
Environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie pre Kancelárske IT 

zariadenia 
 

 

Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľný nástroj. Existuje však dohoda v rámci celej EÚ, že  ústredné orgány štátnej správy budú obstarávať 

kancelárske IT zariadenia , ktoré spĺňajú požiadavky energetickej účinnosti Energy Star. Tento dokument poskytuje environmentálne charakteristiky EÚ pre 

ZVO  spracované pre skupinu výrobkov Kancelárske IT zariadenia. V sprievodnej technickej podkladovej správe sa uvádzajú podrobné dôvody výberu týchto 

environmentálnych charakteristík  a odkazy na ďalšie informácie. 
 
Pre každú skupinu výrobkov/služieb sa predkladajú dva súbory environmentálnych charakteristík:  
 

 Základné charakteristiky  sú také charakteristiky, ktorých použitie je vhodné pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo všetkých členských 

štátoch, a ktoré sú zamerané na hlavné environmentálne vplyvy. Sú formulované tak, aby pri ich použití bola potreba ďalšieho overovania alebo 

zvýšenia nákladov minimálna. 
 Rozšírené charakteristiky  sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí majú záujem o nákup najlepších výrobkov dostupných na trhu. V tomto prípade 

bude možno nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na overovanie, alebo náklady na dané výrobky môžu byť v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou 

funkčnosťou o niečo vyššie. 



2. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti  
 
Kancelárske IT zariadenia  , ktoré sú predmetom tohto dokumentu, zahŕňajú dva súbory výrobkov:  

 počítače – zahŕňajú osobné počítače a notebooky, 
 monitory. 

 
Na účely vymedzenia týchto environmentálnych charakteristík pre ZVO (usmernenia) obsahuje táto skupina výrobkov šesť kategórií:  

 osobný počítač (stolový počítač, zabudovaný  stolový počítač, tenký klient), 
 počítačová obrazovka (ak sa dodáva s počítačom), 
 klávesnica (ak sa dodáva s počítačom), 

 externý napájací zdroj (ak sa dodáva s počítačom), 

 notebooky (zahŕňajú aj tabletové osobné počítače), 

 diskrétny grafický procesor (ak sa dodáva s počítačom). 
 
Kritériá pre osobné počítače, notebooky a monitory sa uvádzajú dohromady. 
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Základné charakteristiky  pre osobné počítače, notebooky a monitory sa sústreďujú na zahrnutie technických špecifikácií týkajúcich sa spotreby energie, 

keďže spotreba energie bola identifikovaná ako aspekt s najväčším environmentálnym vplyvom. Okrem toho základné charakteristiky  zahŕňajú niektoré 

jednoduché, zrozumiteľné (a overiteľné) charakteristiky  zameriavajúce sa na životnosť výrobkov. Tieto charakteristiky  zamerané na životnosť boli vybrané 

na základe environmentálnej značky EÚ a značiek Blue Angel a Nordic Swan. 
 
V rámci rozšírených charakteristík sa do špecifikácií a kritérií na vyhodnotenie  zahrnulo množstvo ďalších aspektov:  

 funkcie hospodárenia s energiou v rámci samotného hardvéru, 
  emisie hluku, 
 používanie ortuti  na podsvietenie LCD monitorov, 

 demontáž zariadenia, 

 obsah recyklovaného materiálu a recyklovateľnosť, 

 používanie látok spomaľujúcich horenie s určitými rizikovými vetami (karcinogénny, mutagénny alebo škodlivý pre reprodukciu) v plastových 

dieloch. 

3. Hlavné vplyvy na životné prostredie  
 

Hlavné vplyvy na životné prostredie        Prístup v rámci ZVO     
 

  Spotreba 
energie a 

výsledné  emisie   oxidu uhličitého   Nákup energeticky účinných modelov.   
 

 

(CO2).             Nákup  výrobkov  s obmedzeným  množstvom  nebezpečných 
 

Znečistenie  ovzdušia,  pôdy  a vody,  tvorba  ozónu  (smogu),   zložiek a podporovanie možností spätného odberu  
 

 bioakumulácia alebo vystavenie potravinového reťazca   výrobku.      
 

 a účinky na vodné organizmy spôsobené   nebezpečnými   Nákup výrobkov s obmedzenou úrovňou hlučnosti. 
 

 zložkami, napr. obsahom ortuti v LCD displejoch a niektorými   Koncepcia   recyklovania, dlhšia   životnosť a podporovanie 
 

 

látkami spomaľujúcimi horenie. 
       

 
       možností spätného odberu     

 

Negatívny 
 

vplyv na zdravie zamestnancov pre hluk 
      

    Zabezpečenie      recyklovateľnosti      použitého      obalového 
 

 

spôsobujúci stres osobám citlivým na takéto zvuky. 
     

 

     materiálu.      
 

Spotreba energie,   vyčerpávanie 
zdrojov   a 

škodlivé 

 

emisie 

        

    Zvýšené využívanie recyklovaných obalových materiálov.  

 

v súvislosti s výrobou 
IT 

výrobkov 

 

   (získavanie surovín, 

  

    Bezpečné nakladanie  (recyklovanie, opakované 
 

 

výroba komponentov). 
        

 

        použitie) so vzniknutým 

odpadom  
   

 

Tvorba odpadu vrátane balenia a nakladanie s odpadom 
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Vezmite na vedomie, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
 
Podrobné informácie o skupine výrobkov kancelárskych zariadení IT sa nachádzajú v technickej podkladovej správe. 

 

 
3.  Environmentálne charakteristiky EÚ pre ZVO  pre kancelárske IT zariadenia  

 Základné charakteristiky     Rozšírené charakteristiky   

 
3.1 Environmentálne charakteristiky EÚ pre ZVO  pre osobné počítače, notebooky a monitory 

  

PREDMET ZÁKAZKY   PREDMET ZÁKAZKY   

Nákup   [osobných   počítačov/notebookov/monitorov] s nízkym vplyvom Nákup   [osobných   počítačov/notebookov/monitorov] s nízkym vplyvom 

na životné prostredie počas životného cyklu.   na životné prostredie počas životného cyklu.   

      

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE   TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE   

1. Všetky  výrobky  musia  spĺňať najnovšie  normy  energetickej  účinnosti 1. Všetky  výrobky  musia  spĺňať najnovšie  normy  energetickej  účinnosti 

 značky ENERGY STAR, nachádzajú sa na www.eu-energystar.org.  značky ENERGY STAR, nachádzajú sa na  www.eu-energystar.org. 

Overenie: Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu Ia Overenie: Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu I a 
spĺňajú tieto charakteristiky, sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj 

iný 
spĺňajú  tieto  charakteristiky,  sa  budú  považovať za  vyhovujúce.  Uzná  sa  

aj  iný 
vhodný dôkazný prostriedok, ako napríklad technická dokumentácia vhodný   dôkazný   prostriedok,   ako   napríklad   technická   dokumentácia 

výrobcu alebo protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie (napr. orgán 
výrobcu   alebo   protokol   o skúške   od   akreditovanej   inštitúcie   (napr.   

orgán 
akreditovaný na vydávanie protokolov o skúške podľa normy ISO 17025) akreditovaný  na  vydávanie  protokolov  o skúške  podľa  normy  ISO  17025) 

preukazujúci splnenie kritérií.   preukazujúci splnenie kritérií.   

    

2.   Konštrukcia osobných počítačov musí umožňovať, aby:  2.   Konštrukcia osobných počítačov musí umožňovať, aby:  

   bola pamäť ľahko prístupná a dala sa vymeniť alebo modernizovať,    bola pamäť ľahko prístupná a dala sa vymeniť alebo modernizovať, 
   sa dal vymeniť pevný disk (alebo tie časti, ktoré plnia funkciu    sa  dal  vymeniť pevný  disk  (alebo  tie  časti,  ktoré  plnia  funkciu 
 pevného disku) a CD mechanika a/alebo DVD mechanika, ak sú  pevného  disku)  a CD  mechanika  a/alebo  DVD  mechanika,  ak  sú 

 k dispozícii.    k dispozícii.   

Overenie:  Výrobky,  ktoré  majú  príslušnú  environmentálnu  značku  typu Overenie:  Výrobky,  ktoré  majú  príslušnú  environmentálnu  značku  typu 
I a spĺňajú tieto kritériá, sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný I a spĺňajú tieto kritériá, sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný 

vhodný dôkazný prostriedok.   vhodný dôkazný prostriedok.   

3 

http://www.eu-energystar.org/


     
 

3. Notebooky  musia  byť skonštruované  tak,  aby  mali  ľahko  prístupnú 3. Notebooky  musia  byť skonštruované  tak, aby  mali  ľahko  prístupnú 
 

 pamäť, ktorá sa dá vymeniť alebo modernizovať.   pamäť, ktorá sa dá vymeniť alebo modernizovať.   
 

Overenie: Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku Overenie:   Výrobky,    ktoré    majú    príslušnú environmentálnu značku 
 

typu I a spĺňajú tieto kritériá, sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj typu I a spĺňajú tieto kritériá, sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj 
 

iný vhodný dôkazný prostriedok.    iný vhodný dôkazný prostriedok.     
 

          
 

4. Zadné podsvietenie LCD monitora  neobsahuje  v priemere viac  ako 4. Zadné podsvietenie LCD monitora neobsahuje ortuť.   
 

 3,5 mg ortuti na jednu žiarovku.    
Overenie:  Všetky  výrobky,  ktoré  majú  environmentálnu  značku  EÚ,  sa 

 

Overenie:  Všetky  výrobky,  ktoré  majú  environmentálnu  značku  EÚ,  sa 
 

budú  považovať za  vyhovujúce.  Iný  typ  environmentálnej  značky  typu  I 
 

budú  považovať za  vyhovujúce.  Iný  typ  environmentálnej  značky  typu  I spĺňajúci  uvedené  kritériá  sa  môže  tiež  uznať.  Uzná  sa  aj  iný  vhodný 
 

spĺňajúci  uvedené  kritériá  sa  môže  tiež  uznať.  Uzná  sa  aj  iný  vhodný dôkazný prostriedok.       
 

dôkazný prostriedok.               
 

Vezmite  na  vedomie,  že  po  31.  decembri  2011  bude  táto  otázka  upravená          
 

smernicou 2011/65/EÚ (príloha III odsek 3 písm. a).           
 

      
 

5. „Deklarovaná  hladina  akustického  výkonu  A“  (pre  1  pW)  osobných 5. „Deklarovaná  hladina  akustického výkonu A“  (pre  1  pW)  osobných 
 

 počítačov  alebo  notebookov  podľa  odseku  3.2.5  ISO  9296  meraná  počítačov  alebo  notebookov  podľa odseku  3.2.5  ISO  9296 meraná 
 

 podľa ISO 7779 (alebo podľa rovnocenných noriem) neprekračuje:  v súlade s ISO 7779 (alebo v súlade rovnocennými normami) 
 

U osobných počítačov: 
      neprekračuje:       

 

     

U osobných počítačov: 
     

 

  4.0 B (A) v operačnom režime nečinnosti (ekvivalent 40 dB(A)),      
 

  4.5  B  (A)  pri  prístupe  na  jednotku pevného  disku  (ekvivalent  45 dB    4.0 B (A) v operačnom režime nečinnosti (ekvivalent 40 dB(A)). 
 

(A)).          4.5  B  (A)  pri  prístupe  na  jednotku pevného  disku  (ekvivalent  45 dB 
 

Overenie:  Všetky  výrobky,  ktoré  majú  environmentálnu  značku  EÚ,  sa 
(A)).        

 

Overenie:  Všetky  výrobky,  ktoré  majú  environmentálnu  značku  EÚ,  sa 
 

budú považovať za vyhovujúce. Iný typ environmentálnych značiek typu I 
 

spĺňajúci  uvedené  kritériá  sa  môže  tiež  uznať.  Uzná  sa  aj  iný  vhodný budú považovať za vyhovujúce. Iný typ environmentálnych značiek typu I 
 

dôkazný prostriedok.      spĺňajúci  uvedené  kritériá  sa  môže  tiež  uznať.  Uzná  sa  aj  iný  vhodný 
 

U notebookov: 
     dôkazný prostriedok.       

 

     

U notebookov: 

      
 

 3.5 B(A) v operačnom režime nečinnosti (ekvivalent 35 dB(A)),       
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  4.0 B(A) pri prístupe na jednotku pevného disku (ekvivalent   3.5 B(A) v operačnom režime nečinnosti (ekvivalent 35 dB(A)). 
 

40 dB(A)).               4.0 B(A) pri prístupe na jednotku pevného disku (ekvivalent 
 

Overenie:  Výrobky,  ktoré  majú  príslušnú  environmentálnu  značku  typu  I 
40 dB(A)).          

 

             
 

a spĺňajú  tieto  kritériá,  sa  budú  považovať za  vyhovujúce.  Uzná  sa  aj  iný Overenie: Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu I 
 

vhodný dôkazný prostriedok.          a spĺňajú tieto kritériá, sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný 
 

Môže to byť správa potvrdzujúca, že hladiny emisií hluku sa merali v súlade 
vhodný dôkazný prostriedok.        

 

             
 

s ISO 7779 a deklarovali v súlade s ISO 9296 alebo  v súlade Môže to byť správa potvrdzujúca, že hladiny emisií hluku sa merali v súlade 
 

s rovnocennými  normami.  V  správe  sa  uvádzajú  namerané  hladiny  emisií s ISO 7779 a deklarovali v súlade s ISO 9296 alebo v súlade 
 

hluku v operačnom režime nečinnosti a pri prístupe na pevný disk, ktoré sa s rovnocennými  normami.  V  správe  sa  uvádzajú  namerané  hladiny  emisií 
 

musia deklarovať v súlade s odsekom 3.2.5 normy ISO 9296 alebo v súlade hluku v operačnom režime nečinnosti a pri prístupe na pevný disk, ktoré sa 
 

s rovnocennou normou.           musia deklarovať v súlade s odsekom 3.2.5 normy ISO 9296 alebo v súlade 
 

                s rovnocennou normou.        
 

  
 

6.    Poskytne  sa  návod  na  použitie  a/alebo  školiace  kurzy  na  IT  podporu 6.   Poskytne  sa  návod  na  použitie  a/alebo  školiace  kurzy  na  IT  podporu 
 

 ekologického manažmentu  IT výrobkov       ekologického manažmentu IT výrobkov      
 

Overenie: Príslušnému orgánu sa poskytne jeden exemplár návodu Overenie:  Príslušnému  orgánu  sa  poskytne  jeden  exemplár  návodu  na 
 

na použitie.  Návod  na  použitie  sa  potom  predbežne  zavedie  do  počítača použitie. Tento návod na použitie sa potom predbežne zavedie do počítača 
 

(alebo  v prípade  monitora  sa  dodáva  so  softvérom  ovládača),  aby  si  ho (alebo  v prípade  monitora  sa  dodáva  so  softvérom  ovládača),  aby  si  ho 
 

užívateľ mohol prečítať; okrem toho bude tento návod prístupný na webovej užívateľ mohol   prečítať;   okrem   toho   bude   tato   príručka   prístupná   na 
 

stránke výrobcu. Návod  by mohol  obsahovať napríklad používanie webovej  stránke  výrobcu.  Návod  by mohol  obsahovať napríklad 
 

funkcií  úspory  energie.  Alternatívne  sa  poskytne  jednoduchý  školiaci  kurz používanie  funkcií  úspory  energie.  Alternatívne  sa  poskytne  jednoduchý 
 

(interaktívny podľa povahy zariadenia) a informačný panel nástrojov. školiaci  kurz  (interaktívny  podľa  povahy  zariadenia)  a  informačný  panel 
 

                nástrojov.           
 

                         
 

7. Balenie             7. Balenie          
 

Ak   sa   používajú   lepenky,   musia   byť vyrobené   z   minimálne   50   % Ak   sa   používajú   lepenky,   musia   byť vyrobené   z   minimálne   80   % 
 

recyklovaného  materiálu.  Ak  sa  na  konečné  balenie  používajú  plastové recyklovaného  materiálu.  Ak  sa  na  konečné  balenie  používajú  plastové 
 

vrecká  alebo  fólie,  musia  byť vyrobené  aspoň z  50 %  recyklovaného vrecká  alebo  fólie,  musia  byť vyrobené  aspoň zo  75 %  recyklovaného 
 

materiálu, alebo musia byť biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné materiálu, alebo musia byť biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné 
 

v súlade s vymedzeniami uvedenými v EN 13432.     v súlade s vymedzeniami uvedenými v EN 13432.    
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Posudzovanie a overovanie: Výrobky, ktoré majú príslušnú Posudzovanie a overovanie: Výrobky, ktoré majú  príslušnú 
environmentálnu značku typu I a spĺňajú tieto charakteristiky , sa budú 

považovať 
environmentálnu značku typu I a spĺňajú tieto charakteristiky, sa budú 

považovať 
za  vyhovujúce.  Alternatívne  by  sa  malo  poskytnúť vyhlásenie  o splnení za  vyhovujúce.  Alternatívne  by  sa  malo  poskytnúť vyhlásenie  o splnení 
 tejto požiadavky pre  balenie  výrobku.  Uvedenej charakteristike   musí  

zodpovedať iba 
 tejto požiadavky pre  balenie  výrobku.  Uvedenej charakteristike   musí  

zodpovedať iba 

primárny obal, ako je vymedzený v smernici 94/62/ES.   primárny obal, ako je vymedzený v smernici 94/62/ES.    

8.   Funkcie hospodárenia s energiou sa nachádzajú na samotnom hardvéri 8.   Funkcie hospodárenia s energiou sa nachádzajú na samotnom hardvéri 

(u všetkých výrobkov)         (u všetkých výrobkov).         

Overenie: K výrobkom je pripojený ich jasný opis, usporiadanie Overenie: K výrobkom je pripojený ich jasný opis, usporiadanie 

a požiadavky na činnosť funkcií hospodárenia s energiou na hardvéri. a požiadavky na činnosť funkcií hospodárenia s energiou na hardvéri. 
        

9.   Uchádzač musí zaručiť dostupnosť náhradných dielov minimálne 3 roky 9. Uchádzač musí   zaručiť dostupnosť náhradných dielov minimálne 

od ukončenia výroby.         5 rokov od ukončenia výroby.       

Overenie:  Výrobky,  ktoré  majú  príslušnú  environmentálnu  značku  typu  I Overenie:  Výrobky,  ktoré  majú  príslušnú  environmentálnu  značku  typu  I 
a spĺňajú  tieto  kritériá,  sa  budú  považovať za  vyhovujúce.  Uzná  sa  aj  iný a spĺňajú  tieto  kritériá,  sa  budú  považovať za  vyhovujúce.  Uzná  sa  aj  iný 

vhodný dôkazný prostriedok.       vhodný dôkazný prostriedok.        

              

          10. Zdraviu nebezpečné látky v plastových dieloch    

          Plastové  diely  vážiace  viac  ako  25  gramov  neobsahujú  látky  spomaľujúce 
          horenie, ani prípravky, ktorým je pridelená ktorákoľvek z týchto rizikových 

          viet stanovených v nariadení č. 1272/2008:      

           R45 (môže spôsobovať rakovinu),      

            R46 (môže spôsobovať dedičné genetické poškodenie),   

           R60 (môže poškodiť plodnosť),       

            R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa).   

          Overenie:  Výrobky,  ktoré  majú  príslušnú  environmentálnu  značku  typu  I 
          a spĺňajú  tieto  kritériá,  sa  budú  považovať za  vyhovujúce.  Uzná  sa  aj  iný 

          vhodný dôkazný prostriedok.        

             

KRITÉRIA  NA      KRITÉRIA  NA       



VYHODNOTENIE PONÚK VYHODNOTENIE PONÚK 

1.   Pre   ľahšiu   demontáž   a   recykláciu   plastových dielov sa pridelia 1.   Pre ľahšiu   demontáž   a   recykláciu   plastových   dielov   sa pridelia 
dodatočné body:          dodatočné body:            

  Spoje sa dajú ľahko nájsť, sú dostupné bežnými nástrojmi a majú čo    Spoje sa dajú ľahko nájsť, sú dostupné bežnými nástrojmi a majú čo 
najvyššiu úroveň štandardizácie.        najvyššiu úroveň štandardizácie.        

  Plastové  diely  vážiace  viac  ako  25  g  majú  trvalé  označenie  spolu    Plastové  diely  vážiace  viac  ako  25  g  majú  trvalé  označenie  spolu 
s uvedením materiálu podľa normy ISO 11469:2000 alebo   s uvedením materiálu podľa normy ISO 11469:2000 alebo 

rovnocennej normy. Z tejto požiadavky sú vyňaté extrudované plastové   

rovnocennej normy. Z  tejto požiadavky sú vyňaté extrudované 

plastové 
materiály   a   svetlovody   plochých   obrazoviek.   Plastové   diely   materiály a svetlovody plochých obrazoviek.     

pozostávajú  z jedného  alebo  viacerých  kompatibilných  polymérov   Plastové diely pozostávajú z jedného alebo  viacerých 
okrem  krytu,  ktorý  pozostáva  najviac  z dvoch  druhov  polymérov,   kompatibilných  polymérov  okrem  krytu,  ktorý  pozostáva  najviac 

ktoré je možné oddeliť.          z dvoch druhov polymérov, ktoré je možné oddeliť.    

Overenie: Spolu so žiadosťou sa predkladá aj protokol o skúške Overenie: Spolu so žiadosťou sa predkladá aj protokol o skúške 
s podrobným opisom demontáže osobného počítača. Musí obsahovať nákres s podrobným opisom demontáže osobného počítača. Musí obsahovať nákres 
rozloženého osobného počítača, v ktorom sú označené hlavné komponenty, rozloženého osobného počítača, v ktorom sú označené hlavné komponenty, 

ako   aj   všetky   nebezpečné   látky   v   nich.   Môže   mať  písomnú   alebo ako   aj   všetky   nebezpečné   látky   v   nich.   Môže   mať  písomnú   alebo 
audiovizuálnu   formu.   Informácie   o   nebezpečných   látkach   sa   musia audiovizuálnu   formu.   Informácie   o   nebezpečných   látkach   sa   musia 

poskytnúť príslušnému  orgánu  v  podobe  zoznamu  materiálov  s  uvedením poskytnúť príslušnému  orgánu  v  podobe  zoznamu  materiálov  s  uvedením 

typu materiálu, použitého množstva a umiestnenia.     typu materiálu, použitého množstva a umiestnenia.      

                   

           2. Obsah recyklovaného materiálu a recyklovateľnosť (pre osobné 

            počítače, notebooky a monitory)         

           Dodatočné  body  sa  pridelia,  ak  vonkajší  plastový  kryt  systémovej 

           jednotky,  monitora  a  klávesnice  má  najmenej  10  hmotnostných  % 

           recyklovaného materiálu.           

           Overenie:  Vyhlásenie  výrobcu,  v  ktorom  sa  uvádza  percentuálny 

           podiel recyklovaného materiálu.         
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Vysvetľujúce poznámky 
 
Modernizácia alebo náhrada výrobkov: Vyššie uvedené charakteristiky zaistia dostupnosť náhradných dielov. Rozhodnutie o tom, či modernizovať alebo 

nahradiť výrobky, bude potrebné urobiť na základe jednotlivých prípadov, predovšetkým však bude treba posúdiť, či potenciálne zvýšenie energetickej 

účinnosti prostredníctvom nákupu nového výrobku preváži vplyvy skorého vyradenia. 
 
Kritériá na vyhodnotenie: Verejní obstarávatelia budú musieť uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v podkladoch k verejnému 

obstarávaniu, koľko dodatočných bodov sa pridelí za každé kritérium. Environmentálne kritériá pridelenia by mali tvoriť spolu minimálne 15 % celkového 

počtu dostupných bodov. 
 
Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024: Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024 sú také značky, u ktorých základné kritériá stanovuje 

nezávislý orgán a ktoré sa monitorujú procesom certifikácie a auditu. Ako také sú vysoko transparentným, spoľahlivým a nezávislým zdrojom informácií. 

Uvedené značky musia spĺňať tieto podmienky:  
 Požiadavky na značku vychádzajú z vedeckých dôkazov. 
 Environmentálne značky sa prijímajú za účasti všetkých zainteresovaných strán, napr. vládnych orgánov, spotrebiteľov, výrobcov, distribútorov a 

environmentálnych organizácií. 

 Sú dostupné pre všetky zainteresované strany. 
 
Vo verejnom obstarávaní môžu obstarávatelia požadovať splnenie kritérií na podporu určitej environmentálnej značky a možnosť použiť túto environmentálnu 

značku ako jednu z foriem preukázania zhody. Nemôžu však požadovať, aby výrobok mal environmentálnu značku. Okrem toho verejní obstarávatelia môžu 

použi ť len tie kritériá environmentálnej značky, ktoré sa vzťahujú na charakteristiky samotných výrobkov alebo služieb alebo na výrobné procesy, ale nie tie, 

ktoré sa týkajú všeobecného riadenia podniku. 
 
Dôkaz zhody: Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, mohla by sem patriť technická dokumentácia od 

výrobcu, protokol o skúške od akreditovaného orgánu alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude musieť presvedčiť, 

či z technického a právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať za vhodný. 
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Posúdenie nákladov 

 
Pri zadávaní zákazky sa odporúča používať „celkové náklady metodiky vlastníctva“. To znamená, že keď verejný obstarávateľ zvažuje nákupnú cenu, ktorá 

zaisťuje najlepšiu hodnotu peňazí, namiesto posúdenia nákupnej ceny výrobku vezme do úvahy náklady životného cyklu (life cycle cost – LCC) počas 

odhadovanej doby vlastníctva zariadenia. Zahŕňalo by to nákupnú cenu, náklady na údržbu a iné služby, náklady na spotrebu energie a iné spotrebné materiály 

(napr. papier a toner) pre zariadenie a všetky náklady na zneškodnenie. To príslušnému orgánu umožní zohľadniť environmentálne aspekty v posudzovaní 

kvality (za pomoci environmentálnych technických špecifikácií a/alebo kritérií na vyhodnotenie) a ceny (pomocou zahrnutia nákladov životného cyklu).  
Ako u každého výrobku používajúceho elektrickú energiu je nákup energeticky účinných modelov všeobecne dobrou možnosťou zníženia prevádzkových 

nákladov a tiež zníženia vplyvov na životné prostredie. Webová stránka EÚ Energy Star má užitočný nástroj na výpočet možných finančných úspor pri 

nákupe efektívnejšieho výrobku:  http://www.eu-energystar.org/calculator.htm. 
 

Situácia je zložitejšia v náhrade osobných počítačov. V správe Štátneho kontrolného úradu Spojeného kráľovstva
1
 sa uvádza, že z čisto komerčného hľadiska 

môže byť finančne skôr rozumnejšie nahradzovať kancelárske zariadenia IT každé 3 roky než každých 5 rokov, čo je typické vo verejnom sektore. Je to preto, 
že zariadenie bude mať zvyškovú hodnotu, po 3 rokoch sa môže znovu predať a prevádzkové náklady sa budú udržovať na nízkej úrovni. 
 

Štúdia Komisie o nákladoch a prínosoch ZVO v roku 2007
2
 skúmala aspekty nákladov pri nákupe ekologických IT zariadení (označených environmentálnou 

značkou) – počítačov, monitorov a zobrazovacích zariadení. 
 
Počítače  
V prípade počítačov sú vypočítané rozdiely medzi ekologickou a neekologickou verziou, pričom čiastka nákladov u ekologickej verzie sa pohybuje od 

nákladov vyšších o 3 % až po náklady nižšie o 7 %. Je však mnoho neistôt, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na výsledky: Správanie pri používaní, náklady 

na opravu, vplyv služieb u užívateľa na celkovú životnosť výrobku a rýchle zmeny na trhu (napr. kvôli cenám a rôznorodosti komponentov) vedú k rýchlym 

zmenám zloženia výrobkov a ich cien. 
 
Notebooky  
V prípade notebookov sú vypočítané rozdiely medzi ekologickou a neekologickou verziou, pričom ekologická verzia je o 6 % až 24 % drahšia než 

neekologická. Úspory energie ekologickej verzie nemajú veľký vplyv na celkové náklady a úspora je zvyčajne 8 EUR za 4 roky. 
 
Monitory  
Vypočítané rozdiely medzi ekologickou a neekologickou verziou sa pohybujú od 10 % do 22 %, pričom ekologická verzia je lacnejšia než neekologická. 
 
 

 
1  http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
 

2  Štúdia o nákladoch/výnosoch zeleného verejného obstarávania v Európe,, Öko-Institut & ICLEI 2007, k dispozícii na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  
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