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Stravovacie služby a zásobovanie potravinami 

– Produktový list pre zelené verejné obstarávanie (GPP1)  
 

1. Rozsah 
 
Tento list obsahuje odporúčania pre obstarávanie stravovacích služieb a zásobovanie 
potravinami.  
 
Špecifikácie sa navrhujú pre tento rozsah produktov: ovocie a zelenina, produkty akvakultúry, 
morské produkty, mäsové a mliečne výrobky a nápoje, ako aj vykonávanie príslušných 
stravovacích služieb.  
 
V prípade potravín sú kľúčové environmentálne charakteristiky zamerané na ekologické 
výrobné metódy a odpad z obalov. Rozšírené environmentálne charakteristiky sa zameriavajú 
aj na iné aspekty, ako napr. na verejné obstarávanie na potraviny vyrobené podľa noriem 
integrovanej produkcie2 a starostlivosti o zvieratá. 
V prípade stravovacích služieb sú kľúčové environmentálne charakteristiky zamerané na 
ekologické potraviny, minimalizáciu odpadu a selektívny zber. Rozšírené environmentálne 
charakteristiky sa navyše zameriavajú na podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
používanie papiera a čistiacich prostriedkov, kuchynské zariadenia, výživu a pod.  
 
 
 

1 Hlavné environmentálne vplyvy 
 

                                                 
1 Skratka GPP je odvodená z anglického „Green Public Procurement“, čo v preklade znamená „zelené verejné 
obstarávanie“ 
2 Systémy integrovaného riadenia pestovania plodín v EÚ. Predložená zmenená a doplnená záverečná správa 

pre GR Európskej komisie pre životné prostredie. Agra CEAS Consulting. Máj 2002. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Vplyv  Prístup v rámci GPP 
• Eutrofizácia3, acidifikácia4 a toxické 

vplyvy na ľudské zdravie a životné 
prostredie (rastliny a živočíchy) 
v dôsledku rezíduí hnojív a pesticídov
nachádzajúcich sa vo vode, ovzduší, 
pôde a potravinách 

• Negatívny vplyv na ochranu zdravia 
poľnohospodárov pri práci v dôsledku 
nesprávnej manipulácie 
a nesprávneho používania určitých 
pesticídov a hnojív 

• Pôdna erózia, ničenie lesov a úbytok 
biodiverzity spôsobené nevhodnými 
poľnohospodárskymi postupmi, 
nadmernou živočíšnou výrobou 
a intenzívnymi postupmi v oblasti 
rybolovu a akvakultúry  

• Krutosť pri zaobchádzaní so 
zvieratami v dôsledku nedodržiavania 
zásad starostlivosti o zvieratá 

• Vysoká spotreba energie a vody pri 
výrobe a spracovaní potravín 

• Odpad z obalov 
 

→  

• Verejné obstarávanie na ekologické 
potraviny  

• Verejné obstarávanie na potraviny 
vyrábané v rámci „systémov integrovanej 
produkcie“ 

• Verejné obstarávanie na produkty 
akvakultúry a morské produkty chované 
alebo ulovené trvalo udržateľným 
spôsobom  

• Verejné obstarávanie na produkty 
z hospodárskych zvierat s vysokou 
úrovňou starostlivosti o zvieratá 

• Verejné obstarávanie na sezónne produkty
• Verejné obstarávanie na voľne ložené 

produkty alebo produkty v obaloch 
s vysokým recyklovaným obsahom 

• Používanie znovu použiteľných príborov, 
porcelánových, sklenených výrobkov 
a obrusov 

• Používanie papierových výrobkov 
šetrných k životnému prostrediu 

• Selektívny zber odpadu a školenie 
personálu 

 

                                                 
3 Eutrofizácia je proces, pri ktorom dochádza k nadmernému obohacovaniu vodných útvarov (napr. jazier, 

ústí riek alebo pomaly tečúcich tokov) živinami, čo spôsobuje nadmerný rast rastlín (rias, škodlivých rastlín, 
buriny...). Po tomto zvýšenom raste rastliny hynú a rozkladajú sa, vo vode klesá množstvo rozpusteného 
kyslíka, čo môže viesť k úhynu vodných organizmov (napr. rýb). Živiny môžu pochádzať z mnohých 
antropogénnych (ľudských) zdrojov, napr. z hnojív aplikovaných na polia, pôdnej erózie, depozície dusíka 
z atmosféry, z odpadu vypúšťaného z čistiarní odpadových vôd a nečistených komunálnych odpadových 
vôd.  

4 Acidifikácia je nadmerná tvorba kyseliny sírovej a dusičnej v pôdach, vodách a ovzduší v dôsledku kyslých 
depozícií. Tieto depozície pochádzajú z antropogénnych (ľudských) emisií najmä oxidu siričitého, oxidov 
dusíka a amoniaku, napríklad z používania živočíšneho hnojiva a iných pôdnych meliorátorov 
v poľnohospodárstve a z priemyselných emisií. Kyslé depozície majú negatívny vplyv na vodu, lesy a pôdu. 
Zapríčiňujú defoliáciu a oslabovanie stromov, môžu tiež meniť pH pôdy a vody aktivizáciou ťažkých kovov 
a iných škodlivých látok s toxickými účinkami na pôdu a vodné organizmy a môžu poškodzovať aj budovy 
a pamiatky. 
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• Vysoká spotreba čistiacich 

prostriedkov a iných chemických 
látok, ktoré by mohli mať 
prostredníctvom odpadovej vody 
negatívny vplyv na ochranu zdravia 
zamestnancov pracujúcich v kuchyni 
a na životné prostredie 

• Vysoká spotreba vody a energie 
kuchynskými prístrojmi 

• CO2 a iné znečisťujúce emisie ako 
výsledok používaných druhov 
dopravy na vykonávanie stravovacích 
služieb  

→  

• Minimalizácia používania nebezpečných 
chemických látok a používanie 
prostriedkov na upratovanie a umývanie 
riadu šetrných k životnému prostrediu 

• Verejné obstarávanie na kuchynské 
prístroje s hospodárnou spotrebou vody 
a energie  

• Zlepšenie dopravných trás a energetickej 
účinnosti a znižovanie emisií pomocou 
vozidiel používaných na vykonávanie 
stravovacích služieb 

 

 

3. Potraviny – environmentálne charakteristiky GPP 

3.1 Potraviny – kľúčové environmentálne charakteristiky GPP  
 
Predmet zákazky 
Nákup potravín (alebo určitej skupiny potravinových produktov), ktoré aspoň čiastočne 
pochádzajú z ekologických zdrojov. 
 
Technické špecifikácie 
1. [X] % [z niektorej vymedzenej skupiny produktov, ako napr. mliečne výrobky, mäso, 

zelenina alebo zoznam konkrétnych produktov, napr. zemiaky, paradajky, hovädzie 
mäso, vajíčka] musí byť vyrobených ekologickým spôsobom v zmysle nariadenia (ES) 
č. 834/2007. 
Overovanie: Produkty ocenené ekologickou označkou Spoločenstva pre potraviny alebo 
národnou ekologickou značkou sa budú považovať za vyhovujúce. 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ďalšie body sa pridelia za: 
1. Ekologické potraviny: Dodatočný podiel produktov pochádzajúcich z ekologických 

zdrojov nad minimálnu požiadavku v špecifikácii. 
Overovanie: Ako sa uvádza vyššie. 

 
2. Obaly: Percentuálny podiel produktov, ktoré sa: 

• dodávajú v druhotnom a/alebo prepravnom obale s obsahom recyklovaného materiálu 
vyšším ako 45 %; 

• dodávajú v obalových materiáloch vyrobených z obnoviteľných surovín; 

• nedodávajú po jednotlivých kusoch (individuálnom balení). 
Overovanie: Dodávateľ musí poskytnúť podpísané vyhlásenie, v ktorom uvedie, ktoré 
z týchto environmentálnych charakteristík je schopný splniť. Verejný obstarávateľ overí 
zhodu počas doby trvania zákazky a v prípade nezhody uplatní príslušné sankcie. 
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3.2 Potraviny – komplexné environmentálne charakteristiky GPP 
 
Predmet zákazky 
Nákup potravín (alebo určitej skupiny potravinových produktov) s percentuálnym podielom 
produktov pochádzajúcich z ekologickej a integrovanej produkcie a s minimálnym 
množstvom obalov.  
 
Technické špecifikácie 
Produkty spĺňajú špecifikácie uvedené v kľúčových environmentálnych 
charakteristikách.  
Ďalej: 
2. Zo zostávajúcich produktov, ktoré neboli vyrobené/získané ekologickým spôsobom musí 
byť [X] % [z niektorej  vymedzenej skupiny produktov, ako napr. mliečne výrobky, mäso, 
zelenina alebo zo zoznamu konkrétnych produktov, napr. zemiaky, paradajky, hovädzie 
mäso, vajíčka] vyrobených v súlade s kritériami integrovanej produkcie alebo rovnocenných 
systémov.  
Overovanie: Produkty ocenené regionálnou/národnou značkou integrovanej produkcie sa 
budú považovať za vyhovujúce.  
Ak produkty nie sú certifikované, uchádzač bude musieť poskytnúť príslušný dôkaz zhody 
s každou z požiadaviek ustanovených v regionálnych/národných normách integrovanej 
produkcie (napr. zoznam chemických látok použitých pri výrobe, podmienky starostlivosti o 
zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch a pod.). 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
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Ďalšie body sa pridelia produktom, ktoré spĺňajú 2 environmentálne charakteristiky na 
vyhodnotenie ponúk uvedené v kľúčových environmentálnych charakteristikách. 
Ďalšie body sa pridelia aj za produkty, ktoré spĺňajú tieto dodatočné charakteristiky na 
vyhodnotenie ponúk:  
2. Integrovaná produkcia: Dodatočný podiel produktov pochádzajúcich zo zdrojov 
integrovanej produkcie nad minimálnu požiadavku v špecifikácii. 
Overovanie: Produkty ocenené regionálnou/národnou značkou integrovanej produkcie sa 
budú považovať za vyhovujúce.  
Ak produkty nie sú certifikované, uchádzač bude musieť poskytnúť príslušný dôkaz zhody s 
každou z požiadaviek ustanovených v regionálnych/národných normách integrovanej 
produkcie (napr. zoznam chemických látok použitých pri výrobe, podmienky starostlivosti 
o zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch a pod.).  
3. Produkty akvakultúry a morské produkty: Podiel produktov akvakultúry a morských 
produktov, ktoré sú ulovené alebo chované udržateľnými postupmi a metódami stanovenými 
v príslušnom systéme označovania trvalo udržateľného rybolovu a akvakultúry.  
Overovanie: Produkty akvakultúry a morské produkty s označením postupov trvalo 
udržateľného rybolovu alebo akvakultúry sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj 
akýkoľvek iný vhodný dôkaz jasne preukazujúci zhodu s kritériami trvalo udržateľného 
rybolovu alebo akvakultúry príslušného systému označovania pre trvalo udržateľný rybolov 
alebo akvakultúru. 
 
4. Normy v oblasti starostlivosti o zvieratá: Podiel živočíšnych produktov, pri výrobe 
ktorých sú dodržiavané normy starostlivosti o zvieratá podľa národných smerníc.  
Overovanie: Produkty s príslušným dôkazom o splnení príslušných dobrovoľných 
národných noriem, ktoré sú nad rámec povinných právnych predpisov, napr. certifikácia od 
uznávaného orgánu, sa budú považovať za vyhovujúce. Alternatívne musí uchádzač 
poskytnúť iný vhodný dôkaz zhody s normami starostlivosti o zvieratá. 
 
5. Obaly: Percentuálny podiel produktov, ktoré sa: 

• dodávajú v druhotnom a/alebo prepravnom obale s obsahom recyklovaného materiálu 
vyšším ako 45 %; 

• dodávajú v obalových materiáloch vyrobených z obnoviteľných surovín; 

• nedodávajú po jednotlivých kusoch (individuálnom balení). 
 
Overovanie: Dodávatelia musia poskytnúť podpísané vyhlásenie, v ktorom je uvedené, 
ktoré z týchto charakteristík sú schopní splniť. Verejný obstarávateľ overí zhodu počas 
doby trvania zákazky a v prípade nezhody uplatní príslušné sankcie. 

 
 
 

3.3 Vysvetlivky  
Kritériá integrovanej výroby: Keďže kritériá integrovanej produkcie nie sú 
medzinárodné, v každej krajine bude potrebné zistiť, ktoré produkty sú dostupné s touto 
certifikáciou, a odvolať sa na príslušné normy. 
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Produkty akvakultúry a morské produkty: Vzhľadom na veľký počet rozličných 
systémov označovania trvalo udržateľného rybolovu a akvakultúry, ktoré sú k dispozícii pre 
produkty akvakultúry a morské produkty, bolo táto charakteristika vymedzená pomerne 
voľne. Alternatívne by sa mohli použiť kritériá z konkrétneho systému označovania 
(informácie v podkladovej správe (background report)), ale v tom musia byť uznané aj 
ďalšie alternatívne dôkazy zhody. 
Normy starostlivosti o zvieratá: V niektorých krajinách EÚ vnútroštátne vlády ustanovili 
dobrovoľné certifikačné systémy na skvalitnenie starostlivosti o zvieratá. Tam, kde sú tieto 
systémy zavedené, poskytnú verejnému obstarávateľovi užitočný nástroj na overenie.   
% ekologických potravín: Verejný obstarávateľ bude musieť špecifikovať, ako sa tento 
percentuálny podiel bude hodnotiť, či podľa objemu, hmotnosti alebo vynaloženej peňažnej 
hodnoty.  
Obaly: Podľa článku 3 smernice 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch 
z obalov „obaly” sú len: 
a) spotrebiteľský obal alebo primárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril predajnú 
jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa na mieste nákupu; 
b) skupinový obal alebo sekundárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril v bode nákupu 
skupinu predajných jednotiek určitého počtu, či už sa takto bude neskôr predávať 
konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo či slúži len na doplnenie na mieste 
predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez porušenia jeho vlastností; 
c) prepravný obal alebo terciárny obal, t. j. obal, ktorý je určený na nakladanie a prepravu 
určitého množstva predajných jednotiek alebo skupinových obalov s cieľom predchádzať 
fyzickému poškodeniu pri nakladaní a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké 
kontajnery nie sú prepravné obaly. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť uviesť v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a podkladoch k verejnému obstarávaniu, koľko 
dodatočných bodov sa udelí za každé kritérium. Environmentálne kritériá na vyhodnotenie 
by mali tvoriť spolu minimálne 10 až 15 % celkového počtu dostupných bodov. 
Ak kritérium na vyhodnotenie ponúk znie „lepšia hospodárnosť v porovnaní s minimálnymi 
požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách“, body sa udelia pomerne 
k zlepšenej hospodárnosti. 
 

4. Stravovacie služby – environmentálne charakteristiky GPP 
 

4.1 Stravovacie služby – kľúčové environmentálne charakteristiky GPP  
 
Predmet zákazky 
Zákazka na stravovacie služby so zabezpečením potravín s určitým percentuálnym podielom 
produktov pochádzajúcich z ekologických zdrojov a vykonávaných spôsobom šetrným k 
životnému prostrediu. 
 
Technické špecifikácie 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Potraviny  
1. [X] % [z niektorej vymedzenej skupiny produktov, ako napr. mliečne výrobky, mäso, 

zelenina alebo zoznam konkrétnych produktov, napr. zemiaky, paradajky, hovädzie 
mäso, vajíčka], ktoré sa budú používať pri vykonávaní služieb, musí byť vyrobených 
ekologickým spôsobom podľa nariadenia (ES) č. 834/2007. 
Overovanie: Dodávatelia, ktorí predložia certifikát environmentálnej značky typu I pre 
reštaurácie, budú spĺňať charakteristiky, ak špecifikujú percentuálny podiel ekologických 
potravín, ktoré sa budú používať v rámci príslušnej zákazky. Alternatívne dodávatelia 
musia uviesť, ako plánujú splniť túto povinnosť v rámci navrhovanej ponuky. Produkty 
 ocenené ekologickou značkou Spoločenstva pre potraviny alebo národnou ekologickou 
značkou sa budú považovať za vyhovujúce. 

 
2. [V prípadoch, keď jedálne lístky určuje zmluvný dodávateľ] Hlavné ovocné, zeleninové 

a morské produkty, ktoré sa budú používať pri vykonávaní služieb, sa vždy, keď je to 
možné, vyberú podľa sezóny. Odporúčané usmernenie sa nachádza v sezónnom 
kalendári v prílohe X [vypracuje verejný obstarávateľ]. 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ďalšie body sa pridelia za: 
1. Ekologické potraviny: Dodatočný podiel produktov pochádzajúcich z ekologických 
zdrojov nad minimálnu požiadavku v špecifikácii. 
Overovanie: Dodávatelia, ktorí predložia certifikát environmentálnej značky typu I pre 
reštaurácie, budú spĺňať charakteristiky, ak špecifikujú percentuálny podiel ekologických 
potravín, ktoré sa budú používať v rámci príslušnej zákazky. Alternatívne dodávatelia musia 
uviesť, ako plánujú splniť túto povinnosť v rámci navrhovanej ponuky. Produkty 
ocenené ekologickou značkou Spoločenstva pre potraviny alebo národnou ekologickou 
značkou sa budú považovať za vyhovujúce. 
2. Obaly: Percentuálny podiel produktov, ktoré sa: 

• dodávajú v druhotnom a/alebo prepravnom obale s obsahom recyklovaného materiálu 
vyšší ako 45 %; 

• dodávajú v obalových materiáloch vyrobených z obnoviteľných surovín; 

• nedodávajú po jednotlivých kusoch (individuálnom balení). 
Overovanie: Dodávatelia, ktorí predložia certifikát environmentálnej značky typu I pre 
reštaurácie, budú spĺňať charakteristiky, ak sa certifikát vzťahuje na uvedené 
požiadavky. Alternatívne dodávatelia budú musieť poskytnúť podpísané vyhlásenie, 
v ktorom uvedú, ktoré z týchto charakteristík sú schopní splniť. Verejný obstarávateľ 
overí zhodu počas doby trvania zákazky a v prípade nezhody uplatní príslušné sankcie. 

 
Podmienky realizácie zákazky  

1. Tvorba odpadov 

• S cieľom znižovať tvorbu odpadov sa pri podávaní potravín a nápojov musia používať 
znovu použiteľné príbory, porcelánové, sklenené výrobky a obrusy alebo príbory, 
porcelánové alebo iné stravovacie vybavenie na základe obnoviteľných surovín. 

• Odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní služieb, sa bude separovať podľa zberného 
systému verejnej správy, ktorý zahŕňa frakcie [tu definujte konkrétne frakcie odpadu, 
ktoré sa budú separovať podľa miestnych administratívnych pravidiel]. 
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2. Doprava  

• Vozidlá používané pri výkone služieb spĺňajú minimálne požiadavky EURO 4 alebo 
IV na emisie výfukových plynov.  
Dodávatelia musia poskytnúť zoznam vozidiel, ktoré sa budú používať pri vykonávaní 
služieb a príslušné technické dokumenty týchto vozidiel, v ktorých sú stanovené 
príslušné úrovne emisií. 

 
 

4.2 Stravovacie služby – rozšírené environmentálne charakteristiky GPP  
 
Predmet zákazky 
Zákazka na stravovacie služby so zabezpečením potravín s určitým percentuálnym podielom 
produktov pochádzajúcich z ekologickej a integrovanej produkcie a vykonávaných 
spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
Dodávateľ musí preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie 
environmentálnych aspektov zákazky prostredníctvom: 
• systému environmentálneho manažérstva (EMS) pre stravovacie služby (napr. EMAS, 

ISO 14001 alebo rovnocenného systému, [vložte iné národné alebo regionálne oficiálne 
systémy]), alebo 

• environmentálnej politiky pre činnosti v oblasti stravovania a pracovné pokyny a postupy 
pre vykonávanie služieb spôsobom šetrným k životnému prostrediu, alebo 

• predchádzajúcich skúseností pri uplatňovaní opatrení environmentálneho manažérstva 
v podobných zákazkách 

 
 
Technické špecifikácie 
Stravovacie služby spĺňajú 2 špecifikácie uvedené v kľúčových environmentálnych 
charakteristikách.  
Stravovacie služby okrem toho spĺňajú tieto špecifikácie: 



Stravovacie služby a zásobovanie potravinami – Produktový list --- Konečná verzia 
 

Súbor vzdelávacích nástrojov Európskej komisie v oblasti GPP – Modul 3: Odporúčania 
pre nákup  

9

Potraviny 
3. Zo zostávajúcich produktov, ktoré sa budú používať pri vykonávaní služieb, a ktoré neboli 
vyrobené/získané ekologickým spôsobom musí byť [X] % [z niektorej vymedzenej skupiny 
produktov, ako napr. mliečne výrobky, mäso, zelenina alebo zoznam konkrétnych 
produktov, napr. zemiaky, paradajky, hovädzie mäso, vajíčka], vyrobených/získaných 
v zhode s kritériami integrovanej produkcie alebo rovnocenných systémov. 
Overovanie: Dodávatelia musia uviesť, ako plánujú splniť túto povinnosť. Produkty 
ocenené regionálnou/národnou značkou integrovanej produkcie sa budú považovať za 
spĺňajúce túto charakteristiku. Ak produkty nie sú certifikované, uchádzač bude musieť 
poskytnúť príslušný dôkaz zhody s každou z požiadaviek ustanovených 
v regionálnych/národných normách integrovanej produkcie (napr. zoznam chemických látok 
použitých pri výrobe, podmienky starostlivosti o zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch 
a pod.). 
 
4. Papierové výrobky 
Papierové výrobky, napr. kuchynský papier alebo papierové obrúsky, ktoré sa budú používať 
pri vykonávaní služieb, musia byť vyrobené z recyklovaného alebo z primárneho vlákna 
vyrobeného trvalo udržateľným spôsobom.  
Overovanie: Výrobky ocenené environmentálnou značkou Spoločenstva alebo akoukoľvek 
národnou environmentálnu značku sa budú považovať za vyhovujúce, aj keď sa uznajú aj iné 
vhodné dôkazy, napr. technická dokumentácia od výrobcu alebo protokol o skúške. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
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Ďalšie body sa pridelia za stravovacie služby spĺňajúce 2 uvedené kľúčové 
environmentálne charakteristiky v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Ďalšie body sa pridelia aj za stravovacie služby spĺňajúce navyše tieto kritériá na 
vyhodnotenie ponúk: 
3. Integrovaná produkcia: Dodatočný podiel produktov pochádzajúcich zo zdrojov 
integrovanej produkcie nad minimálnu požiadavku v špecifikácii. 
Overovanie: Dodávatelia musia uviesť, ako plánujú splniť túto povinnosť. Produkty 
ocenené regionálnou/národnou značkou integrovanej produkcie sa budú považovať za 
spĺňajúce túto charakteristiku. Ak produkty nie sú certifikované, uchádzač bude musieť 
poskytnúť príslušný dôkaz zhody s každou z požiadaviek ustanovených 
v regionálnych/národných normách integrovanej produkcie (napr. zoznam chemických látok 
použitých pri výrobe, podmienky starostlivosti o zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch 
a pod.). 
 
4. Produkty akvakultúry a morské produkty: Podiel produktov akvakultúry a morských 
produktov (v porovnaní s celkovým objemom nakúpených produktov akvakultúry 
a morských produktov), ulovených alebo chovaných udržateľnými postupmi a metódami 
stanovenými v príslušnom systéme označovania trvalo udržateľného rybolovu a akvakultúry, 
ktoré sa budú používať pri vykonávaní služieb.  
Overovanie: Dodávatelia musia uviesť, ako plánujú splniť povinnosť v rámci navrhovanej 
ponuky. Produkty akvakultúry a morské produkty s označením postupov trvalo udržateľného 
rybolovu alebo akvakultúry sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz jasne preukazujúci zhodu s kritériami trvalo udržateľného rybolovu alebo 
akvakultúry príslušného systému označovania pre trvalo udržateľný rybolov alebo 
akvakultúru. 
 
5. Normy v oblasti starostlivosti o zvieratá: Podiel živočíšnych produktov, ktoré sa majú 
používať pri vykonávaní služieb a pri výrobe ktorých sa dodržiavajú normy starostlivosti 
o zvieratá podľa národných smerníc.  
Overovanie: Dodávatelia musia uviesť, ako plánujú splniť povinnosť v rámci navrhovanej 
ponuky. Produkty s príslušným dôkazom o splnení príslušných dobrovoľných národných 
noriem, ktoré sú nad rámec povinných právnych predpisov, napr. certifikácia od uznávaného 
orgánu, sa budú považovať za vyhovujúce. Alternatívne musí uchádzač poskytnúť iný 
vhodný dôkaz zhody s normami starostlivosti o zvieratá. 
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6. Zariadenia: Musia byť splnené tieto charakteristiky: 
- V chladničkách a mrazničkách, ktoré sa budú používať na vykonávanie služieb, sa 

nenachádzajú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (HCFC) a HFC. 
- Používané zariadenia spĺňajú jednu alebo viac z uvedených noriem energetickej 

účinnosti, ak takáto norma existuje: Energy Star, energetické štítkovanie EÚ 
(klasifikácia A), alebo [iné národné normy] alebo rovnocenné označenie. 

- Použité zariadenia majú hospodárnu spotrebu vody podľa energetického štítkovania 
EÚ (klasifikácia A) alebo rovnocenných noriem.  

Overovanie: Dodávatelia musia predložiť zoznam zariadení, ktoré sa budú používať 
pri vykonávaní služieb, s určením tých zariadení, ktoré majú príslušné označenie 
účinnosti, alebo predložia alternatívny vhodný dôkaz splnenia charakteristík.  

 
7. Čistiace prostriedky: Čistiace prostriedky, ktoré sa budú využívať pri vykonávaní služieb, 
musia spĺňať tieto charakteristiky: 
(vložte kľúčové environmentálne charakteristiky z produktového listu pre čistiace prostriedky 
a upratovacie služby (Cleaning Products and Services Product Sheet). 
Overovanie: (vložte overovanie kľúčových environmentálnych charakteristík  
z produktového listu pre čistiace prostriedky a upratovacie služby (Cleaning Products and 
Services Product Sheet). 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní  

Dodávateľ dodrží 2 doložky týkajúce sa plnenia zmluvy uvedené v kľúčových 
environmentálnych charakteristikách. 

Okrem toho dodávateľ dodrží tieto ďalšie doložky týkajúce sa plnenia zmluvy: 
 

3. Odborná príprava zamestnancov 
• Zamestnanci v oblasti stravovacích služieb musia byť vyškolení v oblasti 

minimalizácie odpadov, riadenia a selektívneho zberu odpadov, ako aj informácií 
o produktoch (pôvod, environmentálna a spoločenská kvalita produktov). Dodávateľ 
predloží verejnému obstarávateľovi po zadaní zákazky plán odbornej prípravy a na 
konci zákazky doklad, v ktorom uvedie, aké školenie absolvovali noví a stáli 
zamestnanci. 

 
4. Riadenie služieb  
• [Ak nie sú zahrnuté podmienky účasti vo verejnom obstarávaní] Verejný obstarávateľ sa 

pokúsi zabezpečiť, ak je to možné, aby sa potraviny používané pri vykonávaní služieb 
vyrábali spôsobom, ktorým sa minimalizujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 
Z tohto dôvodu dodávateľ pripraví v prvých 6 mesiacoch trvania zákazky štruktúrované 
a zdokumentované environmentálne postupy minimálne pre tieto oblasti: 
- hodnotenie najvýznamnejších environmentálnych aspektov poskytovaných služieb; 
- výber, uchovávanie potravín a manipulácia s nimi; 
- minimalizácia odpadov a selektívny zber; 
- zníženie spotreby energie a vody pri príprave a preprave potravín; 
- odborná príprava. 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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4.3 Vysvetlivky  
% ekologických potravín: Verejný obstarávateľ bude musieť špecifikovať, ako sa tento 
percentuálny podiel bude hodnotiť, či podľa objemu, hmotnosti alebo vynaloženej peňažnej 
hodnoty. 
Kritériá integrovanej produkcie: Keďže kritériá integrovanej produkcie nie sú 
medzinárodné, v každej krajine bude potrebné zistiť, ktoré produkty sú dostupné  v rámci 
tejto certifikácie, a odvolať sa na príslušné normy. 
Sezónne produkty: Sezónne produkty sú produkty, ktoré sa pestujú vonku v regióne, kde 
sa vykonáva verejné obstarávanie. Každý verejný obstarávateľ bude musieť k verejnému 
obstarávaniu v prílohe priložiť kalendár sezónnych produktov regiónu, v ktorom sa 
predávajú. Kalendár uvádza, v ktorých mesiacoch sa vonku v regióne pestujú/lovia hlavné 
potravinové produkty (najmä zelenina a ovocie, ale aj morské produkty). Nie je však nutné, 
aby produkty pochádzali z regiónu. 
Produkty akvakultúry a morské produkty: Vzhľadom na veľký počet rozličných 
systémov označovania trvalo udržateľného rybolovu a akvakultúry, ktoré sú k dispozícii 
pre produkty akvakultúry a morské produkty, bola táto charakteristika vymedzená pomerne 
voľne. Alternatívne by sa mohli použiť kritériá z konkrétneho systému označovania 
(informácie v podkladovej správe (background report)), ak sa uznávajú aj alternatívne 
dôkazy zhody. 
Normy starostlivosti o zvieratá: V niektorých krajinách EÚ národné vlády ustanovili 
dobrovoľné certifikačné systémy na skvalitnenie starostlivosti o zvieratá. Tam, kde sú tieto 
systémy zavedené, poskytujú verejnému obstarávateľovi užitočný nástroj na overenie. 
Obaly: Podľa článku 3 smernice 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch 
z obalov „obaly” sú len: 
a) spotrebiteľský obal alebo primárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril predajnú 
jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa na mieste nákupu; 
b) skupinový obal alebo sekundárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril v bode 
nákupu skupinu predajných jednotiek určitého počtu, či už sa takto bude neskôr predávať 
konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo či slúži len na doplnenie na mieste 
predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez porušenia jeho vlastností; 
c) prepravný obal alebo terciárny obal, t. j. obal, ktorý je určený na nakladanie a prepravu 
určitého množstva predajných jednotiek alebo skupinových obalov s cieľom predchádzať 
fyzickému poškodeniu pri nakladaní a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké 
kontajnery nie sú prepravné obaly. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť uviesť v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a podkladoch k verejnému obstarávaniu, koľko 
dodatočných bodov sa udelí za každé kritérium. Environmentálne kritériá na vyhodnotenie 
by mali tvoriť spolu minimálne 10 až 15 % celkového počtu dostupných bodov. 
Ak kritérium na vyhodnotenie ponúk znie „lepšia hospodárnosť v porovnaní 
s minimálnymi požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách“, body sa udelia 
pomerne k zlepšenej hospodárnosti. 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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