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1 ÚVOD 
 
Kritériá zeleného verejného obstarávania (GPP) EÚ sú navrhnuté s cieľom uľahčiť subjektom verejného sektora nákup výrobkov, služieb a prác 
s menším vplyvom na životné prostredie. Uplatňovanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby ich daný subjekt s minimálnymi 
úpravami mohol (čiastočne alebo úplne) zahrnúť do svojich súťažných podkladov, ak to považuje za vhodné. Subjektom verejného sektora sa 
odporúča, aby pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk preskúmali dostupnú ponuku tovaru, služieb a prác, ktoré plánujú nakupovať na trhu, na 
ktorom pôsobia.  
Keď chce verejný obstarávateľ uplatniť kritériá navrhnuté v tomto dokumente, musí to urobiť spôsobom, ktorým sa zabezpečí dodržanie zásad 
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, transparentnosti a požiadaviek právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania 
(pozri napríklad články 42, 43, 67 ods. 2 alebo článok 68 smernice 2014/24 a podobné ustanovenia v iných právnych predpisoch EÚ v oblasti 
verejného obstarávania). Okrem iného z toho vyplýva, že kritériá na vyhodnotenie ponúk či výkonnostné podmienky nesmú byť zvolené alebo 
uplatňované spôsobom, ktorým sa priamo alebo nepriamo diskriminujú hospodárske subjekty z iných členských štátov alebo z tretích krajín. Praktické 
informácie o tejto problematike sa nachádzajú aj v príručke „Zelené nakupovanie!“ z roku 2016, ktorá je dostupná na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.  
Tento dokument obsahuje zoznam kritérií GPP EÚ pre zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačiarenské služby. Sprievodná technická správa 
poskytuje podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a uvádzajú sa v nej odkazy na ďalšie informácie.  
Kritériá sú rozdelené na výberové kritériá, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky o plnení zákazky. Ide o dva typy 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 typy rovnaké. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Do skupiny výrobkov „zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačiarenské služby“ patria: 

- zobrazovacie zariadenia1, t. j. výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh na účely použitia v kancelárii alebo v domácnosti, alebo na obidva druhy 
použitia, a ktorých funkciou je jedna alebo obidve z týchto možností: 

a) produkovať tlačené zobrazenia v podobe papierových dokumentov alebo fotografií získaných pomocou technológie značenia 
z digitálneho obrazu, ktorý je zabezpečený zo sieťového rozhrania alebo rozhrania karty, alebo z tlačeného dokumentu procesom 
skenovania/kopírovania, 
b) produkovať digitálny obraz z tlačeného dokumentu procesom skenovania/kopírovania. 

Z rozsahu pôsobnosti sú vylúčené: 
a) profesionálne digitálne kopírovacie stroje,  
b) frankovacie stroje, 
c) faxy;  

- spotrebný materiál sú všetky vymeniteľné výrobky, ktoré sú potrebné na prevádzku zobrazovacieho zariadenia. Počas bežného používania 
a životnosti zobrazovacieho zariadenia ich koncový používateľ alebo poskytovateľ služby môžu vymieňať alebo dopĺňať. Spotrebný materiál 
v rozsahu pôsobnosti týchto kritérií GPP EÚ zahŕňa nádobky a kazety; 

nádobka je výrobok vymeniteľný koncovým používateľom, v ktorom sa nachádza toner alebo atrament, a ktorý sa umiestňuje na 
zobrazovacie zariadenie alebo do tohto zariadenia, prípadne sa do zariadenia vyprázdňuje. nádobky neobsahujú funkčne integrované 
komponenty ani pohyblivé časti integrované do prevádzky zobrazovacieho zariadenia. nádobky sa tiež môžu nazývať fľaše alebo 
náplne;  
kazeta (atrament/toner) je výrobok vymeniteľný koncovým používateľom, ktorý sa umiestňuje na zobrazovacie zariadenie alebo do 
tohto zariadenia a okrem toho, že sa v ňom nachádza atrament alebo toner, má funkciu tlače zahŕňajúcu funkčne integrované 
komponenty alebo pohyblivé časti integrované do prevádzky zobrazovacieho zariadenia. Kazety sa tiež môžu nazývať moduly. 

Kazety a nádobky môžu byť: 
- nové (vyrobené výrobcami pôvodného zariadenia – OEM alebo výrobcami nepôvodného zariadenia vrátane falšovaných výrobkov), 
- repasované (výrobcami pôvodného zariadenia alebo výrobcami nepôvodného zariadenia), 
- opätovne naplnené (výrobcami pôvodného zariadenia alebo výrobcami nepôvodného zariadenia); 

- tlačiarenské služby sú dohody o službách, v ktorých sa cena odvíja od množstva vytlačených strán. Súčasťou týchto dohôd môže byť aj 
dodávanie zobrazovacích zariadení a/alebo spotrebného materiálu, poskytovanie údržby, služieb po skončení životnosti a optimalizácia 
dokumentačných výstupov organizácie. 

 
1 Tento dokument sa nevzťahuje na zobrazovacie zariadenia, ktoré sú zdravotníckymi pomôckami podľa článku 1 ods. 2 písm. a) smernice Rady 93/42/EHS (alebo od 26. mája 2021 podľa článku 2 ods. 1 nariadenia 2017/745). 
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Zobrazovacie zariadenia možno klasifikovať podľa typu a do rozsahu pôsobnosti kritérií sú zahrnuté tieto rôzne typy: 

- tlačiareň: výrobok, ktorého hlavnou funkciou je výroba papierových výstupov z elektronických výstupov. Tlačiareň je schopná prijímať 
informácie z počítača jedného používateľa alebo zo sieťových počítačov alebo z iných vstupných zariadení (napr. digitálne fotoaparáty). Toto 
vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako tlačiarne, a na tlačiarne, ktoré sa môžu rozšíriť na multifunkčné zariadenie 
(MFZ); 

- kopírovací stroj: výrobok, ktorého jedinou funkciou je výroba papierových kópií z papierových originálov. Toto vymedzenie je určené pre 
výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako kopírovacie stroje a rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje (UDC); 

- multifunkčné zariadenie (MFZ): výrobok, ktorý vykonáva dve alebo viac zo základných funkcií tlačiarne, skenera, kopírovacieho stroja 
alebo faxu. MFZ môže mať podobu fyzicky integrovaného zariadenia alebo môže pozostávať z kombinácie funkčne integrovaných 
komponentov. Funkcia kopírovania MFZ sa považuje za odlišnú od príležitostného kopírovania jednotlivých listov ponúkaného faxmi. Toto 
vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako MFZ alebo „multifunkčné výrobky“ (MFV); 

- skener: výrobok, ktorého hlavnou funkciou je konverzia papierových originálov na elektronické obrazy, ktoré možno uchovávať, editovať, 
konvertovať alebo odosielať, predovšetkým v prostredí osobných počítačov. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh 
ako skenery; 

- profesionálne zobrazovacie zariadenie: tlačiareň alebo MFZ, ktoré sa uvádzajú na trh na účely produkovania výstupov určených na predaj, 
a ktoré majú tieto vlastnosti: 

a) podporujú papier s gramážou väčšou alebo rovnou 141 g/m2, 
b) sú schopné tlačiť vo formáte A3, 
c) ak je výrobok monochromatický, rýchlosť monochromatického výrobku sa rovná alebo je väčšia ako 86 ipm, 
d) ak je výrobok farebný, rýchlosť farebného výrobku sa rovná alebo je väčšia ako 50 ipm, 
e) rozlíšenie tlače 600 x600 bodov na palec alebo viac za každú farbu, 
f) hmotnosť základného modelu je vyššia ako 180 kg, a  

zobrazovacie zariadenia majú v rámci štandardnej výbavy alebo príslušenstva päť z týchto doplňujúcich vlastností v prípade farebných 
výrobkov alebo štyri v prípade monochromatických výrobkov: 

g) kapacita papiera sa rovná alebo je väčšia ako 8 000 listov, 
h) predradené digitálne zariadenie (DFE), 
i) dierovač, 
j) nezošívaná mäkká väzba alebo hrebeňová väzba (alebo podobné technológie, ako sú lepená mäkká väzba s páskou alebo špirálová 
väzba, no nie spinková väzba),  
k) dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM) rovná alebo väčšia ako 1 024 MB, 
l) certifikácia farieb treťou stranou (napr. IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification 
alebo Japan Colour Digital Printing Certification, ak má výrobok funkciu farebného spracovania), a 
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m) kompatibilita s papierom s nanesenou vrstvou. 
 
Doplňujúce vymedzenia: 

- optické valce: výrobok vymeniteľný koncovým používateľom, ktorý sa vkladá do zobrazovacieho zariadenia a zahŕňa fotocitlivý valec, 
- zapekacie jednotky: výrobok vymeniteľný koncovým používateľom, ktorý sa vkladá do zobrazovacieho zariadenia a pozostáva z dvojice 

zahrievaných valčekov, ktorými sa toner zapeká na výstupné médiá, 
- jednotka prenosu: výrobok vymeniteľný koncovým používateľom, ktorý sa vkladá do zobrazovacieho zariadenia a podporuje prenos tonera 

na výstupné médiá pred procesom zapekania, 
- nová jednotka: nová kazeta/nádobka, 
- repasovaná kazeta alebo nádobka: kazeta alebo nádobka, ktoré boli najmenej raz použité a na konci životnosti boli zozbierané, pričom sa 

obnovil alebo zlepšil ich pôvodný stav a výkonnosť, napr. tak, že sa vymenili opotrebované časti a opätovne sa naplnili novým tonerom alebo 
atramentom (vrátane tuhého atramentu). Výsledný výrobok sa predáva s takou istou zárukou ako nová kazeta či nádobka, 

- opätovne naplnená kazeta alebo nádobka: kazeta alebo nádobka, ktoré boli použité a naplnené novým tonerom alebo atramentom (vrátane 
tuhého atramentu), 

- falšovaný výrobok:  nová kazeta/nádobka, ktorú vyrobila tretia strana (nie OEM), no nezákonne sa označuje ochrannou známkou OEM. 
 
1.2 Všeobecná poznámka k overovaniu 
 
Pri celom rade kritérií sa ako prostriedok overovania navrhuje predloženie skúšobných protokolov. Pri každom kritériu sú uvedené príslušné metódy 
skúšania založené na medzinárodne uznávaných metódach a normách. Týmto spôsobom možno zabezpečiť, aby tvrdenia uchádzačov o výkonnosti boli 
overiteľné, opakovateľné, auditovateľné, a predovšetkým porovnateľné. Subjekt verejného sektora má právo rozhodnúť, v ktorej fáze sa majú predložiť 
výsledky týchto skúšok. Vo všeobecnosti zrejme nebude nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby predložili výsledky skúšok hneď na začiatku. 
V záujme zníženia záťaže uchádzačov a subjektov verejného sektora 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 dodávateľských zákaziek by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu požadovať od uchádzača s ekonomicky 
najvýhodnejšou ponukou. Ak sa dôkaz považuje za dostatočný, je možné zadať zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo 
nezodpovedajúci požiadavkám, v tom prípade platí: 

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

Skúšobným protokolom sa zabezpečuje len to, že skúške overujúcej súlad s určitými požiadavkami bol podrobený vzorový produkt, a nie 
položky skutočne dodané v rámci zákazky. Pri rámcových dohodách môže byť situácia iná. Táto možnosť je podrobnejšie opísaná 
v nasledujúcom bode o plnení zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených ďalej v texte; 

b) počas plnenia zákazky: 
Výsledky skúšok by sa mohli požadovať v súvislosti s jednou alebo viacerými položkami dodanými v rámci zákazky, či už vo všeobecnosti 
alebo ak existuje podozrenie na falošné vyhlásenia. Je to osobitne dôležité v prípade rámcových dohôd, v ktorých nie je stanovená počiatočná 
objednávka.  
Odporúča sa, aby sa v zákazke výslovne ustanovili doložky o plnení zákazky. V týchto doložkách by sa malo ustanoviť, že verejný obstarávateľ 
má právo vykonať náhodné overovacie skúšky kedykoľvek počas plnenia zákazky. Ak z výsledkov týchto skúšok vyplynie, že dodané výrobky 
nespĺňajú kritériá, verejný obstarávateľ má právo uložiť pokuty a môže ukončiť zákazku. Niektoré subjekty verejného sektora zahŕňajú 
podmienky, že pokiaľ výrobok na základe skúšok spĺňa ich požiadavky, náklady na skúšky musí znášať subjekt verejného sektora, no ak tieto 
požiadavky nie sú splnené, náklady musí znášať dodávateľ. 
Pokiaľ ide o rámcové dohody, okamih, v ktorom sa vyžaduje predloženie dôkazu, bude závisieť od konkrétnej štruktúry zákazky: 

i) v prípade rámcových dohôd s jedným hospodárskym subjektom, v ktorých sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, identifikujú 
v čase uzavretia rámcovej dohody, a v prípade ktorých ide len o to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako 
pri jednorazových dodávateľských zákazkách opísaných skôr v texte; 

ii) v prípade rámcových dohôd, na základe ktorých sa predbežne vyberie niekoľko potenciálnych dodávateľov a následne sa zorganizujú 
výberové konania s cieľom vybrať dodávateľa z týchto predbežne vybraných uchádzačov, budú uchádzači musieť v tejto počiatočnej 
fáze predbežného výberu preukázať len to, že spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky rámcovej dohody. V prípade následných 
verejných zákaziek (alebo objednávok), ktoré sa prideľujú na základe výberového konania z predbežne vybraných dodávateľov, sa 
v podstate uplatňujú tie isté hľadiská, ako v predchádzajúcich písmenách a) a b), ak je v rámci daného výberového konania potrebné 
preukázať ďalšie požiadavky. Ak sa výberové konanie vyhodnocuje len na základe ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia 
zákazky. 

Zároveň je dôležité zdôrazniť, že uchádzači majú možnosť poskytnúť overenie na základe výrobkov, ktoré majú príslušnú environmentálnu 
značku typu 1 (podľa normy ISO 14024) a spĺňajú stanovené požiadavky. Takéto výrobky by sa mali považovať za spĺňajúce príslušné kritériá 
a overenie by sa požadovalo s uplatnením takého istého prístupu, ako bol stanovený v súvislosti s výsledkami skúšok. 
Zároveň upozorňujeme, že v súlade s článkom 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia akceptovať aj iné vhodné dôkazné 
prostriedky. Môže ísť napríklad o technickú dokumentáciu výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup ku skúšobným protokolom 
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alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. Platí to však pod podmienkou, že dotknutý hospodársky subjekt za uvedený 
chýbajúci prístup nenesie zodpovednosť, a že predmetný hospodársky 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. 
Dokonca aj v prípade odkazu na osvedčenie/skúšobný protokol vypracované osobitným orgánom posudzovania zhody, ktorý zodpovedá za 
vykonanie skúšok, musia verejní obstarávatelia akceptovať aj osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi 
posudzovania. 
Do výzvy na predkladanie ponúk sa musí zahrnúť základná podmienka v podobe doložky s cieľom zabezpečiť, aby zobrazovacie zariadenie 
a spotrebný materiál, ktoré sa budú obstarávať, spĺňali všetky príslušné zákonné požiadavky EÚ a krajín, v ktorých sa budú výrobky 
obstarávať, napr. označenie CE, smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS), európske nariadenie o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ak sa uplatňujú.  
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2 HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY  
 
Hlavné environmentálne vplyvy zobrazovacích zariadení, spotrebného materiálu a tlačiarenských služieb z hľadiska životného cyklu vychádzajúce 
z dostupných vedeckých dôkazov sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách (ďalšie podrobnosti nájdete v technickej správe). V každej tabuľke sa uvádza aj 
prístup GPP EÚ na zmiernenie alebo zníženie týchto vplyvov. 

Hlavné environmentálne aspekty  Prístup GPP 

• Spotreba elektrickej energie tlačiarní, MFZ a skenerov.  
• Použitie spotrebného materiálu, najmä papiera a kaziet 

(v tlačiarňach a MFZ). 
• Výroba tlačiarní, MFZ a skenerov, najmä v prípade výrobkov 

s vyššou energetickou účinnosťou (napr. laserové 
technológie). 

• Vytváranie potenciálnych nebezpečenstiev v dôsledku 
nesprávnej likvidácie odpadu z elektronických zariadení.  

• Emisie počas používania. 
• Obsah nebezpečných látok. 
• Výroba kaziet, najmä krytov a tlačovej hlavy. 
• Množstvo papiera, ktoré kazeta spotrebuje na vytvorenie 

výtlačkov v želanej kvalite. 

 • Nákup energeticky účinných zobrazovacích 
zariadení. 

• Nákup služieb, ktorými možno optimalizovať 
proces tlače. 

• Nákup výrobkov od uchádzačov, ktorí vykonávajú 
kontrolu výskytu nebezpečných zložiek 
regulovaných látok. 

• Nákup výrobkov vypúšťajúcich obmedzené 
množstvo emisií vo vnútorných priestoroch vo fáze 
používania a s obmedzeným obsahom 
nebezpečných látok. 

• Nákup výrobkov navrhnutých tak, aby ich kľúčové 
komponenty bolo možné opraviť. 

• Vyžadovať postupy nakladania so zariadeniami po 
skončení životnosti prinášajúce čo najväčšie 
zhodnocovanie zdrojov. 

• Obstarávanie zariadení, ktoré umožňujú používanie 
repasovaného spotrebného materiálu 
a recyklovaného papiera. 

• Vyžadovať predloženie informácií o ekologickej 
výkonnosti. 

• Vyžadovať služby zahŕňajúce optimalizáciu 
zobrazovacích zariadení. 
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• Obstarávanie spotrebného materiálu otestovaného 
kvalitatívnymi skúškami. 
 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne vyjadrovať ich závažnosť. 

Podrobné informácie o zobrazovacích zariadeniach, spotrebnom materiáli a tlačiarenských službách vrátane informácií o súvisiacich právnych 
predpisoch, normách a technických zdrojoch použitých ako dôkaz môžete nájsť v technickej správe. 

 
3 ŠTRUKTÚRA KRITÉRIÍ  

Kritériá sú rozdelené do troch hlavných oddielov podľa predmetu: 1) zobrazovacie zariadenia, 2) spotrebný materiál a 3) tlačiarenské služby. Na 
všetky tri oblasti kritérií sa uplatňuje jeden dodatočný horizontálny oddiel a doložka o predbežnom plnení zákazky. Tieto kritériá je tiež vhodné 
používať v rámci dlhodobých lízingových zmlúv, keďže tento typ zmluvy môže byť osobitne účinný pri presadzovaní používania zariadení dlhodobej 
spotreby a efektívneho využívania zdrojov. 
 

 Č. Kritérium Základné Komplexné 

DOLOŽKA O PREDBEŽNOM PLNENÍ ZÁKAZKY  
PREDMET: PREDBEŽNÉ POSÚDENIE  
(vykonáva ho iný poskytovateľ ako potenciálny poskytovateľ zobrazovacích zariadení vo verejnom obstarávaní) 

DOLOŽKY O PLNENÍ 
ZÁKAZKY CPC1 Predbežné posúdenie stavu existujúcich zariadení 

a potreby obstarávania X X 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 1 – ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA  
PREDMET: NÁKUP, LÍZING ZOBRAZOVACÍCH ZARIADENÍ 

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ SC1 Kontrola regulovaných látok  X 

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 

TS1 
Minimálna energetická účinnosť zobrazovacieho 
zariadenia X X 

TS2 Možnosť obojstrannej tlače X X 
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 Č. Kritérium Základné Komplexné 

TS3 Tlač viacerých strán na jednu stranu  X X 
TS4 Možnosť používať recyklovaný papier X X 
TS5 Možnosť používať repasované kazety X X 
TS6 Menší počet materiálov  X 

TS7 Informácie o využití recyklovaných plastov po 
spotrebiteľskom použití  X 

TS8(a) Dostupnosť náhradných dielov X X 
TS8(b) Dizajn umožňujúci demontáž a opravy X X 
TS8(c) Dizajn umožňujúci recykláciu X X 
TS9 Emisie látok X X 
TS10 Emisie hluku X X 
TS11 Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy X X 
TS12 Obsah nebezpečných látok  X 
TS13 Kontrola aktualizácie firmvéru  X 
TS14 Záručné a servisné dohody X X 

TS15(a) Dodávanie kopírovacieho a grafického papiera 
spĺňajúceho kritériá GPP EÚ 

X X 

TS15(b) Dodávanie kaziet spĺňajúcich kritériá GPP EÚ X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK 

AC1 
 

Zlepšenie energetickej účinnosti zobrazovacieho 
zariadenia nad rámec TS1  X X 

AC2(a) Dlhšie záruky  X X 

AC2(b) Najdlhšia záruka X X 
AC3 Systém spätného odberu pre zobrazovacie zariadenia X  

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Č. Kritérium Základné Komplexné 

Nakladanie so zobrazovacími zariadeniami po skončení 
životnosti  X 

AC4 Dodávanie opätovne použitých/repasovaných kaziet 
s atramentom a/alebo tonerom 

X X 

DOLOŽKY O PLNENÍ 
ZÁKAZKY 

CPC2 Podávanie správ o opätovnom použití/recyklácii 
zobrazovacích zariadení   

X X 

CPC3 Podávanie správ o dodanom spotrebnom materiáli X X 



 

13 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 2 – SPOTREBNÝ MATERIÁL 
PREDMET: NÁKUP SPOTREBNÉHO MATERIÁLU (KAZETY A/ALEBO NÁDOBKY) 

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 

TS16 Vyhlásenie o výdatnosti strán na jednu kazetu/nádobku X X 

TS17 Efektívnosť využívania spotrebného materiálu z hľadiska 
hmotnosti 

 X 

TS18 Nebezpečné látky v spotrebnom materiáli   X 
TS19 Dizajn umožňujúci opätovné použitie/repasovanie X X 
TS20 Kvalita spotrebného materiálu  X X 

TS21 Systém spätného odberu kaziet a nádobiek a registrácia 
OEEZ 

X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE 

PONÚK 

AC5 Efektívnosť využívania elektrofotografického spotrebného 
materiálu 

X X 

AC6 Uľahčenie možnosti opätovného použitia/repasovania X X 
AC7 Nakladanie s kazetami po skončení životnosti  X 

DOLOŽKY O PLNENÍ 
ZÁKAZKY CPC4 Podávanie správ o opätovnom použití/recyklácii 

spotrebného materiálu   
X X 

OBLASŤ KRITÉRIÍ 3 – TLAČIARENSKÉ SLUŽBY  
PREDMET: NÁKUP VÝSTUPOV – POČET VÝTLAČKOV 

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 

TS22(a) Záväzok na opätovné použitie zobrazovacích zariadení X X 

TS22(b) Záväzok na opravu zobrazovacích zariadení X X 

TS23 
Dodávanie zobrazovacích zariadení spĺňajúcich kritériá 
GPP EÚ 

X X 

TS24(a) Dodávanie papiera spĺňajúceho kritériá GPP EÚ X X 

TS24(b) Dodávanie kaziet spĺňajúcich kritériá GPP EÚ X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE 

PONÚK 

AC8 
Dodávanie opätovne použitých/repasovaných kaziet 
a nádobiek 

X X 

AC9 Poskytovanie spravovaných tlačiarenských služieb  X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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DOLOŽKY O PLNENÍ 
ZÁKAZKY 

CPC5 Podávanie správ o dodanom spotrebnom materiáli X X 

CPC6 Poskytovanie informácií o využití spotrebného materiálu  X 

CPC7 Poskytovanie environmentálnych informácií počas plnenia 
zákazky na služby   

 X 

HORIZONTÁLNE KRITÉRIÁ  
(uplatňujú sa na všetky oblasti kritérií) 

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 

TS25(a) 
Zaručené zabezpečovanie spotrebného materiálu počas 
plnenia zákazky   

X X 

TS25(b) 
Zaručené zabezpečovanie náhradných dielov počas plnenia 
zákazky 

X X 

TS26 Pokyny pre používateľov o riadení environmentálnych 
aspektov a vplyvov 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 PREDBEŽNÉ POSÚDENIE STAVU EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ A POTREBY OBSTARÁVANIA 
4.1 Predmet 

Predmet 

Predbežné posúdenie stavu existujúcich zariadení a potreby obstarávania 

4.2 Doložka o plnení zákazky 

CPC1 Predbežné posúdenie stavu existujúcich zariadení a potreby obstarávania 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

(Táto doložka by sa mala považovať za predbežný postup, ktorý vykonáva iný poskytovateľ ako potenciálny poskytovateľ obstarávania 
zobrazovacích zariadení. Toto predbežné posúdenie by sa malo uplatniť len v prípade, ak verejný obstarávateľ stanoví, že je nutné optimalizovať 
využívanie existujúcich zariadení pred zaobstaraním nových zobrazovacích zariadení, a ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že nevyužije 
interný personál na vypracovanie tohto posúdenia.) 
Poskytovateľ služby musí vypracovať posúdenie všetkých súčasných zobrazovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú na mieste/miestach verejného 
obstarávateľa, a predložiť verejnému obstarávateľovi výsledky tohto posúdenia. V posúdení sa musí určiť: 
• počet modelov zobrazovacích zariadení na každom mieste, 
• názov, číslo a typ modelu za každý model zobrazovacieho zariadenia, 
• približný vek každého modelu zobrazovacieho zariadenia. 
Na základe hlavných tlačových potrieb, ktoré oznámi verejný obstarávateľ (alebo ktoré sa posúdia pomocou analýzy údajov evidovaných 
v existujúcich zariadeniach) a na základe výsledkov predmetného posúdenia, musí poskytovateľ služby zaradiť všetky modely zobrazovacích 
zariadení do osobitných kategórií, ktorými sa určí ich budúci status. Príklad kategórií: 
o Ponechať: výrobok sa ponechá na ďalšie používanie v priestoroch verejného obstarávateľa. 
o Vrátiť: výrobok sa vráti aktuálnemu alebo predchádzajúcemu dodávateľovi (ak sa to uplatňuje). 
o Opätovne použiť: výrobok sa predá na opätovné použitie mimo priestorov verejného obstarávateľa. 
o Repasovať: výrobok sa spracuje tak, aby sa zvýšila alebo obnovila jeho výkonnosť a/alebo funkčnosť, prípadne aby spĺňal technické normy 

či zákonné požiadavky, pričom výsledkom je vytvorenie plne funkčného výrobku, ktorý sa použije na účel predstavujúci najmenej jeden 
z účelov, na ktorý bol pôvodne určený. 

o Recyklovať: výrobok sa odošle na spracovanie po skončení životnosti. 
Poskytovateľ služby musí na základe uvedených skutočností predložiť stručnú správu, v ktorej obstarávateľovi poradí, koľko dodatočných 
nových výrobkov sa má zaobstarať, a aké majú mať vlastnosti. 
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5 KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP ZOBRAZOVACÍCH ZARIADENÍ  

5.1 Predmet 

Predmet 

Nákup zobrazovacích zariadení s nízkym environmentálnym vplyvom počas celého životného cyklu  

5.2 Výberové kritériá  

Základné kritériá Komplexné kritériá 

SC1 Kontrola regulovaných látok 
 Uchádzač musí preukázať, že zaviedol rámec na vykonávanie kontroly 

regulovaných látok v celom dodávateľskom reťazci v súvislosti s výrobkami, 
ktoré sa budú dodávať. Kontrola regulovaných látok by sa mala vzťahovať 
minimálne na tieto oblasti: 
– plánovanie/koncepčný návrh výrobku, 
– dodržiavanie pravidiel zo strany dodávateľov, 
– analytické skúšky. 
Kontrola regulovaných látok sa musí uplatňovať minimálne na zoznam 
kandidátskych látok REACH a na regulované látky podľa RoHS. Pri 
identifikácii, sledovaní a uvádzaní osobitných informácií o zložení výrobkov, 
ktoré sa budú dodávať, je potrebné vychádzať z databázy vyhlásení 
o materiáloch podľa normy IEC 62474*. Kontrola regulovaných látok sa musí 
vykonávať, aby sa zaistilo, že uchádzač má vedomosť o prítomnosti alebo 
neprítomnosti látok uvedených v databáze IEC 62474. 
Vyhlásenia dodávateľa o zhode týkajúce sa kontroly regulovaných látok musia 
byť aktualizované, pokiaľ ide o príslušné materiály, diely a montážne 
podskupiny výrobkov, ktoré sa budú dodávať. V prílušných prípadoch môžu 
byť podložené auditmi a analytickými skúškami dodávateľa. Postupmi 
kontroly regulovaných látok sa musí zabezpečiť opätovné posúdenie zhody 



 

17 

výrobku a dodávateľa v prípade, že: 
– sa zmenia požiadavky na regulované látky, 
– sa zmenia dodávané materiály, diely a montážne podskupiny, 
– sa zmenia výrobné a montážne operácie. 
Pri vykonávaní kontroly regulovaných látok je nutné riadiť sa usmerneniami 
normy IEC 62476 alebo rovnocennej normy a databázou vyhlásení 
o materiáloch podľa normy IEC 62474. 
*Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), IEC 62474: Uvádzanie 
materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický 
priemysel, http://std.iec.ch/iec62474 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej je opísaný systém, jeho 
postupy a dôkaz o jeho zavedení. 
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

 
5.3 Technické špecifikácie  

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS1 Minimálna energetická účinnosť zobrazovacieho zariadenia 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(Uplatňuje sa na zobrazovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na energetickú účinnosť programu Energy Star) 
Zobrazovacie zariadenia musia spĺňať všetky požiadavky na energetickú účinnosť a riadenie výkonu, ktoré sú stanovené v aktuálne vydaných špecifikáciách 
ENERGY STAR [verzia sa spresní vo výzve na prekladanie ponúk s prihliadnutím na vysvetlivku].   
Verzia ENERGY STAR uplatňovaná v čase vydania tohto dokumentu je 3.0 a aktualizácie možno sledovať na tomto odkaze: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 

http://std.iec.ch/iec62474
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Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť skúšobné protokoly, ktoré boli vypracované podľa skúšobných metód ustanovených vo verzii/verziách ENERGY STAR 
spresnenej/spresnených vo výzve na predkladanie ponúk. Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené 
požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: TS1 Minimálna energetická účinnosť zobrazovacieho zariadenia 
V záujme zabezpečenia dostupnosti výrobkov počas postupu verejného obstarávania by počas prvého roka od vydania novej verzie ENERGY STAR mala byť 
v TS1 povolená nová aj predchádzajúca verzia ENERGY STAR. 

TS2 Možnosť obojstrannej tlače 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(Uplatňuje sa na zobrazovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky programu Energy Star na obojstrannú tlač.) 
Zobrazovacie zariadenia musia spĺňať požiadavky na automatickú obojstrannú tlač, ktoré sú stanovené v najnovšie vydaných špecifikáciách ENERGY STAR 
[verzia sa spresní vo výzve na prekladanie ponúk s prihliadnutím na vysvetlivku] a obojstranná tlač musí byť nastavená ako predvolená funkcia. 
Verzia ENERGY STAR uplatňovaná v čase vydania tohto dokumentu je 3.0 a aktualizácie možno sledovať na tomto odkaze: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Overovanie:  
Zariadenia, ktoré sú zaregistrované v databáze ENERGY STAR alebo majú príslušnú environmentálnu značku typu 1, a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, 
sa budú považovať za vyhovujúce. Akceptuje sa aj vyhlásenie od výrobcu, ktorým sa preukazuje, že tieto požiadavky boli splnené. 

Vysvetlivka: TS2 Možnosť obojstrannej tlače 
V záujme zabezpečenia dostupnosti výrobkov počas postupu verejného obstarávania by počas prvého roka od vydania novej verzie ENERGY STAR mala byť 
v TS2 povolená nová aj predchádzajúca verzia ENERGY STAR. 

TS3 Tlač viacerých strán na jednu stranu 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Zobrazovacie zariadenia musia poskytovať ako štandardnú funkciu možnosť tlačiť dve alebo viac strán dokumentu na jeden list papiera, keď je výrobok 
ovládaný pôvodným softvérom výrobcu (ovládačom tlačiarne). 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej sa uvádza, že táto požiadavka je splnená. Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1, 
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a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce.  

TS4 Možnosť používať recyklovaný papier 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Zobrazovacie zariadenia musia byť schopné využívať recyklovaný papier, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky normy EN 122812.  
Skenery sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto kritéria. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť potvrdzujúce vyhlásenie alebo podkladovú dokumentáciu o tom, že recyklovaný papier spĺňajúci požiadavky normy EN 12281 možno 
používať vo výrobku. Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1, a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce.  

TS5 Možnosť používať repasované kazety a nádobky 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá)  
Výrobky nesmú byť koncepčne navrhnuté tak, aby zabraňovali používaniu repasovaných kaziet s tonerom a/alebo atramentovou náplňou a repasovaných 
nádobiek. Nesmú sa vyskytovať ani uplatňovať konštrukčné, softvérové ani iné opatrenia, ktoré zabraňujú používaniu repasovaných kaziet a nádobiek.  
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť potvrdzujúce vyhlásenie alebo podkladovú dokumentáciu o tom, že repasované kazety a nádobky možno používať vo výrobku. 
Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1, a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

 
2 EN 12281 Tlačový a kancelársky papier na rozmnožovanie suchým tonerom 
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TS6 Menší počet materiálov 
 Počet materiálov použitých v plastových komponentoch s podobnou funkciou 

sa obmedzuje na jeden materiál. Vzťahuje sa to na: 

─ jednotlivé kryty, šasi, 

─ mechanické diely (≥ 25 g). 
Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť schematický náčrt výrobku zobrazujúci predmetné 
plastové časti a typ použitého polyméru.  
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS7 Informácie o využití recyklovaných plastov po spotrebiteľskom použití 
 Musí sa vykázať percentuálny podiel recyklovaných plastov po 

spotrebiteľskom použití na celkových plastoch, ktorý sa vypočíta ako 
percentuálny podiel z celkových plastov (podľa hmotnosti). Percentuálne 
podiely sa musia uviesť v prírastkoch x < 1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 5% ≤ x < 10 %, 
10 % ≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20% a tak ďalej (v 5 % intervaloch). 
 
Z výpočtu možno vylúčiť tieto diely: dosky plošných spojov, káble, 
konektory, elektronické komponenty, optické komponenty, komponenty 
elektrostatického výboja (ESD), komponenty elektromagnetickej interferencie 
(EMI) a bioplasty. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu so spresnením percentuálneho podielu 
využitých recyklovaných plastov po spotrebiteľskom použití 
v modeli/modeloch zobrazovacieho zariadenia, ktorý sa vypočíta podľa normy 
EN 45557. Súčasťou dokumentácie môže byť vyhlásenie výrobcu, potvrdenie 
o zhode s primeranou environmentálnou schémou, ktorá zahŕňa tie isté prvky 
dizajnu výrobku, alebo iné alternatívne dôkazné prostriedky, v ktorých sa 
podrobne uvádza obsah recyklovaných plastov po spotrebiteľskom použití. 
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Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS8 (a) Dostupnosť náhradných dielov 
Výrobcovia musia zabezpečiť dostupnosť uvedených náhradných dielov 
najmenej tri roky po dátume nákupu:  

• tlačové hlavy (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál), 
• laserové jednotky (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál), 

• zapekacie jednotky (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál),  
• optické valce (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál).  

Výrobca, dovozca alebo oprávnení zástupcovia musia zabezpečiť doručenie 
uvedených náhradných dielov do 15 pracovných dní od dátumu, keď im bola 
doručená žiadosť. 
Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej sa potvrdzuje, že náhradné 
diely budú dostupné počas období uvedených v kritériách. 
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce.  

Výrobcovia musia zabezpečiť dostupnosť uvedených náhradných dielov 
minimálne počas piatich rokov od dátumu nákupu:  

• zariadenia na ukladanie dát, 
• skenovacie jednotky, 

• tlačové hlavy (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál), 
• laserové jednotky (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál), 

• zapekacie jednotky (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál),  
• optické valce (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál). 
• prenosové pásy/súpravy (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál), 

• súpravy na údržbu (ak sa nepovažujú za spotrebný materiál), 
• podávače papiera, 

• snímače hustoty, 
• dosky plošných spojov a základné dosky, 

• komponenty na upevnenie kazety/nádobky, 
• externé zdroje napájania, 
• pánty.  

Výrobca, dovozca alebo oprávnení zástupcovia musia zabezpečiť doručenie 
uvedených náhradných dielov do 15 pracovných dní od dátumu, keď im bola 
doručená žiadosť. 
Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej sa potvrdzuje, že náhradné 
diely budú dostupné počas období uvedených v kritériách. 
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Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: TS8 (a) Dostupnosť náhradných dielov 
Náhradné diely sú všetky komponenty alebo zostavy, ktoré môžu potenciálne prestať fungovať a /alebo v súvislosti s ktorými sa očakáva, že ich bude nutné 
vymeniť počas životnosti výrobku. Ostatné diely, ktorých životnosť je zvyčajne dlhšia ako typická životnosť výrobku, nie sú náhradné diely. 

TS8 (b) Dizajn umožňujúci demontáž a opravy 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá)  
Zobrazovacie zariadenia musia byť koncepčne navrhnuté tak, aby uľahčovali demontáž a opravy. Musia byť splnené tieto požiadavky:  

• Jednotlivé kryty, šasi, elektrické/elektronické zostavy a kazety/nádobky sú oddeliteľné alebo sú pripojené pomocou oddeľovacích pomôcok[1]. 

• Elektrické/elektronické zostavy a komponenty, ako sú batérie a kondenzory, s ktorými sa spája riziko, že sa v nich nachádzajú zložky obsahujúce 
nebezpečné látky, ako aj žiarivky obsahujúce ortuť je možné jednoducho nájsť a odstrániť. 

• Demontáž krytov, šasi a elektrických/elektronických zostáv možno vykonať pomocou nástrojov triedy A, B a C podľa normy EN 45554 2020[2]. 

• Skrutkové spoje na upevnenie jednotlivých krytov, šasi a elektrických/elektronických zostáv sa musia dotiahnuť pomocou najviac troch nástrojov. 

• Na upevnenie krytov a šasi sú povolené len opätovne použiteľné spojovacie súčasti[3]. 

• Demontáž celej jednotky môže uskutočniť jedna osoba (t. j. najviac jeden stláčací spoj sa dá uvoľniť súčasne). 

• Jednotlivé kryty neobsahujú elektronické zostavy. 

• Výrobca musí vykonať skúšobnú demontáž v súvislosti s komponentmi uvedenými skôr v texte, a vypracovať o tom záznam so zameraním sa na slabé 
miesta. 

• Spolu so servisnou príručkou musia byť uvedené pokyny o tom, ako vymeniť diely. Príručka musí zahŕňať schematický nákres zariadenia znázorňujúci 
diely, ku ktorým je možný prístup a ktoré je možné vymeniť, a tiež požadované nástroje. Servisná príručka musí byť dostupná online, aby si ju mohol 
ktokoľvek bezplatne prečítať. 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených skôr v texte spolu s príručkou opráv (fyzický dokument alebo odkaz, na ktorom je 
dokument k dispozícii), v ktorej musí byť uvedený náčrt rozloženého výrobku znázorňujúci diely, ku ktorým je možný prístup a ktoré je možné vymeniť, 
požadované nástroje a postup, podľa ktorého by sa mala oprava vykonať. 
Informácie o opravách musia byť poskytnuté podľa normy EN 45559 (metódy poskytovania informácií týkajúcich sa aspektov materiálovej účinnosti 
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energeticky významných výrobkov). Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú 
považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivky: TS8 (b) Dizajn umožňujúci demontáž a opravy 
[1]: Pojmom „oddeľovacie pomôcky“ sa označujú napríklad vopred určené miesta zlomu. 
[2]: Nástroje triedy A, B a C vymedzené v „Tabuľke A.2 – Klasifikácia postupu podľa potrebných nástrojov“. Znamená to, že sú povolené všetky nástroje 
okrem špeciálnych nástrojov. Špeciálne nástroje sú nástroje, ktoré nie sú k dispozícii na predaj širokej verejnosti alebo pre ktoré nie sú dostupné žiadne platné 
patenty na získanie licencie za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.  
[3]: Pôvodný upevňovací systém, ktorý možno úplne opätovne použiť alebo všetky súčiastky upevňovacieho systému, ktoré nemožno opätovne použiť sú dodané 
spolu s novým dielom určeným na postup opravy, opätovného použitia alebo modernizácie. 

TS8 (c) Dizajn umožňujúci recykláciu 
Zobrazovacie zariadenia musia byť koncepčne navrhnuté tak, aby uľahčovali 
recykláciu vďaka týmto prvkom dizajnu: 

• Plastové komponenty s hmotnosťou viac ako 25 g s hladkým povrchom 
a plochou minimálne 200 mm2 musia byť dodávané s trvalým označením 
materiálu v súlade s normou ISO 11469 (so zohľadnením normy 
ISO 1043) alebo s rovnocennou normou. 

• Galvanické povlaky na plastových dieloch sa nepoužívajú na jednotlivých 
krytoch ani kazetách/nádobkách. 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ktorou sa dosvedčuje splnenie 
všetkých požiadaviek na prevedenie umožňujúce recykláciu. Zariadenia, ktoré 
majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené 
požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Zobrazovacie zariadenia musia byť koncepčne navrhnuté tak, aby uľahčovali 
recykláciu vďaka týmto prvkom dizajnu: 

• Plastové komponenty s hmotnosťou viac ako 25 g s hladkým povrchom 
a plochou minimálne 200 mm2 musia byť dodávané s trvalým označením 
materiálu v súlade s normou ISO 11469 (so zohľadnením normy 
ISO 1043) alebo s rovnocennou normou. 

• Galvanické povlaky sa nepoužívajú na jednotlivých krytoch ani na 
kazetách/nádobkách. 

• Nátery a povrchová úprava (iných ako galvanických) jednotlivých krytov 
nesmú mať výrazný vplyv na odolnosť recykovaného plastu vyrobeného 
z daných dielov po recyklácii a po vykonaní skúšok podľa normy ISO 180 
alebo rovnocennej normy.  

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ktorou sa dosvedčuje splnenie 
všetkých požiadaviek na dizajn umožňujúci recykláciu.  
V súvislosti so splnením kritéria o náteroch je nutné predložiť protokol 
o platnej mechanickej/fyzikálnej skúške vykonanej podľa normy ISO 180 
alebo rovnocennej normy. Alternatívne budú akceptované skúšobné protokoly 
tretích strán získané od recyklátorov plastov, výrobcov živice alebo 
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v nezávislých pilotných skúškach.  
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivky: TS8 (b) Dizajn umožňujúci demontáž a opravy 
Na účely tohto kritéria sa významný vplyv vymedzuje ako > 25 %-né zníženie 
vrúbovej húževnatosti recyklovanej živice na základe nárazovej skúšky 
s vrubovým izodom vykonanej podľa normy ISO 180. 

TS9 Emisie látok 
Zobrazovacie zariadenia (skúšané s kazetami OEM) musia spĺňať tieto 
požiadavky na emisie látok, keď sa merajú podľa skúšobného postupu, ktorý 
je podrobne vymedzený v špecifikácii Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Prípustné skúšobné hodnoty emisií stanovené podľa 
prílohy S-M[1] pre elektrofotografické zariadenia 

(všetky hodnoty sú 
v mg/h)  

Monochromatická 
tlač  

Farebná 
tlač  

Fáza pred 
prevádzkou  

TVOC 
(suma 
celkových 
prchavých 
organických 
zlúčenín)[ 2]  

1 (stolové 
zariadenia)  
2 (zariadenia pevne 
pripevnené 
k podlahe, objem 
zariadenia > 250 l)  

1 (stolové 
zariadenia) 
2 
(zariadenia 
pevne 
pripevnené 
k podlahe, 
objem 
zariadenia 
> 250 l)  

Fáza tlače 
(= fáza 
pred 

TVOC 
(suma 
celkových 10,0 18,0 

Zobrazovacie zariadenia (skúšané s kazetami OEM) musia spĺňať tieto 
požiadavky na emisie látok, keď sa merajú podľa skúšobného postupu, ktorý 
je podrobne vymedzený v špecifikácii Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Prípustné skúšobné hodnoty emisií stanovené podľa prílohy S-
M[1] pre elektrofotografické zariadenia 

 (všetky hodnoty sú v mg/h 
okrem emisií častíc)  

Monochromatická 
tlač  

Farebná 
tlač  

Fáza pred 
prevádzkou  

TVOC (suma 
celkových 
prchavých 
organických 
zlúčenín)[ 2]  

1 (stolové 
zariadenia) 2 
(zariadenia pevne 
pripevnené 
k podlahe, objem 
zariadenia > 250 l)  

1 (stolové 
zariadenia) 
2 
(zariadenia 
pevne 
pripevnené 
k podlahe, 
objem 
zariadenia 
> 250 l)  

Fáza tlače (= 
fáza pred 
prevádzkou + 

TVOC (suma 
celkových 
prchavých 10,0 18,0 
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prevádzkou 
+ fáza 
tlače)   

prchavých 
organických 
zlúčenín)[ 2]  

benzén  < 0,05 < 0,05 

styrén  1,0 1,8 

ozón  1,5 3,0 

prach  4,0 4,0 

 
Veľkoformátové tlačiarne, profesionálne zobrazovacie zariadenia a skenery sú 
vylúčené z rozsahu pôsobnosti. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť výsledky skúšok, v ktorých sú uvedené emisie počas 
fázy tlače za každú vymenovanú látku spolu s podrobnými informáciami 
o skúšobnom postupe použitom na zmeranie emisií. Akceptujú sa aj skúšobné 
protokoly pre zariadenia s totožnou konštrukciou. Vymedzenie pojmu 
„totožná konštrukcia“ zodpovedá vymedzeniu, ktoré je uvedené v prílohe B-M 
k špecifikácii Blue Angel RAL-UZ 205 v súvislosti zo základnými kritériami 
na vyhodnotenie ponúk. 
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce.  

fáza tlače)  organických 
zlúčenín)[ 2] 

benzén  < 0,05 < 0,05 

styrén  1,0 1,8 

neidentifikované 
samostatné 
VOC (prchavé 
organické 
chemické) látky  0,9 0,9 

ozón  1,5 3,0 

prach  4,0 4,0 

Fáza tlače  
PER10 PW 
[častice/10 min]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Prípustné skúšobné hodnoty emisií stanovené podľa prílohy S-
M[1] pre zariadenia s atramentovou tlačou 

 (všetky hodnoty sú v mg/h)  
Monochromatická 
tlač  

Farebná 
tlač  

Fáza pred 
prevádzkou  

TVOC (suma 
celkových 
prchavých 
organických 
zlúčenín)[ 2]  

1 (stolové 
zariadenia) 2 
(zariadenia pevne 
pripevnené 
k podlahe, objem 
zariadenia > 250 l)  

1 (stolové 
zariadenia) 
2 
(zariadenia 
pevne 
pripevnené 
k podlahe, 
objem 
zariadenia 
> 250 l)  

Fáza tlače (= 
fáza pred 

TVOC (suma 
celkových 10 18 
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prevádzkou + 
fáza tlače) 
 
 

prchavých 
organických 
zlúčenín)[ 2] 

benzén < 0,05 < 0,05 

styrén 1 1,8 

neidentifikované 
samostatné 
VOC (prchavé 
organické 
chemické) látky 0,9 0,9 

 
Veľkoformátové tlačiarne, profesionálne zobrazovacie zariadenia a skenery sú 
vylúčené z rozsahu pôsobnosti. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť výsledky skúšok, v ktorých sú uvedené emisie počas 
fázy tlače za každú vymenovanú látku spolu s podrobnými informáciami 
o skúšobnom postupe použitom na zmeranie emisií. Akceptujú sa aj skúšobné 
protokoly pre výrobky s totožnou konštrukciou. Vymedzenie pojmu „totožná 
konštrukcia“ zodpovedá vymedzeniu, ktoré je uvedené v prílohe B-M 
k špecifikácii Blue Angel RAL-UZ 205 v súvislosti zo základnými kritériami 
na vyhodnotenie ponúk.  
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivky: TS9 Emisie látok 
[1] Príloha S-M k špecifikácii Blue Angel RAL-UZ 205 (vydanie z januára 2017 – Tlačiarne a multifunkčné zariadenia) 
[2] Zoznam prchavých organických zlúčenín, ktoré sa musia posudzovať pri meraní emisií zo zobrazovacích zariadení s funkciou tlače sa musí vymedziť podľa 
zoznamu v špecifikácii Blue Angel RAL-UZ 205 (vydanie z januára 2017) – (príloha S-M, oddiel 4.5 Prchavé organické zlúčeniny). 
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TS10 Emisie hluku 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Hladina akustického výkonu zariadenia hodnotená váhovým filtrom A označovaná ako LW sa musí určiť podľa normy ISO 7779. Zariadenia s funkciou 
farebnej tlače sa musia podrobiť skúške v režime monochromatickej tlače (LWA,M) aj v režime farebnej tlače (LWA,F). 

• Meranie hluku sa musí vykonať bez voliteľných periférnych zariadení. 
• Pri skúšobných úkonoch sa musí použiť papier formátu A4 s gramážou od 60 g/m² do 80 g/m². 
• Ako skúšobný vzor musí slúžiť štvorstranový súbor Adobe Reader zo skúšobnej súpravy Office podľa oddielu B.1 normy ISO/IEC 24734. 
• Merať sa musí len jednostranná tlač. 
• Meranie hluku sa musí vykonať len počas opakujúcich sa prevádzkových cyklov tlače. Časový interval merania musí zahŕňať aspoň tri úplné výtlačky 

štvorstranového skúšobného vzoru (12 strán). Interval sa musí začať po príprave na tlač. 
Skúške sa musia podrobiť najmenej tri zariadenia toho istého modelu. Deklarovaná hladina akustického výkonu zariadenia hodnotená váhovým filtrom A 
označovaná ako LWAd sa musí určiť podľa postupov ustanovených normou ISO 9296:1988. Musí sa uvádzať v decibeloch (dB) s jedným desatinným miestom. 
Ak sa meranie emisií hluku môže vykonať na jednom zariadení, na určenie deklarovanej hladiny akustického výkonu zariadenia hodnotenej váhovým filtrom A 
označovanej ako LWAd sa alternatívne môže použiť len tento vzorec: 

Ad = LWA1 + 3,0 dB 

(LWA1 = hladina akustického výkonu jedného zariadenia hodnotená váhovým filtrom A, vyjadrená v dB so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto) 

Deklarovaná hladina akustického výkonu zariadenia hodnotená filtrom A v režime monochromatickej tlače označovaná ako LWAd,mo (a v režime plne 
farebnej tlače označovaná ako LWA,co, ak sa uplatňuje) nesmie prekročiť hraničnú hodnotu Hraničná hodnota LWA,lim sa musí určiť v závislosti od 
výkonnosti režimu monochromatickej tlače sM, a prípadne aj režimu farebnej tlače sF, ak sa uplatňuje, a uvádza sa s jedným desatinným miestom podľa tohto 
vzorca: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg (SM/F + 10) dB 

Hodnoty deklarovanej hladiny akustického výkonu zariadenia hodnotenej váhovým filtrom A označovanej ako LWAd vyjadrenej v dB so zaokrúhlením na 
jedno desatinné miesto a množstvo vytlačených strán SM/F v ipm musia byť uvedené v informáciách a karte údajov v rámci „environmentálnych a zdravotných 
vyhlásení“. V prípade zariadení s funkciou farebnej tlače sa musia uviesť deklarované hladiny akustického výkonu hodnoteného váhovým filtrom A 
označované ako LWAd,M a výrobku LWAd,F, a príslušné množstvo vytlačených strán SM a SF, a to v režime monochromatickej tlače aj v režime farebnej 
tlače 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ako sú skúšobné protokoly, v ktorých sú identifikované hladiny emisií hluku počas fázy tlače zmerané podľa 
požiadaviek normy ECMA-74 v spojení s normou ECMA-109. Skúšobné laboratórium musí byť akreditované na meranie hluku podľa normy ISO/IEC 17025, 
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a súčasne podľa normy ISO 7779, alebo podľa rovnocennej normy. V dokumentácii je tiež nutné stanoviť, či bolo splnené kritérium hladiny akustického 
výkonu hodnoteného váhovým filtrom A.    
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS11 Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Do jednotlivých plastových krytov nesmú byť úmyselne pridávané žiadne zložky zo zoznamu kandidátskych látok REACH. 
Tieto požiadavky sa vzťahujú aj na recyklované materiály. 
Je nutné zabezpečiť súlad s najnovšou verziou zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktorý je k dispozícii jeden rok pred dátumom výroby výrobku. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť vyhlásenie o splnení kritéria. 
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS12 Obsah nebezpečných látok 
 • Halogénované polyméry a halogénované organické zlúčeniny nie je 

povolené používať ako spomaľovače horenia. 
Od tejto požiadavky sú oslobodené: 

- fluórované organické prísady (napr. činidlá proti kvapkaniu), ktoré sa 
používajú na zlepšenie fyzikálnych vlastností plastov, pokiaľ neprekročia 
0,5 % hm. danej látky, 

- fluórované polyméry, napr. PTFE, 
- plastové diely s hmotnosťou, ktorá sa rovná alebo je menšia ako 

25 gramov. Nesmú však obsahovať PBB (polybrómované bifenyly), 
PBDE (polybrómované difenylétery) alebo chlórované parafíny. (Táto 
výnimka sa nevzťahuje na tlačidlá ovládacieho panelu), 

- špeciálne plastové diely, ktoré sa nachádzajú v blízkosti výhrevných 
a zapekacích jednotiek. Tieto súčiastky však nesmú obsahovať PBB, 
PBDE alebo chlórované parafíny. 

• Do plastov sa nesmú úmyselne pridávať žiadne zložky spĺňajúce aspoň 
jednu z podmienok ustanovených v tejto tabuľke: 

Podmienky vylúčenia látok z materiálov v jednotlivých krytoch. 
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Trieda 
nebezpečnosti  

Kategória 
nebezpečnosti  

Nariadenie 
(EÚ) 
č. 1272/2008 
o klasifikácii, 
označovaní 
a balení  

Karcinogenita  Karcinogenita 
1A, 1B  

H350 Môže 
spôsobiť 
rakovinu   

Karcinogenita  Karcinogenita 
1A, 1B  

H350i 
Vdychovanie 
môže 
spôsobiť 
rakovinu  

Mutagenita 
pre zárodočné 
bunky  

Mutagenita 
1A, 1B  

H340 Môže 
spôsobovať 
genetické 
poškodenie  

Reprodukčná 
toxicita  

Reprodukčná 
toxicita 1A, 
1B  

H360 Môže 
spôsobiť 
poškodenie 
plodnosti 
alebo 
nenarodeného 
dieťaťa. 

 
Tieto požiadavky sa vzťahujú aj na recyklované materiály. 

• Podporný materiál dosiek plošných spojov nesmie obsahovať PBB 
(polybrómované bifenyly), PBDE (polybrómované difenylétery) alebo 
chlórované parafíny. 
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Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ktorou sa dosvedčuje splnenie tejto 
požiadavky. Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 
a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS13 Kontrola aktualizácie firmvéru 
 Akákoľvek aktualizácia firmvéru nesmie brániť používaniu opätovne 

používaného/repasovaného spotrebného materiálu.  
Zobrazovacie zariadenie musí mať funkciu, ktorá umožňuje odinštalovať 
aktualizáciu firmvéru a vrátiť sa k predchádzajúcej nainštalovanej verzii. Táto 
funkcia sa môže zabezpečovať prostredníctvom počítača v sieti alebo 
samotným zobrazovacím zariadením. Pokyny o tom, ako odinštalovať 
aktualizácie firmvéru, musia byť poskytnuté v technickej dokumentácii. Ak je 
predchádzajúca verzia firmvéru voľne dostupná na internete od jej prvého 
vydania a používateľom sú poskytnuté jasné pokyny o tom, kde ju možno 
nájsť, v tom prípade sú ciele tohto kritéria splnené. 
Alternatívne sa uchádzač musí zaviazať, že ak aktualizácia softvéru bráni 
použitiu opätovne používaného/repasovaného spotrebného materiálu, 
zabezpečí sa riešenie umožňujúce použitie opätovne 
používaného/repasovaného spotrebného materiálu. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ktorá dokazuje splnenie tejto 
požiadavky. Súčasťou dokumentácie môže byť vyhlásenie výrobcu alebo iná 
alternatívna dokumentácia poskytujúca potrebné informácie. 

TS14 Záruka  TS14 Záručné a servisné dohody 

(Toto kritérium sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré zahŕňajú údržbu) 
Uchádzač musí bez dodatočných nákladov poskytnúť minimálne dvojročnú 
záruku, ktorá začne plynúť od doručenia výrobku. Táto záruka musí pokrývať 
opravu alebo výmenu. 
Zárukou sa musí zabezpečiť, aby výrobky zodpovedali špecifikáciám zákazky 

(Toto kritérium sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré zahŕňajú údržbu) 
Uchádzač musí bez dodatočných nákladov poskytnúť minimálne trojročnú 
záruku, ktorá začne plynúť od doručenia výrobku. Táto záruka musí pokrývať 
opravu alebo výmenu a zahŕňať servisnú dohodu s možnosťou vyzdvihnutia 
a vrátenia alebo opráv na mieste. Zárukou sa musí zabezpečiť, aby výrobky 
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bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.  
Platnosť záruky nesmie zaniknúť v dôsledku používania opätovne 
použitého/repasovaného spotrebného materiálu v zobrazovacom zariadení, 
pokiaľ sa nepreukáže, že akékoľvek poruchy alebo poškodenia boli priamo 
spôsobené použitím opätovne používaného/repasovaného spotrebného 
materiálu. 
 Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť záručnú a servisnú zmluvu, ktoré musia obsahovať 
vyhlásenie o tom, že pokrývajú súlad tovaru so špecifikáciami zákazky. 

zodpovedali špecifikáciám zákazky bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.  
Platnosť záruky nesmie zaniknúť v dôsledku používania opätovne 
použitého/repasovaného spotrebného materiálu v zobrazovacom zariadení, 
pokiaľ sa nepreukáže, že akékoľvek poruchy alebo poškodenia boli priamo 
spôsobené použitím opätovne používaného/repasovaného spotrebného 
materiálu. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť záručnú a servisnú zmluvu, ktoré musia obsahovať 
vyhlásenie o tom, že pokrývajú súlad tovaru so špecifikáciami zákazky. 

TS15 (a) Dodávanie kopírovacieho a grafického papiera spĺňajúceho kritériá GPP EÚ 
(v prípade, ak je dodávka kopírovacieho a grafického papiera súčasťou 
zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
Kopírovací a grafický papier, ktorý uchádzač ponúka v rámci dodania 
zobrazovacieho zariadenia, musí spĺňať základné technické špecifikácie 
kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ pre kopírovací a grafický papier3. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

(v prípade, ak je dodávka kopírovacieho a grafického papiera súčasťou 
zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
 Kopírovací a grafický papier, ktorý uchádzač ponúka v rámci dodania 
zobrazovacieho zariadenia, musí spĺňať komplexné technické špecifikácie 
kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ pre kopírovací a grafický papier3. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

 
3Dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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TS15 (b) Dodávanie spotrebného materiálu spĺňajúceho kritériá GPP EÚ 
(v prípade zahrnutia dodávania spotrebného materiálu zobrazovacích 
zariadení do zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
Spotrebný materiál, ktorý uchádzač ponúka v rámci dodania zobrazovacieho 
zariadenia, musí spĺňať základné technické špecifikácie, ktoré sú uvedené 
v oblasti 2 kritérií GPP EÚ pre spotrebný materiál zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

(v prípade zahrnutia dodávania spotrebného materiálu zobrazovacích 
zariadení do zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
Spotrebný materiál, ktorý uchádzač ponúka v rámci dodania zobrazovacieho 
zariadenia, musí spĺňať komplexné technické špecifikácie, ktoré sú uvedené 
v oblasti 2 kritérií GPP EÚ pre spotrebný materiál zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

 

5.4 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC1 Zlepšenie energetickej účinnosti zobrazovacieho zariadenia nad rámec TS1 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(Uplatňuje sa na zobrazovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na energetickú účinnosť programu Energy Star) 
Body sa udelia, ak má zobrazovacie zariadenie väčšiu energetickú účinnosť ako hodnota TEC_MAX ustanovená v prístupe TEC programu ENERGY STAR. 
Body sa musia vypočítať v porovnaní s maximálnou obyvklou spotrebou elektrickej energie (TEC_MAX) povolenou vo verzii/verziách programu ENERGY 
STAR, ktoré sú uvedené v TS1. 
Prideliť sa môže najviac x bodov [spresní sa]. Body sa musia prideliť pomerne k zlepšeniu energetickej účinnosti v porovnaní s hodnotou TEC_MAX: 
– nižšia o viac ako 80 %: x bodov, 
– nižšia o 60 – 79 %: 0,8x bodov, 
– nižšia o 40 – 59 %: 0,6x bodov. 
– nižšia o 20 – 39 %: 0,4x bodov, 
– nižšia o 10 – 19 %: 0,2x bodov. 
Overovanie:  
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Uchádzač musí predložiť protokoly o skúškach vykonaných podľa skúšobných metód ustanovených vo verzii/verziách programu ENERGY STAR, ktoré sú 
uvedené v TS1. Uchádzač musí podrobne opísať získanú hodnotu TEC a hodnotu TEC_MAX za každý príslušný výrobok a rozpísať výpočet zlepšenia 
energetickej účinnosti. Tieto údaje sa musia predložiť pri zadávaní zákazky alebo skôr na požiadanie.   

AC2 Dlhodobé záruky 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Možnosť 1: AC2(a) Dlhšie záruky  
Body sa udelia za každý dodatočný rok ponúknutej záruky nad rámec minimálnych technických špecifikácií. Prideliť sa môže najviac x bodov [spresní sa].  
– +4 roky alebo viac: x bodov, 
– +3 roky: 0,75x bodov, 
– +2 roky: 0,5x bodov, 
– +1 rok: 0,25x bodov. 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť kópiu záruky.  

Možnosť 2: AC2(b) Najdlhšia záruka  
Body sa pridelia uchádzačovi, ktorý poskytuje najdlhšiu záruku zo všetkých záujemcov. Prideliť sa môže najviac x bodov [spresní sa]. 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť kópiu záruky.  

AC3 Skončenie životnosti 
AC3 Systém spätného odberu zobrazovacích zariadení  
(Toto kritérium by sa malo používať v spojení s doložkou o plnení zákazky 
CPC2) 
Body sa musia udeliť uchádzačovi, ktorý ponúka systém spätného odberu 
použitých zobrazovacích zariadení, a to bez akýchkoľvek nákladov pre 
verejného obstarávateľa, s cieľom nasmerovať tieto zariadenia na opätovné 
použitie zariadení alebo ich dielov alebo na recykláciu materiálov, pričom sa 
uprednostňuje opätovné použitie.  

AC3 Nakladanie so zobrazovacími zariadeniami po skončení životnosti 
(Toto kritérium by sa malo používať v spojení s doložkou o plnení zákazky 
CPC2) 
Body sa musia udeliť uchádzačovi, ktorý zabezpečuje službu opätovného 
použitia a recyklácie pre celý výrobok a/alebo zabezpečuje selektívne 
spracovanie komponentov podľa prílohy VII smernice o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ) v prípade zariadení, ktorým sa skončila 
životnosť, pričom verejnému obstarávateľovi nevznikajú žiadne náklady.   
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Uchádzač môže plniť tieto povinnosti interne alebo prostredníctvom vhodnej 
organizácie tretej strany. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej sa vyhlasuje, že bude 
zabezpečený systém spätného odberu. Zariadenia, ktoré majú príslušnú 
environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa 
budú považovať za vyhovujúce. 

Služby musia zahŕňať tieto činnosti: 
– zber, 
– dôverné nakladanie s údajmi a bezpečné vymazanie údajov (pokiaľ sa 
nevykonáva interne),  
– funkčné testovanie, servis, oprava a modernizácia s cieľom pripraviť 
výrobky na opätovné použitie[1],  
– opätovný predaj výrobkov určených na opätovné použitie, 
– demontáž s cieľom opätovného použitia, recyklácie a/alebo likvidácie 
komponentov. 
Pri poskytovaní služieb musia predložiť správu o podiele zariadení 
pripravených alebo opätovne predaných na opätovné použitie a o podiele 
zariadení pripravených na recykláciu.  
Príprava na opätovné použitie, recykláciu a likvidáciu sa musí vykonávať 
v úplnom súlade s požiadavkami článku 8 a príloh VII [2] a VIII smernice 
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (prepracované 
znenie) a s odkazom na zoznam komponentov určených na selektívne 
spracovanie [pozri sprievodnú vysvetlivku]. 
Uchádzač môže plniť tieto povinnosti interne alebo prostredníctvom vhodnej 
organizácie tretej strany. 
Ak sa služba poskytuje mimo EÚ, kde neplatí smernica o OEEZ, nakladanie 
s odpadovými komponentmi sa musí vykonávať za podmienok, ktoré sú 
rovnocenné s požiadavkami tejto smernice [3].  
Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť podrobné informácie o opatreniach týkajúcich sa 
zberu, zabezpečenia údajov, prípravy na opätovné použitie, opätovného 
predaja a recyklácie/likvidácie.  Súčasťou týchto informácií počas plnenia 
zákazky musí byť platný dôkaz o dodržiavaní pravidiel zo strany zariadení, 
ktoré sa budú využívať na nakladanie s odpadom z elektrických 
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a elektronických zariadení (v príslušných prípadoch). 
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 
V čase zostavovania tohto dokumentu sa za schémy posudzovania zhody 
s týmito požiadavkami považovali tieto schémy: požiadavka 
WEEELABEX:2011 týkajúca sa „Spracovania OEEZ“; norma pre 
recyklátorov elektroniky týkajúca sa „Zodpovednej recyklácie“ (R2:2013); 
norma eStewards 2.0 týkajúca sa Zodpovednej recyklácie a opätovného 
použitia elektronických zariadení; austrálska/novozélandská norma 
AS/NZS 5377:2013 týkajúca sa „Zberu, uchovávania, prepravy a spracovania 
elektrických a elektronických zariadení po skončení životnosti“. 

 Vysvetlivka: AC3 Nakladanie so zobrazovacími zariadeniami po skončení 
životnosti 
[1]V niektorých členských štátoch boli vypracované normy a/alebo schémy, 
ktoré si môžu subjekty verejného sektora naštudovať, aby vedeli presnejšie 
stanoviť, ako sa zariadenia majú uspôsobiť na opätovné použitie a ďalší 
predaj.   
[2] Uvedené komponenty si vyžadujú selektívne spracovanie podľa prílohy VII 
smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení: 

• komponenty obsahujúce ortuť, 
• batérie, 
• dosky plošných spojov väčšie ako 10 cm2, 
• plasty obsahujúce brómované spomaľovače horenia, 
• plne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (CFC), neúplne 

halogénované chlórfluórované uhľovodíky (HCFC) alebo neúplne 
halogénované fluórované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC), 

• vonkajšie elektrické káble, 
• polychlórované bifenyly (PCB) obsahujúce kondenzátory, 
• komponenty obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna, 
• elektrolytické kondenzátory obsahujúce problematické látky, 
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• zariadenia obsahujúce také plyny, ktoré poškodzujú ozón alebo majú 
potenciál globálneho otepľovania (GWP) nad 15, 

• plyny poškodzujúce ozón sa musia spracovať podľa nariadenia (ES) 
č. 1005/2009. 

 
[3] V čase zostavovania toto pracovného dokumentu Komisia plánovala prijať 
delegovaný akt, v ktorom sa ustanovia kritériá posudzovania rovnocenných 
podmienok. 

 
AC4 Dodávanie repasovaných kaziet/nádobiek 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(v prípade, ak dodávka kaziet a nádobiek bude súčasťou zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
Body sa musia udeliť pomerne k záväzku poskytovať najvyšší percentuálny podiel repasovaných kaziet/nádobiek, ktoré spĺňajú základné technické špecifikácie 
uvedené v oblasti 2 kritérií GPP EÚ pre spotrebný materiál zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

 
5.5 Doložky o plnení zákazky  
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

CPC2 Podávanie správ o činnostiach opätovného použitia/recyklácie zobrazovacích zariadení   
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Toto kritérium by sa malo používať v spojení s kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 3. 
Dodávateľ musí predložiť záznamy o skončení životnosti použitých zobrazovacích zariadení. 
Záznamy musia predovšetkým obsahovať tieto podrobnosti: 
– počet zariadení spätne odobratých od verejného obstarávateľa, 
– počet zariadení/dielov, podľa toho, čo sa uplatňuje, ktoré boli nasmerované na opätovné použitie, 
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– počet zariadení/dielov, podľa toho, čo sa uplatňuje, ktoré boli nasmerované na recykláciu materiálov.  

CPC3 Podávanie správ o dodanom spotrebnom materiáli 
(v prípade, ak dodávka kaziet alebo kopírovacieho a grafického papiera bude 
súčasťou zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
Dodávateľ musí predložiť záznamy o poskytovaní spotrebného materiálu 
spresneného v TS o dodávaní spotrebného materiálu, podľa toho, čo sa 
uplatňuje, pokiaľ ide o: 
– kopírovací a grafický papier spĺňajúci kritériá GPP EÚ [TS15 (a)], 
– spotrebný materiál spĺňajúci kritériá GPP EÚ [TS15 (b)], 
– repasované kazety a nádobky [AC5]. 

(v prípade, ak dodávka kaziet alebo kopírovacieho a grafického papiera bude 
súčasťou zákazky na dodanie zobrazovacieho zariadenia) 
Dodávateľ musí predložiť záznamy o poskytovaní spotrebného materiálu 
spresneného v TS o dodávaní spotrebného materiálu, podľa toho, čo sa 
uplatňuje, pokiaľ ide o: 
– kopírovací a grafický papier spĺňajúci kritériá GPP EÚ [TS15 (a)], 
– spotrebný materiál spĺňajúci kritériá GPP EÚ [TS15 (b)], 
– repasované kazety a nádobky [AC5], 
– počet strán vytlačených pomocou repasovaných kaziet/nádobiek, ktoré 
spĺňajú oblasť 2 kritérií GPP EÚ. 
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6 KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP SPOTREBNÉHO MATERIÁLU (KAZETY A NÁDOBKY) 
 
6.1 Predmet 
Predmet 

Nákup spotrebného materiálu (kazety a nádobky) s nízkym environmentálnym vplyvom počas celého životného cyklu 
 

6.2 Technické špecifikácie 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS16 Výdatnosť strán na jednu kazetu/nádobku 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Očakávaná výdatnosť strán sa musí vykázať za všetky kazety/nádobky, ktoré budú dodané na použitie v príslušných zobrazovacích zariadeniach.  
Overovanie:  
Uchádzač musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej je stanovená výdatnosť strán a súvisiace skúšobné postupy na odvodenie daných hodnôt. 
Meranie výdatnosti strán za atramentový a tonerový spotrebný materiál by sa malo vykonať podľa najnovšej verzie týchto noriem: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2,  
alebo pomocou iných spoľahlivých, presných a opakovateľných metód, v ktorých sú zohľadnené všeobecne uznávané aktuálne normy.  
Súčasťou dokumentácie môže byť vyhlásenie výrobcu alebo iné alternatívne dokumenty poskytujúce potrebné informácie. Zariadenia, ktoré 
majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Vysvetlivka: TS16 Výdatnosť strán na jednu kazetu/nádobku 
Výdatnosť strán:  zmeraný počet obrazov, ktoré možno vyprodukovať z jednej kazety/nádobky. 



 

39 

TS17 Efektívnosť využívania spotrebného materiálu z hľadiska hmotnosti 
 Efektívnosť využívania spotrebného materiálu z hľadiska hmotnosti [zmeraný počet obrazov, ktoré 

možno vyprodukovať zo spotrebného materiálu na jeden gram spotrebného materiálu] vypočítaná 
podľa rovnice (1) nesmie byť nižšia ako prahová hodnota uvedená v tejto tabuľke:  
 

Typ 
spotrebného 
materiálu 

Minimálna efektívnosť využívania 
spotrebného materiálu z hľadiska 
hmotnosti 

Kazeta 
s tonerom 
alebo nádobka 
a valec 

(2 × [10 × tanh 

(0,1 + 0,0003 × (Chmot. - 10)) -
 0,5] + 1) 

Kazeta alebo 
nádobka 
s atramentovou 
náplňou 

(2 × [15 × tanh 
(0,2 + 0,0004 × (Chmot. - 8)) - 1] + 2) 

Tanh = hyperbolický tangens 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ť 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ží𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑣𝑣éℎ𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑣𝑣á𝑙𝑙𝑣𝑣 𝑧𝑧 ℎľ𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣 ℎ𝑚𝑚𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣 =
𝑣𝑣ý𝑎𝑎𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ť 𝑣𝑣𝐸𝐸𝑠𝑠á𝑣𝑣

𝐶𝐶ℎ𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡.
 (1) 

kde:  

• výdatnosť strán zodpovedá zmeranému počtu obrazov, ktoré možno vyprodukovať zo 
spotrebného materiálu, 

• hmotnosť spotrebného materiálu (Chmot.) je hmotnosť (g) každej kazety alebo nádobky (plus 
hmotnosť optického valca v príslušných prípadoch), zmeraná v stave pripravenosti na inštaláciu 
(t. j. keď sú naplnené atramentom alebo tonerom).  

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť výsledky výpočtu efektívnosti využívania spotrebného materiálu z hľadiska 
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hmotnosti spolu s dokumentáciou, v ktorej je uvedená výdatnosť strán pre všetky zariadenia, súvisiace 
skúšobné postupy použité na odvodenie hodnôt a hmotnosť všetkých kaziet, nádobiek a optických 
valcov, ktoré sú určené na použitie v jednotlivých modeloch zobrazovacích zariadení. Súčasťou 
dokumentácie môže byť vyhlásenie výrobcu alebo iná alternatívna dokumentácia poskytujúca potrebné 
informácie. 

TS18 Obsah nebezpečných látok v spotrebnom materiáli 
 Farbivá, ako sú tonery, atrament, tuhý atrament a podobne nesmú obsahovať látky, ktoré sú úmyselne 

pridanými zložkami a spĺňajú podmienky vymedzené v uvedenej tabuľke.  

Trieda 
nebezpečnosti  

Kategória 
nebezpečnosti  

Nariadenie (EÚ) 
č. 1272/2008 
o klasifikácii, 
označovaní a balení  

Karcinogenita Karcinogenita 
1A, 1B 

H350 Môže spôsobiť 
rakovinu 

Karcinogenita Karcinogenita 
1A, 1B 

H350i Vdychovanie 
môže spôsobiť 
rakovinu 

Karcinogenita Karcinogenita 
2 

H351 Podozrenie, že 
spôsobuje rakovinu. 

Mutagenita pre 
zárodočné bunky 

Mutagenita 
1A, 1B 

H340 Môže 
spôsobovať genetické 
poškodenie 

Mutagenita pre 
zárodočné bunky Mutagenita 2 

H341 Podozrenie, že 
spôsobuje genetické 
poškodenie 

Reprodukčná 
toxicita 

Reprodukčná 
toxicita 1A, 
1B 

H360 Môže spôsobiť 
poškodenie plodnosti 
alebo nenarodeného 
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dieťaťa. 

Reprodukčná 
toxicita 

Reprodukčná 
toxicita 2 

H361 Podozrenie, že 
spôsobuje poškodenie 
plodnosti alebo 
nenarodeného dieťaťa 

 
Farbivá okrem toho nesmú obsahovať látky, ktoré sú úmyselne pridávanými zložkami a vyžadujú si 
označenie zmesi H-vetami podľa prílohy 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo spĺňajú kritériá 
súvisiacej klasifikácie. 
 

Toxicita pre 
špecifický cieľový 
orgán 
(jednorazová 
expozícia) 

STOT SE 1 H370 Spôsobuje 
poškodenie orgánov 

Toxicita pre 
špecifický cieľový 
orgán 
(jednorazová 
expozícia) 

STOT SE 2 H371 Môže spôsobiť 
poškodenie orgánov 

Toxicita pre 
špecifický cieľový 
orgán (opakovaná 
expozícia) 

STOT RE 1 

H372 Spôsobuje 
poškodenie orgánov pri 
dlhšej alebo opakovanej 
expozícii 

Toxicita pre 
špecifický cieľový 
orgán (opakovaná 

STOT RE 2 
H373 Môže spôsobiť 
poškodenie orgánov pri 
dlhšej alebo opakovanej 
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expozícia) expozícii 

 
Spotrebný materiál musí takisto zodpovedať požiadavkám v oblasti nebezpečných materiálov:  

• Nesmie obsahovať žiadne dodatočné látky zo zoznamu kandidátskych látok REACH vo väčšej 
koncentrácii ako 0,1 % (z celkovej hmotnosti). 

• Tonery a atrament nesmú obsahovať žiadnu úmyselne pridávanú ortuť, kadmium, olovo, nikel alebo 
zlúčeniny šesťmocného chrómu. Výnimkou sú komplexné zlúčeniny niklu s vysokou molekulovou 
hmotnosťou používané ako farbivá. 

• Toner a atrament nesmú obsahovať azofarbivá (farbivá alebo pigmenty), ktoré môžu uvoľňovať 
karcinogénne aromatické amíny vymenované v prílohe XVII a prílohe 8 nariadenia (ES) 1907/2006 
(nariadenie REACH). 

• Do tonerov alebo atramentu sa nesmú pridávať žiadne biocídy, pokiaľ sa nepredloží dokumentácia 
o účinnej látke pre konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov (výrobky typu 6) 
vymedzená v nariadení (EÚ) 528/2012 o biocídnych výrobkoch. Látky, ktorým bolo zamietnuté 
zahrnutie do zoznamu schválených látok v kategórii výrobkov typu 6, sa nesmú používať. 

• Optické valce nesmú obsahovať úmyselne pridávaný selén, olovo, ortuť alebo kadmium (alebo ich 
akékoľvek zlúčeniny). 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ako sú karty bezpečnostných údajov (KBÚ), ktorou sa 
dosvedčuje splnenie tejto požiadavky v súvislosti s ponúkanými výrobkami. Dokumentácia musí 
jednoznačne dosvedčovať splnenie každého hľadiska tohto kritéria. Dôkazom o zhode môžu byť 
skúšobné protokoly tretích strán alebo vlastné skúšky výrobcu, ktorými sa preukazuje absencia 
všetkých vylúčených látok vymenovaných v tomto kritériu.   
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené 
požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS19 Dizajn umožňujúci opätovné použitie/repasovanie 
Dizajn kaziet alebo nádobiek nesmie 
obmedzovať možnosť ich opätovného 
použitia/repasovania. Príklady 

Dizajn kaziet alebo nádobiek nesmie obmedzovať možnosť ich opätovného použitia/repasovania. 
Príklady typických prvkov, ktorými sa obmedzuje možnosť repasovania alebo ktorými sa presadzuje 
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typických prvkov, ktorými sa 
obmedzuje možnosť repasovania alebo 
ktorými sa presadzuje nevyužitie sú 
okrem iného: 

• vyhlásenia na kazete či nádobke 
alebo na obale, v ktorých sa uvádza 
alebo naznačuje, že výrobok nie je 
určený na repasovanie. 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť 
dokumentáciu, v ktorej sa výslovne 
prehlasuje, že kazety či nádobky nie sú 
koncepčne navrhnuté tak, aby 
obmedzovali možnosť opätovného 
použitia/repasovania.  
Zariadenia, ktoré majú príslušnú 
environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa 
budú považovať za vyhovujúce. 

nevyužitie sú okrem iného: 

• kazety alebo nádobky chránené patentmi alebo licenčnými zmluvami, ktoré obsahujú vyhlásenia 
zamerané na obmedzenie repasovania, 

• vyhlásenia na kazete či nádobke alebo na obale, v ktorých sa uvádza alebo naznačuje, že výrobok nie 
je určený na repasovanie. 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej sa výslovne prehlasuje, že kazety či nádobky nie sú 
koncepčne navrhnuté tak, aby obmedzovali možnosť opätovného použitia/repasovania, a v ktorej sa 
identifikuje, ako sa dosahuje súlad s uvedenými dvomi príkladmi.  
Zariadenia, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené 
požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

TS20 Kvalita spotrebného materiálu 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Všetky kazety či nádobky musia spĺňať všetky požiadavky najmenej jednej všeobecne uznávanej kvalitatívnej normy týkajúcej sa 
kaziet/nádobiek.  
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ktorá dosvedčuje, že kazety alebo nádobky spĺňajú požiadavky najmenej jednej uznávanej kvalitatívnej 
normy, ako sú normy série DIN 33870-1, série DIN 33870-2, série DIN 33871-1 alebo rovnocenné normy týkajúce sa repasovaných kaziet 
a nádobiek a normy série DIN 33871-2 alebo rovnocenné normy týkajúce sa nových kaziet a nádobiek. Zariadenia, ktoré majú príslušnú 
environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 
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TS21 Systém spätného odberu kaziet a nádobiek a registrácia OEEZ 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Toto kritérium by sa malo používať v spojení s doložkou o plnení zákazky CPC4. 
Musí sa zabezpečiť systém spätného odberu použitých kaziet a nádobiek bez akýchkoľvek nákladov pre verejného obstarávateľa s cieľom 
nasmerovať ich alebo ich diely na opätovné použitie alebo recykláciu materiálov.  
Uchádzač musí verejnému obstarávateľovi poskytnúť nádobky, ktoré sú vhodné na hromadné ukladanie použitých kaziet a nádobiek. 
Uchádzač môže plniť tieto povinnosti interne alebo prostredníctvom vhodnej organizácie tretej strany. 
Okrem toho je nutné predložiť dôkaz o registrácii OEEZ, pokiaľ ide o výrobu kaziet spadajúcich do pôsobnosti smernice o OEEZ (ak sa to 
uplatňuje). 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že bude zabezpečený systém spätného odberu kaziet a nádobiek. Kazety a nádobky, 
ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. V súvislosti 
s kazetami, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice o OEEZ, musí uchádzač predložiť dôkaz o registrácii výrobcu (t. j. registračné číslo OEEZ 
alebo osvedčenie o registrácii OEEZ alebo akýkoľvek dokument, ktorým sa dosvedčuje, že výrobca je v danej chvíli zaregistrovaný).  

Vysvetlivka: TS21 Systém spätného odberu kaziet a nádobiek a registrácia OEEZ 
Kazety do tlačiarne, ktoré obsahujú elektrické/elektronické diely a ich riadne fungovanie je závislé od elektrických prúdov alebo 
elektromagnetických polí, spĺňajú vymedzenie pojmu „elektrické a elektronické zariadenia“, a teda spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 
o OEEZ. 

 
6.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC5 Efektívnosť využívania elektrofotografického spotrebného materiálu z hľadiska hmotnosti 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Body musia byť udelené za elektrofotografický spotrebný materiál (kazety, nádobky a optické valce), ktorým sa minimalizuje využívanie 
materiálov na výdatnosť strán. Uchádzačovi, ktorý ponúka najvyššiu hodnotu celkovej efektívnosti využívania spotrebného materiálu v rámci 
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celého elektrofotografického spotrebného materiálu sa za každý model zobrazovacieho zariadenia môže prideliť najviac x bodov [spresní sa]. 
Efektívnosť využívania spotrebného materiálu je nutné vypočítať podľa rovnice uvedenej v TS17. Výsledky za každý spotrebný materiál je 
následne nutné sčítať a vypočítať celkovú hodnotu efektívnosti. Ak sa nakupuje rozličný spotrebný materiál, hodnota efektívnosti by sa mala 
rovnať priemernej hodnote všetkých dodávaných výrobkov. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť výsledky výpočtu efektívnosti využívania spotrebného materiálu z hľadiska hmotnosti spolu s dokumentáciou, v ktorej 
pri všetkých kazetách/nádobkách a všetkých samostatných optických valcoch používaných v príslušných elektrofotografických zobrazovacích 
zariadeniach uvedie tieto údaje: 

• výdatnosť strán (počet strán), 
• hmotnosť plne repasovaných kaziet/nádobiek, 
• hmotnosť samostatných optických valcov. 
Súčasťou dokumentácie môže byť vyhlásenie výrobcu alebo iné alternatívne dôkazné prostriedky poskytujúce potrebné informácie. 

AC6 Uľahčenie možnosti opätovného použitia/repasovania 
Uchádzačovi, ktorý ponúka spotrebný materiál spĺňajúci túto 
požiadavku sa môže prideliť najviac x bodov [spresní sa]: 

• Spotrebný materiál možno manuálne demontovať, ak je to 
potrebné, pomocou univerzálne dostupných nástrojov (napr. voľne 
dostupné hlavy skrutiek, kliešte alebo pinzety) s cieľom odstrániť 
opotrebované diely a doplniť toner alebo atrament. 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej sa vysvetľuje, ako je 
táto požiadavka splnená. 

Uchádzačovi, ktorý spĺňa najmenej jeden z týchto technických prvkov 
alebo postupov, sa môže prideliť najviac x bodov [spresní sa]:  
• spotrebný materiál je koncepčne navrhnutý tak, aby umožňoval 

opätovné použitie/repasovanie prostredníctvom technických prvkov 
podporujúcich repasovanie, konkrétne: 
 v spotrebnom materiáli sa nenachádza čip na ovládanie 

zobrazovacej funkcie, 
alebo 
 akýkoľvek nainštalovaný čip s funkciou, ktorá umožňuje úplné 

vynulovanie prostredníctvom zobrazovacieho zariadenia alebo 
sieťovo pripojeného počítača bez potreby dodatočných 
výrobkov; 

• OEM ponúka organizáciám, ktoré nie sú OEM, odkúpenie práv za 
primeranú cenu, s cieľom preprogramovať čip v spotrebnom materiáli 
tak, aby bola podporovaná úplná funkčnosť zobrazovacieho 
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zariadenia; 
• od chvíle, keď je spotrebný materiál po prvýkrát umiestnený na trh EÚ, 

sú na voľnom trhu dostupné náhradné čipy podporujúce úplnú 
funkčnosť zobrazovacieho zariadenia. 

Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej vysvetľuje, ktoré 
technické prvky alebo postupy uvedené skôr v texte boli uplatnené.  

AC7 Nakladanie s kazetami po skončení životnosti 
 (Toto kritérium by sa malo používať v spojení s doložkou o plnení 

zákazky CPC4) 
Body sa musia udeliť uchádzačovi, ktorý zabezpečuje službu 
opätovného použitia/repasovania a recyklácie použitých kaziet, ktoré si 
vyžadujú selektívne spracovanie podľa prílohy VII smernice o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) v prípade výrobkov, 
ktorým sa skončila životnosť, pričom verejnému obstarávateľovi 
nevznikajú žiadne náklady.  
Služby musia zahŕňať tieto činnosti: 
– zber, 
– demontáž s cieľom opätovného použitia, recyklácie a/alebo likvidácie 
komponentov. 
Uchádzač musí verejnému obstarávateľovi poskytnúť nádobky, ktoré sú 
vhodné na hromadné ukladanie použitých kaziet. 
Príprava na opätovné použitie, recykláciu a likvidáciu sa musí 
vykonávať v úplnom súlade s požiadavkami článku 8 a príloh VII a VIII 
smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (prepracované znenie). 
Dodávateľ môže plniť tieto povinnosti interne alebo prostredníctvom 
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vhodnej organizácie tretej strany.  
Ak sa služba poskytuje mimo EÚ, kde neplatí smernica o OEEZ, 
nakladanie s odpadovými komponentmi sa musí vykonávať za 
podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami tejto smernice [1].  
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť podrobné informácie o opatreniach týkajúcich 
sa zberu, prípravy na opätovné použitie/repasovanie a na 
recykláciu/likvidáciu. Súčasťou týchto informácií počas plnenia zákazky 
musí byť platný dôkaz o dodržiavaní pravidiel zo strany zariadení, ktoré 
sa budú využívať na nakladanie s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení (v príslušných prípadoch). 
Kazety, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a ktoré 
spĺňajú vymedzené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 
V čase zostavovania tohto dokumentu sa za schémy posudzovania 
zhody s týmito požiadavkami považovali tieto schémy: požiadavka 
WEEELABEX:2011 týkajúca sa „Spracovania OEEZ“; norma pre 
recyklátorov elektroniky týkajúca sa „Zodpovednej recyklácie“ 
(R2:2013); norma eStewards 2.0 týkajúca sa Zodpovednej recyklácie 
a opätovného použitia elektronických zariadení; 
austrálska/novozélandská norma AS/NZS 5377:2013 týkajúca sa 
„Zberu, uchovávania, prepravy a spracovania elektrických 
a elektronických zariadení po skončení životnosti“. 

 Vysvetlivka: C7 Nakladanie s kazetami po skončení životnosti 
 
[1] V čase zostavovania toto pracovného dokumentu Komisia plánovala 
prijať delegovaný akt, v ktorom sa ustanovia kritériá posudzovania 
rovnocenných podmienok. 
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6.4 Doložky o plnení zákazky 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

CPC4 Podávanie správ o opätovnom použití/recyklácii spotrebného materiálu  
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
V prípade hromadných zásielok (t. j. nie v prípade spätného zasielania jednotlivých položiek spotrebného materiálu) musí uchádzač predložiť 
záznamy o bezplatnom systéme spätného odberu použitého spotrebného materiálu, ktorého cieľom je nasmerovať tieto zariadenia alebo ich diely 
na opätovné použitie alebo recykláciu materiálov, pričom sa uprednostňuje opätovné použitie. 
Záznamy musia predovšetkým obsahovať tieto podrobnosti: 
– počet položiek spotrebného materiálu spätne odobratých od verejného obstarávateľa, 
– počet a typ dielov, podľa toho, čo sa uplatňuje, ktoré boli nasmerované na opätovné použitie/repasovanie, 
– počet a typ dielov, podľa toho, čo sa uplatňuje, ktoré boli nasmerované na recykláciu materiálov. 
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7 KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB 
 
7.1 Predmet 

Predmet 

Nákup tlačiarenských služieb s nízkym environmentálnym vplyvom počas celého životného cyklu 
 

7.2 Technické špecifikácie 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS22(a) Záväzok na opätovné použitie zobrazovacích zariadení  
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Uchádzači súhlasia, že plne funkčné zobrazovacie zariadenia, ktoré vlastní verejný obstarávateľ a nachádzajú sa v priestoroch obstarávateľa, 
musia byť ponechané na ďalšie používanie namiesto toho, aby sa nahradili novými výrobkami (podlieha to schváleniu verejného obstarávateľa).  
Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak sa celkovo inštaluje menej zobrazovacích zariadení. 
Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak dodávateľ predloží dôkaz, ktorým sa dosvedčuje, že nahradením existujúceho výrobku efektívnejším 
výrobkom/výrobkami by sa znížil celkový environmentálny vplyv. 
Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak dodávateľ predloží vhodnú argumentáciu, v ktorej stanoví, prečo nie je možné podporovať používanie 
starších zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť vyhlásenie o splnení tejto požiadavky. 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS22(b) Záväzok na opravu zobrazovacích zariadení  
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Dodávatelia súhlasia, že zobrazovacie zariadenia, ktoré prestanú fungovať počas plnenia zákazky, budú navrátené do plnohodnotnej prevádzky 
pomocou náhradných dielov (podlieha to schváleniu verejného obstarávateľa). Táto požiadavka sa nevzťahuje na: 
• zobrazovacie zariadenia, ktoré už nie sú schopné poskytovať potrebnú úroveň funkčnosti vymedzenú verejným obstarávateľom, 
• zobrazovacie zariadenia, ktoré nemožno prakticky navrátiť do plnohodnotnej prevádzky prostredníctvom výmeny nefungujúcich náhradných 
dielov v dôsledku nedostupnosti náhradných dielov alebo nadmerných nákladov, 
• situáciu, keď si verejný obstarávateľ želá znížiť celkový počet prevádzkovaných modelov zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť vyhlásenie o splnení tejto požiadavky. 

TS23 Dodávanie zobrazovacích zariadení spĺňajúcich kritériá GPP EÚ 
(v prípade, ak dodávka zobrazovacích zariadení bude súčasťou 
zákazky na tlačiarenské služby) 
Zobrazovacie zariadenia, ktoré uchádzač ponúka v rámci poskytovania 
tlačiarenských služieb, musia spĺňať základné technické špecifikácie, 
ktoré sú uvedené v oblasti 1 kritérií GPP EÚ pre zobrazovacie 
zariadenia. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

(v prípade, ak dodávka zobrazovacích zariadení bude súčasťou 
zákazky na tlačiarenské služby) 
Zobrazovacie zariadenia, ktoré uchádzač ponúka v rámci poskytovania 
tlačiarenských služieb, musia spĺňať komplexné technické špecifikácie, 
ktoré sú uvedené v oblasti 1 kritérií GPP EÚ pre zobrazovacie 
zariadenia. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS24(a) Dodávanie kopírovacieho a grafického papiera spĺňajúceho kritériá GPP EÚ 
(v prípade, ak dodávka kopírovacieho a grafického papiera bude 
súčasťou zákazky na tlačiarenské služby) 
Kopírovací a grafický papier, ktorý uchádzač ponúka v rámci 
poskytovania tlačiarenských služieb, musí spĺňať základné technické 
špecifikácie kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ pre 
kopírovací a grafický papier4. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

(v prípade, ak dodávka kopírovacieho a grafického papiera bude 
súčasťou zákazky na tlačiarenské služby) 
Kopírovací a grafický papier, ktorý uchádzač ponúka v rámci 
poskytovania tlačiarenských služieb, musí spĺňať komplexné technické 
špecifikácie kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ pre 
kopírovací a grafický papier4. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

TS24(b) Dodávanie spotrebného materiálu spĺňajúceho kritériá GPP EÚ 
(v prípade, ak dodávka zobrazovacích zariadení bude súčasťou 
tlačiarenských služieb) 
Spotrebný materiál, ktorý uchádzač ponúka v rámci poskytovania 
tlačiarenských služieb, musí spĺňať základné technické špecifikácie, 
ktoré sú uvedené v oblasti 2 kritérií GPP EÚ pre spotrebný materiál 
zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

(v prípade, ak dodávka zobrazovacích zariadení bude súčasťou 
tlačiarenských služieb) 
Spotrebný materiál, ktorý uchádzač ponúka v rámci poskytovania 
tlačiarenských služieb, musí spĺňať komplexné technické špecifikácie, 
ktoré sú uvedené v oblasti 2 kritérií GPP EÚ pre spotrebný materiál 
zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že 
výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

 

 
4Dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

AC8 Dodávanie opätovne použitých/repasovaných kaziet a nádobiek 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(v prípade, ak dodávka kaziet a nádobiek bude súčasťou tlačiarenských služieb) 
Body sa musia udeliť za záväzok poskytovať najvyšší percentuálny podiel opätovne použitých/repasovaných kaziet/nádobiek, ktoré spĺňajú 
základné technické špecifikácie uvedené v oblasti 2 kritérií GPP EÚ pre spotrebný materiál zobrazovacích zariadení. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť doplňujúce dokumenty, ktorými preukáže, že výrobky, ktoré sa dodajú, spĺňajú kritériá uvedené skôr v texte. 

AC9 Poskytovanie spravovaných tlačiarenských služieb 
 Body sa pridelia uchádzačom, ktorí ponúkajú poskytovanie 

spravovaných tlačiarenských služieb.  
Spravovanie tlačiarenských služieb pokrýva tieto oblasti: 
– posúdenie: ktoré zahŕňa preskúmanie existujúceho tlačiarenského 
prostredia organizácie a jeho cieľom je poskytnúť odporúčania na 
lepšiu správu zariadení, 
– optimalizácia: ktorá sa týka konsolidácie a racionalizácie zariadení 
a obchodných procesov s cieľom zostaviť komplexnú stratégiu 
spravovania tlačiarenských služieb, 
– správa: ktorá pozostáva zo systematických prehľadov, monitorovania 
dohôd o úrovni poskytovaných služieb a z diaľkovej správy. Jej cieľom 
je zlepšiť aktuálne procesy a pracovné postupy.  
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej sú podrobne opísané 
podmienky spravovaných tlačiarenských služieb.  
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Vysvetlivka: AC9 Poskytovanie spravovaných tlačiarenských 
služieb 
Spravované tlačiarenské služby sú vymedzené ako „aktívna správa 
a optimalizácia zariadení produkujúcich dokumenty a súvisiacich 
obchodných procesov“. 

 
7.4 Doložky o plnení zákazky  
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

CPC5 Podávanie správ o dodanom spotrebnom materiáli 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 (v prípade, ak dodávka spotrebného materiálu do zobrazovacích zariadení alebo kopírovacieho a grafického papiera bude súčasťou 
tlačiarenských služieb) 
Dodávateľ musí predložiť záznamy o poskytovaní spotrebného materiálu spresneného v TS o dodávaní spotrebného materiálu, podľa toho, čo sa 
uplatňuje, pokiaľ ide o: 
– kopírovací a grafický papier spĺňajúci kritériá GPP EÚ [TS24 (a)], 
– spotrebný materiál spĺňajúci kritériá GPP EÚ [TS24 (b)], 
– opätovne použité/repasované kazety/nádobky [AC5]. 
CPC6 Poskytovanie informácií o využití spotrebného materiálu 
 Poskytovanie tlačiarenských služieb musí zahŕňať zasielanie podrobnej 

štatistiky o využití spotrebného materiálu verejnému obstarávateľovi, 
a to pravidelne alebo na žiadosť verejného obstarávateľa počas doby 
platnosti zákazky na poskytovanie služieb. Informácie o využití 
spotrebného materiálu musia zahŕňať tieto informácie, podľa toho, čo 
sa uplatňuje: 
• spotreba papiera za každý model zobrazovacieho zariadenia v rámci 
existujúcich zariadení s uvedením: 
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─ počtu listov/roliek papiera a formátu (t. j. A4, A3 atď.), 

─ typu papiera (t. j. recyklovaný, z primárnych vlákien, gramáž 
atď.); 

• počet použitých kaziet alebo nádobiek za každý model 
zobrazovacieho zariadenia v rámci existujúcich zariadení; 
• výdatnosť strán na kazetu/nádobku/optický valec za každý model 
zobrazovacieho zariadenia v rámci existujúcich zariadení; 
• množstvo iného použitého spotrebného materiálu za každý model 
zobrazovacieho zariadenia v rámci existujúcich zariadení; 
• počet nových a repasovaných položiek spotrebného materiálu, ktoré 
boli použité; 
• počet monochromatických a farebných (podľa farebných typov) 
položiek spotrebného materiálu, ktoré boli použité; 
• počet položiek spotrebného materiálu (podľa typov), ktoré boli 
predčasne porušené alebo zničené pred doručením. 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, ktorá obsahuje vymenované 
informácie.  
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CPC7 Poskytovanie environmentálnych informácií počas plnenia zákazky na služby 
 Počas plnenia zákazky sa na žiadosť verejného obstarávateľa musia 

v rámci poskytovania služieb poskytnúť tieto informácie: 
Podrobnosti o spravovaní zobrazovacích zariadení a súvisiacich 
komponentov po skončení životnosti. Tieto informácie musia zahŕňať: 
• prvotné miesto určenia výrobkov po skončení životnosti; 
• potvrdenie, že poskytovatelia služieb po skončení životnosti majú 
platné a aktuálne certifikáty o dodržiavaní noriem v oblasti recyklácie 
od nezávislých certifikačných orgánov; 
• počet výrobkov zaslaných na: 
  • opätovné použitie, 
  • repasovanie, 
  • recykláciu, 
  • iné možnosti po skončení životnosti (spresní sa – napr. energetické 
zhodnocovanie, skládkovanie). 
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej potvrdzuje, že počas 
plnenia zákazky budú na žiadosť verejného obstarávateľa poskytované 
požadované environmentálne informácie. 
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8 HORIZONTÁLNE KRITÉRIÁ GPP EÚ  

8.1 Predmet 

Predmet 

Nákup zobrazovacích zariadení 
Nákup spotrebného materiálu (kazety a nádobky) 
Nákup tlačiarenských služieb 

 
8.2 Technické špecifikácie  
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS25(a) Zaručené zabezpečovanie spotrebného materiálu počas plnenia zákazky 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(vzťahuje sa na výberové konania, do ktorých je zahrnuté obstarávanie spotrebného materiálu) 
Uchádzač musí počas plnenia zákazky zaistiť zabezpečovanie spotrebného materiálu pre všetky zobrazovacie zariadenia, ktoré sú ponechané na ďalšie 
používanie.  
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť vyhlásenie o splnení tohto kritéria. 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 

TS25(b) Zaručené zabezpečovanie náhradných dielov počas plnenia zákazky 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
(vzťahuje sa na výberové konania, do ktorých je zahrnuté obstarávanie opravárenských služieb) 
Počas plnenia zákazky musia tieto služby zahŕňať zabezpečovanie náhradných dielov pre všetky existujúce nainštalované zobrazovacie zariadenia, 
ktoré sú ponechané na ďalšie používanie.  
Overovanie:  
Uchádzač musí predložiť dokumentáciu, v ktorej sa potvrdzuje, že počas plnenia zákazky sa budú zabezpečovať náhradné diely pre všetky existujúce 
nainštalované zobrazovacie zariadenia, ktoré sú ponechané na ďalšie používanie. 

TS26 Pokyny pre používateľov o riadení environmentálnych aspektov a vplyvov 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Výrobca je povinní poskytnúť osobné alebo online školenie o tom, ako čo najviac využívať environmentálne vlastnosti daného zobrazovacieho 
zariadenia a tiež musia byť ponúknuté najlepšie postupy týkajúce sa používania súvisiaceho spotrebného materiálu. Prípadne sa môžu poskytnúť 
usmernenia o riadení environmentálnych aspektov a vplyvov, pričom príslušné pokyny budú zahrnuté do používateľskej príručky ako samostatná časť 
a/alebo sú dostupné v digitálnej podobe na webovom sídle výrobcu.  
Všetky zvolené možnosti by sa mali zameriavať najmenej na tieto prvky: funkcie správy papiera, funkcie energetickej efektívnosti, efektívnejšie 
používanie a správa spotrebného materiálu po skončení životnosti.  
Overovanie: 
Výrobky, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1, a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. Akceptujú sa 
aj iné primerané dôkazy o tom, že uvedená doložka bude splnená, napríklad vyhlásenie poskytnuté výrobcom pri dodaní zariadenia. 
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9 NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
Analýza nákladov na životný cyklus (LCC) je metóda na posúdenie celkových nákladov na 
produkt alebo službu, ktoré sa skúmajú. Zohľadňujú sa v nej všetky náklady súvisiace 
s nákupom a používaním a údržbou tejto skupiny výrobkov alebo služieb a s likvidáciu 
akéhokoľvek odpadu, ktorý pri tom vznikne. Cieľom LCC je odhadnúť celkové náklady na 
projektové alternatívy a vybrať možnosť, ktorou sa zabezpečí, že nákupom a/alebo službami, 
ktoré sa v rámci danej alternatívy budú poskytovať, sa dosiahnu najnižšie celkové náklady 
zodpovedajúce jej kvalite alebo fungovaniu. LCC je potrebné vykonať v skorej fáze 
nákupného procesu. Využitie LCC v rámci postupov GPP môže pomôcť pri určovaní 
najnižších nákladov na hodnotené ponuky. LCC pomôže subjektom verejného sektora 
posúdiť náklady na obstaranie výrobku alebo služieb (napr. náklady na suroviny a výrobné 
náklady), ale takisto aj iné náklady, ktoré zvyčajne musí vymedziť a vypočítať nákupca 
(napr. náklady na údržbu, prevádzkové náklady, náklady na likvidáciu a recykláciu atď.). 
Tieto druhy nákladov by mali byť pripočítané k predajnej cene s cieľom zostaviť komplexný 
odhad nákladov na životný cyklus výrobku alebo služby. V LCC sa navyše posudzujú 
environmentálne externality spôsobené výrobkom alebo službou počas životného cyklu, ak je 
možné vyčísliť ich hodnotu v peniazoch. Pomocou LCC možno získať dôkladnejší prehľad 
o nákladoch na službu v jednotlivých fázach jej životného cyklu, napríklad vrátane nákladov 
na spotrebný tovar, príslušenstvo a zariadenia, a zároveň vrátane nákladov na prevádzku 
služby (napr. spotreba energie počas chodu zariadenia) a mzdových nákladov. V smernici 
2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní sú vymedzené náklady, na ktoré je nutné prihliadať 
v rámci ekonomickej analýzy nákupu, ktorý sa má vykonať. Prostredníctvom zeleného 
verejného obstarávania môžu subjekty verejného sektora poskytnúť priemyslu skutočné 
stimuly na vývoj zelených technológií. V niektorých sektoroch služieb to môže mať 
mimoriadne veľký vplyv, pretože verejní obstarávatelia ovládajú veľkú časť trhu (napr. 
energeticky hospodárne budovy, verejná doprava, správa zariadení). Ak berieme do úvahy 
náklady na celý životný cyklus, zeleným verejným obstarávaním možno ušetriť peniaze, 
a súčasne má menší vplyv na životné prostredie. Ak sa nakupuje uvážene, možno ušetriť 
materiály a energiu, znížiť odpad a znečistenie a podporovať udržateľné vzorce správania. 
V predbežnej správe8 sa vypočítali náklady na životný cyklus zobrazovacích zariadení 
s cieľom získať prehľad o najvýznamnejších nákladoch pre verejných obstarávateľov.  
Posudzovali sa tieto náklady: 

1. náklady na nákup; 
2. prevádzkové náklady týkajúce sa prevádzky (t. j. náklady na elektrickú energiu, 

papier a na kazety s tonerom/atramentovou náplňou); 
3. prevádzkové náklady týkajúce sa opráv a údržby;  
4. náklady po skončení životnosti. 

Náklady na inštaláciu sa považovali za zanedbateľné. Napriek tomu, že väčšie zariadenia si 
vyžadujú profesionálnu inštaláciu, miera nákladov na tento úkon je aj tak okrajová oproti 
cene zariadenia.  
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia existujú na trhu v rôznych veľkostiach a spájajú sa 
s rozličnými obstarávacími a prevádzkovými nákladmi. Pri zbere údajov boli identifikované 
tri veľkosti na základe rýchlosti tlače, ktoré sú znázornené v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1. Kategórie tlačiarní a multifunkčných zariadení podľa veľkosti (vymedzenej na základe 
rýchlosti tlače) 

Veľkosť zariadenia Rýchlosť tlače  

(počet strán za minútu – ppm) 

Malé 1 – 20 

Stredné 21 – 40 

Veľké > 40 
 

Okrem toho sú ceny a náklady tiež veľmi odlišné v závislosti od toho, či je tlač farebná alebo 
monochromatická. Preto boli údaje o nákladoch rozdelené nielen v závislosti od veľkosti 
zariadenia, ale aj v závislosti od typu tlače. 
 

1. Náklady nákup: 
Náklady na nákup zobrazovacích zariadení sa môžu líšiť v závislosti od technológie, značky 
a funkcií. Pohybujú sa od menej ako 100 EUR za malé atramentové tlačiarne po 10 000 EUR 
za veľké multifunkčné zariadenia.  
 

2. Prevádzkové náklady týkajúce sa prevádzky zariadení: 
Prevádzkové náklady týkajúce sa prevádzky zobrazovacieho zariadenia zvyčajne pozostávajú 
z nákladov na elektrickú energiu a nákladov na spotrebný materiál, ako je papier, kazety 
s tonerom alebo atramentovou náplňou.  

• Elektrická energia: Predpokladaná cena elektrickej energie pre kancelárie v EÚ-28 
v roku 2015 bola 0,2087 EUR za 1 kWh5. 

• Spotrebný materiál: 
Papier: Na základe maloobchodných cien 20 výrobcov sa náklady na papier 
stanovili na 0,042 EUR za list papiera vo formáte A4 a 0,062 EUR za list 
papiera vo formáte A3. 
Kazety: Náklady na kazety s tonerom alebo atramentovou náplňou sa výrazne 
líšia podľa typu a kapacity. Malé laserové a atramentové tlačiarne zvyknú 
vykazovať najvyššiu cenu v eurách za jeden vytlačený list, zatiaľ čo veľké 
laserové multifuknčné zariadenia zvyknú vykazovať najnižšiu cenu. 
V zozbieraných údajoch možno pozorovať rozdiely medzi cenami farebných 
a monochromatických kaziet (pozri tabuľku 2). 

 
5Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Ceny a náklady na energiu v Európe, strana 5. 

Dostupná na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0769&qid=1596619855548&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0769&qid=1596619855548&from=EN
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Tabuľka 2. Zozbierané údaje o cenách kaziet s tonerom a atramentovou náplňou do multifunkčných 
zariadení a tlačiarní 

Technológia 
tlače 

Výrobca 
kaziet 

Farebná/mo
nochromatic
ká kazeta 

Cenové 
rozpätie 
(EUR) 

Rozpätie 
výdatnosti 
(počet 
strán/životno
sť) 

Náklady 
podľa 
rozpätia 
strán (EUR) 

Laserová OEM Čierna 49 – 269 1 400 –
 50 000 

0,002 – 0,054 

Farebná 67 – 326 1 000 –
 55 000 

0,002 – 0,067 

Repasovaná Čierna 26 – 67 1 000 –
 44 000 

0,002 – 0,050 

Farebná 20 – 105 1 000 –
 38 000 

0,002 – 0,021 

Atramentová OEM Čierna 6 – 37 300 – 2 500 0,011 – 0,058 

Farebná 24 – 26 1 020 – 1 500 0,017 – 0,024 

Repasovaná Čierna 9 – 20 560 – 1 200 0,017 – 0,032 

Farebná neuplatňuje 
sa6 

neuplatňuje sa neuplatňuje sa 

 

3. Prevádzkové náklady týkajúce sa opráv a údržby:  
Priemerné náklady na jednu opravu zistené prostredníctvom sekundárneho prieskumu („od 
stola“) dosahovali približne 52 EUR. Náklady sa pohybovali od 34 EUR po 78 EUR.  
 
4. Náklady po skončení životnosti:  
Náklady po skončení životnosti môžu zahŕňať náklady na likvidáciu zobrazovacích zariadení, 
náklady na nákup služieb od recyklačných spoločností alebo náklady na dopravu do 
recyklačných staníc alebo staníc OEEZ. Keďže väčšinu kancelárskych zariadení možno 
relatívne jednoducho odinštalovať, náklady na vyraďovanie z prevádzky sa považovali za 
zanedbateľné. V závislosti od krajiny EÚ sa môžu tieto náklady pohybovať od 80 EUR plus 
DPH po vyššie sumy podľa počtu jednotiek manuálnej práce a dopravnej kapacity7.  
 
Vzhľadom na všetky informácie uvedené skôr v texte sa celkové náklady na životný cyklus 
vypočítali na základe priemerného počtu výtlačkov za mesiac od 2 500 do 25 000 v prípade 
malých, stredných a veľkých výrobkov. Výsledky sú predstavené v predbežnej správe8.  
Na nasledujúcom obrázku sú znázornené výsledky za 8 000 priemerných výtlačkov za 
mesiac. Predpokladaná celková životnosť zobrazovacích zariadení sa stanovila na 6 rokov 
v prípade laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení a 4 roky v prípade atramentových 

 
6 neuplatňuje sa = pri zbere údajov o cenách neboli dostupné údaje o kazetách, ktoré sú kompatibilné s multifunkčnými zariadeniami/tlačiarňami 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, navštívené v júli 2017. 

8 Predbežná správa o GPP EÚ pre zobrazovacie zariadenia Dostupná na adrese:  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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tlačiarní, multifunkčných zariadení a skenerov. V nákladoch na životný cyklus zobrazovacích 
zariadení prevládajú náklady na papier, a v prípade malých zariadení aj náklady na toner. 

 

Obrázok 1. Celkové náklady na životný cyklus výrobku pri odhadovaných 8 000 výtlačkoch za mesiac 
 

Európska komisia vyvinula súbor nástrojov na výpočet LCC pre jednotlivé sektory s cieľom 
uľahčiť používanie LCC verejnými obstarávateľmi. Zámerom nástroja je podporovať 
a uľahčovať široké uplatňovanie nákladov na životných cyklus (LCC) zo strany verejných 
obstarávateľov v Európskej únii, aby boli organizácie schopné prijímať nákladovo 
efektívnejšie rozhodnutia vo svojich postupoch verejného obstarávania. 
Príručka a nástroj na výpočet LCC pre sektor zobrazovacích zariadení sú dostupné na: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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