bilancie recyklovaných 

materiálov a/alebo vedľajších produktov podľa 

spôsobu ich výroby a dodávky na stavenisko 

(podľa potreby):  

 pre každú hotovú zmiešanú dávku, 

z ktorej sa expedujú dodávky na 

stavenisko v súlade s normou 

EN 12620 (kamenivo do betónu) 

a normou EN 206 (betón) alebo 

rovnocenným predpisom, 

 na ročnom základe pre prefabrikované 

panely, piliere, bloky a konštrukčné 

prvky s uvedeným podielom 

recyklovaného materiálu v súlade 

s normou EN 12620 (kamenivo do 

betónu) a normou EN 206 (betón) alebo 

rovnocenným predpisom,  

Overovanie: Uchádzači o postavenie hlavného 

dodávateľa alebo dodávateľa v prípade zákazky 

zadávanej metódou desigh-build alebo DBO 

navrhnú celkové množstvo recyklovaného obsahu 

a vyčíslia pomerný podiel celkového 

recyklovaného obsahu na celkovej hodnote 

špecifikovaných stavebných prvkov na základe 

informácií poskytnutých výrobcom(-ami) 

stavebných výrobkov.  

Uchádzači o postavenie hlavného dodávateľa 

a normou EN 206 (betón) alebo rovnocenným predpisom, 

 na ročnom základe pre prefabrikované panely, piliere, bloky a konštrukčné prvky s uvedenou úrovňou obsahu v súlade s normou 

EN 12620 (kamenivo do betónu) a normou EN 206 (betón) alebo rovnocenným predpisom,  

 pre všetky opätovne použité výrobky vrátane potvrdenia o ich pôvode. 

Overovanie: Uchádzači o postavenie hlavného dodávateľa alebo dodávateľa v prípade zákazky zadávanej metódou desigh-build alebo DBO 

navrhnú celkové množstvo recyklovaného materiálu a vyčíslia pomerný podiel recyklovaného alebo opätovne použitého materiálu na 

celkovej hodnote špecifikovaných stavebných prvkov na základe informácií poskytnutých výrobcom(-ami) stavebných výrobkov.  

Uchádzači o postavenie hlavného dodávateľa alebo dodávateľa v prípade zákazky zadávanej metódou desigh-build alebo DBO opíšu spôsob 

výpočtu a overenia celkovej hodnoty, minimálne vrátane dokumentácie šarží, dokumentácie o kontrole výroby v závode a dokumentácie 

týkajúcej sa dodania a spôsob overovania treťou stranou počas fázy výstavby. 

Objednávanie týchto stavebných prvkov a ich dodanie na stavenisko neskôr overí hlavný dodávateľ stavby (pozri oddiel D6). 
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alebo dodávateľa v prípade zákazky zadávanej 

metódou desigh-build alebo DBO opíšu spôsob 

výpočtu a overenia celkovej hodnoty, minimálne 

vrátane dokumentácie šarží, dokumentácie o 

kontrole výroby v závode a dokumentácie 

týkajúcej sa dodania a spôsob overovania treťou 

stranou počas fázy výstavby. 

Objednávanie týchto stavebných prvkov a ich 

dodanie na stavenisko neskôr overí hlavný 

dodávateľ stavby (pozri oddiel D6). 

B10.3 Požiadavky na vlastnosti týkajúce sa ekvivalentu emisií CO2 z prepravy kameniva  

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Toto kritérium by sa nemalo použiť, ak sa uplatňuje kritérium B10.1. V záujme dosiahnutia celkového prínosu pre životné prostredie sa odporúča zvážiť spojenie tohto kritéria s kritériom B10.2. 

Pri tom treba vždy vychádzať zo znalostí miestnych trhových podmienok a stanoviť a vo výzve na predkladanie ponúk jasne určiť týchto dvoch kritérií, ktorá zabezpečí účinnú hospodársku súťaž 

a ocenenie ponúk, ktoré ponúkajú najlepšie celkové environmentálne vlastnosti.  

Body sa pridelia úmerne k zníženiu ekvivalentu emisií CO2/tonu kameniva16 použitého pri výrobe hlavných stavebných prvkov uvedených v tabuľke e. Metóda a nástroj, ktoré sa majú použiť na 

výpočet ekvivalentu emisií CO2 z dopravy sa uvedú vo výzve na predkladanie ponúk. V niektorých členských štátoch môžu existovať požiadavky na stavebné povolenie a súvisiace nástroje 

dostupné pre výpočet ekvivalentu emisií CO2 z dopravy, v takom prípade uchádzači musia uviesť emisie na základe týchto pravidiel.  

Verejný obstarávateľ by mohol stanoviť maximálnu cieľovú hodnotu pre ekvivalent emisií CO2 /tonu prepravovaného kameniva na základe informácií projektového tímu. Táto hodnota spolu 

s predpokladmi a pravidlami verejného obstarávateľa musí byť uvedená zahrnuté vo výzve na predkladanie ponúk hlavného dodávateľa. 

Tabuľka e. Rozsah stavebných prvkov, ktoré sa majú zahrnúť  

Novostavba Obnova 

 nosná rámová konštrukcia vrátane nosníkov, pilierov a panelov 

 vonkajšie steny  

 podlahy a stropy 

 vnútorné steny 

 strechy 

 základy a spodná stavba 

 vonkajšie steny 

 vnútorné steny 

 rekonštrukcia strechy 

Ak sa plánujú ďalšie podlahy alebo rozširovanie budov, ktoré tvoria >25 % existujúcej 

využiteľnej podlahovej plochy, musí sa použiť aj zoznam prvkov pre novostavby. 

 

Overovanie:  

Uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo DBO predloží odhad ekvivalentu emisií CO2/t pre kamenivo, ktoré je použité v špecifikovaných stavebných prvkoch, pomocou 

nástroja na výpočet uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk. Je potrebné špecifikovať druh(-y) dopravy a emisný faktor pre každý druh dopravy sa vynásobí príslušným množstvom 

materiálov, ako je uvedené vo výkaze výmer.  

 

                                                           
16 Kamenivo môže zahŕňať: i) prírodné kamenivo (napr. piesok, štrk, kamenná drť), ii) recyklované kamenivo (napr. materiály zo stavieb a odpad z demolácií) a iii) sekundárne kamenivo (ako troska a popol z priemyselných procesov). 
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C. Odstrojenie, demolácia a prípravné práce na stavenisku 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

C1. Audit odpadu z demolácií a plán riadenia 

Minimálne 55 % hmotnosti odpadu, ktorý nie je nebezpečný, vzniknutého pri demolačných 

prácach a prácach na odstrojení, okrem výkopových prác a zásypov, sa musí pripraviť na 

opätovné použitie, recykláciu a iné formy zhodnocovania materiálu. Takýto odpad zahŕňa:  

i) drevo, sklo, kov, tehly, kameň, keramické a betónové materiály spätne získané 

z hlavných stavebných konštrukcií,  

ii) vybavenie a iné ako konštrukčné prvky zahŕňajúce dvere a ich rámy, podlahy, stropné 

obklady, sadrové dosky, plastové profily, izolačné materiály, okenné rámy, okenné 

sklá, tehly, betón vo forme tvárnic a prefabrikátov, oceľových výstuží.  

Dodávateľ pred demoláciou/odstrojením vykoná audit s cieľom určiť, čo sa dá opätovne použiť 

alebo recyklovať. To zahŕňa: 

i) identifikáciu a posúdenie rizika nebezpečného odpadu (napr. OEEZ), ktorý si môže 

vyžadovať odborné zaobchádzanie a spracovanie, alebo emisie, ktoré môžu počas 

demolácie vzniknúť, 

ii) výkaz výmer s rozpisom jednotlivých stavebných materiálov a výrobkov,  

iii) odhad % materiálov vhodných na potenciálne opätovného použitie a recykláciu 

založený na návrhoch systémov separovania zberu počas demolácie.  

Identifikované materiály, výrobky a prvky budú podrobne rozpísané vo výkaze výmer pre 

demoláciu.  

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou desigh-build 

alebo DBO predloží pred demoláciou/odstrojením audit stavu, ktorý obsahuje určené 

informácie.  

Na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadu je potrebné používať systém. Miesto určenia 

odvozu odpadu a materiálu, ktoré prestáva byť odpadom, sa bude monitorovať pomocou 

nákladných listov a faktúr. Údaje z monitorovania sa poskytnú verejnému obstarávateľovi.  

C1. Audit odpadu z demolácií a plán riadenia 

Minimálne 80 % hmotnosti odpadu, ktorý nie je nebezpečný, vzniknutého pri demolačných 

prácach s prácach na odstrojení, okrem výkopových prác a zásypov, sa musí pripraviť na 

opätovné použitie a recykláciu. Takýto odpad zahŕňa:  

i) drevo, sklo, kov, tehly, keramické a betónové materiály spätne získané z hlavných 

stavebných konštrukcií,  

ii) vybavenie a iné ako konštrukčné prvky zahŕňajúce dvere a ich rámy, podlahy, stropné 

obklady, sadrové dosky, plastové profily, izolačné materiály, okenné rámy, okenné 

sklá, tehly, betón vo forme tvárnic a prefabrikátov, oceľových výstuží.  

Dodávateľ pred demoláciou/odstrojením vykoná audit s cieľom určiť, čo sa dá opätovne použiť 

a recyklovať. To zahŕňa: 

i) identifikáciu a posúdenie rizika nebezpečného odpadu (napr. OEEZ), ktorý si môže 

vyžadovať odborné zaobchádzanie alebo spracovanie, alebo emisie, ktoré môžu 

vzniknúť počas demolácie, 

ii) výkaz výmer s rozpisom rôznych stavebných materiálov a výrobkov, tvoriacich 

jednotlivé zložky,  

iii) odhad % materiálov vhodných na potenciálne opätovného použitie a recykláciu založený 

na návrhoch systémov separovania zberu počas demolácie.  

Identifikované materiály, výrobky a prvky budú podrobne rozpísané vo výkaze výmer pre 

demoláciu.  

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou desigh-build 

alebo DBO predloží pred demoláciou/odstrojením audit stavu, ktorý obsahuje určené 

informácie.  

Na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadu je potrebné používať systém. Miesto určenia 

odvozu odpadu a materiálu, ktoré prestáva byť odpadom, sa bude monitorovať pomocou 

nákladných listov a faktúr. Údaje z monitorovania sa poskytnú verejnému obstarávateľovi.  
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D. Výstavba budovy alebo významná obnova 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  

D1. Obstarávanie dreva zákonného pôvodu hlavným dodávateľom stavby 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Všetko drevo alebo výrobky z dreva17, ktoré sa majú dodať v rámci zákazky, musí byť legálne vyťažené alebo z legálne vyťaženého dreva v súlade s nariadením (EÚ) 995/2010 (ďalej len 

„nariadenie EÚ o dreve“).  

Technické špecifikácie by sa mali spojiť s doložkou o plnení zákazky podľa kritéria D7. 

Overovanie:  

Najneskôr v čase zadania zákazky hlavný dodávateľ predloží informácie o: 

- hospodárskych subjektoch alebo obchodníkoch [ako je vymedzené v nariadení (EÚ) 995/2010], ktorí budú dodávať drevo a výrobky z dreva použité pri stavbe budovy,  

- dokladoch o zavedených postupoch posudzovania a zmierňovania rizík hospodárskym(-i) subjektom(-mi), ktorí prvýkrát uvádzajú na trh EÚ drevo a výrobky z dreva, ktoré sa majú použiť na 

výstavbu budovy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 995 z roku 2010, ako aj v prípade potreby o prostriedkoch, ktorými obchodníci, ktorí sa nachádzajú nižšie 

v dodávateľskom reťazci, zabezpečujú vysledovateľnosť v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 995 z roku 2010. 

 

D2. Montáž a uvedenie do prevádzky energetických systémov budovy 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

V závislosti od spôsobu obstarávania sa toto kritérium môže vzťahovať aj na systémy inštalované dodávateľom energetických služieb, ktorý je treťou stranou (pozri oddiel E). 

Tieto systémy musia byť navrhnuté, inštalované a uvedené do prevádzky v súlade so schválenými projektmi a špecifikáciami: 

 vykurovanie, chladenie a ventilácia (HVAC),  

 energetické technológie s nízkymi a nulovými emisiami CO2 

 systém energetického manažérstva budovy (BEMS) 

 regulovanie osvetlenia  

Každý systém musí byť prejsť testovaním funkčnej výkonnosti vrátane merania výkonnosti. 

Klimatizačné systémy musia spĺňať požiadavky normy EN 12599 alebo rovnocenného predpisu a v prípade iných inštalovaných systémov musia byť splnené požiadavky iných platných noriem 

EN, ISO alebo vnútroštátnych noriem alebo rovnocenných predpisov.  

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO opíše bežné postupy testovania funkčnej výkonnosti a zaviaže sa, že ich vykoná s cieľom zabezpečiť, aby 

                                                           
17 pre drevo a výrobky z dreva v zmysle nariadenia EÚ o dreve. 
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systémy fungovali v medziach konštrukčných parametrov. 

D3. Nakladanie s odpadom na stavenisku 

Odpad vytvorený počas stavby a obnovy (bez demolačného odpadu) musí byť v množstve 

≤ 11 ton na 100 m2 hrubej vnútornej kancelárskej podlahovej plochy. 

Pred začatím prác na stavenisku sa pripraví plán nakladania s odpadom na stavenisku. V pláne 

budú stanovené systémy separovaného zberu materiálov na stavenisku na účely opätovného 

použitia, recyklácie a iných foriem zhodnocovania. Plán nakladania s odpadom na stavenisku 

musí zahŕňať:  

i) Stavebné výrobky, ktoré sú súčasťou základných stavebných prvkov vrátane dreva, 

skla, kovov, tehál, keramiky, betónu a inertného odpadu, ako aj príslušných obalových 

materiálov.  

ii) Stavebné výrobky, ktoré sú súčasťou vybavenia budovy vrátane podláh, stropných 

obkladov, sadrokartónových a sadrových dosiek, plastových profilov, izolačných 

materiálov, ako aj príslušných obalových materiálov.  

Separovaný zber materiálov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie sa musí riadiť 

hierarchiou odpadového hospodárstva uvedenou v smernici 2008/98/ES.  

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou desigh-build 

alebo DBO predloží plán nakladania s odpadom na stavenisku pozostávajúci:  

i) zo zoznamu materiálov s odhadmi vzniku odpadu na základe osvedčených postupov,  

ii) z odhadov percenta materiálov vhodných na potenciálne opätovné použitie na základe 

separovaného zberu počas výstavby,  

iii) z odhadu percenta materiálov vhodných na potenciálnu recykláciu a využitie na základe 

separovaného zberu. 

Na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadu a sledovanie miesta určenia odvozu odpadu je 

potrebné používať systém. Údaje z monitorovania sa poskytnú verejnému obstarávateľovi. 

D3. Nakladanie s odpadom na stavenisku 

Odpad vytvorený počas stavby a obnovy (bez demolačného odpadu) musí byť v množstve 

≤ 7 ton na 100 m2 hrubej vnútornej kancelárskej podlahovej plochy. 

Pred začatím prác na stavenisku sa pripraví plán nakladania s odpadom na stavenisku. V pláne 

sa uvádzajú možnosti na predchádzanie vzniku odpadu a zriadia sa systémy separovaného 

zberu materiálov na stavenisku z dôvodu opätovného použitia, recyklácie a iných foriem 

zhodnocovania. Plán nakladania s odpadom na stavenisku musí zahŕňať:  

i) Stavebné výrobky, ktoré sú súčasťou základných stavebných prvkov vrátane dreva, 

skla, kovov, tehál, keramiky, betónu a inertného odpadu, ako aj príslušných obalových 

materiálov.  

ii) Stavebné výrobky, ktoré sú súčasťou vybavenia budovy vrátane podláh, stropných 

obkladov, sadrokartónových a sadrových dosiek, plastových profilov, izolačných 

materiálov, ako aj príslušných obalových materiálov.  

Separovaný zber materiálov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie sa musí riadiť 

hierarchiou odpadového hospodárstva uvedenou v smernici 2008/98/ES.  

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou desigh-build 

alebo DBO predloží plán nakladania s odpadom na stavenisku pozostávajúci:  

i) zo zoznamu materiálov s odhadmi pre tvorbu odpadu a potenciál predchádzania 

odpadom na základe osvedčených postupov,  

ii) z odhadov percenta materiálov vhodných na potenciálne opätovné použitie na základe 

separovaného zberu počas výstavby,  

iii) z odhadu percenta materiálov vhodných na potenciálnu recykláciu a využitie na základe 

separovaného zberu. 

Na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadu a sledovanie miesta určenia odvozu odpadu je 

potrebné používať systém. Údaje z monitorovania sa poskytnú verejnému obstarávateľovi. 

D4. Výber materiálov vybavenia a povrchových úprav 

Každý materiál a povrchová úprava pre vybavenie kancelárií musí byť v súlade s nasledovnými 

emisnými limitmi uvedenými ďalej v tabuľke e. Táto požiadavka sa uplatňuje na:  

 stropné obklady 

 náterové farby a laky 

D4. Výber materiálov vybavenia a povrchových úprav 

Každý materiál a povrchová úprava pre vybavenie kancelárií musí byť v súlade s emisnými 

limitmi uvedenými ďalej v tabuľke f. Táto požiadavka sa uplatňuje na:  

 stropné obklady 

 náterové farby a laky 
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 textilné podlahové a stenové krytiny 

 laminátové a pružné podlahové krytiny 

 drevené podlahové krytiny  

Všetky testy sa uskutočnia na konečnom výrobku. 

Tabuľka f. Emisné limity materiálov a povrchových úprav 

Výrobok Emisné limity (μg/m3) 

3 dni 28 dní 

Celkové prchavé organické 

zlúčeniny (TVOC) 

 

10 000  <2 000  

formaldehyd - 

 

<120 

 

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží 

vyhovujúce výsledky testu pre každý inštalovaný materiál alebo povrchovú úpravu. Stanovenie 

emisií musí byť v súlade s normou CEN/TS 16516 alebo ekvivalentnými normami pre 

testovanie výrobkov alebo označeniami, ktoré používajú európsku „referenčnú miestnosť“ ako 

základ pre testovanie.  

 

 textilné podlahové a stenové krytiny 

 laminátové a pružné podlahové krytiny 

 drevené podlahové krytiny  

Všetky testy sa uskutočnia na konečnom výrobku. 

Tabuľka g. Emisné limity materiálov a povrchových úprav 

Výrobok Emisné limity (μg/m3) 

3 dni 28 dní 

Celkové prchavé organické zlúčeniny 

(TVOC) 

 

10 000  <1 000  

Čiastočne prchavé organické zlúčeniny 

(SVOC)  

 

- 100 

formaldehyd - 

 

<40 

karcinogény 

- trichlóretylén, 

- benzén 

- DEHP 

- DBP 

 

<10 celkový súčet 

štyroch látok 

<1 pre každú látku 

 

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží 

vyhovujúce výsledky testu pre každý inštalovaný materiál alebo povrchovú úpravu. Stanovenie 

emisií musí byť v súlade s normou CEN/TS 16516 alebo ekvivalentnými normami pre 

testovanie výrobkov alebo označeniami, ktoré používajú európsku „referenčnú miestnosť“ ako 

základ pre testovanie.  

DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 

D5. Montáž a uvedenie do prevádzky energetických systémov budovy 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

V závislosti od spôsobu obstarávania toto môže platiť aj pre systémy inštalované dodávateľom energetických služieb, ktorý je treťou stranou (pozri oddiel E). 

Tieto systémy musia byť inštalované a uvedené do prevádzky v súlade s dohodnutými projektmi a špecifikáciami: 

 vykurovanie, chladenie a ventilácia (HVAC),  
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 energetické technológie s nízkymi a nulovými emisiami CO2 

 systém energetického manažérstva budovy (BEMS) 

 regulovanie osvetlenia  

Každý systém musí prejsť testovaním funkčnej výkonnosti, ako je opísané v úspešnej ponuke vrátane merania výkonnosti. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží kópiu znaleckej správy alebo osvedčenie ktorým sa potvrdzuje, že testovanie technických 

zariadení budovy bolo vykonané a ktorým sa poskytujú údaje preukazujúce, že technické zariadenia budovy fungujú v medziach konštrukčných parametrov. 

D6. Zahrnutie recyklovaného obsahu  

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Tvrdenia týkajúce sa recyklovaného materiálu sa musia overovať v prípade každej šarže výrobkov18 tak, ako sú materiály objednávané a privážané na stavenisko. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO overí tvrdenia na základe získaných informácií od dodávateľa(-ov) používaných stavebných výrobkov. 

Tieto informácie musia obsahovať výpočty hmotnostných bilancií podporené výsledkami testov danej šarže, dokumentáciu o dodaní a/alebo dokumentáciu o kontrole závodnej výroby. V prípade 

každej šarže overí údaje tretia strana.  

D7. Obstarávanie dreva zákonného pôvodu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií. Ak je to možné, odporúča sa vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s príslušným orgánom zodpovedným za 

vykonávanie nariadenia (EÚ) 995/2010) 

Verejný obstarávateľ je oprávnený vykonávať kontroly na mieste týkajúce sa súladu s technickými špecifikáciami D1 pre všetky alebo určité podskupiny výrobkov z dreva používaných v rámci 

zákazky. Dodávateľ by na požiadanie mal predložiť dôkaz na preukázanie súladu s nariadením EÚ o dreve:  

vo väčšine prípadov, ak dodávateľ nie je spoločnosť prvýkrát uvádzajúca drevo a výrobky z dreva na trh EÚ, ale získava tieto výrobky z iných krajín (vymedzený ako „obchodník“19 v zmysle 

nariadenia 995/2010), mal by predložiť, pokiaľ ide o drevo alebo výrobky z dreva, tieto informácie, ktoré sa majú overiť počas kontroly na mieste: 

 hospodárske subjekty alebo obchodníci, ktorí dodali drevo a výrobky z dreva používané pri stavbe budovy, 

 dokumenty alebo iné informácie, ktoré preukazujú, že takéto drevo a výrobky z dreva sú v súlade s platnými právnymi predpismi, 

 doklady o zavedených postupoch hodnotenia rizika a postupoch na zmierňovanie rizík v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 995 z roku 2010. 

V prípadoch, keď dodávateľ uvádza drevo alebo výrobky z dreva prvý raz na trh EÚ na účely použitia v stavebnom projekte (v nariadení 995/2010 vymedzený ako „hospodársky subjekt“20), mal 

by predložiť, pokiaľ ide o drevo alebo výrobky z dreva tieto informácie, na ktoré sa vzťahujú kontroly na mieste: 

 opis každého typu použitého dreva vrátane obchodného názvu, typu výrobku, bežného názvu druhu dreviny a v prípade potreby celý jeho vedecký názov, 

 meno a adresu dodávateľa dreva a výrobkov z dreva, 

                                                           
18 

„Šarža“ je množstvo jednotne označeného výrobku vyrobené tým istým závodom na výrobu betónovej zmesi za tých istých podmienok podľa stanoveného návrhu zmiešavania s rovnakými 

vstupnými materiálmi. 
 

19 
„Obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti na vnútornom trhu predáva alebo kupuje drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh.

 

20 
„Hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh;
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 krajinu ťažby a prípadne21: 

i) región v krajine, kde sa drevo vyťažilo,  

ii) povolenie na ťažbu, 

iii) množstvo (vyjadrené ako objem, hmotnosť alebo počet jednotiek), 

 dokumenty alebo iné informácie, ktoré preukazujú, že takéto drevo a výrobky z dreva sú v súlade s platnými právnymi predpismi, 

 doklady o zavedených postupoch hodnotenia rizika a postupoch na zmierňovanie rizík v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 995 z roku 2010. K tomu môže patriť 

certifikácia alebo iné overené schémy tretej strany. 

Drevo, na ktoré sa vzťahujú platné licencie FLEGT alebo CITES, sa považuje za legálne vyťažené podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010. 

Informatívna poznámka: Udržateľné obstarávanie dreva 

Tieto kritériá GPP nezahŕňajú návrh týkajúci sa obstarávania dreva z udržateľného lesného hospodárstva, a to z týchto dôvodov: 

Niektoré členské štáty používajú svoje vlastné kritériá GPP/SPP (Sustainable public procurement – udržateľné verejné obstarávanie) na vymedzenie udržateľného lesného hospodárstva a majú 

zavedené rôzne postupy na určenie, či schémy certifikácie poskytujú dostatočnú záruku. V tejto situácii nebolo v rámci tohto kritéria procesu rozvoja možné stanoviť harmonizované vymedzenie 

trvalo udržateľného lesného hospodárstva.  

Členské štáty uvedené vyššie sa v súčasnosti zhodli, že schémy FSC a PEFC vo všeobecnosti poskytujú dostatočnú istotu, pokiaľ ide o súlad s ich vnútroštátnymi kritériami. Aj keď je žiaduce 

mať 100 % certifikovaného udržateľného dreva, mohlo by to byť ťažšie dosiahnuteľné vzhľadom na možné výkyvy dopytu na trhu, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú zvyknuté 

pracovať s obmedzeným počtom dodávateľov. Namiesto toho by sa ľahko dalo dosiahnuť minimálne 25 % udržateľného dreva, zatiaľ čo ambicióznejšie verejné orgány by mohli stanoviť 

minimálnu požiadavku 70 %, v takom prípade sa im odporúča pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk získať spätnú väzbu z trhu.  

D8. Nakladanie s odpadom na stavenisku 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Plnenie schváleného plánu nakladania s odpadom na stavenisku sa bude monitorovať a počas postupu stavebných prác na stavbe sa budú podávať správy o jeho plnení. Budú obsahovať údaje 

týkajúce sa hmotnosti materiálov zhromaždených separovaným zberom na mieste na účely opätovného použitia a recyklácie v súlade s rozsahom uvedeným v technických špecifikáciách.  

Na monitorovanie a vyčíslenie tvorby odpadu a materiálov získaných separovaným zberom bude potrebné používať systém. Daný systém musí tiež sledovať a overovať miesto určenia odvozu 

odpadu. Údaje z monitorovania a sledovania sa verejnému obstarávateľovi budú poskytovať pravidelne podľa dohodnutého harmonogramu.  

Upozornenie pre verejných obstarávateľov týkajúce sa obstarávania dreva legálneho pôvodu:  

V rámci zákazky by sa mali poskytnúť vhodné nápravné opatrenia pre prípady nedodržania vyššie uvedeného ustanovenia. Poradenstvo týkajúce sa uplatňovania týchto požiadaviek 

a informácie o monitorovacích organizáciách schopných overiť dodržiavanie predpisov možno získať od príslušných vnútroštátnych orgánov uvedených na adrese: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  

                                                           
21 

viac informácií sa uvádza na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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E. Montáž energetických systémov a dodávka energetických služieb 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

E1. Vykurovacie systémy vrátane kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVET) 

Všetky vykurovacie systémy vrátane vykurovania zabezpečovaného jednotkami KVET, ktoré 

dodávajú teplo do teplovodných alebo teplovzdušných systémov rozvodu tepla pre kancelársku 

budovu, musia spĺňať príslušné základné kritériá GPP, ktoré preukazujú efektívnosť každej 

technológie: 

 V prípade teplovodných ohrievačov, kam patria kotle a tepelné čerpadlá s tepelným 

výkonom do 400 k a v prípade jednotiek kombinovanej výroby tepla a elektriny 

s kapacitou výroby elektriny maximálne 50 kre musia byť splnené technické 

špecifikácie 3.1 a 3.2. Kritériá sú k dispozícii tu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sk.pdf 

 V prípade kombinovanej výroby tepla a elektriny, kam patria primárne zdroje energie 

s kapacitou výroby elektriny väčšej ako 50 kre musí byť splnená technická 

špecifikácia 3.1.1, ktorá stanovuje minimálne 75 % ročnej celkovej efektívnosti, 

a technická špecifikácia 3.2.2, v ktorej sú stanovené požiadavky na „vysoko účinnú“ 

kogenerácia. Kritériá sú k dispozícii tu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf 

Overovanie:  

Uchádzači predložia údaje o technických vlastnostiach pre výrobky navrhnuté na inštaláciu 

a preukážu, akým spôsobom dosiahnu súlad s príslušnými kritériami GPP. 

E1. Vykurovacie systémy vrátane kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVET) 

Všetky vykurovacie systémy vrátane vykurovania zabezpečovaného jednotkami KVET, ktoré 

dodávajú teplo do teplovodných alebo teplovzdušných systémov rozvodu tepla pre kancelársku 

budovu, musia spĺňať príslušné komplexné kritériá GPP, ktoré preukazujú efektívnosť každej 

technológie: 

 V prípade teplovodných ohrievačov, kam patria kotle a tepelné čerpadlá s tepelným 

výkonom do 400 k a v prípade jednotiek kombinovanej výroby tepla a elektriny 

s kapacitou výroby elektriny maximálne 50 kre musia byť splnené technické 

špecifikácie 3.1 a 3.2. Kritériá sú k dispozícii tu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sk.pdf 

 V prípade kombinovanej výroby tepla a elektriny, kam patria primárne zdroje energie 

s kapacitou výroby elektriny väčšou ako 50 kre musí byť splnená technická 

špecifikácia 3.2.1, ktorá stanovuje minimálne 75 % ročnej celkovej efektívnosti 

a technická špecifikácia 3.2.2, v ktorej sú stanovené požiadavky na „vysoko účinnú“ 

kogenerácia. Kritériá sú k dispozícii tu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf 

Overovanie:  

Uchádzači predložia údaje o technických vlastnostiach pre výrobky navrhnuté na inštaláciu 

a preukážu, akým spôsobom dosiahnu súlad s príslušnými kritériami GPP. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
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F. Dokončenie a odovzdanie 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

F1. Kvalita dokončeného plášťa budovy 

Plášť budovy a jeho zhotovenie sú navrhnuté s cieľom dodržať prísnu normu vzduchotesnosti. 

Navrhovaná vzduchotesnosť musí byť 4 m3/(h.m2) pri 50 pascaloch pre novostavbu 

a 8 m3/(h.m2) pri 50 pascaloch pre významné obnovy.  

Po dokončení budovy hlavný dodávateľ uskutoční test kvality plášťa budovy a jeho zhotovenia 

podľa normy EN 13829 alebo rovnocennej normy s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 

navrhovanej výkonnosti. 

Overovanie:  

Uchádzač sa zaviaže, že po dokončení vykoná testovanie vzduchotesnosti plášťa budovy 

a vyrieši každý nedostatok, ktorý sa môže objaviť.  

 

F1. Kvalita dokončeného plášťa budovy 

plášť budovy a jeho zhotovenie musí byť navrhnutý tak, aby bola zabezpečená spojitosť 

izolácie a dodržaná prísna norma vzduchotesnosti. Navrhovaná vzduchotesnosť musí byť 

2 m3/(h.m2) pri 50 pascaloch pre novostavbu a 5 m3/(h.m2) pri 50 pascaloch pre významné 

obnovy.  

Po dokončení budovy hlavný dodávateľ otestuje a posúdi kvalitu dokončeného plášťa budovy 

a jeho zhotovenia podľa normy EN 13187 a EN 13829 alebo rovnocennej normy s cieľom 

uistiť sa, že sa nevyskytujú žiadne nedostatky a že sa dosiahla projektovaná výkonnosť. 

Overovanie:  

Uchádzač sa musí zaviazať, že po dokončení vykoná testovanie tepelnej integrity 

a vzduchotesnosti plášťa budovy a že vyrieši všetky nedostatky, ktoré sa môžu objaviť.  

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

F2. Montáž a uvedenie do prevádzky zdrojov energie s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Dodatočné body sa pridelia uchádzačom, ktorí poskytujú služby údržbu nad rámec minimálnych záručných požiadaviek s cieľom zabezpečiť správne fungovanie systémov.  

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO načrtne rozsah údržby vyjadrený z hľadiska pracovného času zamestnancov, ako aj technického rozsahu. 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZÁKAZKY 

F3. Kvalita dokončeného plášťa budovy 

Hlavný dodávateľ otestuje kvalitu dokončeného plášťa budovy a jeho zhotovenie s cieľom 

uistiť sa, že spĺňajú špecifikácie návrhu na vzduchotesnosť. Ak sa zistia nedostatky, navrhnú sa 

nápravné opatrenia. 

Skúška pomocou pretlakovej ventilácie sa vykoná minimálne na 20 % vnútornej využiteľnej 

podlahovej plochy budov na preukázanie, že navrhovaná vzduchotesnosť je 4 m3/(h.m2) pri 

50 pascaloch pre novostavbu a 8 m3/(h.m2) pri 50 pascaloch pre významné obnovy.  

 Test sa musí vykonať v súlade s normou EN 13829 alebo rovnocennými normami uznanými 

príslušným stavebným kontrolným orgánom v mieste, kde sa budova nachádza.  

F3. Kvalita dokončeného plášťa budovy 

Hlavný dodávateľ otestuje a posúdi kvalitu dokončeného plášťa budovy a jeho zhotovenie 

s cieľom uistiť sa, že spĺňa špecifikácie návrhu na vzduchotesnosť a spojitosť izolácie. Ak sa 

zistia nedostatky, navrhnú sa nápravné opatrenia, 

ktoré sa vykonajú formou termografického hodnotenia vykonaného v súlade s normou 

EN 13187 a skúškou pomocou pretlakovej ventilácie minimálne na 20 % vnútornej využiteľnej 

podlahovej plochy budov na preukázanie, že navrhovaná vzduchotesnosť je 2 m3/(h.m2) pri 

50 pascaloch pre novostavbu a 5 m3/(h.m2) pri 50 pascaloch pre významné novostavby.  

Skúška vzduchotesnosti sa vykoná v súlade s normou EN 13829 alebo rovnocennými normami 
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Testovanie sa uskutoční po skutočnom dokončení budovy. Dodávateľ predloží kópiu správy 

o prehliadke alebo certifikát potvrdzujúci, že budova spĺňa požiadavku na vzduchotesnosť 

podľa testu vykonaného v súlade s normou EN 13829 alebo rovnocenným predpisom.  

 

 

uznanými príslušným stavebným kontrolným orgánom, kde sa budova nachádza.  

Testovanie sa uskutoční po skutočnom dokončení budovy. Dodávateľ predloží kópiu správy 

o prehliadke alebo certifikát potvrdzujúci, že budova spĺňa požiadavku na vzduchotesnosť 

podľa testu vykonaného v súlade s normou EN 13829 alebo rovnocenným predpisom.  

Konštrukčné podrobnosti nesmú vykazovať významné nedostatky alebo nezrovnalosti v súlade 

s normou EN 13187 alebo rovnocenným predpisom.  

F4. Systémy regulovania osvetlenia 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Systémy za zavedú v súlade s doložkou o plnení zákazky 3.3.1 z toho istého kritéria. Hlavný dodávateľ musí poskytnúť prevádzkovú príručku pre systémy v súlade s kritériom 3.3.1. GPP EÚ pre 

vnútorné osvetlenie (technické špecifikácie). 

Používateľom budovy a (prípadne) určenému poskytovateľovi správy zariadení sa poskytne školenie o tom, ako systémy používať. Taktiež sa musí vyriešiť rozhranie s BEMS (kritérium F2).  

Projektový tím alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predloží kópiu správy o prehliadke alebo certifikát, ktorý potvrdzuje vykonanie testu systémov 

osvetlenia a poskytne údaje, z ktorých vyplýva, že systémy fungujú v medziach konštrukčných parametrov. Dodatočne tiež potvrdia, že požadované materiály a školenia boli poskytnuté.  

F5. Systém energetického manažérstva budovy 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Systém BEMS musí byť zavedený v súlade so záväznými technickými špecifikáciami. Hlavný dodávateľ poskytne pre systém energetického manažérstva budovy (BEMS) prevádzkovú príručku. 

Používateľom budovy a (prípadne) určenému poskytovateľovi správy zariadení sa poskytne školenie o tom, ako používať systém BEMS. Toto školenie sa musí týkať tiež používateľského 

rozhrania na analýzu a sťahovanie údajov o energii pomocou dostupných softvérových nástrojov.  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží:  

 kópiu správy o kontrole alebo certifikát potvrdzujúci, že bolo vykonané testovanie BEMS, 

 údaje preukazujúce, že systémy fungujú v medziach konštrukčných parametrov, 

 potvrdenie, že požadované materiály a školenia boli poskytnuté.  

F6. Montáž a uvedenie do prevádzky zdrojov energie s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Zdroje energie s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2 sa zavedú v súlade so záväznými technickými špecifikáciami. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží kópiu správy o prehliadke alebo certifikát, ktorý potvrdzuje vykonanie testu energetických 

systémov a poskytne údaje, z ktorých vyplýva, že systémy fungujú v medziach konštrukčných parametrov. 
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F7. Uskladnenie recyklovateľného odpadu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Po dokončení sa musí potvrdiť, že v rámci budovy alebo areálu budovy je vyhradený priestor na skladovanie s cieľom umožniť používateľom budovy separovanie recyklovateľných materiálov 

a výrobkov po skončení životnosti (s odkazom na požiadavky v kritériu B6).  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou design-build alebo DBO predloží konečné podrobné plány vybudovaných recyklačných zariadení.  

 F8. Testovanie kvality ovzdušia 

Hlavný dodávateľ otestuje kvalitu ovzdušia v budove najneskôr štyri týždne po dokončení 

interiérových prác v budove zahŕňajúcich materiály a povrchové úpravy podľa kritéria D5 

a pred začatím používania.  

Testovanie sa vykoná pre každú jednotlivú konfiguráciu miestnosti v budove, ktorá tvorí >10 % 

kancelárskych priestorov. Na jednu konfiguráciu miestnosti sa budú testovať dve vzorové 

miestnosti s odlišnou orientáciou fasády.  

Výsledky testov pre každú testovanú špecifikáciu miestnosti v budove musia byť v súlade 

s požiadavkami uvedenými v tabuľke g.  

Tabuľka h. Parametre testovania kvality vzduchu v kanceláriách 

Látka(-y), ktoré sa má(-ajú) testovať Parametre testovania 

 

Celkové prchavé organické zlúčeniny 

(TVOC) 

<500 μ/m3 (osemhodinový priemer) v súlade 

s normou ISO 16017-2 alebo rovnocenným 

predpisom 

formaldehyd <100 μ/m3 (tridsaťminútový priemer) v súlade 

s normou ISO 16000-3 alebo rovnocenným 

predpisom 

Tuhé častice Osemhodinový priemer pre dve veľkosti častíc 

v súlade s normou ISO 7708 alebo rovnocenným 

predpisom: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2,5: 15 μ/m3 

 

 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO vykoná 

test a predloží jeho výsledky preukazujúce súlad s požadovanými parametrami. Všetky merania 

sa musia vykonať počas bežných hodín používania budovy a podľa za ktorých boli systémy 

v prevádzke minimálne 12 – 24 hodín pred testom. 
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G. Správa zariadení 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

G1. Systém energetického manažérstva budovy 

Správca zariadení musí používateľovi predkladať mesačné správy s využitím údajov zo 

systému energetického manažérstva budovy (BEMS). Tento mechanizmus sa preskúma raz 

ročne. V správach sa spotreba energie na vykurovanie, chladenie, ventiláciu a osvetlenie 

rozčlení podľa sezóny.  

Overovanie:  

Potenciálni dodávatelia služieb správy zariadení alebo dodávatelia dodávateľa v prípade 

zákazky zadávanej metódou DBO musia v rámci odpovede na výzvu na prekladanie ponúk 

predložiť svoj navrhovaný formát správy.  

G1. Systém energetického manažérstva budovy 

Správca zariadení musí používateľovi predkladať mesačné správy s využitím údajov zo 

systému energetického manažérstva budovy (BEMS). Tento mechanizmus sa preskúma raz 

ročne.  

V týchto správach sa musia identifikovať trendy spotreby energie v budove a rozčleniť 

spotrebu energie na vykurovanie, chladenie a osvetlenie nielen podľa sezóny, ale aj podľa zóny 

alebo oddelenia. Táto správa musí obsahovať odporúčania nápravných opatrení a/alebo ďalšie 

úspory energie, ktoré by sa mohli dosiahnuť.  

Overovanie:  

Potenciálni dodávatelia služieb správy zariadení alebo dodávatelia dodávateľa v prípade 

zákazky zadávanej metódou DBO musia v rámci odpovede na výzvu na prekladanie ponúk 

predložiť svoj navrhovaný formát správy.  

G2. Zmluva o energetickej hospodárnosti 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Prevádzkovateľ budovy alebo správca zariadení (podľa potreby) sa musia na základe predbežného modelu spotreby energie budovy (pozri kritérium 1) dohodnúť na medzných hodnotách 

spotreby energie na osvetlenie, vykurovanie, chladenie, ventiláciu a pomocné zdroje. Tieto medzné hodnoty nezahŕňajú predpokladané zaťaženie spojené s používateľmi, napr. servery 

a zaťaženie malým výkonom. 

Zákazka musí vychádzať z údajov z priemerných údajov o počasí a dennostupňoch pre danú lokalitu minimálne za desať rokov. V zákazke sa musia tiež stanoviť úpravy s cieľom zohľadniť 

možné budúce zmeny v obsadenosti budovy, extrémne poveternostné podmienky a trhové ceny energie.  

Ak by spotreba energie prekročila tieto medzné hodnoty, za dodatočné náklady by bol zodpovedný prevádzkovateľ alebo správca zariadenia (podľa potreby). Ak by spotreba energie bola nižšia 

ako tieto medzné hodnoty, úspory by sa mali s verejným obstarávateľom rozdeliť v pomere 50:50 (alebo alternatívnym dohodnutým rozdelením úspor). Tento mechanizmus sa preskúma raz 

ročne.  

Overovanie:  

Prevádzkovateľ budovy alebo správca zariadení sa zmluvne zaviaže dodržiavať dohodnutý mechanizmus vrátane rozsahu a medzných hodnôt spotreby energie. Musí stanoviť proces nezávislého 

zhromažďovania a predkladania ročných údajov.  



 

39 

 

G3. Systém nakladania s odpadom 

Správca budovy zavedie systémy umožňujúce používateľom budovy separovať papier, kartón, 

obaly z potravín a nápojov (sklo, plasty a iné materiály, pre ktoré existujú miestne systémy 

separovaného zberu) do samostatných recyklačných tokov. Ak je to možné, musia sa zbierať a 

pripravovať na opätovné použitie alebo recykláciu aj batérie, atramentové a tonerové kazety, IT 

zariadenia a nábytok.  

Overovanie:  

Správcovia zariadení alebo dodávatelia v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predložia 

návrh systémov, ktoré sa majú použiť, vrátane informácií o tokoch odpadu, systémoch 

separácie, pracovných dohodách a dodávateľoch, ktorí sa majú využiť.  

G3. Systém nakladania s odpadom 

Správca budovy zavedie systémy umožňujúce používateľom budovy a stravovacím službám na 

mieste separovať papier (aspoň dva druhy), kartón, obaly z potravín a nápojov (sklo, plasty a 

ďalšie materiály, pre ktoré existujú miestne systémy separovaného zberu) a kuchynský 

odpad/odpad zo stravovacích zariadení v rámci samostatných recyklačných tokov. Ak je to 

možné, musia sa zbierať a pripravovať na opätovné použitie alebo recykláciu aj batérie, 

atramentové a tonerové kazety, IT zariadenia a nábytok.  

Overovanie:  

Správcovia zariadení alebo dodávatelia v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predložia 

návrh systémov, ktoré sa majú použiť, vrátane informácií o tokoch odpadu, systémoch 

separácie, pracovných dohodách a dodávateľoch, ktorí sa majú využiť.  

DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 

G4. Zmluva o energetickej hospodárnosti 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Údaje o energii sa musia nezávisle zhromažďovať, aby bolo možné na ročnej báze monitorovať energetickú hospodárnosť budovy v porovnaní s dohodnutým medznými hodnotami spotreby 

energie. Prevádzkovateľ budovy alebo správca zariadení pripraví pre tretiu stranu zhromaždené údaje z účtov za verejnoprospešné služby/meračov a systému energetického manažérstva budovy.  

Tieto údaje prevádzkovateľ a verejný obstarávateľ každoročne preskúma s cieľom určiť energetickú spotrebu budovy a mesačné zisky a straty pre prevádzkovateľa a verejný orgán.  

G5. Systém nakladania s odpadom 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Správca budovy musí priebežne v dohodnutých intervaloch monitorovať a vyčísľovať celkové množstvo vznikajúceho odpadu a mieru recyklácie na budovu(-y). Správcovia zariadení alebo 

dodávatelia v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnú verejnému obstarávateľovi každý mesiac údaje, ktoré vyčísľujú vznik odpadu v pomere k celkovému množstvu odpadu 

vznikajúceho v budove a v kg jednotlivých druhov odpadu.  
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3 NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS  
 

Kritériá GPP EÚ pre kancelárske budovy vychádzajú z úvah o kalkulácii nákladov z hľadiska nákladov na 

životný cyklus (LCC). Náklady na životný cyklus možno použiť na posúdenie celkových nákladov na 

vlastníctvo kancelárskej budovy počas (projektovanej) prevádzkovej životnosti. Umožňujú najmä „uskutočniť 

porovnateľné posúdenie nákladov za určené obdobie pri zohľadnení všetkých relevantných hospodárskych 

faktorov z hľadiska počiatočných kapitálových nákladov, ako aj budúcich prevádzkových nákladov a nákladov 

na obnovu infraštruktúry“
22

.  

 

3.1 Odôvodnenie a rozsah posúdenia nákladov na životný cyklus 
 

Posúdenie nákladov na životný cyklus je mimoriadne dôležité na dosiahnutie lepších environmentálnych 

vlastností, pretože na dosiahnutie nižších prevádzkových nákladov počas životného cyklu, vyššej zostatkovej 

hodnoty nehnuteľnosti a vyššej produktivity pracovnej sily môžu byť potrebné vyššie počiatočné kapitálové 

náklady. Z tohto dôvodu je táto metóda vhodná pre efektívne dlhodobé investičné rozhodnutia. Odhaduje sa, že 

80 % až 90 % prevádzkových nákladov budovy je určených už v štádiu projektovania. Z týchto nákladov možno 

pri uplatnení komplexných kritérií nákladovo optimálnymi verejnými službami v prípade nových budov reálne 

usporiť až 35 % a v prípade obnov až 30 %, v prípade obstarania kvalitného projektu. Ak sú do nákladov na 

životný cyklus zahrnuté náklady na zamestnancov, dajú sa potom dosiahnuť ešte vyššie úspory, pričom úspora 

vo výške 1 % má porovnateľnú hodnotu ako približne polovica obvyklých nákladov kancelárie za verejné 

služby.  

Náklady na životný cyklus predstavujú dôležitý nástroj pri formulovaní projektu, návrhu koncepcie 

a v jednotlivých fázach projektovania, ktorý možno využiť na výber a hodnotovú analýzu projektu, vďaka čomu 

sa počas životného cyklu aktíva zabezpečia najnižšie celkové náklady (a najvyššia zostatková hodnota). 

Zjednodušená „nákladovo optimálna“ metodika LCC bola zavedená prepracovaným znením smernice 

o energetickej hospodárnosti budov a uvádza sa aj v kritériách GPP EÚ týkajúcich sa energie. Komplexné 

posudzovanie nákladov na životný cyklus možno vykonať s odkazom na normu ISO 15685-5 alebo rovnocenný 

predpis. 

 

3.2 Ako môžu kritériá GPP prispieť k zníženiu nákladov na životný 

cyklus 
 

Kritériá GPP EÚ pre kancelárske budovy budú mať pozitívny vplyv na niektoré kľúčové faktory ovplyvňujúce 

celkové náklady na životný cyklus budovy. Tieto faktory sú stručne zhrnuté ďalej s odkazom na hlavné 

premenné náklady na životný cyklus budovy, pričom treba poznamenať, že potenciálne prínosy budú vždy 

závisieť od špecifických charakteristík každého projektu (napr. od lokality, klimatických podmienok, miestnej 

dostupnosti, stavebných postupov): 

 Obstarávanie (orientačne 20 % nákladov na životný cyklus):  

 Podmienky účasti možno použiť na získanie kvalifikovaných a skúsených projektových 

manažérov, projektových tímov, poradcov v oblasti nákladov a dodávateľov, ktorí sa budú 

usilovať o zníženie rizika prekročenia nákladov a o zlepšenie výsledkov inovačných projektov.  

 Možnosť zadať zákazku na „energetické služby“ s cieľom minimalizovať počiatočné obstarávacie 

náklady na nové, energeticky účinnejšie technológie, alebo dokonca na zlepšenia plášťa budovy, 

podporujú viaceré kritériá. Orgány verejnej moci môžu ušetriť orientačne až 30 % v prípade 

zlepšenia plášťa budovy (napr. izolácia, okná) a až 80 % v prípade energetických technológií 

(napr. KVET, vykurovanie biomasou). 

 V sprievodných usmerneniach GPP sa upozorňuje na to, ako možno identifikovať úspory 

nákladov na základe včasného posúdenia možností, napríklad porovnaním nákladov na obnovu 

                                                           
22 Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology, prehľad literatúry pripravený pre Európsku komisiu, máj 

2007. 
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a novostavbu. Orgány verejnej moci môžu obnovou existujúcich budov orientačne ušetriť 10 –

 40 %.  

 Kritériá výstavby efektívne využívajúcej zdroje podporujú zníženie odpadu zo stavenísk, 

znižovanie nákladov na prepravu najvýznamnejších konštrukčných materiálov (napr. betónu) 

a opätovné využívanie konštrukčných prvkov, to všetko môže prispieť k zníženiu stavebných 

nákladov.  

 

 Prevádzka, údržba a výmena (orientačne 75 % nákladov na životný cyklus): 

 Kritériá týkajúce sa energetickej účinnosti a hospodárneho využívania vody sú zamerané na 

zníženie nákladov na služby na nákladovo optimálnu úroveň vzhľadom na to, že tieto služby 

zodpovedajú za väčšinu prevádzkových nákladov budovy. Pri zohľadnení klimatických rozdielov 

v rámci EÚ sa odhadujú orientačné modelové úspory na vykurovanie, chladenie, osvetlenie 

a vetranie v rozsahu od 53 – 74 % v prípade nových kancelárií a 25 – 53 % v prípade 

renovovaných kancelárií.  

 Kritériá sú zamerané aj na kvalitu výstavby s cieľom zabezpečiť dosiahnutie navrhovaných 

vlastností, ako aj na správnu montáž a uvedenie do prevádzky vykurovacích, ventilačných 

a klimatizačných (HVAC) systémov a technológií využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov, aby sa zabezpečila ich výkonnosť podľa špecifikácií v projekte. Z dôkazov vyplýva, že 

problémy môžu viesť k vyššej spotrebe energie v priemere až o 30 %.  

 Monitorovanie spotreby energie v budove je dôležitým faktorom pri optimalizácii efektívnosti 

a identifikácii oblastí pre prípadné ďalšie budúce úspory. Systém energetického manažérstva 

budovy (BEMS) a riadenie ďalších systémov, ako napr. osvetlenia, predstavujú nástroje, ktorými 

sa to dá dosiahnuť; tieto nástroje sú uvedené v špecifických kritériách. Z dôkazov vyplýva, že 

takéto systémy môžu podporiť úspory energie v rozpätí 15 – 30 %.  

 Na motiváciu dodávateľov minimalizovať dlhodobé prevádzkové náklady vrátane nákladov na 

energie, vodu a nakladanie s odpadom, možno v prospech obidvoch strán využiť kritérium 

zdieľania nákladov a prínosov s dodávateľmi projektov zahŕňajúcich vypracovanie projektu, 

výstavbu a prevádzku, poskytovateľmi energetických služieb a poskytovateľmi služieb správy 

zariadení.  

 Kritériá zahŕňajú možnosť vykonať posúdenie životného cyklu budovy, čo umožňuje 

modelovanie a optimalizáciu životnosti budovy ako celku i jednotlivých prvkov na základe 

odhadov nákladov na ich nahradenie a očakávané doby užitočnej životnosti.  

 

 Zostatková hodnota:  

 Plnením súboru kritérií GPP sa preukáže, že budova má lepšie environmentálne vlastnosti, ktoré 

by vďaka tomu, že znižujú prevádzkové náklady a dávajú najavo zodpovednú investíciu, mohli 

prispieť k zachovaniu alebo zlepšeniu jej budúcej hodnoty na trhu s nehnuteľnosťami. Môže dôjsť 

k zlepšeniu jej ročných odpisov, ktorých trhový priemer predstavuje orientačne 0,8 %.  

 Kritériá týkajúce sa projektovania, uvedenia do prevádzky, monitorovania a priebežného riadenia 

služieb budovy spravidla predĺžia životnosť technológií a systémov.  

 Preukázalo sa, že kritériá týkajúce sa prípravy auditov a plánov nakladania s odpadom z demolácií 

prispievajú k zníženiu nákladov na zneškodňovanie odpadu a k zhodnoteniu pri demolácii 

budovy
23

.  

 V sprievodných usmerneniach GPP sa poukazuje na potenciálne prínosy plánovania na účely 

budúcej adaptibility, čo môže ďalej pomôcť zachovať náležitú budúcu hodnotu nehnuteľností.  

 

V kritériách sa zohľadňujú aj nehmotné výhody, ktoré majú vplyv na komfort, pohodu a výkonnosť 

používateľov. Z dôkazov napríklad vyplýva, že zdravé budovy môžu prispieť k zvýšeniu produktivity 

zamestnancov a zníženiu strát času v dôsledku práceneschopnosti, aj keď vyčísľovanie týchto výhod je zložité
24

. 

Ľudský aspekt budov je veľmi dôležitý vzhľadom na to, že platy vo všeobecnosti predstavujú výrazne vyššie 

náklady ako prevádzkové náklady budovy, napr. na energiu alebo vodu; ak by boli zahrnuté do výpočtov, tvorili 

by viac než 90 % nákladov na životný cyklus.  

 Kritériá GPP zahŕňajú preto kritériá „environmentálnej kvality“ týkajúce sa denného osvetlenia, kvality 

ovzdušia v interiéri a tepelnej pohody, pretože všetky tieto faktory preukázateľne významne 

prispievajú k dobrým pracovným podmienkam a produktivite používateľov budovy. Z dôkazov 

napríklad vyplýva, že nedostatočná tepelná pohoda môže znížiť produktivitu o 4 až 6 %, zatiaľ čo 

                                                           
23 

Podľa odhadov náklady na demoláciu predstavujú teoreticky 5 % nákladov na životný cyklus.
 

24 
World Green Building Council (2014) Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings.
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dobrá kvalita ovzdušia v interiéri môže viesť k zvýšeniu produktivity o 8 – 11 %. Bolo dokázané, že 

vhodné denné osvetlenie zlepšuje režim spánku a bdelosti.  
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TECHNICKÉ PRÍLOHY 

Príloha 1 

Podporné usmernenie pre kritérium B10.1: Zlúčenie EPD 

V podrobnom kritériu na vyhodnotenie ponúk B10.1 bolo opísané, ako by uchádzači mohli využiť EPD na preukázanie, 

ako by vedeli znížiť environmentálne vplyvy výstavby kancelárskej budovy. V tomto stručnom usmernení sa uvádza:  

 kedy možno použiť toto kritérium, 

 aké pravidlá sú potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk a  

 technická podpora požadovaná pre výber ponuky. 

Zdôrazňuje sa tiež potreba súladu EPD s normou ISO 14025 alebo EN 15804. Na hodnotenie projektov sa však môžu 

použiť aj ďalšie pravidlá normalizácie a váženia v rámci existujúcich systémov hodnotenia a certifikácie budov. 

1.1 Kedy sa môže použiť možnosť EPD? 

Použitie kritéria B10.1 sa odporúča len vtedy, keď sa dá uskutočniť porovnanie s návrhom referenčnej budovy a/alebo 

medzi rôznymi návrhmi budov. Má teda význam pre tieto scenáre obstarávania: 

 ak klient už má návrh referenčnej budovy a posúdený výkaz výmer s cieľom získať orientačnú cenu na 

porovnanie ponúk, 

 ak sa využije súťaž návrhov s cieľom podporiť projektové tímy a/alebo dodávateľov, aby predložili inovačné 

návrhy budovy, 

 ak návrhy budovy musia preukazovať stanovenú úroveň environmentálnych vlastností špecifických stavebných 

prvkov na základe pravidiel s existujúcim systémom hodnotenia a certifikácie budovy.  

V týchto prípadoch možno ako požiadavku pre zadanie zákazky použiť ako základ pre hodnotenie vlastností zlúčenie 

EPD.  

1.2 Súlad použitých EPD 

Pre uvedené stavebné prvky sa vyhotovia EPD. Všetky tieto EPD musia byť vybrané z rovnakých pravidiel pre kategóriu 

výrobkov. Všetky EPD musia byť v súlade s normou ISO 14025 alebo EN 15804. 

Na doplnenie týchto vyhlásení EPD sa môžu použiť nové primárne údaje o stavebných prvkoch, musia sa však podrobiť 

analýze LCA podľa tých istých pravidiel pre kategóriu výrobkov.  

Niektoré existujúce systémy hodnotenia a certifikácie budov uplatňujú pravidlá normalizácie a/alebo váženia na výsledky 

EPD s cieľom vytvoriť porovnávacie bodovanie alebo hodnotenie. Pokiaľ sú hlavné pravidlá pre kategóriu výrobkov 

v súlade s normou ISO 14025 alebo EN 15804 možno použiť toto porovnávacie bodovanie alebo hodnotenie a každý 

projekt sa vyhodnotí podľa postupu používaného v rámci rovnakého systému.  

1.3 Budú potrebné ďalšie odborné znalosti na vyhodnotenie ponúk? 

V každom ponukovom konaní na kancelárske budovy môže obstarávateľ potrebovať podporné projektové a technické 

odborné znalosti, aby mohol stanoviť požiadavky a vyhodnotiť projekty. O účasť odborníkov preto môže požiadať v 

dvoch hlavných fázach: 

1. vyhotovenie zadania projektu a požiadaviek na vlastnosti: uchádzači musia byť poučení o tom, aké 

technické požiadavky by mali dodržať na zabezpečenie porovnateľnosti predložených projektov.  

2. Hodnotenie projektov a možnosti zlepšenia: na účely podpory obstarávateľa by sa malo vykonať 

technické hodnotenie odpovedí uchádzačov na toto kritérium.  

1.4 Aké pokyny by sa mali poskytnúť uchádzačom? 

Na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk sa do výzvy na predkladanie ponúk zahrnú tieto technické pokyny. Ak sa 

projekty majú hodnotiť v porovnaní s referenčnou budovou, musí to byť jasne uvedené a musia byť uvedené aj množstvá 

špecifikovaných stavebných prvkov.  

 

 

 

 

Technické pokyny pre uchádzačov, ktorí na hodnotenie budovy využívajú EPD 

Technická záležitosť, ktorú je Čo to znamená v praxi 
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potrebné vyriešiť 

a) Porovnateľnosť EPD EPD sa vyberú z rovnakých pravidiel pre kategóriu výrobkov. Systém 

pravidiel pre kategóriu výrobkov musí byť preto špecifikovaný vo výzve 

na predkladanie ponúk.  

Ak sa majú použiť pravidlá normalizácie a/alebo váženia systému EPD 

prepojeného s existujúcim systémom certifikácie budovy, každý projekt sa 

musí hodnotiť podľa rovnakého systému a pravidiel.  

Miera neistoty sa musí riešiť zahrnutím 1) kvalitatívneho hodnotenia 

neistôt na základe zdrojov podkladových údajov, spôsobu, akým boli 

získané alebo zostavené a druhu procesu a technológie, ktorý predstavujú, 

ako aj 2) kvantitatívneho hodnotenia dvoch najvýznamnejších stavebných 

prvkov identifikovaných z analýzy (pozri tabuľky a a b v kritériu B10.1).  

b) Porovnanie na základe funkčnej 

rovnocennosti 

Deklarovaná jednotka, prevádzková životnosť a predpoklady týkajúce sa 

dôb životnosti náhrad sa použijú tak, ako je vymedzené v systéme 

pravidiel pre kategóriu výrobkov daného výrobku alebo stavebného prvku 

(pozri ISO 14025 alebo EN 15804). Na prezentáciu výsledkov sa použije 

spoločná deklarovaná jednotka.  

c) Stavebné prvky v rámci rozsahu 

pôsobnosti kritérií 

Rozsah pôsobnosti kritérií musí zahŕňať minimálne tieto stavebné prvky: 

– základy a základové konštrukcie 

– nosnú rámovú konštrukciu vrátane nosníkov, pilierov a panelov 

– vonkajšie steny a izoláciu 

– podlahy a stropy 

– vnútorné steny 

– okná 

– strechy 

d) Stanovenie životného cyklu budovy 

a scenáre 

Musia sa vyhotoviť EPD zamerané na životný cyklus. V týchto EPD sa 

posúdi tiež záťaž a výhody recyklácie po skončení životnosti. 

Podiel recyklovaných alebo opätovne použitých materiálov sa stanoví 

podľa týchto pravidiel: 

 výrobné náklady (výrobná fáza): podľa pravidiel v oddiele 

4.3.4.3 v norme ISO 14044,  

 výstupy (fáza skončenia životnosti alebo údržby): podľa 

pravidiel v oddiele 6.4.3 normy EN 15804. 

e) Relevantnosť výsledkov pre celú 

budovu 

 

Deklarovaná jednotka pre každé EPD sa vynásobí príslušným množstvom 

v zozname materiálov. Týmto sa zabezpečí možnosť porovnania 

celkového environmentálneho vplyvu každého stavebného riešenia.  

f) Ukazovatele kategórie vplyvu 

životného cyklu, ktoré sa majú použiť na 

účely hodnotenia 

 

Použijú sa minimálne ukazovatele kategórie vplyvu (ďalej len parametre) 

uvedené v norme EN 15804:  

 potenciál globálneho otepľovania (GWP), 

 potenciál tvorby fotochemických oxidantov troposférického 

ozónu (POCP), 

 potenciál poškodenia stratosférickej ozónovej vrstvy (ODP), 

 potenciál acidifikácie pôdy a vody (AP), 

 potenciál eutrofizácie (EP), 

 potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov – prvky 

(ADP_elements) 

 potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov – fosílne palivá 

(ADP_fossil fuels) 

Ďalšie parametre opisujúce využívanie zdrojov, odpad a výstupné toky 

uvedené v norme EN 15804 môžu byť čiastočne alebo úplne zahrnuté, ak 

sa na ne nevzťahujú iné špecifikované kritériá GPP, ide napr. o podiel 
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recyklovaného materiálu či výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. 

Systém váženia vybraných ukazovateľov kategórie vplyvu sa použije na 

hodnotenie celkových výsledkov z ukazovateľov v EPD alebo hodnotení 

pre jednotlivé stavebné prvky. Tento systém vyberie verejný obstarávateľ 

na základe: 

 vhodného existujúceho systému váženia s hodnotením, ktorý je 

napríklad schválený v rámci niektorých overených systémoch 

pravidiel pre kategórie výrobkov, 

 systému váženia navrhnutého technickým hodnotiteľom LCA 

(pozri prílohu 3). 

Ak sa pomocou nástroja LCA získa celkové bodové ohodnotenie 

kancelárskej budovy, zohľadní sa len výsledok pre tieto kategórie vplyvu. 
 

 

Príloha 2 

Podporné usmernenie pre kritérium B10.1: Vykonávanie analýzy LCA 

V kritériách na vyhodnotenie ponúk B10.1 týkajúcich sa podrobných požiadaviek na projekt a vlastností bolo opísané, ako 

by uchádzači mohli využiť posudzovanie životného cyklu (LCA) na preukázanie toho, ako znížili environmentálny vplyv 

výstavby kancelárskej budovy. V tomto stručnom usmernení sa uvádza:  

 kedy možno použiť toto kritérium, 

 aké pravidlá sú potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk a  

 technická podpora požadovaná pre výber ponuky. 

Každé použitie LCA sa vykoná podľa noriem ISO 14040/ISO 14044 alebo EN 15978. 

2.1 Kedy sa dá použiť možnosť LCA? 

Použitie kritéria 10b sa odporúča len vtedy, ak možno uskutočniť porovnanie s návrhom referenčnej budovy a/alebo medzi 

rôznymi návrhmi budov. Má teda význam pre tieto scenáre obstarávania: 

 ak klient už má návrh referenčnej budovy a posúdený výkaz výmer s cieľom získať orientačnú cenu na porovnanie 

ponúk,  

 ak sa využije súťaž návrhov s cieľom podporiť projektové tímy a/alebo dodávateľov, aby predložili inovačné 

návrhy budovy: 

 ak návrhy budovy musia preukazovať stanovenú úroveň vlastností špecifických stavebných prvkov pomocou 

nástroja výpočtu založeného na LCA.  

V týchto prípadoch možno analýzu LCA použiť ako požiadavku na zadanie zákazky.  

2.2 Budú na vyhodnotenie ponúk potrebné ďalšie odborné znalosti? 

V každom výberovom konaní na kancelárske budovy obstarávateľ môže potrebovať podporné projektové a technické 

odborné znalosti, aby mohol stanoviť požiadavky a vyhodnotiť projekty. Tieto odborné znalosti si môže vyžiadať v dvoch 

fázach procesu obstarávania: 

1. pri vyhotovení zadania projektu a požiadaviek na vlastnosti: uchádzači musia byť poučení o tom, aké technické 

požiadavky by mali dodržať na zabezpečenie porovnateľnosti predložených projektov. .  

2. Pri hodnotení projektov a možností zlepšenia: na účely podpory obstarávateľa by sa malo vykonať technické 

hodnotenie odpovedí uchádzačov na toto kritérium.  

Od technického posudzovateľa sa bude požadovať, aby vykonal kritické preskúmanie LCA každého uchádzača podľa 

usmernenia uvedeného v prílohe 3.  

2.3 Aké pokyny je potrebné poskytnúť uchádzačom? 

Na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk sa do výzvy na predkladanie ponúk zahrnú tieto technické pokyny. Ak sa majú 

projekty hodnotiť v porovnaní s referenčnou budovou, musí to byť jasne uvedené v predloženom zozname materiálov.  

Technické pokyny pre uchádzačov, ktorí používajú LCA pre hodnotenie budov 

Technická záležitosť, ktorú je potrebné 

vyriešiť 

Čo to znamená v praxi 

a) Metóda a inventarizačné údaje Na zabezpečenie porovnateľnosti sa musia špecifikovať metódy posúdenia 

vplyvu a údaje o inventarizačnej analýze životného cyklu (LCI), ktoré má 
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každý projektový tím použiť.  

Na doplnenie chýbajúcich údajov možno použiť overené primárne údaje 

podľa usmernenia v norme ISO 14040/14044 alebo EN 15978 a pre údaje 

z EPD podľa normy ISO 14025 alebo EN 15804. 

Miera neistoty sa musí riešiť zahrnutím 1) kvalitatívneho hodnotenia neistôt 

na základe zdrojov podkladových údajov, spôsobu, akým boli získané alebo 

zostavené a druhu procesu a technológie, ktorý predstavujú, ako aj 2) 

kvantitatívneho hodnotenia dvoch najvýznamnejších stavebných prvkov 

identifikovaných z analýzy (pozri tabuľky a a b v kritériu B10.1).  

b) Porovnanie na základe funkčnej 

rovnocennosti 

Ako referenčná hodnota pre každý projekt sa špecifikujú tieto 

charakteristiky budovy (pozri ISO 14040/14044 alebo EN 15978): 

 príslušné technické a funkčné požiadavky, ako je opísané 

v požiadavkách na vlastnosti, 

 predpokladaný spôsob použitia, 

 požadovaná prevádzková životnosť. 

Na predloženie výsledkov sa potom použije spoločná funkčná jednotka 

alebo referenčná jednotka (pozri ISO 14044 alebo EN 15978). Pri 

vymedzovaní funkčnej jednotky sa musí zohľadniť prevádzková životnosť. 

c) Stanovenie životného cyklu budovy 

a scenáre 

Rozmedzím pre analýzu je životný cyklus (pozri ISO 14040).  

V prípade renovácie budovy sa projektové tímy budú orientačne riadiť 

podľa modulu B5 „Rozmedzie pre renováciu“ normy EN 15978.  

Podiel recyklovaných alebo opätovne použitých materiálov sa stanoví podľa 

týchto pravidiel: 

 výrobné náklady (výrobná fáza): podľa pravidiel v oddiele 4.3.4.3 

v norme ISO 14044,  

 výstupy (fáza skončenia životnosti alebo údržby): podľa pravidiel 

v oddiele 6.4.3 normy EN 15804. 

d) Stavebné prvky v rámci rozsahu 

pôsobnosti kritérií 

Rozsah pôsobnosti kritérií musí zahŕňať minimálne tieto stavebné prvky: 

 základy a spodná stavba  

 nosná rámová konštrukcia vrátane nosníkov, pilierov a panelov 

 vonkajšie steny a izolácia 

 podlahy a stropy 

 vnútorné steny 

- okná 

- strechy 

e) Ukazovatele kategórie životného 

cyklu, ktoré sa použijú na účely 

hodnotenia 

 

Minimálne sa použijú ukazovatele kategórie vplyvu uvedené v EN 15978:  

 potenciál globálneho otepľovania (GWP), 

 potenciál tvorby fotochemických oxidantov troposférického ozónu 

(POCP), 

 potenciál poškodenia stratosférickej ozónovej vrstvy (ODP), 

 potenciál acidifikácie pôdy a vody (AP), 

 potenciál eutrofizácie (EP), 

 potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov – prvky 

(ADP_elements) 

 potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov – fosílne palivá 

(ADP_fossil fuels) 

Ďalšie parametre opisujúce využívanie zdrojov, odpad a výstupné toky 

uvedené v norme EN 15978 môžu byť tiež čiastočne alebo úplne zahrnuté, 

ak sa na ne nevzťahujú iné špecifikované kritériá GPP, ide napr. o podiel 

recyklovaného materiálu či výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. 

Na hodnotenie celkového počtu bodov sa použije systém váženia vybraných 

ukazovateľov kategórie vplyvu. Tento systém vyberie verejný obstarávateľ 
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na základe: 

 vhodného existujúceho systému váženia, ako napr. systémy 

váženia prijaté v niektorých vnútroštátnych systémoch LCA alebo 

 systému váženia navrhnutého technickým hodnotiteľom LCA 

(pozri prílohu 3). 

Ak sa pomocou nástroja LCA získa celkové bodové ohodnotenie 

kancelárskej budovy, zohľadní sa len výsledok pre kategórie vplyvu 

uvedené v norme EN 15978. 
 

 

 

Príloha 3 

Stručné informácie pre technického hodnotiteľa LCA 

Úlohou technického hodnotiteľa bude pomáhať obstarávateľovi pri stanovení základných pravidiel pre uchádzačov so 

odkazom na prílohu 1 alebo 2 v závislosti od zvolenej možnosti.  

Technický hodnotiteľ musí navrhnúť a dohodnúť s verejným obstarávateľom váženie výsledkov ukazovateľov posudzovania 

vplyvov životného cyklu (LCIA), pokiaľ to už nie je vopred určené možnosťami v písmenách ii) alebo iii) v kritériu 10B.1. 

Po doručení ponúk technický hodnotiteľ buď: 

i) skontroluje, akým spôsobom sa EPD zlúčili alebo  

ii) kriticky preskúma LCA z hľadiska výberu metodík, kvality a porovnateľnosti údajov.  

Kritické preskúmanie sa vykoná so zreteľom na normu ISO 14044, oddiel 6 a tieto oddiely odporúčania Európskej komisie 

o environmentálnej stope výrobku (PEF) (2013/179/EÚ):  

 Kritické preskúmanie (oddiel 9, s. 68) 

 Kontrolný zoznam zhromažďovania údajov (príloha III) 

 Požiadavky na kvalitu údajov (oddiel 5.6, s. 36) 

 Interpretácia výsledkov (oddiel 7, s. 61). 

 

 

 


