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1. ÚVOD 
 
Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ (GPP) sú navrhnuté s cieľom uľahčiť verejným orgánom nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým 
vplyvom na životné prostredie. Uplatňovanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby sa dali, ak to daný subjekt považuje za 
vhodné, (čiastočne alebo úplne) zahrnúť do jeho súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. Verejným orgánom sa odporúča, aby pred 
zverejnením výzvy na predloženie ponuky preskúmali, aká je na trhu, na ktorom pôsobia, ponuka výrobkov, služieb a prác, ktorých nákup plánujú. 
Keď chce verejný obstarávateľ uplatniť kritériá navrhnuté v tomto dokumente, musí to urobiť spôsobom, pri ktorom sa zabezpečí dodržanie 
požiadaviek právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania (pozri napríklad články 42, 43, 67 ods. 2 alebo článok 68 smernice 2014/24/EÚ 
a podobné ustanovenia v iných právnych predpisoch EÚ v oblasti verejného obstarávania). Praktické informácie o tejto problematike sa nachádzajú aj 
v príručke o ekologickom verejnom obstarávaní z roku 2016, dostupnej na adrese http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Tento dokument obsahuje kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ (GPP) pre údržbu verejného priestoru. Podrobné odôvodnenie výberu týchto 
kritérií a odkazy na ďalšie informácie sa uvádzajú v sprievodnej technickej správe. Kritériá sú rozdelené na kritériá výberu, technické špecifikácie, 
kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky o plnení zákazky (ďalej aj ako „CPC“ – contract performance clauses). Ide o dva druhy kritérií: 

• základné kritériá, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché uplatňovanie GPP so zameraním na kľúčovú oblasť (oblasti) 
environmentálnych vlastností výrobku a ktorých cieľom je udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni, 

• komplexné kritériá, ktoré zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a sú určené tým subjektom, ktoré si 
stanovujú náročnejšie ciele v oblasti ochrany životného prostredia a inovácií. 

Formulácia „rovnaké pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza vtedy, ak sú kritériá pre obidva druhy rovnaké. 
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1.1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Do skupiny produktov „údržba verejného priestoru“ patria tieto verejné priestory: 

– ulice, cesty, triedy a bulváre, 
– cyklistické chodníky, 
– pešie zóny vrátane chodníkov, podchodov, schodísk, námestí atď., 
– človekom vytvorené záhrady a parky, 
– fontány, jazerá a rybníky. 

 
Do skupiny produktov „údržba verejného priestoru“ nepatria: 

– prírodné parky a lesy, 
– prístavy, kanály, pobrežia atď. 

 
Do skupiny produktov „údržba verejného priestoru“ nepatria tieto činnosti: 

– výmena zariadení chodníkov a vybavenia miest a obcí, 
– oprava alebo výmena závlahových systémov, fontán, označenia ulíc, vybavenia miest a obcí a mechanických zariadení (napr. brán), 
– údržba kanalizácie, 
– činnosti natierania a opätovného natierania. 

 
Do skupiny produktov „údržba verejného priestoru“ patria nasledujúce kategórie, ako aj ich príslušné kódy Spoločného slovníka obstarávania (CPV). 
Kódy CPV vytvárajú jednotný klasifikačný systém pre verejné obstarávanie, ktorého cieľom je štandardizovať odkazy používané verejnými 
obstarávateľmi pri opise zmlúv obstarávania. Kategórie patriace do skupiny produktov „údržba verejného priestoru“ a ich príslušné kódy CPV sa 
týkajú týchto položiek: 
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Kategória 1: „Nákup čistiacich prostriedkov na upratovanie exteriérov a upratovacích služieb“: 
– „K čistiacim prostriedkom na upratovanie exteriérov patria“: 

o univerzálne čistiace prostriedky, 
o materiály na zimnú údržbu (odstraňovanie snehu a ľadu), kód CPV 44113910-7, 
o soľ na posyp ciest, kód CPV 34927100-2, 
o materiál/príslušenstvo/mechanické časti, napríklad kefy, valce atď. 

–  „Vonkajšie upratovacie služby“: Vymedzenie služieb a kódy CPV tých služieb, ktoré ich majú pridelené: 
o služby na čistenie a zametanie ulíc zodpovedajúce kódu CPV 90610000: 

 mechanické a ručné zametanie chodníkov, cyklistických chodníkov, ciest (asfaltových, cestných podkladov) a okrajov ciest 
(krajníc, obrubníkov, zelených plôch), 

o služby na čistenie odpadových nádob zodpovedajúce kódu CPV 90918000: 
 odstraňovanie odpadu zo zeme, 
 zber a triedenie odpadu z odpadových nádob, 

o mechanické a ručné čistenie stlačenou vodou zodpovedajúce kódu CPV 42924730, prístroj na čistenie stlačenou vodou a prístroj na 
čistenie pod vysokým tlakom zodpovedajúci kódu CPV 42924740-8: 
 čistenie fasád/povrchov, 

o služby na odstraňovanie grafiti zodpovedajúce kódu CPV 90690000: 
 odstraňovanie grafiti, 

o služby na odpratávanie snehu zodpovedajúce kódu CPV 90620000 a služby na odstraňovanie ľadu zodpovedajúce kódu CPV 90630000: 
 odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, cyklistických chodníkov, ciest, 

o čistenie fontán, jazier a rybníkov, 
o čistenie po prírodných poveternostných javoch (ako sú napríklad búrky alebo silné dažde/sneženie). 

 
Kategória 2: „Nákup záhradníckych výrobkov a služieb“: 

– „K záhradníckym výrobkom patria“: 
o pôdne kondicionéry, 
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o okrasné rastliny, 
o závlahové systémy, 
o herbicídy a pesticídy. 

– „Záhradnícke služby“: Vymedzenie služieb a kódy CPV tých služieb, ktoré ich majú pridelené: 

o prerezávanie stromov zodpovedajúce kódu CPV 77341000, 
o orezávanie živých plotov zodpovedajúce kódu CPV 77342000, 
o výsadba a nahrádzanie rastlín a stromov: zodpovedajúce kódu CPV 77330000, Služby výstavy kvetov; 03121100, Živé rastliny, 

cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice; 03440000, Produkty lesného hospodárstva; 03441000, Okrasné rastliny, trávy, machy 
alebo lišajníky; 03451000, Rastliny; 03451100, Záhonové rastliny; 03451200, Cibule kvetín; 03451300, Kríky/kry/trsy; 03452000, 
Stromy; 77314100, Údržba trávnikov; 77315000, Výsadba, 

o hnojenie, 
o regulovanie buriny a používanie pesticídov: čiastočne zodpovedajúce kódu CPV 77312000, Služby pletia, 
o nahrádzanie trávnika, 
o ručné a automatické zavlažovanie. 

 
Kategória 3: „Nákup strojových výrobkov a služieb“: 

– „Záhradnícke výrobky“, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) 2016/1628 o necestných pojazdných strojoch, v smernici 2006/46/ES 
o strojových zariadeniach a v smernici 2000/14/ES o hluku vo voľnom priestranstve (príloha I, položka č. 46). K strojovým výrobkom patria: 

o kosačky na trávu (vrátane strojov na kosenie trávy, za ktorými sa kráča, alebo na ktorých sa jazdí), 
o rozrývače, 
o reťazové píly, 
o orezávače na čistenie terénu, 
o orezávačky trávnikov/orezávačky okrajov trávnikov, 
o orezávačky živých plotov, 
o prerezávače stromov a podobné rukami ovládané zariadenia, 
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o zberače lístia a odfukovače lístia, 
o motorové plečky, 
o ručne vedené motorové kultivátory, 
o trhacie stroje/sekačky (podľa vymedzenia týkajúceho sa záhradníckych zariadení, podrobne uvedeného v smernici 2000/14/ES 

o hluku), 
o samohybné alebo kompaktné zametacie stroje, 
o rozmetače, 
o samohybné snehové frézy. 

 
– „Strojové služby“: Tieto služby sú vymedzené ako služby, ktoré si vyžadujú použitie strojových zariadení (vymedzené kritériami GPP) na 

údržbu verejných priestorov. Činnosti údržby predstavujú tieto služby: 

o záhradnícke služby, 
o vonkajšie upratovacie služby. 

 
Kategória 4: „Nákup vozidiel a servisného parku“: 

– Vymedzenie „vozidiel“ zahŕňa tieto položky: 
o ťažké úžitkové vozidlá, ktoré predstavujú vozidlá kategórií N2 a N3, vymedzené v smernici 2007/46/ES, 
o špeciálne vozidlá a iné vozidlá na zvláštne účely, vymedzené v smernici 2007/46/ES, 
o vozidlá na čistenie ciest (zametacie stroje inštalované na nákladných vozidlách), 
o z rozsahu pôsobnosti tejto kategórie sú vyňaté kompaktné zametacie stroje a rozmetače, ktoré sa považujú za necestné pojazdné stroje. 

 
– „Služby poskytované servisným a vozidlovým parkom“: pre prípady, keď sa obstarávajú služby zahŕňajúce nasadenie vozidiel, sú odporúčané 

kritériá pre servisný park používaný na vykonávanie danej služby. 
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Kategória 5: „Spoločné kritériá pre kategórie služieb“: 
– Kritériá sú vymedzené tak, aby bolo zabezpečené, že poskytovatelia služieb a ich zamestnanci sú odborne spôsobilí a uplatňovaním opatrení 

environmentálneho manažérstva presadzujú najlepšie prevádzkové postupy. 
 (Podrobnosti a ďalšie vymedzenie technických pojmov je uvedené v technickej správe.) 
 

1.2. Všeobecná poznámka k overovaniu 
 
V prípade menšieho počtu kritérií sa ako prostriedok na overenie navrhuje predloženie skúšobných protokolov. Pre každé kritérium sú stanovené 
príslušné metódy skúšania. V právomoci verejného orgánu je rozhodnúť, v ktorej fáze sa majú výsledky týchto skúšok poskytnúť. Vo všeobecnosti 
zrejme nie je nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby predložili výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia záťaže uchádzačov 
a verejných orgánov by sa pri predkladaní ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné vyhlásenie. Pri rozhodovaní o tom, či a kedy by sa mohli tieto 
skúšky vyžadovať, potom existuje niekoľko možností: 
 

a) vo fáze predkladania ponúk: 
V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu vyžadovať od uchádzača s ekonomicky 
najvýhodnejšou ponukou. Ak sa daný dôkaz považuje za dostatočný, zákazku možno zadať. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo 
nezodpovedajúci požiadavkám: 

i) ak sa prostriedok overenia týka technickej špecifikácie, dôkaz by sa vyžadoval od uchádzača s druhým najvyšším počtom bodov, 
v prípade ktorého by sa potom zvažovalo zadanie zákazky; 

ii) ak sa prostriedky overenia týkajú kritéria na vyhodnotenie ponúk, odobrali by sa dodatočné body pridelené ponuke a jej bodové 
hodnotenie by sa prepočítalo s uplatnením všetkých súvisiacich dôsledkov. 
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Prostredníctvom skúšobného protokolu sa overí, či v súvislosti s určitými požiadavkami bola skúške podrobená už vzorka výrobku, a teda nie 
až položky dodané v rámci zákazky. V prípade rámcových zmlúv sa situácia môže líšiť. Tento scenár je podrobnejšie opísaný v nasledujúcom 
bode týkajúcom sa plnenia zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených nižšie. 
 

b) v priebehu plnenia zákazky: 
O výsledky skúšky možno možné žiadať v súvislosti s jednou položkou či viacerými položkami dodanými v rámci danej zákazky, a to buď 
všeobecne, alebo v prípade pochybností o pravdivosti vyhlásení. To je obzvlášť dôležité v prípade rámcových zmlúv, v ktorých nie je 
stanovená počiatočná objednávka. 
Odporúča sa, aby boli výslovne uvedené doložky o plnení zákazky. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný obstarávateľ je oprávnený 
vykonávať náhodné overovacie skúšky kedykoľvek v priebehu trvania zákazky. Ak z výsledkov skúšok vyplynie, že dodané výrobky nespĺňajú 
kritériá, verejný obstarávateľ má právo uplatniť sankcie a môže zmluvu ukončiť. Niektoré verejné orgány do podmienok zahŕňajú možnosť, že 
ak na základe skúšok predmetný výrobok splní ich požiadavky, výdavky na skúšanie uhradí daný verejný orgán, ak však výrobok požiadavky 
nesplní, náklady na skúšku musí uhradiť dodávateľ. 
Pokiaľ ide o rámcové dohody, okamih, v ktorom sa vyžaduje predloženie dôkazu, bude závisieť od konkrétnej štruktúry zákazky: 

i) pri rámcových dohodách s jediným prevádzkovateľom, v ktorých sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, identifikujú v čase 
uzavretia rámcovej dohody a v prípade ktorých ide najmä o to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri 
už opísaných jednorazových zákazkách na dodanie tovaru; 

ii) v prípade rámcových dohôd, na základe ktorých sa predbežne vyberie viacero potenciálnych dodávateľov a zorganizujú sa následné 
konania na výber spomedzi týchto predbežne vybraných uchádzačov, budú daní uchádzači musieť v tejto počiatočnej fáze predbežného 
výberu iba preukázať svoju schopnosť dodávať výrobky, ktoré spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky stanovené v rámcovej 
dohode. V prípade následných zákaziek (alebo objednávok) na požiadanie, ktoré sa prideľujú na základe konania na výber spomedzi 
predbežne vybratých dodávateľov, sa v podstate uplatňujú tie isté hľadiská ako v už uvedených písmenách a) a b), ak je v rámci daného 
výberového konania potrebné preukázať ďalšie požiadavky. Ak sa o výsledku výberového konania rozhoduje len na základe ceny, mala 
by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia zákazky. 
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Je potrebné zároveň si uvedomiť, že v súlade s článkom 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia akceptovať iné vhodné 
dôkazové prostriedky. Mohla by medzi ne patriť aj technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup ku 
skúšobným protokolom alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. Podmienkou však je, že dotknutý hospodársky subjekt za 
uvedený chýbajúci prístup neniesol zodpovednosť a že predmetný subjekt preukáže, že ním poskytované práce, tovar alebo služby spĺňajú 
požiadavky alebo kritériá stanovené v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zákazky. 
V prípade odkazu na osvedčenie/skúšobný protokol vypracované osobitným orgánom posudzovania zhody, zodpovedajúcim za vykonanie 
skúšok, musia verejní obstarávatelia akceptovať aj osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania. 
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2. HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY ČISTIACICH PROSTRIEDKOV NA UPRATOVANIE EXTERIÉROV 
A UPRATOVACÍCH SLUŽIEB 

 
Hlavné environmentálne vplyvy čistiacich prostriedkov na upratovanie exteriérov a upratovacích služieb z hľadiska životného cyklu vychádzajúce 
z dostupných vedeckých dôkazov sú zhrnuté v ďalej uvedenej tabuľke (ďalšie podrobnosti obsahuje technická správa). V tej istej tabuľke sa uvádza aj 
prístup v rámci zeleného verejného obstarávania EÚ (GPP), ktorý má zmierniť alebo znížiť tieto vplyvy. 

1. Čistiace prostriedky na upratovanie exteriérov a upratovacie služby 

Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného cyklu 
výrobku  Prístup v rámci GPP EÚ 

• Zloženie čistiaceho prostriedku a použitie surovín, 
výroba a koniec životnosti čistiacich prostriedkov 
a jednorazového čistiaceho príslušenstva 

• Spotreba energie a vody vo fáze používania 

čistiacich prostriedkov a elektrických zariadení 

• Vypúšťanie odpadových vôd v súvislosti 
s používaním čistiacich prostriedkov 

• Vznik odpadu (v tuhom aj kvapalnom stave) 

• Korózia fyzických štruktúr a vozidiel spojená 
s používaním čistiacich materiálov 

 • Vyžadovať od poskytovateľa služby kľúčové spôsobilosti 
a uplatňovanie hlavných opatrení a postupov 
environmentálneho manažérstva 

• Vyžadovať primeranú a častú odbornú prípravu zamestnancov 
poskytovateľa danej služby 

• Vyžadovať používanie čistiacich prostriedkov so zníženým 
vplyvom na životné prostredie 

• Podporovať koncentráciu čistiacich prostriedkov pri nákupe 
• Vyžadovať dodávanie spotrebného tovaru so zníženým 

vplyvom na životné prostredie 
 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 
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Podrobné informácie o údržbe verejného priestoru vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch, normách a technických zdrojoch používaných 
ako dôkazy sú uvedené v technickej správe. 
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2.1. KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ (GPP) PRE NÁKUP ČISTIACICH 
PROSTRIEDKOV A UPRATOVACÍCH SLUŽIEB (KATEGÓRIA 1) 

 

2.1.1. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP ČISTIACICH PROSTRIEDKOV 
 

2.1.1.1. Predmet 
PREDMET 

Nákup čistiacich prostriedkov na upratovanie exteriérov a upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie. 
 

2.1.1.2. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk pre nákup čistiacich prostriedkov na upratovanie exteriérov 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE (TS) 

TS1. Používanie čistiacich prostriedkov na upratovanie exteriérov 
s malým vplyvom na životné prostredie 
1. Žiadne používané čistiace prostriedky nesmú byť klasifikované 
a označené ako akútne toxické, toxické pre špecifický cieľový orgán, 
respiračné alebo kožné senzibilizátory, karcinogénne, mutagénne alebo 
toxické pre reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie alebo 
horľavé podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní 
a balení látok a zmesí (nariadenie CLP), ktoré sa uvádzajú v tabuľke 1: 
Tabuľka 1 

Akútna toxicita 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

TS1. Používanie čistiacich prostriedkov na upratovanie exteriérov 
s malým vplyvom na životné prostredie 
1. Všetky čistiace prostriedky za rok, na základe objemu pri nákupe, 
musia spĺňať kritérium 4 environmentálnej značky EÚ pre čistiace 
prostriedky na tvrdé povrchy, ktoré sa týka sa látok, ktorých použitie je 
vylúčené a obmedzené (b). 
2. Čistiace prostriedky sa v relevantných prípadoch musia poskytovať 
s odporúčanými systémami dávkovania (napr. pumpička, odmerný 
valec). V informáciách uvedených v karte technických údajov systému 
dávkovania sa musí špecifikovať dávka a dávkovacie zariadenie. 
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Toxicita pre 
špecifický cieľový 
orgán – opakovaná 
expozícia 
(STOT RE) 
Toxicita pre 
špecifický cieľový 
orgán – 
jednorazová 
expozícia 
(STOT SE)  

STOT RE 1 alebo 2 
 
 
 
STOT SE 1, 2 alebo 3 

Karcinogenita 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenita 
zárodočných 
buniek (Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Reprodukčná 
toxicita (Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Nebezpečné pre 
vodné prostredie 
(Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 
alebo 2  

Respiračná 
senzibilizácia 
(Resp. Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A alebo 1B 

Kožná 
senzibilizácia (Skin 
Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A alebo 1B 

 
Overovanie: 
1. Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria 
podložené kartami bezpečnostných údajov materiálu. Výrobky, ktorým 
bola udelená príslušná environmentálna značka ISO typu 1 týkajúca sa 
rovnakých požiadaviek, sa budú považovať za výrobky spĺňajúce dané 
kritérium. 
2. Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria 
podložené kartami technických údajov. 
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2. Čistiace prostriedky sa v relevantných prípadoch musia poskytovať 
s odporúčanými systémami dávkovania (napr. pumpička, odmerný 
valec). V informáciách uvedených v karte technických údajov systému 
dávkovania sa musí špecifikovať dávka a dávkovacie zariadenie. 
 

Overovanie: 
1. Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria 
podložené kartami bezpečnostných údajov materiálu. Produkty, ktorým 
bola udelená príslušná environmentálna značka ISO typu I týkajúca sa 
rovnakých požiadaviek, sa budú považovať za výrobky spĺňajúce dané 
kritérium. 
2. Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria 
podložené kartami technických údajov.  

Vysvetlivka: TS1. Používanie čistiacich prostriedkov s malým vplyvom na životné prostredie 
(b) Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 45 – 62; Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1217 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania 
environmentálnej značky EÚ čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy. K dispozícii na webovom sídle: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217
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TS2. Produkty na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
1. Produkty na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu musia obsahovať menej než 1 % chloridového iónu (Cl-). 
2. Žiadne produkty na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu nesmú byť klasifikované a označené ako akútne toxické, korozívne pre kovy, toxické 
pre špecifický cieľový orgán, respiračné alebo kožné senzibilizátory, karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu alebo nebezpečné pre 
životné prostredie, podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP), ktoré sa uvádzajú 
v tabuľke 2: 
 
Tabuľka 2 

Akútna toxicita Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia  

STOT RE 1 alebo 2 
STOT SE 1, 2 alebo 3 

Karcinogenita  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenita zárodočných buniek  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Reprodukčná toxicita  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Nebezpečné pre vodné prostredie  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 alebo 2, Aquatic Chronic 3 

Respiračná senzibilizácia Resp. Sens. 1, 1A alebo 1B 

Kožná senzibilizácia Skin Sens. 1, 1A alebo 1B 

 

Overovanie: 
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Uchádzač musí poskytnúť údaje (karta bezpečnostných údajov a množstvo materiálu) o produktoch, ktoré sa majú dodávať pri plnení zákazky. 
Produkty, ktorým bola udelená príslušná environmentálna značka ISO typu I týkajúca sa týchto konkrétnych požiadaviek, sa považujú za produkty 
spĺňajúce dané kritérium. 

Vysvetlivka: TS2. Produkty na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu 
Verejný obstarávateľ musí zabezpečiť, aby produkty na odmrazovanie a odstraňovanie snehu, ktoré sa majú dodávať, boli vhodné na údržbu 
verejných priestorov (napr. ciest, chodníkov, príjazdových komunikácií alebo iných obecných prístupových plôch). Špecifikácia TS2 sa netýka 
produktov na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu konkrétne určených na použitie v rámci iných aplikácií, napríklad na štartovacie a pristávacie 
dráhy na letiskách. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK (AC) 

AC1. Kompostovateľné odpadové vrecia 
Poznámka: Toto kritérium sa uplatňuje, ak sa biologický odpad zbiera v rámci triedeného zberu a spracováva sa v priemyselných kompostárňach, 
ktoré prijímajú kompostovateľné vrecia 
 
Body sa pridelia odpadovým vreciam používaným na zber biologického odpadu, ktoré sú kompostovateľné podľa noriem EN 14995:2007, 
EN 13432:2000 alebo rovnocenných predpisov. 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia predložiť dôkaz certifikácie treťou stranou v súlade s normami EN 14995:2007, EN 13432:2000 alebo rovnocennými predpismi. 
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2.1.2. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP UPRATOVACÍCH SLUŽIEB 
 

2.1.2.1. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk pre nákup vonkajších upratovacích služieb 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 6). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE (TS) 

TS3. Čistiace prostriedky, produkty na odmrazovanie a na 
odstraňovanie snehu používané na poskytovanie upratovacích 
služieb 
 
1. Čistiace prostriedky používané na poskytovanie upratovacích služieb 
musia spĺňať požiadavky príslušných technických špecifikácií (TS1) na 
základnej úrovni. 
2. Produkty na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu používané na 
poskytovanie upratovacích služieb musia spĺňať požiadavky príslušných 
technických špecifikácií (TS2) na základnej úrovni. 
 
Overovanie: 
Pozri overovanie príslušných technických špecifikácií. 

TS3. Čistiace prostriedky, produkty na odmrazovanie a na 
odstraňovanie snehu používané na poskytovanie upratovacích 
služieb 
 
1. Čistiace prostriedky používané na poskytovanie upratovacích služieb 
musia spĺňať požiadavky príslušných technických špecifikácií (TS1) na 
komplexnej úrovni. 
2. Produkty na odmrazovanie a na odstraňovanie snehu používané na 
poskytovanie upratovacích služieb musia spĺňať požiadavky príslušných 
technických špecifikácií (TS2) na komplexnej úrovni. 
 
Overovanie: 
Pozri overovanie príslušných technických špecifikácií. 
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 TS4. Odmrazovanie a odstraňovanie snehu (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Uchádzači musia disponovať písomnými postupmi týkajúcimi sa odmrazovania a na odstraňovania snehu, ktoré sa musia vykonávať kombináciou 
týchto techník: 

− mechanické odstraňovanie snehu (kombinácie odstraňovania snehu lopatou, kefami, pluhom, frézou), 
− opatrenia proti námraze, 
− zvlhčovanie (založené na úprave variabilnej aplikačnej dávky). 

Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť písomné postupy a plán odmrazovania a odstraňovania snehu (v súlade s uplatniteľnými prvkami spoločných kritérií 
pre kategórie služieb TS1. Opatrenia environmentálneho manažérstva) vrátane vybavenia a produktov, ktoré sa majú používať pri plnení zákazky. 

TS5. Znižovanie množstva pouličného prachu s tuhými časticami PM10 (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
− Uchádzači musia disponovať písomnými postupmi týkajúcimi sa opatrení na znižovanie množstva pouličného prachu s tuhými časticami 

PM10, ktoré sa musia vykonávať prostredníctvom týchto najlepších postupov (alebo iných relevantných opatrení): postupy trakčnej regulácie 
(trakčný posyp s použitím kamenného materiálu odolného voči opotrebovaniu, ktorý sa preosieva zamokra), 

− uplatňovanie postupov zachytávania prachu (riešenia zachytávania prachu, techniky rozptylu), 
− postupy čistenia ulíc (zametacie vozidlá mechanické a s odsávaním, mechanizmy na čistenie ulíc vodou, ich kombinácie). 

 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť písomné postupy a plán upratovacích služieb na znižovanie množstva pouličného prachu s tuhými časticami PM10 
(v súlade s uplatniteľnými prvkami spoločných kritérií pre kategórie služieb TS1. Opatrenia environmentálneho manažérstva) vrátane vybavenia 
a produktov, ktoré sa majú používať pri plnení zákazky.  
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2.1.2.2. Doložky o plnení zákazky 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

CPC1. Regulovanie buriny 
Okrem požiadaviek týkajúcich sa používania chemických herbicídov, 
ktoré sú stanovené v miestnych predpisoch, tieto herbicídy sa nesmú 
aplikovať: 
 

− počas 4 dní pred termínom alebo po termíne, kedy sa plocha 
zametá; ako aj 

− v prípade (vysokej pravdepodobnosti výskytu) zrážok alebo 
rosy, aby sa predišlo spláchnutiu herbicídov z rastlín. 

 
Zároveň treba uviesť, že herbicídy sa musia používať v súlade 
s najnovšou platnou verziou metódy udržateľného regulovania buriny 
na chodníkoch1. 
 
Záznamy o herbicídoch, aplikovaných množstvách a plánoch 
aplikácie sa musia uchovávať a musia byť k dispozícii verejnému 
obstarávateľovi na účely overovania. Verejný obstarávateľ môže 
stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok. 
 

CPC1. Regulovanie buriny 
Regulovanie buriny sa musí vykonávať uplatňovaním iných ako 
chemických metód (okrem organického octu), napríklad tepelnými, 
mechanickými alebo biologickej postupmi. 
 
 
 
 
 
 
 
Záznamy o iných ako chemických metódach a plánoch aplikácie sa musia 
uchovávať a byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely 
overovania. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa 
sankcií za neplnenie podmienok.  

Vysvetlivka: CPC1. Regulovanie buriny 
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Poznámka k udržateľnému regulovaniu buriny na chodníkoch 
Herbicídy sa musia používať v súlade s najnovšou platnou verziou metódy udržateľného regulovania buriny na chodníkoch, ktorá je podrobne 
uvedená na tomto webovom sídle: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CPC2. Postup odstraňovania grafiti (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, ak sa grafiti odstraňuje z iných povrchov, než sú priečelia budov, a vyžaduje si to použitie 
vysokotlakovej vodnej striekačky. 
Dodávateľ môže použiť vysokotlakovú vodnú striekačku (a v prípade potreby čistiace roztoky) na odstraňovanie grafiti z iných povrchov, než sú 
priečelia budov, za predpokladu, že je k dispozícii separačný systém umožňujúci zachytávanie a následnú úpravu znečistenej vody. Mohol by to byť 
napríklad systém recyklácie vody, ktorý zachytáva použitú vodu, filtruje ju a opätovne ju používa. 
 
Ako dôkaz splnenia uvedených požiadaviek musí dodávateľ dokumentovať informácie o objeme a spôsoboch zneškodňovania odpadovej vody 
a odpadu vznikajúceho pri postupe odstraňovania grafiti. Záznamy o postupoch odstraňovania grafiti vrátane prevádzkových podmienok 
a použitých látok sa musia uchovávať a musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely overovania.  
Vysvetlivka: CPC2. Postup odstraňovania grafiti 
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, aký postup odstraňovania grafiti je najvhodnejší pre povrch, ktorý sa má čistiť. Pre dané druhy povrchov sa 
všeobecne odporúčajú uvedené metódy odstraňovania grafiti: 
a) murované podklady – odstraňovanie systémom prúdového čistenia; 
b) drevené podklady – premaľovanie; 
c) nepórovité podklady – použitie chemických odstraňovačov; 
d) sklenené grafiti alebo lepty – použitie chemických odstraňovačov; 
e) označenia ulíc – použitie chemických odstraňovačov grafiti na citlivé povrchy (účinnosť však závisí od druhu grafiti). 
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3. HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY ZÁHRADNÍCKYCH VÝROBKOV A SLUŽIEB 
 
Hlavné environmentálne vplyvy záhradníckych výrobkov a služieb z hľadiska životného cyklu vychádzajúce z dostupných vedeckých dôkazov sú 
zhrnuté v ďalej uvedenej tabuľke (ďalšie podrobnosti obsahuje technická správa). V tej istej tabuľke sa uvádza aj prístup v rámci zeleného verejného 
obstarávania EÚ (GPP), ktorý má zmierniť alebo znížiť tieto vplyvy. 

1. Záhradnícke výrobky a služby 

Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného cyklu 
výrobku  Prístup v rámci GPP EÚ 

• znečistenie pôdy a vody, eutrofizácia, 
bioakumulácia a biomagnifikácia nebezpečných 
látok s negatívnymi a dokonca toxickými účinkami 
na životné prostredie v dôsledku neprimeraného 
používania prípravkov na ochranu rastlín, 

• nadmerné používanie neobnoviteľných zdrojov, 
napríklad rašeliny v pôdnych kondicionéroch, 

• vysoká spotreba pitnej vody, 

• vysoká produkcia organického odpadu, 

• vysoká produkcia odpadov z obalov. 
 

 • používať kompost z triedeného zberu odpadu ako pôdny 
kondicionér a hnojivo s vysokokvalitnou kontrolou, 

• vyhýbať sa používaniu rašeliny ako pôdneho kondicionéra, 
• obmedziť používanie prípravkov na ochranu rastlín a uplatňovať 

alternatívne techniky ochrany pred škodcami (a), 
• vyžadovať používanie úžitkovej vody (vždy, keď je to možné) 

a inštalovať a používať efektívne závlahové systémy, 
• uplatňovať rôzne opatrenia na znižovanie dopytu po vode, ako je 

napríklad mulčovanie, vysádzanie rastlín podľa ich potreby vody 
alebo výber adaptovaných/pôvodných okrasných rastlín, 

• ak je to možné, prednostne obstarávať ekologicky vypestované 
a pôvodné okrasné rastliny, 

• uplatňovať preventívne opatrenia na kontrolu používania rašeliny 
a kontrolu inváznych nepôvodných druhov, 
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• zabezpečiť selektívny zber odpadov a spracovanie organického 
odpadu na kompostovanie a mulčovanie, 

• obstarávať výrobky dodávané v kompostovateľných, biologicky 
rozložiteľných alebo opätovne použiteľných obaloch, 

• príslušne vyškoliť zamestnancov. 
 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 

(a) Alternatívne techniky vymedzené v podkladovej technickej správe sa týkajú rôznych nechemických produktov a/alebo metód, ktoré sa používajú na 
ochranu pred škodcami a majú menší vplyv na životné prostredie než chemické alternatívy. Mohli by to byť prostriedky na ničenie buriny na 
organickom základe alebo mechanické (vyrezávanie, zametanie, kosenie, ručné trhanie) prípadne tepelné (vypaľovanie, horúca voda) metódy 
regulovania buriny. 

Podrobné informácie o údržbe verejného priestoru vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch, normách a technických zdrojoch používaných 
ako dôkazy sú uvedené v technickej správe. 
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3.1. KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ (GPP) PRE NÁKUP ZÁHRADNÍCKYCH 
VÝROBKOV A SLUŽIEB (KATEGÓRIA 2) 

 

3.1.1. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP ZÁHRADNÍCKYCH VÝROBKOV 
 

3.1.1.1. Predmet 
PREDMET 

Nákup záhradníckych výrobkov a služieb so zníženým využívaním zdrojov a minimálnym vplyvom na životné prostredie 
 

3.1.1.2. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk pre nákup záhradníckych výrobkov 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE (TS) 

TS1. Okrasné rastliny 
Poznámka: S cieľom znížiť spotrebu vody a hnojiva by kúpené okrasné 
rastliny mali byť z druhov vhodných pre miestne podmienky pestovania 
(napr. kyslosť pôdy, priemerné množstvo zrážok, rozsah teplôt v priebehu 
roka atď.). Zoznam druhov rastlín vymedzených ako vhodné pre miestne 
podmienky pestovania musí poskytnúť miestny orgán verejnej správy. 
 
Kúpené okrasné rastliny musia byť: 

1. ekologické z X % (a): vypestované podľa požiadaviek 
stanovených v nariadení (ES) č. 834/2007 alebo rovnocenných 

TS1. Okrasné rastliny 
Poznámka: S cieľom znížiť spotrebu vody a hnojiva by kúpené okrasné 
rastliny mali byť z druhov vhodných pre miestne podmienky pestovania 
(napr. kyslosť pôdy, priemerné množstvo zrážok, rozsah teplôt 
v priebehu roka atď.). Zoznam druhov rastlín vymedzených ako vhodné 
pre miestne podmienky pestovania musí poskytnúť miestny orgán 
verejnej správy. 
 
 Kúpené okrasné rastliny musia byť: 

1. ekologické zo Z % (a): vypestované podľa požiadaviek 
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požiadaviek a/alebo 
2. z Y % (a) vypestované podľa zásad integrovanej ochrany proti 

škodcom, ako sú vymedzené v programe integrovanej ochrany 
proti škodcom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO) alebo v smernici EÚ 2009/128/ES. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť informácie (názov a množstvo) o okrasných 
rastlinách, ktoré sa majú dodávať pri plnení zákazky, s osobitným 
označením produktov, ktoré spĺňajú požiadavku integrovanej ochrany 
proti škodcom alebo ekologickej produkcie. 
Akceptovať sa musia záznamy zdokumentovaných transakcií, ktoré 
umožňujú overovanie súladu jednotlivých rastlín alebo skupín rastlín, 
ako aj spätnú vysledovateľnosť až do bodu certifikácie. Zahŕňa to aj 
platnú certifikáciu ekologickej produkcie alebo integrovanej ochrany 
proti škodcom (b). 
 

stanovených v nariadení (ES) č. 834/2007 alebo rovnocenných 
požiadaviek a/alebo 

2. z W % (a) vypestované podľa zásad integrovanej ochrany proti 
škodcom, ako sú vymedzené v programe integrovanej ochrany 
proti škodcom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO) alebo v smernici EÚ 2009/128/ES. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť informácie (názov a množstvo) o okrasných 
rastlinách, ktoré sa majú dodávať pri plnení zákazky, s osobitným 
označením produktov, ktoré spĺňajú požiadavku integrovanej ochrany 
proti škodcom alebo ekologickej produkcie. 
Akceptovať sa musia záznamy zdokumentovaných transakcií, ktoré 
umožňujú overovanie súladu jednotlivých rastlín alebo skupín rastlín, 
ako aj spätnú vysledovateľnosť až do bodu certifikácie. Zahŕňa to aj 
platnú certifikáciu ekologickej produkcie alebo integrovanej ochrany 
proti škodcom (b). 

Vysvetlivka: TS1. Okrasné rastliny 
 
Verejný obstarávateľ bude musieť určiť spôsob výpočtu percentuálneho podielu nákupu, či už v číselnom alebo hodnotovom vyjadrení. V záujme 
ľahšieho overovania by zároveň mohol v prípade konkrétnych rastlín vyžadovať, aby boli všetky ekologické. Ak na domácom/regionálnom trhu nie 
sú ekologické okrasné rastliny dostupné, verejný obstarávateľ môže stanoviť nulový percentuálny podiel ekologických rastlín. 
(a) Prahové hodnoty X % a Y % / W % a Y %, ktoré má určiť obstarávateľ. 
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(b) V čase prípravy boli do systému certifikácie MPS-GAP, systému GLOBALG.A.P. pre kvety a rastliny, zapracované požiadavky týkajúce sa zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré sa môžu považovať za dostatočný stupeň spoľahlivosti z hľadiska produkcie podľa zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom. 
 
Systém MPS-GAP je základnou certifikáciou pre správnu poľnohospodársku prax s cieľom zaistiť bezpečné pracovné podmienky a zvýšenú 
bezpečnosť pre životné prostredie. Certifikát MPS-GAP je určený pre spoločnosti zásobujúce maloobchodníkov a pozostáva zo série výrobných 
požiadaviek týkajúcich sa spätnej vysledovateľnosti, udržateľnosti, bezpečnosti a hygieny. Tento systém certifikácie je rovnocenný so systémom 
GLOBALG.A.P., a preto zodpovedá požiadavkám iniciatívy za udržateľnosť pestovania kvetín (FSI). 
GLOBALG.A.P. je celosvetovou dobrovoľnou normou pre certifikáciu poľnohospodárskych výrobkov na celom svete, pričom G.A.P. je skratka pre 
správnu poľnohospodársku prax (good agricultural practice). 
Národný program USA na podporu ekologickej produkcie (National Organic Program, NOP) alebo rovnocenné právne povinnosti stanovené 
obchodnými partnermi EÚ sa považujú za rovnocenné s programom EÚ na podporu ekologickej produkcie [pozri prílohu III k nariadeniu Komisie 
(ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
dovozu ekologických produktov z tretích krajín]. Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 sa mení vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/39 
z 10. januára 2019. 

 TS2. Nádoby a obaly na rastliny 
Rastliny sa musia dodávať v nádobách (prípadne v prepravkách alebo 
debničkách v prípade malých rastlín), ktoré majú jednu z týchto 
vlastností (v poradí podľa priority): 

− opätovná použiteľnosť (uchádzač musí mať zavedený systém 
spätného odberu nádob), 

− recyklovateľnosť (ak sú zavedené komunálne zariadenia na zber 
pre recykláciu), 
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− kompostovateľnosť podľa noriem EN 14995:2007 alebo EN 
13432:2000, ak existujú komunálne zariadenia na 
kompostovanie, ktoré prijímajú takéto položky. 

 
Overovanie: 
Ak sú nádoby opätovne použiteľné, uchádzači musia poskytnúť opis 
systému ich spätného odberu. Uchádzači musia poskytnúť aj kópiu 
podpísanej dohody s rastlinnou škôlkou, pokiaľ sami nie sú takouto 
škôlkou. 
Ak sú nádoby recyklovateľné, súčasťou dodávky musí byť vyhlásenie 
o splnení tohto kritéria. 
Ak sú nádoby kompostovateľné, uchádzači musia poskytnúť skúšobné 
protokoly preukazujúce, že zloženie materiálov spĺňa požiadavky podľa 
noriem EN 14995:2007 alebo EN 13432:2000, prípadne rovnocenných 
predpisov. 

TS3. Invázne nepôvodné druhy (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: Uprednostňovať by sa mali druhy rastlín, ktoré sú v danej oblasti pôvodné. Ak sa sadia nepôvodné druhy, je potrebné presvedčiť sa, že 
sa nestanú inváznymi, a zohľadniť miestne a vnútroštátne politiky kontroly inváznych nepôvodných druhov, ako aj európske politiky týkajúce sa 
inváznych nepôvodných druhov [nariadenie (EÚ) č. 1143/2014]. 
 
Kúpené okrasné rastliny musia byť pôvodné. Ak sa sadia nepôvodné druhy, je potrebné presvedčiť sa, že sa nestanú inváznymi. 
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Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť informácie o okrasných rastlinách (ich názov), ktoré sa majú dodávať. 

Vysvetlivka: TS3. Invázne nepôvodné druhy 
Ak sú k dispozícii iba obmedzené informácie o daných druhoch rastlín, je potrebné vyžiadať si od odborníkov usmernenie k určovaniu, či sú tieto 
druhy rastlín pôvodné, alebo ak sú nepôvodné, či sa nestanú inváznymi. Okrem toho je potrebné presvedčiť sa, či dané druhy rastlín zodpovedajú 
podmienkam miestnej lokality (pôda, hydrológia, zrážky, odvodňovanie, rozloženie slnečného žiarenia atď.). Potrebné je sledovať miestne alebo 
vnútroštátne zoznamy inváznych nepôvodných druhov, ako aj zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktorý je podrobne 
uvedený v nariadení (EÚ) č. 1143/2014. 

TS4. Organické zložky pôdnych kondicionérov a mulču 
 
Materiály, ktoré nie sú povolené ako organické zložky konečného 
produktu: 

− rašelina, 
− materiály úplne alebo čiastočne získané z organickej frakcie 

zmiešaného komunálneho odpadu z domácností triedeného 
prostredníctvom mechanického, fyzikálno-chemického, 
biologického a/alebo manuálneho procesu, 

− materiály úplne alebo čiastočne získané čistením odpadovej 
komunálnej vody a z kalu z papierenského priemyslu, 

− materiály úplne alebo čiastočne získané z vedľajších 
živočíšnych produktov kategórie 1 podľa nariadenia (ES) 

TS4. Organické zložky pôdnych kondicionérov a mulču 
 
Materiály, ktoré sú povolené ako organické zložky konečného produktu: 

− materiály získané recykláciou biologického odpadu z triedeného 
zberu podľa vymedzenia v článku 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES, 

− materiály získané z vedľajších živočíšnych produktov kategórií 2 
a 3 podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1069/2009 a technických noriem stanovených vo vykonávacom 
nariadení (EÚ) č. 142/2011, 

− materiály získané z fekálnych látok, slamy alebo iného prírodného 
poľnohospodárskeho alebo lesníckeho materiálu, ktorý nie je 
nebezpečný, podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. f) smernice 
2008/98/ES, 
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č. 1069/2009. 

 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť podrobné zloženie výrobku, pôvod 
organickej látky a vyhlásenie o súlade s uvedenými požiadavkami. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade 
s rozhodnutím Komisie 2015/2099/ES1 alebo iná relevantná 
environmentálna značka typu I spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú 
považovať za produkty spĺňajúce dané kritérium. Akceptuje sa aj iný 
dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol 
o skúške od nezávislého orgánu. 

− materiály získané z iných vedľajších produktov z biomasy podľa 
vymedzenia v článku 5 smernice 2008/98/ES, ktoré sa neuvádzajú 
v predchádzajúcich bodoch, s výhradou ustanovení nasledujúcich 
bodov 2 a 3, 

− materiály získané recykláciou alebo regeneráciou akéhokoľvek 
iného odpadu z biomasy neuvedeného v predchádzajúcich bodoch, 
s výhradou ustanovení nasledujúcich bodov 2 a 3. 

2. Materiály, ktoré nie sú povolené ako organické zložky konečného 
produktu: 

− rašelina, 
− materiály úplne alebo čiastočne získané z organickej frakcie 

zmiešaného komunálneho odpadu z domácností triedeného 
prostredníctvom mechanického, fyzikálno-chemického, 
biologického a/alebo manuálneho procesu, 

− materiály úplne alebo čiastočne získané čistením odpadovej 
komunálnej vody a z kalu z papierenského priemyslu, 

− materiály úplne alebo čiastočne získané z vedľajších živočíšnych 
produktov kategórie 1 podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009, 

− materiály úplne alebo čiastočne získané z kalu, iné než sú povolené 
v nasledujúcom bode 3. 

 
3. Materiály získané recykláciou alebo regeneráciou kalu sú povolené len 
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vtedy, ak kal spĺňa tieto požiadavky: 
a) Kal je identifikovaný ako jeden z týchto typov odpadu podľa európskeho 
zoznamu odpadu stanoveného v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES: 

− 020305 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
pri príprave a spracovaní ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, 
kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského priemyslu; 
odpad z výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy 
a fermentácie, 

− 020403 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
pri spracovaní cukru, 

− 020502 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
pri výrobe mliečnych výrobkov, 

− 020603 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
v pekárenskom a cukrovinkárskom priemysle, 

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

b) Kal sa separuje z jediného zdroja, čiže sa nemiešal s výtokmi ani 
s kalom z iného než daného výrobného procesu. 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia uviesť podrobné zloženie výrobku, pôvod organickej 
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látky a vyhlásenie o súlade s uvedenými požiadavkami. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade s rozhodnutím 
Komisie 2015/2099/ES alebo iná relevantná environmentálna značka typu I 
spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú považovať za produkty spĺňajúce dané 
kritérium. Akceptuje sa aj iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého orgánu. 

Vysvetlivka: TS4. Organické zložky pôdnych kondicionérov a mulču 
1 V budúcnosti sa očakáva revízia rozhodnutia Komisie 2015/2099/ES. Po vykonaní revízie bude nová verzia uverejnená a očakáva sa, že verejní 
obstarávatelia sa na ňu obrátia v súvislosti s týmto kritériom. 
Technická špecifikácia organických zložiek pôdnych kondicionérov je prepojená s pojmami použitými v rámcovej smernici o odpadoch. Týmito 
pojmami sa vymedzuje právny štatút materiálov, teda odpadu, vedľajších produktov, poľnohospodárskeho materiálu atď., čo má právne dôsledky 
týkajúce sa ich spracovávania a zneškodňovania. Tu sú uvedené niektoré vymedzenia a príklady s cieľom pomôcť pri uplatňovaní týchto pojmov: 
 

• Výraz „materiály získané“ znamená, že jednotlivé zložky musia byť výsledkom spracovania odpadu, vedľajších živočíšnych produktov atď. 
s cieľom ich stabilizácie a úpravy. Týmto spracovaním môže byť anaeróbna digescia, kompostovanie, pyrolýza alebo kombinácia rôznych 
druhov spracovania. 

• „Recyklácia biologického odpadu z triedeného zberu podľa vymedzenia v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES“ je 
kompostovanie alebo anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, potravinového a kuchynského odpadu 
z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení, zbieraného v rámci triedeného zberu. 

• „Vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 a 3 podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 a technických 
noriem stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 142/2011“ sú telá alebo časti tiel zvierat, produkty živočíšneho pôvodu atď., ktoré 
nie sú určené na ľudskú spotrebu a ktoré sa môžu spracovávať kompostovaním a anaeróbnou digesciou. 

• „Fekálne látky, slama alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nie je nebezpečný, podľa vymedzenia v článku 2 
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ods. 1 písm. f) smernice 2008/98/ES“ sú zvyšky vznikajúce pri poľnohospodárskej a lesníckej činnosti, ktoré nemajú právny štatút odpadu 
alebo vedľajších produktov. Nepredstavujú žiadne riziko pre životné prostredie alebo zdravie a zvyčajne sa opätovne používajú v rámci tej 
istej poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti. 

• „Organická časť zmiešaného komunálneho odpadu z domácností triedeného prostredníctvom mechanického, fyzikálno-chemického, 
biologického a/alebo manuálneho procesu“ je biologický odpad, ktorý nebol zbieraný v rámci triedeného zberu. 

• „Vedľajšie živočíšne produkty kategórie 1 podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009“ predstavujú riziko pre zdravie a životné prostredie 
v súvislosti s chorobami a kontaminantmi a vyžadujú si osobitné ošetrovanie. 

TS5. Nebezpečné látky (ťažké kovy) v pôdnych kondicionéroch 
 
Obsah daných prvkov v konečnom produkte alebo zložke nesmie 
presiahnuť uvedené hodnoty, merané ako suchá hmotnosť produktu. 
 
Tabuľka 3 

 

Prvok mg/kg (suchá 
hmotnosť) 

Kadmium (Cd) 1,5 
Chróm (Cr) celkovo 100 
Meď (Cu) 200 
Ortuť (Hg) 1 
Nikel (Ni) 50 
Olovo (Pb) 120 

TS5. Nebezpečné látky (ťažké kovy) v pôdnych kondicionéroch 
 
Obsah daných prvkov v konečnom produkte alebo zložke nesmie 
presiahnuť uvedené hodnoty, merané ako suchá hmotnosť produktu. 
 
Tabuľka 3 

 

Prvok mg/kg (suchá 
hmotnosť) 

Kadmium (Cd) 1 
Chróm (Cr) celkovo 100 
Meď (Cu) 100 
Ortuť (Hg) 1 
Nikel (Ni) 50 
Olovo (Pb) 100 
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Zinok (Zn) 600 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť príslušné skúšobné protokoly (EN 13650 
alebo rovnocenný predpis; EN 16175 alebo rovnocenný predpis 
týkajúci sa ortute) preukazujúce splnenie uvedeného kritéria. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade 
s rozhodnutím Komisie 2015/2099/ES alebo iná relevantná 
environmentálna značka typu I spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú 
považovať za produkty spĺňajúce dané kritérium. Akceptuje sa aj iný 
dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol 
o skúške od nezávislého orgánu. 

Zinok (Zn) 300 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť príslušné skúšobné protokoly (EN 13650 alebo 
rovnocenný predpis; EN 16175 alebo rovnocenný predpis týkajúci sa 
ortute) preukazujúce splnenie uvedeného kritéria. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade s rozhodnutím 
Komisie 2015/2099/ES alebo iná relevantná environmentálna značka typu I 
spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú považovať za produkty spĺňajúce dané 
kritérium. Akceptuje sa aj iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého orgánu. 

 TS6. Fyzikálne kontaminanty v pôdnych kondicionéroch 
Obsah skla, kovu a plastu s veľkosťou ôk > 2 mm (súčet jednotlivých 
zložiek) v konečnom produkte nesmie prekročiť 0,5 %, merané ako suchá 
hmotnosť. 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť príslušné skúšobné protokoly (CEN/TS 16202 
alebo rovnocenný predpis) preukazujúce splnenie uvedeného kritéria. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade s rozhodnutím 
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Komisie 2015/2099/ES alebo iná relevantná environmentálna značka typu I 
spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú považovať za produkty spĺňajúce dané 
kritérium. Akceptuje sa aj iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého orgánu. 

 TS7. Kvalitatívne parametre pôdnych kondicionérov 
 
a) Produkty nesmú nepriaznivo ovplyvňovať klíčenie rastlín a následný 
rast. 
b) Obsah organickej hmoty ako strata žíhaním v konečnom produkte musí 
predstavovať minimálne 15 % suchej hmotnosti. 
c) Obsah suchej zložky v konečnom produkte musí predstavovať 
minimálne 25 % čerstvej hmotnosti. 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť príslušné skúšobné protokoly [a): EN 16086-1 
alebo rovnocenný predpis; b): EN 13039 alebo rovnocenný predpis; c): EN 
13040 alebo rovnocenný predpis] preukazujúce splnenie uvedeného 
kritéria. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade s rozhodnutím 
Komisie 2015/2099/ES alebo iná relevantná environmentálna značka typu I 
spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú považovať za produkty spĺňajúce dané 
kritérium. Akceptuje sa aj iný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
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výrobcu alebo protokol o skúške od nezávislého orgánu. 

 TS8. Primárne patogény v pôdnych kondicionéroch 
Obsah primárnych patogénov v konečnom produkte nesmie prekročiť tieto 
hodnoty: 
a) Salmonella spp: nevyskytuje sa v 25 g čerstvej hmotnosti; 
b) E. coli: < 1 000 JTK/g čerstvej hmotnosti (JTK: jednotka tvoriaca 
kolóniu). 
 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť príslušné skúšobné protokoly [a): ISO 6579 
alebo rovnocenný predpis; b): CEN/TR 16193], preukazujúce splnenie 
uvedeného kritéria. 
Produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč v súlade s rozhodnutím 
Komisie 2015/2099/ES alebo iná relevantná environmentálna značka typu I 
spĺňajúca uvedené kritériá, sa budú považovať za produkty spĺňajúce dané 
kritérium. Akceptuje sa aj iný náležitý dôkaz, napríklad technická 
dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol od nezávislého orgánu. 
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TS9. Automatické zavlažovanie (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: Verejný obstarávateľ poskytne usmernenia vychádzajúce z charakteristík dostupnosti vodných zdrojov špecifických pre podnebie 
a umiestnenie závlahového systému. 
Automatické závlahové systémy musia umožňovať podrobnú parametrizáciu, teda: 

− nastavenie rôznych zón zavlažovania, 
− nastavenie objemu dávkovanej vody podľa zón, 
− programovanie časových úsekov zavlažovania podľa zón, 
− meranie úrovne vlhkosti pôdy a automatické zastavenie zavlažovania podľa zón, ak je úroveň vlhkosti pôdy dostatočne vysoká (ako ju 

vymedzil verejný obstarávateľ), napríklad po daždi. 

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

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  
AC1. Ďalšie okrasné rastliny (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Body sa pridelia úmerne ku každému zlepšeniu o 10 % oproti minimálnej technickej špecifikácii certifikovanej integrovanej ochrany proti škodcom 
alebo ekologickej okrasnej rastliny (je potrebné podrobne uviesť mieru pridelenia vyššieho počtu bodov za zlepšenie v súvislosti s ekologickými 
rastlinami, ktoré musí získať viac bodov než integrovaná ochrana proti škodcom). 
 
Overovanie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TS1. 
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3.1.2. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP ZÁHRADNÍCKYCH SLUŽIEB 
 

3.1.2.1. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk pre nákup záhradníckych služieb 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 6). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE (TS) 

TS10. Okrasné rastliny a pôdne kondicionéry používané na 
poskytovanie záhradníckych služieb 

• Okrasné rastliny dodávané pri poskytovaní záhradníckych služieb 
musia spĺňať požiadavky príslušných technických špecifikácií 
(TS1 až TS3) na základnej úrovni. 

• Pôdne kondicionéry používané na poskytovanie záhradníckych 
služieb musia spĺňať požiadavky príslušných technických 
špecifikácií (TS4 a TS5) na základnej úrovni. 

Overovanie: 
Pozri overovanie príslušných technických špecifikácií. 

TS10. Okrasné rastliny a pôdne kondicionéry používané na 
poskytovanie záhradníckych služieb 

• Okrasné rastliny dodávané pri poskytovaní záhradníckych 
služieb musia spĺňať požiadavky príslušných technických 
špecifikácií (TS1 až TS3) na komplexnej úrovni. 

• Pôdne kondicionéry používané na poskytovanie záhradníckych 
služieb musia spĺňať požiadavky príslušných technických 
špecifikácií (TS4 až TS9) na komplexnej úrovni. 

Overovanie: 
Pozri overovanie príslušných technických špecifikácií. 

TS11. Ochrana pred škodcami a kontrola inváznych nepôvodných 
druhov 
 
Uchádzač musí predložiť ročný plán rastlinolekárskeho ošetrovania 
(mohol by byť kombinovaný s kritériom na vyhodnotenie ponúk, ktorým 

TS11. Ochrana pred škodcami a kontrola inváznych nepôvodných 
druhov 
 
Uchádzač musí predložiť ročný plán rastlinolekárskeho ošetrovania, 
ktorý musí obsahovať iba nechemické metódy ošetrovania, ako 
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by sa hodnotila kvalita takého plánu). 
 
V rámci tohto plánu sa zohľadnia miestne alebo vnútroštátne politiky 
kontroly inváznych nepôvodných druhov, ako aj európske politiky 
týkajúce sa inváznych nepôvodných druhov [nariadenie (EÚ) 
č. 1143/2014]. Plán musí byť v súlade s ustanoveniami smernice EÚ 
2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a s miestnymi 
politikami v oblasti používania chemických látok. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť plán rastlinolekárskeho ošetrovania. 

napríklad tepelné, mechanické alebo biologické postupy. 
(mohol by byť kombinovaný s kritériom na vyhodnotenie ponúk, ktorým 
by sa hodnotila kvalita takého plánu). 
 
V rámci tohto plánu sa zohľadnia miestne alebo vnútroštátne politiky 
kontroly inváznych nepôvodných druhov, ako aj európske politiky 
týkajúce sa inváznych nepôvodných druhov [nariadenie (EÚ) 
č. 1143/2014]. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť plán rastlinolekárskeho ošetrovania. 

 
3.1.2.2. Doložky o plnení zákazky 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

CPC1. Postupy zavlažovania (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: Verejný obstarávateľ špecifikuje používanie miestne regenerovaných vodných zdrojov (ako kombinácie dažďovej vody, podzemnej vody 
a filtrovanej odpadovej vody z domácností) na základe dostupnosti infraštruktúry, s cieľom umožniť dodávateľovi dodržanie tejto doložky o plnení 
zákazky. 
 
Postupy zavlažovania musia: 

− využívať dažďovú, upravenú, recyklovanú alebo podzemnú vodu, ak je to technicky možné, 
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− minimalizovať používanie pitnej vody, 
− uplatňovať mulčovanie na zabránenie vyparovania v lokalitách určených verejným obstarávateľom, 
− využívať automatické závlahové systémy poskytnuté verejným obstarávateľom a prispôsobiť objem dávkovanej vody potrebám rastlín. 

V tomto prípade bude dodávateľ povinný vykonávať údržbu uvedeného závlahového systému, 
− dodávať vodu priamo do koreňovej zóny, pokiaľ je to možné, 
− vyhnúť sa zavlažovaniu povrchu počas najhorúcejších častí dňa, keď je odparovanie najväčšie, obzvlášť v lete. 

 
Záznamy o postupoch zavlažovania sa musia uchovávať a musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely overovania. Verejný 
obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok. 

CPC2. Nakladanie s odpadom (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Odpad vznikajúci pri vykonávaní záhradníckych služieb sa musí zbierať v rámci triedeného zberu a nakladať sa s ním musí takto (verejný 
obstarávateľ môže/mal by obmedziť možnosti nakladania s odpadom podľa miestnych okolností): 

• Všetok organický odpad (suché lístie, odrezky stromov, tráva) sa musí kompostovať na pôvodnom mieste (in situ), v zariadeniach podniku 
alebo sa na tento postup uzatvorí externá zmluva s podnikom na spracovanie odpadu. 

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

 Odpad z obalov sa musí triediť podľa existujúcich frakcií komunálneho odpadu a odvážať ho musia licencovaní prevádzkovatelia 
v oblasti odpadového hospodárstva do recyklačného centra schváleného miestnymi orgánmi verejnej správy na manipuláciu 
s rôznymi frakciami odpadu a ich spracovanie (papier, plast a iné – je potrebné doplniť dostupné toky odpadov). Odpad z obalov 
nebezpečných látok, ako napríklad z prípravkov na ochranu rastlín, sa však musí bezpečne zneškodniť na schválených zberných 
miestach alebo ho musí oprávnený správca zodpovedný za nakladanie s odpadom zaslať na ďalšie spracovanie. 

 
Záznamy o nakladaní s odpadom vznikajúcim pri záhradníckych činnostiach sa musia uchovávať a musia byť k dispozícii verejnému 
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obstarávateľovi na účely overovania. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok. 
 

CPC3. Ochrana pred škodcami a kontrola inváznych nepôvodných druhov (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Dodávateľ bude túto službu vykonávať podľa plánu rastlinolekárskeho ošetrovania v súlade so smernicou 2009/128/ES o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov. 
 
Prítomnosť akýchkoľvek rastlín alebo zvierat, v prípade ktorých existuje podozrenie, že by mohli byť invázne, sa musí oznámiť verejnému 
obstarávateľovi a v rámci spoločnej dohody sa musia určiť primerané kontrolné opatrenia. 
 
Záznamy o opatreniach na ochranu rastlín v rámci ochrany pred škodcami a kontroly inváznych nepôvodných druhov (vrátane konkrétnych 
použitých techník a produktov) musia profesionálni používatelia uchovávať v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 a musia ich poskytnúť 
k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely overovania. 
 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok.  

CPC4. Záhradnícke postupy a posilnenie biodiverzity (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: Verejný obstarávateľ musí poskytnúť dodávateľovi postupy, ktoré sa majú uplatňovať na posilnenie biodiverzity*. 
 
Dodávateľ musí vykonávať záhradnícke postupy na posilnenie biodiverzity, čo môže zahŕňať kombináciu týchto opatrení: 
 

− zabezpečiť, aby podiel žiadneho druhu neprekročil hodnotu X % všetkých vysadených okrasných rastlín alebo stromov, 
− rozvíjať prirodzenú flóru a faunu**, 
− vykonávať opatrenia v rámci najlepších činností krajinných úprav a lesníctva+. 
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Záznamy o vysadených druhoch rastlín a vykonávaných činnostiach krajinných úprav a lesníctva sa musia uchovávať a musia byť k dispozícii 
verejnému obstarávateľovi na účely overovania. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok. 
 

Vysvetlivka: CPC4. Záhradnícke postupy a posilnenie biodiverzity 
Verejný obstarávateľ bude musieť určiť maximálny percentuálny podiel všetkých vysadených okrasných rastlín alebo stromov, ktorý by sa nemal pri 
žiadnom druhu prekročiť. Odporúčaná hodnota je X = 15 %. 
 
* Je potrebné požiadať odborníkov, aby skontrolovali, či sú vysadené druhy rastlín pôvodné, alebo ak sú nepôvodné, či sa nestanú inváznymi. 
Potrebné je sledovať miestne alebo vnútroštátne zoznamy inváznych nepôvodných druhov, ako aj zoznam inváznych nepôvodných druhov 
vzbudzujúcich obavy Únie, ktorý je podrobne uvedený v nariadení (EÚ) č. 1143/2014. 
 
** Ak je to možné, mali by sa uplatňovať tieto postupy na podporu rozvoja prirodzenej flóry a fauny: 

– vysádzať pôvodné druhy rastlín bohaté na nektár, čo je prínosom pre voľne žijúce živočíchy, 
– na ochranu pred škodcami používať iba organické prostriedky, 
– nechať stáť práchnivejúce drevo v lokalite, kde môže poskytnúť vhodný biotop pre voľne žijúce živočíchy, 
– podporovať vhodné životné podmienky pre žiadané pôvodné druhy 
– označiť niektoré najviditeľnejšie lokality informačnými tabuľami s vysvetlením účelu týchto opatrení. 

 
+ Činnosti krajinných úprav a lesníctva by mali zohľadňovať prirodzený cyklus rastlín a vhodné životné podmienky miestnej fauny, a to 
zabezpečením toho, aby sa: 

– prírodné trávnaté plochy kosili a udržiavali ako „lúčne pastviny“, 
– prerezávanie stromov vykonávalo mimo obdobia sezónneho reprodukčného cyklu, 
− biotopy neizolovali, a teda, ak je to možné, aby sa zachovala kontinuita prírodných systémov. 
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4. HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY STROJOVÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB 
 
Hlavné environmentálne vplyvy strojových výrobkov a služieb z hľadiska životného cyklu vychádzajúce z dostupných vedeckých dôkazov sú zhrnuté 
v ďalej uvedenej tabuľke (ďalšie podrobnosti obsahuje technická správa). V tej istej tabuľke sa uvádza aj prístup v rámci zeleného verejného 
obstarávania EÚ (GPP), ktorý má zmierniť alebo znížiť tieto vplyvy. 

1. Strojové výrobky a služby 

Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného 
cyklu výrobku  Prístup v rámci GPP EÚ 

• Produkcia emisií plynných a tuhých časticových 
emisií znečisťujúcich látok 

• Vplyv ekotoxicity v dôsledku úniku mazív 
a zneškodňovanie použitých olejov a mazív 

• Vplyvy na ľudské zdravie spojené s emisiami hluku 

• Zneškodňovanie strojových zariadení po skončení 
ich životnosti 

• Zneškodňovanie batérií s obsahom ťažkých kovov 
 

 • Vyžadovanie dodržiavania najprísnejších predpisov 
obmedzujúcich výfukové emisie motorov a emisie látok 
znečisťujúcich ovzdušie 

• Používať batériami napájané stroje s nízkou hlučnosťou s cieľom 
eliminovať tvorbu emisií výfukových plynov a minimalizovať 
emisie hluku 

• V prípade strojov používať biologicky rozložiteľné, a nie 
potenciálne bioakumulatívne mazivá alebo regenerované oleje 

• Príslušne vyškoliť zamestnancov, aby ovládali stroje čo 
najoptimálnejšie a znižovali spotrebu paliva a energie 

• Vyžadovať batérie s veľmi nízkym obsahom ťažkých kovov 
Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 
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Podrobné informácie o cestnej doprave vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch, normách a technických zdrojoch používaných ako 
dôkazy sú uvedené v technickej správe.
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4.1. KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ (GPP) PRE NÁKUP STROJOVÝCH 

VÝROBKOV A SLUŽIEB (KATEGÓRIA 3) 
 

4.1.1. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE STROJOVÉ VÝROBKY 
4.1.1.1. Predmet 

PREDMET 

Nákup vonkajších čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb s malým vplyvom na životné prostredie. 

 
4.1.1.2. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk pre nákup strojových výrobkov  

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TS1. Emisie výfukových plynov motora 
 
Emisie výfukových plynov motora pojazdného stroja musia spĺňať 
prinajmenšom jednu z týchto noriem: 
 

i) Euro 6 – nariadenie (ES) 715/2007, 
ii) Euro VI – nariadenie (ES) 595/2009, 
iii) Etapa V – nariadenie (EÚ) 2016/1628. 

 
V ponuke by mali byť zdokumentované prípady, keď motor 

TS1. Emisie výfukových plynov motora 
 
Emisie výfukových plynov musia byť počas prevádzky stroja nulové. 
 
 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť kópiu osvedčenia o typovom 
schválení pohonnej jednotky stroja. 
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pojazdného stroja nie je certifikovaný ako motor zodpovedajúci etape 
V alebo vyššej, ale dodatočnou technickou úpravou* sa takýto 
štandard dosiahol. 
 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť buď skúšobný protokol 
motora alebo osvedčenie o typovom schválení, ktoré preukazujú, že 
emisné limity spĺňajú dané kritérium. Skúšobný protokol musí 
pochádzať od nezávislého orgánu, ktorý spĺňa požiadavky normy EN-
ISO/IEC 17025. V osvedčení o typovom schválení musí byť uvedené 
číslo typového schválenia motora. 

TS2. Rozptylová výkonnosť 
 
Model rozmetača musí spĺňať požiadavky týkajúce sa rozptylovej výkonnosti stanovené v norme EN 15597-2, ktoré pozostávajú z týchto 
parametrov: 
 

i) dávkovanie; 
ii) štart rozmetača; 
iii) bočný rozptyl. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť skúšobný protokol podľa normy EN 15597-2, ktorý preukazuje, že výsledky skúšky: 

i) dávkovania; 
ii) štartu rozmetača; 
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iii) bočného rozptylu (dynamická skúška) 

sú také, že „rozmetač je kvalifikovaný“. 
Skúšku musí vykonať nezávislé laboratórium. 
TS3. Dobíjateľnosť a kvalita batérie (rovnaká formulácia pre základné a komplexné kritériá) 
 
Batéria musí spĺňať tieto výkonnostné požiadavky: 

1. EN 61951-2 – batérie s obsahom niklovo-kovových hydridov; 
2. EN 61960 – batérie na báze lítiových iónov. 

 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť skúšobné protokoly preukazujúce kvalitu a výkonnosť batérie podľa normy EN 61951-2 týkajúcej sa batérií s obsahom 
niklovo-kovových hydridov alebo podľa normy EN 61960 týkajúcej sa batérií na báze lítiových iónov. Batérie so skúšobnými protokolmi 
preukazujúcimi ich kvalitu a výkonnosť podľa rovnocenných noriem sa budú považovať za batérie spĺňajúce dané kritérium. Skúšobný protokol 
musí pochádzať od nezávislého skúšobného laboratória, ktoré spĺňa požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa normy 
EN ISO/IEC 17025.  
TS4. Strojové mazivá (rovnaká formulácia pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: Toto kritérium sa uplatňuje iba v prípade, že príslušné mazivá sú v stroji v čase jeho kúpy. 
 
1. Na hydraulické kvapaliny, prevodové oleje, oleje pre reťazové píly, oleje pre dvojtaktné motory a mastiace tuky používané v strojoch na údržbu 
verejného priestoru sa nesmie v čase ich aplikovania vzťahovať žiadne upozornenie týkajúce sa nebezpečnosti pre zdravie alebo životné prostredie 
[najnižší klasifikačný limit v nariadení (ES) č. 1272/2008]. Kumulovaný hmotnostný podiel látok prítomných v hydraulických kvapalinách 
a mastiacich tukoch, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné ani bioakumulatívne, nesmie byť väčší ako 0,1 % (hm. %). 
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Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť technické listy príslušného maziva, ktoré sa má dodávať. Produkty zodpovedajúce podmienkam environmentálnej značky 
EÚ alebo rovnocennej environmentálnej značky typu 1, ktoré spĺňajú vyššie uvedenú požiadavku, sa budú považovať za produkty spĺňajúce dané 
kritérium. 
 
2. V prípade mazív pre štvortaktné motory, pokiaľ výrobca stroja neodporučí iný typ maziva, musia byť mazivom stroja motorové mazacie oleje 
s nízkou viskozitou alebo regenerované mazacie oleje s minimálnym podielom regenerovaných základných olejov 25 %. Motorové mazacie oleje 
s nízkou viskozitou sú oleje zodpovedajúce triede SAE stupeň 0W30 alebo 5W30 alebo rovnocennej triede. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria podložené kartami bezpečnostných údajov materiálu pre všetky produkty, ktoré sa 
dodávajú pri plnení zákazky. 
TS5. Pokyny na prevádzku a údržbu (rovnaká formulácia pre základné a komplexné kritériá) 
 
Stroj sa musí dodávať s technickými špecifikáciami a informáciami pre používateľa relevantnými pre obsluhu stroja so zníženou spotrebou paliva 
a energie, ako aj pre údržbu a predlžovanie jeho životnosti. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť pokyny pre používateľa obsahujúce informácie týkajúce sa obsluhy a údržby stroja. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

AC1. Nulové emisie výfukových plynov 
Body sa pridelia strojom, v prípade ktorých možno preukázať 
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schopnosť dosiahnuť nulové emisie výfukových plynov, t. j. strojom, 
ktoré môžu byť v prevádzke bez akýchkoľvek priamych emisií 
výfukových plynov motora. 
 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť kópiu osvedčenia o typovom 
schválení pohonnej jednotky stroja. 

Vysvetlivka: AC1. Nulové emisie výfukových plynov 
* Motory, ktoré zodpovedajú emisnej etape pred etapou V v súlade s výnimkami a prechodnými ustanoveniami uvedenými v článku 10 odseku 7 
smernice 97/68/ES, v článku 34 odsekoch 7 a 8 alebo článku 58 odsekoch 5 až 11 nariadenia (EÚ) 2016/1628 a v článku 11 odseku 4 a článku 14 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96, alebo v článku 13 odsekoch 3 až 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985, sa môžu 
inštalovať, ak boli dodatočne modernizované systémom filtra tuhých častíc nafty (DPF) osvedčeným jedným z týchto certifikátov a ak účinnosť ich 
gravimetrickej separácie je najmenej 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− predpis EHK OSN R 132, etapa znižovania 01, trieda I alebo II, 
− FAD e.V. Siegel (stav z februára 2015 alebo novší), 
− zoznam filtrov VERT (stav zo septembra 2016 alebo novší), 
− zoznam filtrov BAFU. 

AC2. Obsah ťažkých kovov v batérii (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Body sa pridelia za poskytnutie stroja napájaného batériami využívajúceho dobíjateľné batérie s nižšou koncentráciou ťažkých kovov, než je 
uvedené v tomto zozname: 

1. Ortuť < 0,1 ppm; 
2. Kadmium < 1,0 ppm; 
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3. Olovo < 5 ppm. 
Overovanie: 
Pozri špecifikáciu TS3. 

  



 

49 

 

4.1.2. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP STROJOVÝCH SLUŽIEB 
4.1.2.1. Predmet 

PREDMET 

Nákup služieb údržby verejného priestoru s malým vplyvom na životné prostredie pomocou strojov vymedzených v nariadení (EÚ) 2016/1628  
 

4.1.2.2. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
(Tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovatelia daný servisný park vlastnia alebo ho majú v prenájme.) 

Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 6). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TS6. Emisie výfukových plynov motora poháňajúceho stroj 
 Poznámka: toto kritérium sa neuplatňuje na kompaktné zametacie stroje 
a rozmetače. 
 
Pojazdné stroje používané na vykonávanie danej služby musia spĺňať 
tieto podmienky: 

1. Zodpovedať prinajmenšom emisnej etape V 
2. Mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2019: 25 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2020: 35 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2021: 45 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2022: 55 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 

TS6. Emisie výfukových plynov motora poháňajúceho stroj 
Poznámka: toto kritérium sa neuplatňuje na kompaktné zametacie stroje 
a rozmetače. 
 
Pojazdné stroje používané na vykonávanie danej služby musia spĺňať 
tieto podmienky: 

1. Zodpovedať prinajmenšom emisnej etape V 
2. Mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2019: 50 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2020: 60 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2021: 70 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2022: 80 % strojov musí mať nulové emisie výfukových plynov 
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Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS1, spolu so zoznamom 
strojov, ktoré sa majú používať na poskytovanie služieb udržiavania 
verejného priestoru, s ich certifikátmi zhody a kópiami osvedčenia 
o typovom schválení pohonnej jednotky stroja. 

 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS1, spolu so zoznamom 
strojov, ktoré sa majú používať na poskytovanie služieb udržiavania 
verejného priestoru, s ich certifikátmi zhody a kópiami osvedčenia 
o typovom schválení pohonnej jednotky stroja. 
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TS7. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
Poznámka: toto kritérium sa uplatňuje len na kompaktné zametacie 
stroje a rozmetače. 
 
Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie v prípade motorov 
zametacích strojov a rozmetačov používaných na vykonávanie danej 
služby musia spĺňať tieto podmienky: 
 

1. Zodpovedať prinajmenšom emisnej etape IV 
 

2. Zodpovedať emisnej etape V alebo norme Euro 6/VI 
− 2019: 30 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
− 2020: 40 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
− 2021: 50 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
− 2021: 60 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
 

3. Mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2019: 20 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 

emisie výfukových plynov 

TS7. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
Poznámka: toto kritérium sa uplatňuje len na kompaktné zametacie 
stroje a rozmetače. 
 
Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie v prípade motorov 
zametacích strojov a rozmetačov používaných na vykonávanie danej 
služby musia spĺňať tieto podmienky: 
 

1. Zodpovedať prinajmenšom emisnej etape IV 
 

2. Zodpovedať emisnej etape V alebo norme Euro 6/VI 
− 2019: 50 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
− 2020: 60 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
− 2021: 70 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
− 2022: 80 % zametacích strojov a rozmetačov musí spĺňať 

požiadavky emisnej etapy V alebo normy Euro 6/VI 
 

3. Mať nulové emisie výfukových plynov 
− 2019: 50 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 

emisie výfukových plynov 
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− 2020: 25 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 
emisie výfukových plynov 

− 2021: 30 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 
emisie výfukových plynov 

− 2022: 35 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 
emisie výfukových plynov 

 
Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená 
výzva na predloženie ponuky. 
 
V ponuke by mali byť zdokumentované prípady, keď zametacie stroje 
a rozmetače nie sú certifikované ako zariadenia zodpovedajúce etape IV 
alebo vyššej, ale dodatočnou technickou úpravou* sa takýto štandard 
dosiahol. 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS1, spolu so zoznamom 
strojov, ktoré sa majú používať na poskytovanie služieb udržiavania 
verejného priestoru, s ich certifikátmi zhody a kópiami osvedčenia 
o typovom schválení pohonnej jednotky stroja. Pri tých vozidlách, ktoré 
po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia byť 
merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť overené 
nezávislou treťou stranou spĺňajúcou požiadavky normy EN-ISO/IEC 
17025. 

− 2020: 60 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 
emisie výfukových plynov 

− 2021: 70 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 
emisie výfukových plynov 

− 2022: 80 % zametacích strojov a rozmetačov musí mať nulové 
emisie výfukových plynov 

 
V ponuke by mali byť zdokumentované prípady, keď zametacie stroje 
a rozmetače nie sú certifikované ako zariadenia zodpovedajúce etape IV 
alebo vyššej, ale dodatočnou technickou úpravou* sa takýto štandard 
dosiahol. 
 
 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS1, spolu so zoznamom 
strojov, ktoré sa majú používať na poskytovanie služieb udržiavania 
verejného priestoru, s ich certifikátmi zhody a kópiami osvedčenia 
o typovom schválení pohonnej jednotky stroja. 

Vysvetlivka: TS7. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
* Motory, ktoré zodpovedajú emisnej etape pred etapou V v súlade s výnimkami a prechodnými ustanoveniami uvedenými v článku 10 odseku 7 
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smernice 97/68/ES, v článku 34 odsekoch 7 a 8 alebo článku 58 odsekoch 5 až 11 nariadenia (EÚ) 2016/1628 a v článku 11 odseku 4 a článku 14 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96, alebo v článku 13 odsekoch 3 až 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985, sa môžu 
inštalovať, ak boli dodatočne modernizované systémom filtra tuhých častíc nafty (DPF) osvedčeným jedným z týchto certifikátov a ak účinnosť ich 
gravimetrickej separácie je najmenej 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− predpis EHK OSN R 132, etapa znižovania 01, trieda I alebo II, 
− FAD e.V. Siegel (stav z februára 2015 alebo novší), 
− zoznam filtrov VERT (stav zo septembra 2016 alebo novší), 
− zoznam filtrov BAFU. 

 TS8. Dobíjateľnosť a kvalita batérie stroja 
Všetky stroje musia byť vybavené batériovými systémami, ktoré 
zodpovedajú technickej špecifikácii TS3. 
 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS3, spolu so zoznamom 
a kartou technických údajov strojového parku, ktorý sa má využívať na 
poskytovanie danej služby. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
AC3. Emisie výfukových plynov motora poháňajúceho stroj (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Body sa úmerne pridelia uchádzačovi podľa podielu strojového parku, ktorý prekračuje rámec požiadaviek technickej špecifikácie TS6. 
 
Overovanie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TS6. 
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AC4. Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Body sa pridelia úmerne ku každému percentuálnemu zlepšeniu oproti minimálnej technickej špecifikácii vyžadovanej v rámci špecifikácie TS7. 
Overovanie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TS7. 

AC5. Rozptylová výkonnosť rozmetačov 
 
V prípade ponúk, ktorých súčasťou je servisný park, sa body pridelia úmerne k podielu rozmetačov kvalifikovaných podľa normy EN 15597-2. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel v rámci servisného parku a ich skúšobné protokoly podľa normy EN 15597-2 vydané nezávislým 
laboratóriom. 
 AC6. Obsah ťažkých kovov v batérii 

V prípade ponúk, ktorých súčasťou je servisný park, sa body musia 
prideliť úmerne k podielu strojov vybavených batériovými systémami 
spĺňajúcimi kritériá AC2 pre koncentráciu ťažkých kovov v batérii 
stroja. 
 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade kritérií AC2, spolu so zoznamom a kartou 
technických údajov strojového parku, ktorý sa má využívať na 
poskytovanie danej služby. 
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4.1.2.3. Doložky o plnení zákazky 
(Uplatňuje sa len vtedy, ak prevádzkovatelia daný servisný park vlastnia alebo ho majú v prenájme.) 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

CPC1. Emisie výfukových plynov motora poháňajúceho stroj (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: toto kritérium sa uplatňuje, iba ak náhradný stroj spĺňa prevádzkové potreby vymedzené verejným obstarávateľom a je schválený 
poskytovateľom služby. 
 
Ak je počas plnenia zákazky potrebné vymeniť stroj používaný na poskytovanie danej služby, náhradou musí byť stroj s nulovými emisiami 
výfukových plynov (ak sú také výrobky dostupné na trhu). 
 
Záznamy o každoročnej údržbe strojov a plánoch na ich výmenu musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely overovania. Verejný 
obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok. 

Vysvetlivka: CPC1. Emisie výfukových plynov motora poháňajúceho stroj 
 

• Výmena stroja sa odporúča, ak sa stroj blíži ku koncu svojej životnosti, alebo v prípade neopraviteľného poškodenia. 
•  Stroj s nulovými emisiami výfukových plynov môže byť v prevádzke bez akýchkoľvek priamych emisií výfukových plynov motora. 

CPC2. Strojové mazivá(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby hydraulické kvapaliny, prevodové oleje, oleje pre reťazové píly, oleje pre dvojtaktné motory a mastiace tuky 
používané v strojoch na udržiavanie verejného priestoru, ktoré sa využívajú pri poskytovaní danej služby, spĺňali technické špecifikácie TS4 
týkajúce sa strojových mazív. 
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Dodávateľ bude viesť záznamy, ktoré musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa 
sankcií za neplnenie podmienok. 
 
V prípade mazív pre štvortaktné motory, pokiaľ výrobca stroja neodporučí iný typ maziva, dodávateľ musí nahradiť mazivá používané v strojoch na 
udržiavanie verejného priestoru, ktoré sa využívajú pri poskytovaní danej služby, mazivami spĺňajúcimi technické špecifikácie TS4 týkajúce sa 
strojových mazív pre štvortaktné motory. 
 
Dodávateľ bude viesť záznamy, ktoré musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa 
sankcií za neplnenie podmienok. 
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5. HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY VOZIDIEL A SERVISNÝCH PARKOV 
 
Hlavné environmentálne vplyvy vozidiel a servisných parkov z hľadiska životného cyklu vychádzajúce z dostupných vedeckých dôkazov sú zhrnuté 
v ďalej uvedenej tabuľke (ďalšie podrobnosti obsahuje technická správa). V tej istej tabuľke sa uvádza aj prístup v rámci zeleného verejného 
obstarávania EÚ (GPP), ktorý má zmierniť alebo znížiť tieto vplyvy. 

1. Vozidlá a servisný park 

Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného cyklu 
výrobku  Prístup v rámci GPP EÚ 

• Emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich 
ovzdušie, ktoré vznikajú v dôsledku spotreby 
energie v priebehu prevádzkovej fázy 

• Emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich 
ovzdušie v rámci dodávateľského reťazca 
energetických nosičov 

• Environmentálne vplyvy, ktoré vznikajú pri výrobe 
batérií do elektrických vozidiel 

• Emisie hluku vytvorené vozidlom a pneumatikami 
v priebehu prevádzkovej fázy 
 

 • Vyžadovať kritériá týkajúce sa emisií CO2 pri typovom schválení 
v prípade ľahkých úžitkových vozidiel, ako aj špecifické 
technológie pre ťažké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L 

• Vyžadovať kritériá založené na emisných parametroch látok 
znečisťujúcich ovzdušie v prípade ľahkých úžitkových vozidiel, 
ako aj špecifické technológie pre ťažké úžitkové vozidlá a vozidlá 
kategórie L 

• Vyžadovať kritériá týkajúce sa valivého odporu pneumatík 
• Vyžadovať kritériá týkajúce sa energetickej účinnosti elektrických 

osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel 
• Vyžadovať kritériá týkajúce sa záruk na batérie 
• Vyžadovať kritériá týkajúce sa emisií hluku z vozidla a pneumatík 
• Vyžadovať od poskytovateľov služieb kľúčové spôsobilosti 
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a uplatňovanie hlavných opatrení a postupov environmentálneho 
manažérstva 

• Vyžadovať primerané a časté odborné vzdelávanie zamestnancov 
poskytovateľov služieb 

• Vyžadovať kritériá týkajúce sa pneumatík a mazív používaných 
pri údržbe 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 

Podrobné informácie o údržbe verejného priestoru vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch, normách a technických zdrojoch používaných 
ako dôkazy sú uvedené v technickej správe. 
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5.1. KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ (GPP) PRE NÁKUP VOZIDLOVÝCH 
PARKOV A SLUŽIEB (KATEGÓRIA 4) 

 

5.1.1. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE VOZIDLOVÉ PARKY 
 

5.1.1.1. Predmet 
PREDMET 

Nákup vozidiel kategórií N2 a N3 vymedzených v smernici 2007/46/ES, špeciálnych vozidiel a iných vozidiel na špeciálne účely vymedzených 
v smernici 2007/46/ES (vozidlá na čistenie ciest, t. j. zametacie stroje inštalované na nákladných vozidlách) s malým vplyvom na životné prostredie 
Poznámka: kompaktné zametacie stroje a rozmetače, ktoré sa považujú za necestné pojazdné stroje, a preto sa na ne vzťahujú kritériá týkajúce sa 
strojov. 

 

5.1.1.2. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TS1. Technologické alternatívy zníženia emisií skleníkových plynov 
 
Poznámka: toto kritérium sa uplatňuje na ťažké úžitkové vozidlá a na 
vozidlá na špeciálne účely. 

 
Vozidlo musí byť vybavené jednou z týchto technológií preukazujúcich 
zníženie emisií skleníkových plynov well-to-wheel (od zdroja po 

TS1. Technologické alternatívy zníženia emisií skleníkových plynov 
 
Poznámka: toto kritérium sa uplatňuje na ťažké úžitkové vozidlá a na 
vozidlá na špeciálne účely. 

 
Vozidlo musí byť vybavené jednou z týchto technológií preukazujúcich 
zníženie emisií skleníkových plynov well-to-wheel (od zdroja po 
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kolesá): 
• zlepšenie aerodynamiky: aktívna regulácia prúdenia (iba pre 

nákladné vozidlá používané v regionálnych pracovných cykloch), 
• zlepšenie aerodynamiky: tzv. lodný koniec (boat tail)/predlžovacie 

panely (iba pre nákladné vozidlá používané v regionálnych 
pracovných cykloch), 

• hybridné vozidlá, dieselové aj na zemný plyn, 
• plne elektrické vozidlá, 
• elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami, 
• vozidlo vyrobené výrobcom pôvodného zariadenia (VPZ), 

s dvojpalivovým motorom na zemný plyn s pomerom plynu voči 
energii v teplej časti skúšobného cyklu WHTC najmenej 50 %, 

• vozidlá na zemný plyn s priamym vstrekovaním pod vysokým 
tlakom, 

• dobíjateľné hybridné vozidlo: vozidlo vybavené batériou, ktorú 
možno dobiť zo siete a ktorá poskytuje energiu na elektrický pohon 
samotného vozidla a jeho zariadenia, 

• hydraulický systém so snímaním zaťaženia vozidla (pre zametacie 
stroje): kapacita prúdenia čerpadla bude regulovaná prostredníctvom 
snímača zaťaženia, 

• vozidlá s motorom konštruovaným priamo na zemný plyn za 
podmienok uvedených ďalej v poznámke. 
 

Poznámka: Verejný obstarávateľ môže zahrnúť vozidlá s motorom 
konštruovaným priamo na zemný plyn, ak dodávka metánu 
z obnoviteľných zdrojov uspokojuje aspoň 15 % jeho spotreby. 

kolesá): 
• plne elektrické vozidlá, 
• elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami, 
• vozidlo vyrobené výrobcom pôvodného zariadenia (VPZ), 

s dvojpalivovým motorom na zemný plyn s pomerom plynu voči 
energii v teplej časti skúšobného cyklu celosvetovo 
harmonizovaného cyklu v neustálenom stave (WHTC) najmenej 
50 %, 

• vozidlá na zemný plyn s priamym vstrekovaním pod vysokým 
tlakom, 

• dobíjateľné hybridné vozidlo: vozidlo vybavené batériou, ktorú 
možno dobiť zo siete a ktorá poskytuje energiu na elektrický pohon 
samotného vozidla a jeho zariadenia, 

• hydraulický systém so snímaním zaťaženia vozidla (pre zametacie 
stroje): kapacita prúdenia čerpadla bude regulovaná prostredníctvom 
snímača zaťaženia, 

• vozidlá s motorom konštruovaným priamo na zemný plyn za 
podmienok uvedených ďalej v poznámke. 
 

 
 
 
 
Poznámka: Verejný obstarávateľ môže zahrnúť vozidlá s motorom 
konštruovaným priamo na zemný plyn, ak dodávka metánu 
z obnoviteľných zdrojov uspokojuje aspoň 15 % jeho spotreby. 
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Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť technický list vozidla, v ktorom sú tieto 
technické alebo palivové technologické špecifikácie uvedené. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť technický list vozidla, v ktorom sú tieto 
technické alebo palivové technologické špecifikácie uvedené. 
 
 

TS2. Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Poznámka: toto kritérium sa neuplatňuje na vozidlá na špeciálne účely, t. j. zametacie stroje inštalované na nákladných vozidlách. 
 
Ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá musia byť vybavené systémami monitorovania tlaku v pneumatikách alebo snímačmi, ktoré 
umožňujú monitorovanie z miesta prevádzkovateľa. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť technický list vozidla, v ktorom sa tieto informácie uvádzajú. 

TS3. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Poznámka: toto kritérium sa neuplatňuje na vozidlá na špeciálne účely, t. j. zametacie stroje inštalované na nákladných vozidlách. 
 
Vozidlá musia byť vybavené: 
a) pneumatikami, ktoré spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti pre valivý odpor vyjadrený v kg/tonu, ako sa vymedzuje 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné 
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základné parametre. Táto požiadavka nebráni verejnému orgánu v nákupe pneumatík s najvyššou triedou priľnavosti za mokra, ak je takýto nákup 
zdôvodnený bezpečnosťou; 
 
ALEBO 
 
b) protektorovanými pneumatikami. 
 
Poznámka: Nariadenie (ES) č. 1222/2009 sa v súčasnosti reviduje a Európska komisia v rámci tejto revízie predložila návrh dokumentu 
COM(2018) 296. Toto kritérium bude potrebné aktualizovať podľa nových právnych predpisov hneď po tom, ako nadobudnú účinnosť. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť štítok pneumatiky podľa nariadenia (ES) č. 1222/2009 pre pneumatiky podľa bodu a) alebo oznámenie o schválení podľa 
prílohy 1 k predpisu EHK OSN č. 109 pre protektorované pneumatiky uvedené v bode b). 
 

TS4. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Vozidlá kategórie N3 a N2 s referenčnou hmotnosťou1 presahujúcou 2 610 kg musia spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
Vozidlá kategórie N2 s referenčnou hmotnosťou1 nepresahujúcou 2 610 kg musia spĺňať požiadavky technických špecifikácií TS2. Emisné 
parametre látok znečisťujúcich ovzdušie v rámci GPP EÚ Prepravné kritériá pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá (kategória 1). 
Zametacie stroje inštalované na vozidlách musia spĺňať normy Euro VI alebo Euro 6, v závislosti od referenčnej hmotnosti vozidla, na ktorom sú 
inštalované. 
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Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť certifikát zhody vozidla. Pri tých vozidlách, ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia byť 
merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť overené nezávislou treťou stranou. 
Vysvetlivka: TS4. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
1 „Referenčná hmotnosť“ je hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave, ktorá je deklarovaná v certifikáte zhody, po odrátaní štandardnej hmotnosti 
vodiča 75 kg a prirátaní štandardnej hmotnosti 100 kg. 
 TS5. Systémy recirkulácie vody 

 
Ak verejný obstarávateľ požaduje zametacie stroje, v ktorých sa na 
odstraňovanie prachu používa voda. 
 
Zametacie stroje musia byť vybavené systémom recirkulácie vody, t. j. 
systémom, v ktorom sa recirkuluje časť vody používanej na 
odstraňovanie prachu. Voda sa rozprašuje a potom sa spolu s prachom 
odstraňuje zametacím strojom. Stroj filtruje odpadovú vodu, ktorá potom 
recirkuluje do zásobníka vody. 
 

Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť technický list, v ktorom je opísaný systém 
recirkulácie vody. 

 TS6. Hlučnosť pneumatík 
(Nepoužíva sa vtedy, keď sa z bezpečnostných dôvodov musia použiť 
pneumatiky s najvyššou triedou priľnavosti za mokra alebo pneumatiky 
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pre jazdu na snehu alebo ľade.) 
 
Poznámka: toto kritérium sa nevzťahuje na vozidlá na špeciálne účely. 
 
Ťažké úžitkové vozidlá musia byť vybavené: 

a) pneumatikami s hladinami emisií vonkajšieho hluku valenia 
nižšími o 3 dB, ako je maximálna hladina stanovená v časti C 
prílohy II k nariadeniu (ES) č. 661/2009. Ide o ekvivalent 
najvyššej kategórie (z troch dostupných kategórií) označenia EÚ 
pre pneumatiky, ktoré sa týka triedy vonkajšieho hluku valenia; 

ALEBO 
b) protektorovanými pneumatikami. 

Poznámka: Nariadenie (ES) č. 1222/2009 sa v súčasnosti reviduje 
a Európska komisia v rámci tejto revízie predložila návrh dokumentu 
COM(2018) 296. Toto kritérium bude potrebné aktualizovať podľa 
nových právnych predpisov hneď po tom, ako nadobudnú účinnosť. 
 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť štítok pneumatiky podľa 
nariadenia (ES) č. 1222/2009 pre pneumatiky podľa bodu a) alebo 
oznámenie o schválení podľa prílohy 1 k predpisu EHK OSN č. 109 pre 
protektorované pneumatiky uvedené v bode b). 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 AC1. Plyny v klimatizačnom systéme 

Body sa pridelia tým vozidlám, ktoré sú vybavené systémom 



 

65 

 

klimatizácie využívajúcim chladivo s potenciálom globálneho 
otepľovania nižším ako 150 (vzhľadom na faktor CO2 a časový horizont 
100 rokov). 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí uviesť názov, vzorec a PGO chladiaceho plynu 
použitého v klimatizačnom systéme. Ak sa použije zmes plynov (počet 
plynov je n), potenciál globálneho otepľovania sa vypočíta takto: 
PGO = Σ[látka X1 % x PGO(X1)] + [látka X2 % x PGO(X2)] + … 
[látka Xn % x PGO(Xn)], 
kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/– 1 %. 
PGO plynov možno nájsť v prílohách I a II k nariadeniu (EÚ) 
č. 517/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.SLK)  

 AC2. Pneumatiky vozidla – protektorované pneumatiky 
 
Body sa pridelia vozidlám na špeciálne účely vybaveným 
protektorovanými pneumatikami. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť oznámenie o schválení podľa prílohy 1 
k predpisu EHK OSN č. 109 pre protektorované pneumatiky. 

AC3. Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie  
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Vozidlá kategórie N3 a N2 s referenčnou hmotnosťou1 presahujúcou 
2 610 kg a vozidlá na špeciálne účely: Body budú pridelené týmto 
technológiám: 

• zemný plyn, 

• dobíjateľné hybridné vozidlá (PHEV), 

• batériové elektrické vozidlá (BEV) a 

• elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami (FCEV). 
[Musí sa spresniť, do akej miery sa pridelí viac bodov vozidlám, ktoré sú 
schopné dosiahnuť nulové výfukové emisie, t. j. dobíjateľným hybridným 
vozidlám (PHEV), batériovým elektrickým vozidlám (BEV) a elektrickým 
vozidlám s palivovými článkami (FCEV). Vozidlám, ktoré sú schopné 
dosiahnuť nulové výfukové emisie, musí byť pridelených viac bodov než 
vozidlám na zemný plyn.] 
Vozidlá kategórie N2 s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou1 
2 610 kg: vzorec uvedený v kritériách AC3. Lepšie emisné parametre 
látok znečisťujúcich ovzdušie a AC4. Schopnosť vozidiel dosiahnuť 
nulové výfukové emisie, v rámci GPP EÚ Prepravné kritériá pre osobné 
vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá (kategória 1). 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť certifikát zhody vozidla. Pri tých vozidlách, 
ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia 
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byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť 
overené nezávislou treťou stranou. 
Vysvetlivka: AC3. Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
1 „Referenčná hmotnosť“ je hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave, ktorá je deklarovaná v certifikáte zhody, po odrátaní štandardnej hmotnosti 
vodiča 75 kg a prirátaní štandardnej hmotnosti 100 kg. 

 
 
 

AC4. Systémy recirkulácie vody 
 
Ak verejný obstarávateľ požaduje zametacie stroje, v ktorých sa na 
odstraňovanie prachu používa voda. 
 
Body sa pridelia zametacím strojom, ktoré sú vybavené systémom 
recirkulácie vody, t. j. systémom, v ktorom sa recirkuluje časť vody 
používanej na odstraňovanie prachu. Voda sa rozprašuje a potom sa 
spolu s prachom odstraňuje zametacím strojom. Stroj filtruje odpadovú 
vodu, ktorá potom recirkuluje do zásobníka vody. 
 

Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť technický list, v ktorom je opísaný systém 
recirkulácie vody. 
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 AC5. Hluk vozidla 
Poznámka: toto kritérium sa nevzťahuje na vozidlá na špeciálne účely. 
 
Body sa pridelia vozidlám, ktorých emisie hluku sú v súlade s limitmi 
fázy 3 uvedenými v nariadení (EÚ) č. 540/2014. Emisie hluku sa budú 
skúšať podľa prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 540/2014. 
 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť certifikát zhody vozidla. 

 AC6. Zametacie stroje 
Body sa pridelia zametacím strojom s nižšou zaručenou hladinou 
akustického výkonu podľa smernice 2000/14/ES. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť kópiu CE označenia spolu s vyznačením 
zaručenej hladiny akustického výkonu zametacieho stroja podľa 
smernice 2000/14/ES. 
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5.1.2. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP SLUŽIEB VOZIDLOVÉHO PARKU 
5.1.2.1. Predmet 

PREDMET 
Nákup služieb údržby verejného priestoru s malým vplyvom na životné prostredie pomocou vozidiel kategórií N2 a N3 vymedzených v smernici 
2007/46/ES, špeciálnych vozidiel a iných vozidiel na špeciálne účely vymedzených v smernici 2007/46/ES (vozidlá na čistenie ciest, t. j. zametacie 
stroje inštalované na nákladných vozidlách) s malým vplyvom na životné prostredie. 
Poznámka: kompaktné zametacie stroje a rozmetače, ktoré sa považujú za necestné pojazdné stroje, a preto sa na ne vzťahujú kritériá týkajúce sa 
strojov. 

 

5.1.2.2. Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
(Tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovatelia daný servisný park vlastnia alebo ho majú v prenájme.) 

Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 6). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TS1. Emisie skleníkových plynov 
 
Pre ťažké úžitkové vozidlá a vozidlá na špeciálne účely: 
 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby boli vozidlá, ktoré sú 
vybavené jednou z vhodných technológií stanovených v rámci základnej 
technickej špecifikácie TS1. Možnosti technologického zlepšenia na 
zníženie emisií skleníkových plynov vozidiel, zastúpené v týchto 
pomeroch: 
• 2019: 20 % 

TS1. Emisie skleníkových plynov 
 
Pre ťažké úžitkové vozidlá a vozidlá na špeciálne účely: 
 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby boli vozidlá, ktoré sú 
vybavené jednou z vhodných technológií stanovených v rámci základnej 
technickej špecifikácie TS1. Možnosti technologického zlepšenia na 
zníženie emisií skleníkových plynov vozidiel, zastúpené v týchto 
pomeroch: 
• 2019: 32 % 
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• 2020: 28 % 
• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Pre vozidla kategórie L: 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby boli elektrické vozidlá 
zastúpené v týchto pomeroch: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Pre ľahké úžitkové vozidlá 
• 12 % vozidlového parku, ktorý sa má používať v rámci zákazky, 

musí spĺňať požiadavky na emisie CO2 v rámci základnej technickej 
špecifikácie TS1 pre kategóriu „Nákup, lízing alebo prenájom 
ľahkých úžitkových vozidiel“ kritérií GPP EÚ v oblasti cestnej 
dopravy. 

 
Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená 
výzva na predloženie ponuky. 

 
 
Overovanie: Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS1 
vozidiel (oddiel 5.1.1.2), spolu so zoznamom a technickými listami 

• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
Pre vozidla kategórie L: 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby boli elektrické vozidlá 
zastúpené v týchto pomeroch: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Pre ľahké úžitkové vozidlá 
• 12 % vozidlového parku, ktorý sa má používať v rámci zákazky, 

musí spĺňať požiadavky na emisie CO2 v rámci komplexnej 
technickej špecifikácie TS1 pre kategóriu „Nákup, lízing alebo 
prenájom ľahkých úžitkových vozidiel“ kritérií GPP EÚ v oblasti 
dopravy. 

• 25 % vozidlového parku, ktorý sa má používať v rámci zákazky, 
musí spĺňať požiadavky na emisie CO2 v rámci základnej technickej 
špecifikácie TS1 pre kategóriu „Nákup, lízing alebo prenájom 
ľahkých úžitkových vozidiel“ kritérií GPP EÚ v oblasti cestnej 
dopravy. 

 
Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená výzva 
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alebo certifikátmi zhody celého vozidlového parku. na predloženie ponuky. 
Overovanie: Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS1 vozidiel 
(oddiel 5.1.1.2), spolu so zoznamom a technickými listami alebo 
certifikátmi zhody celého vozidlového parku. 
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TS2. Cyklologistika (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 (V mestách s vhodnou mestskou infraštruktúrou.) 
 
Uchádzač musí ponúknuť servisný park, ktorý zahŕňa používanie bicyklov a cykloprívesov, prípadne bicyklov s elektrickým pohonom, s cieľom 
minimalizovať používanie motorových vozidiel, v súlade s opatreniami na minimalizovanie environmentálnych problémov uvedených v rámci 
technickej špecifikácie TS1. Postupy environmentálneho manažérstva v rámci spoločných kritérií pre kategórie služieb. 
 
 
Overovanie: 
Uchádzač predloží špecifikácie servisného parku a opis spôsobu, ako sa budú bicykle a cykloprívesy používať na minimalizovanie používania 
motorových vozidiel. 

TS3. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Poznámka: toto kritérium sa neuplatňuje na vozidlá na špeciálne účely, t. j. zametacie stroje inštalované na nákladných vozidlách. 
 
Všetky vozidlá musia byť vybavené pneumatikami, ktoré spĺňajú požiadavky technickej špecifikácie TS3 na pneumatiky vozidiel 
podľa oddielu 5.1.1.2. 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS3, pokiaľ ide o pneumatiky vozidiel podľa oddielu 5.1.1.2, spolu so zoznamom a technickými 
listami celého vozidlového parku. 
TS4. Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Poznámka: toto kritérium sa neuplatňuje na vozidlá na špeciálne účely, t. j. zametacie stroje inštalované na nákladných vozidlách. 
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Všetky ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá musia byť vybavené systémami, ktoré spĺňajú požiadavky technickej špecifikácie TS2 na 
systémy monitorovania tlaku v pneumatikách podľa oddielu 5.1.1.2. 
 
Overovanie: 
Rovnaké ako v prípade technickej špecifikácie TS2, pokiaľ ide o systémy monitorovania tlaku v pneumatikách podľa oddielu 5.1.1.2, spolu so 
zoznamom a technickými listami celého vozidlového parku. 

TS5. Palivá (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Poznámka: toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, ak verejný obstarávateľ kvalifikuje vozidlá s motorom konštruovaným priamo na zemný plyn ako 
vhodnú technológiu a uchádzač sa v ponuke zaviaže, že vozidlá s motorom konštruovaným priamo na zemný plyn budú spĺňať požiadavky technickej 
špecifikácie TS1 vozidiel (pozri oddiel 5.1.1.2). Verejný obstarávateľ môže stanoviť vyššie percentuálne podiely dodávok paliva z obnoviteľných 
zdrojov podľa dostupnej dodávky na príslušnom vnútroštátnom alebo regionálnom trhu. 
 
Aspoň 15 % dodávky metánu musí tvoriť metán z obnoviteľných zdrojov. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť zmluvu (zmluvy) s dodávateľom (dodávateľmi) a opis a technické špecifikácie výroby a špecializovaného systému 
dodávky paliva. 
TS6. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
(Tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovateľ daný servisný 
park vlastní alebo ho má v prenájme.) 
 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V. 

TS6. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
(Tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovateľ daný servisný 
park vlastní alebo ho má v prenájme.) 
 
TS6.1. Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby 
musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V. 
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2019: 48 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
2020: 56 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
2021: 64 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
2022: 72 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
 
V ponuke by mali byť zdokumentované prípady, keď vozidlá nie sú 
certifikované ako vozidlá spĺňajúce požiadavky normy Euro V alebo 
vyššej, ale dodatočnou technickou úpravou sa takýto štandard dosiahol. 
 
Všetky ľahké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať prinajmenšom požiadavky normy Euro 5. 
2019: 50 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2020: 60 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2021: 70 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2022: 80 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 3. 
2019: 50 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
2020: 60 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
2021: 70 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 

2019: 68 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
2020: 76 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
2021: 84 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
2022: 92 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
 
V ponuke by mali byť zdokumentované prípady, keď vozidlá nie sú 
certifikované ako vozidlá spĺňajúce požiadavky normy Euro V alebo 
vyššej, ale dodatočnou technickou úpravou sa takýto štandard dosiahol. 
Všetky ľahké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať prinajmenšom požiadavky normy Euro 5. 
2018: 60 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2019: 70 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2020: 80 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2021: 90 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
2022: 100 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6. 
 
2019: 15 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
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2021: 80 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
 
Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená 
výzva na predloženie ponuky. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel, v ktorom sú 
vymedzené emisné normy. Pri tých vozidlách, ktoré po technickej 
modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia byť merania 
zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť overené nezávislou 
treťou stranou. 

Euro 6d-TEMP alebo Euro 6d. 
2020: 20 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6d-TEMP alebo Euro 6d. 
2021: 25 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6d-TEMP alebo Euro 6d. 
2022: 35 % ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať požiadavky normy 
Euro 6d-TEMP alebo Euro 6d. 
 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 3. 
2019: 70 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
2020: 80 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
2021: 90 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
2022: 100 % vozidiel kategórie L musí spĺňať požiadavky normy Euro 4. 
 
Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená výzva 
na predloženie ponuky. 
 
TS6.2. V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou ovzdušia: 
Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať nulové 
výfukové emisie. 
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Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo profil 
predpokladaného používania si vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti: 
dané vozidlá môžu byť prinajmenšom schopné dosiahnuť nulové 
výfukové emisie, t. j. ide o ľahké úžitkové vozidlá, ktoré dokážu prejsť 
minimálnu vzdialenosť 40 km bez výfukových emisií. 
 

Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel, v ktorých sú 
vymedzené emisné normy a v relevantných prípadoch aj partnerskú 
dohodu s mestským konsolidačným centrom. 
 
 
 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
(Tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovatelia daný servisný park vlastnia alebo ho majú v prenájme.) 

AC1. Emisie skleníkových plynov (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Body sa pridelia vozidlovému parku, ktorý sa má používať v rámci zákazky s podielom vozidiel (%) vyšším ako požiadavky technickej špecifikácie 
TS1 na emisie skleníkových plynov, úmerne k prekročeniu hodnôt stanovených v TS1. 
 
Overovanie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TS1. 
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AC2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie (rovnaké pre základné a komplexné kritériá, neuplatňuje sa v prípade, že sa v technickej špecifikácii 
TS6.2 vyžadujú nulové výfukové emisie pre všetky vozidlá) 
 
Body sa pridelia tým uchádzačom, ktorí ponúkajú: 
a) vyšší percentuálny podiel, než je podiel stanovený v špecifikácii TS6 (pozri vyššie), ALEBO 
b) ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 6/4, ALEBO 
c) ťažké úžitkové vozidlá na zemný plyn a vozidlá schopné dosiahnuť nulové emisie, t. j. v prípade osobných automobilov a ľahkých 
úžitkových vozidiel ide o vozidlá s minimálnym dojazdom 40 km bez výfukových emisií a v prípade autobusov ide o dobíjateľné hybridné vozidlá 
(PHEV), batériové elektrické vozidlá (BEV) a elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCEV) 
 
pre vozidlový park, ktorý sa má používať v rámci zákazky, úmerne k prekročeniu hodnôt stanovených v špecifikácii TS6 (pozri vyššie) (je potrebné 
spresniť, do akej miery sa budú prideľovať body za vyšší percentuálny podiel, lepšie parametre a vozidlá s nulovými výfukovými emisiami. 
Vozidlám, ktoré sú schopné dosiahnuť nulové výfukové emisie, musí byť pridelených viac bodov než vozidlám na zemný plyn.) 
Overovanie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TS2. 
AC4. Recirkulácia vody 
 
Ak verejný obstarávateľ požaduje zametacie stroje, v ktorých sa na odstraňovanie prachu používa voda. 
 
V prípade ponúk, ktorých súčasťou je servisný park, sa body pridelia úmerne k podielu vozidiel vybavených systémom recirkulácie vody. 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel v rámci servisného parku a ich technické listy. 
 AC5. Emisie hluku 
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Body sa pridelia tým uchádzačom, ktorí ponúkajú servisný park tvorený 
výlučne vozidlami spĺňajúcimi kritériá AC5 stanovené v oddiele 5.1.1.2, 
ktoré sa týkajú emisií hluku vozidiel. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel servisného parku a ich 
certifikáty zhody. 

 
5.1.2.3. Doložky o plnení zákazky 
(Uplatňuje sa len vtedy, ak prevádzkovatelia daný servisný park vlastnia alebo ho majú v prenájme.) 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
 CPC1. Mazacie oleje s nízkou viskozitou 

Okrem prípadov, keď výrobca vozidla odporúča iné typy maziva, 
dodávateľ musí nahradiť mazivá vozidiel poskytujúcich danú službu 
motorovými mazacími olejmi s nízkou viskozitou. Motorové mazacie 
oleje s nízkou viskozitou sú oleje zodpovedajúce triede SAE stupeň 
0W30 alebo 5W30 alebo rovnocennej triede. 
Dodávateľ bude viesť záznamy, ktoré musia byť k dispozícii verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce 
sa sankcií za neplnenie podmienok. 
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CPC2. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Dodávateľ musí vymeniť opotrebované pneumatiky vozidiel poskytujúcich danú službu a nahradiť ich: 

a) novými pneumatikami, ktoré spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti pre valivý odpor vyjadrený v kg/tonu, ako sa 
vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na 
palivovú úspornosť a iné základné parametre. Táto doložka o plnení zákazky nesmie brániť v používaní pneumatík s najvyššou triedou 
priľnavosti za mokra, ak je takéto používanie zdôvodnené bezpečnosťou, 
ALEBO 

b) protektorovanými pneumatikami. 
Dodávateľ bude viesť záznamy, ktoré musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa 
sankcií za neplnenie podmienok. 

CPC3. Hlučnosť pneumatík 
Poznámka: Táto doložka o plnení zákazky sa nevzťahuje na protektorované pneumatiky. 
 
Dodávateľ musí vymeniť opotrebované pneumatiky vozidiel poskytujúcich danú službu a nahradiť ich novými pneumatikami s hladinami emisií 
vonkajšieho hluku valenia nižšími o 3 dB, ako je maximálna hladina stanovená v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 661/2009. Ide o ekvivalent 
najvyššej kategórie (z troch dostupných kategórií) označenia EÚ pre pneumatiky, ktoré sa týka triedy vonkajšieho hluku valenia. 
Emisie vonkajšieho hluku valenia sa budú skúšať podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1222/2009. 
Dodávateľ bude viesť záznamy, ktoré musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa 
sankcií za neplnenie podmienok. 
 
Vysvetlivka: k nákupu služieb údržby 
Verejný obstarávateľ môže zahrnúť tieto kritériá do výzvy na predloženie ponuky na služby údržby vozidiel. Uvedené kritériá však pokrývajú len 
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malú časť činností údržby a nemožno ich považovať za kritériá GPP EÚ pre služby údržby vozidiel. 

Vysvetlivka: k požiadavkám na obstarávanie orgánmi ústrednej štátnej správy pri nákupe pneumatík 
 
V článku 6 smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) a v prílohe III k uvedenej smernici, ktoré sa mali transponovať do vnútroštátneho 
práva do júna 2014, sa stanovujú osobitné povinnosti verejných orgánov, ktoré spočívajú v obstarávaní určitých energeticky účinných zariadení. 
Patrí sem povinnosť zakúpiť len také pneumatiky, ktoré: 
„spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti palív“ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 
z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre. Táto požiadavka nebráni verejným 
orgánom v nákupe pneumatík s najvyššou triedou priľnavosti za mokra alebo triedou vonkajšieho hluku valenia, ak je takýto nákup zdôvodnený 
bezpečnosťou alebo zdravím obyvateľstva.“. 
Uvedená povinnosť sa obmedzuje na orgány ústrednej štátnej správy a na nákupy nad prahovými hodnotami stanovenými v smerniciach o verejnom 
obstarávaní. Okrem toho musia byť dané požiadavky v súlade s nákladovou účinnosťou, ekonomickou uskutočniteľnosťou, udržateľnosťou zo 
širšieho hľadiska, technickou vhodnosťou a dostatočnou konkurencieschopnosťou. Tieto faktory sa môžu v prípade rôznych verejných orgánov, ako 
aj v prípade rôznych trhov líšiť. Ďalšie usmernenia týkajúce sa výkladu tohto aspektu článku 6 a prílohy III k smernici o energetickej efektívnosti 
v súvislosti s obstarávaním výrobkov, služieb a budov orgánmi ústrednej štátnej správy možno nájsť v usmerňujúcom dokumente Komisie 
COM/2013/0762 final, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (usmernenie 
Komisie). 
Nariadenie (ES) č. 1222/2009 sa v súčasnosti reviduje a Európska komisia v rámci tejto revízie predložila návrh dokumentu COM(2018) 296. Túto 
doložku o plnení zákazky bude potrebné aktualizovať podľa nových právnych predpisov hneď po tom, ako nadobudnú účinnosť. 
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6. SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE KATEGÓRIE SLUŽIEB 
 

6.1. PREDMET A KRITÉRIÁ VÝBERU 
 

PREDMET 
Nákup služieb údržby verejného priestoru s malým vplyvom na životné prostredie vrátane: 

- „upratovacích služieb“ 
- „záhradníckych služieb“. 

 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

KRITÉRIÁ VÝBERU 
SC1 Spôsobilosti uchádzača (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač musí disponovať príslušnými spôsobilosťami a skúsenosťami s poskytovaním environmentálne zodpovedných služieb údržby, ktoré 
minimálne zahŕňajú: 

– používanie produktov, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ alebo iné príslušné environmentálne značky typu I podľa normy 
EN ISO 14024, ktoré sú vnútroštátne alebo regionálne úradne uznané v členských štátoch, pri čistiacich úlohách v rámci zákazky, 

– internú alebo externú odbornú prípravu zamestnancov, ktorá zahŕňa environmentálne aspekty, ako je správne riedenie a dávkovanie 
produktov, likvidácia odpadových vôd a triedenie odpadu, 

– identifikáciu, hodnotenie a zavádzanie najlepších dostupných technológií a opatrení (ak sú uplatniteľné v rámci konkrétnej poskytovanej 
služby) s cieľom: 

• minimalizovať spotrebu vody a energie, 
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• minimalizovať emisie skleníkových plynov a emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, 
• minimalizovať vznik odpadu, 
• optimalizovať nakladanie s odpadom, 
• minimalizovať používanie pesticídov vrátane herbicídov, 
• minimalizovať používanie hnojív, 
• minimalizovať používanie čistiacich prostriedkov, 
• minimalizovať používanie produktov na odmrazovanie, 
• chrániť a podporovať biodiverzitu, 

 
– uplatňovať postupy monitorovania a oznamovania uvedených environmentálnych otázok. 

 
Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť dôkazy vo forme informácií a odkazov v príslušných zmluvách, ktoré sa realizovali v priebehu predchádzajúcich 
5 rokov a ktoré zahŕňali uvedené prvky. Musí to byť doložené záznamami o odbornej príprave zamestnancov so zoznamom prebratých tém. 

 

6.2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TS1. Opatrenia environmentálneho manažérstva (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzači musia disponovať písomnými postupmi v týchto oblastiach: 
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1. monitorovanie, zaznamenávanie a vykonávanie opatrení s cieľom: 
− minimalizovať spotrebu energie, 
− minimalizovať emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, 
− minimalizovať spotrebu vody, 
− minimalizovať spotrebu produktov (napr. čistiacich prostriedkov, minerálnych a organických hnojív, pesticídov, produktov na 

odmrazovanie), 
− minimalizovať vznik odpadu, 
− posilňovať biodiverzitu; 

 
2. udržiavanie vozidlového parku a strojového parku podľa odporúčaní výrobcu; 
 
3. hodnotenie realizácie plánu a prevádzkových postupov sledovaním vývoja ukazovateľov1 a vykonávania opatrení a postupov v praxi; 
 
4. prijatie potrebných opatrení na nápravu odchýlok od plánu a podľa možnosti zabránenie ich výskytu v budúcnosti. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť kópiu uvedených písomných postupov. 
 
Systémy environmentálneho manažérstva certifikované podľa schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) alebo podľa normy 
ISO 14001 sa budú považovať za systémy spĺňajúce požiadavky, ak plnia ciele v oblasti životného prostredia uvedené v technických špecifikáciách 
a ich rozsah pôsobnosti zahŕňa služby, ktoré predstavujú predmet výzvy na predloženie ponuky. Uchádzač musí poskytnúť environmentálnu 
politiku, z ktorej vyplýva záväzok dosiahnuť tieto ciele, spolu s osvedčením vydaným certifikačným orgánom, kde je uvedený rozsah pôsobnosti. 
 
Poznámka: verejný obstarávateľ môže prideliť body tým uchádzačom, ktorí vo svojich opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva 
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ponúkajú významné zlepšenia. 

Vysvetlivka: TS1. Opatrenia environmentálneho manažérstva 
1 Odporúča sa, aby boli ukazovatele monitorovania environmentálnych otázok založené na funkčnej jednotke „m2 udržiavanej plochy“ (napr. litre 
vody spotrebovanej na m2, litre možnej spotreby na m2). Minimálna odporúčaná frekvencia monitorovania je raz za ročné obdobie (štyrikrát za rok) 
počas reprezentatívnych týždňov. Reprezentatívny týždeň je týždeň, keď úroveň činnosti predstavuje približne priemer každého ročného obdobia. 
V prípade biodiverzity môže byť ťažké zvoliť ukazovatele, ktoré sa dajú použiť na monitorovanie tohto environmentálneho aspektu. Ideálny 
ukazovateľ by mal byť založený na určitom cieli. Cieľom môže byť napríklad zvýšiť populáciu spevavcov a ukazovateľom by bola zmena počtu ich 
jedincov. To si vyžaduje odhad na základe zachytávania vzoriek, čo môže byť príliš nákladné. V takom prípade sa odporúča, aby sa v záujme 
dosiahnutie cieľa v prípade vykonávaných činností stanovili ako ukazovatele tieto parametre: počet obsadených hniezdnych boxov, prírastok 
hustoty stromov a prepojiteľnosť záhonov atď. 
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6.3. DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
CPC1. Odborná príprava zamestnancov (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Počas trvania zákazky musí mať dodávateľ zavedený interný program odbornej prípravy zamestnancov* alebo musí poskytnúť zamestnancom 
prostriedky na účasť na externom programe odbornej prípravy, ktorý zahŕňa ďalej uvedené témy, ak sa týkajú úloh, ktoré vykonáva člen personálu 
v rámci danej zákazky. 
 
Na poskytovanie záhradníckych služieb: 

− zamestnanci musia byť vyškolení v oblasti záhradníckych postupov šetrných k životnému prostrediu uplatňovaných pri vykonávaní danej 
služby. Malo by to zahŕňať prinajmenšom postupy šetrenia vodou a energiou, minimalizovanie odpadu, nakladanie s odpadom, jeho triedený 
zber, ochrana biodiverzity, používanie produktov na báze surovín z obnoviteľných zdrojov, manipuláciu a nakladanie s chemickými 
výrobkami a ich obalmi, bezpečné, legálne používanie pesticídov vrátane herbicídov, 

− odborná príprava v súvislosti s kritickými aplikáciami vrátane používania chemických látok sa musí uskutočniť ešte predtým, ako budú 
môcť zamestnanci vykonávať daný druh práce. 

Dodávateľ musí po zadaní zákazky predložiť plán odbornej prípravy. 
 
Na poskytovanie upratovacích služieb: 

− zamestnanci musia byť vyškolení v oblasti postupov upratovania šetrných k životnému prostrediu uplatňovaných pri vykonávaní danej 
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služby. Malo by to zahŕňať postupy šetrenia vodou a energiou, minimalizovanie odpadu, znižovanie množstva pouličného prachu s tuhými 
časticami PM10, minimalizovanie spotrebného tovaru a bezpečné používanie chemických látok, 

− odborná príprava v súvislosti s kritickými aplikáciami vrátane používania chemických látok sa musí uskutočniť ešte predtým, ako budú 
môcť zamestnanci vykonávať daný druh práce. 

 
Dodávateľ musí po zadaní zákazky predložiť plán odbornej prípravy. 
 
Na prevádzku strojov a vozidiel: 

− všetci pracovníci obsluhy strojov a vozidiel, ktorí sa podieľajú na vykonávaní danej služby, musia absolvovať primeranú odbornú prípravu 
na poskytovanie zmluvne dohodnutej služby spôsobom zodpovedným voči životnému prostrediu, a to prostredníctvom efektívneho 
využívania príslušných strojov a vozidiel, 

− všetci pracovníci obsluhy strojov a vozidiel, ktorí sa podieľajú na vykonávaní danej služby v priebehu obdobia trvania zákazky, musia 
pravidelne dostávať informácie o výsledkoch v oblasti palivovej úspornosti (minimálne raz za mesiac). 

Záznamy o každoročnom odbornom vzdelávaní zamestnancov musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely overovania. Verejný 
obstarávateľ môže stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za neplnenie podmienok. 

Vysvetlivka: CPC1. Odborná príprava zamestnancov 
* Pracovníci, ktorí absolvovali relevantnú odbornú prípravu v rámci formálneho systému vzdelávania, môžu byť oslobodení od tejto požiadavky. 
Odporúčané hodnoty 
Pre stálych a dočasných zamestnancov so zmluvou na dlhší čas ako 1 rok: 16 hodín počiatočnej odbornej prípravy, 8 hodín odbornej prípravy 
v rámci každoročných aktualizácií. 
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Pre dočasných zamestnancov so zmluvou najviac na 1 rok: 8 hodín počiatočnej odbornej prípravy. 
Dĺžku trvania odbornej prípravy možno prispôsobiť potrebám a podmienkam ponúk. 
CPC2. Opatrenia environmentálneho manažérstva (rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
 
Počas trvania zákazky musí poskytovateľ služby dokumentovať a oznamovať: 

− výsledky monitorovania ukazovateľov, 
− činnosti údržby, 
− v relevantných prípadoch aj výsledky hodnotenia a nápravných a preventívnych opatrení, 

podľa písomných postupov poskytnutých na overenie TS1. Opatrenia environmentálneho manažérstva. 
Tieto správy sa musia verejnému obstarávateľovi poskytnúť na účely overovania. 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá sankcií za neplnenie podmienok a bonusy za prekročenie cieľov stanovených postupmi optimalizácie 
environmentálnych otázok. 
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