
SK   SK 

 

 
EURÓPSKA 
KOMISIA 

V Bruseli 20. 12. 2017 
SWD(2017) 484 final 

 

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE 

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre náterové farby, laky a vodorovné 
dopravné značenie 

 

 



 

1. 

 

 

 

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre náterové farby, laky a vodorovné dopravné 
značenie 

 
1 ÚVOD 
 
Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ sú navrhnuté s cieľom uľahčiť orgánom verejnej moci nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým 
environmentálnym vplyvom. Používanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby sa dali, ak to daný orgán považuje za 
vhodné, (čiastočne alebo úplne) zaradiť do jeho súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. Orgánom verejnej moci sa odporúča, aby si 
pred zverejnením súťaže preskúmali dostupné ponuky výrobkov, služieb a prác, ktoré plánujú nakupovať na trhu, na ktorom pôsobia. V tomto 
dokumente je uvedený zoznam kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ vypracovaných pre skupinu výrobkov náterových farieb, lakov 
a vodorovného dopravného značenia. Sprievodná technická správa obsahuje podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie 
informácie. 
 
Kritériá sú rozdelené na kritériá výberu, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky týkajúce sa plnenia zákazky. Ide o dva 
typy kritérií: 
 

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

• komplexné kritériá– ktoré zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a sú určené orgánom, ktoré chcú 
intenzívnejšie podporovať environmentálne a inovačné ciele. 

Spojenie „to isté platí pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza vtedy, ak sú kritériá rovnaké pre obe úrovne ambícií. 
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V niektorých prípadoch môže byť z technických príčin potrebná náterová farba, ktorá nespĺňa požiadavky kritérií zeleného verejného 
obstarávania, napríklad pri reštaurovaní historickej budovy s cieľom zachovať pôvodný charakter natieraného povrchu. V takých prípadoch by 
mal obstarávateľ na základe odborného posudku zhodnotiť osobitné potreby a dostupnosť alternatívnych riešení a v prípade potreby môže 
rozhodnúť, že na obstarávania náterových farieb alebo maliarskych služieb sa požiadavky zeleného verejného obstarávania nevzťahujú. Na 
zistenie, či sú dostupné alternatívy s vhodnými požiadavkami na vlastnosti, je možné využiť prieskumy trhu.  
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1.1. Vymedzenie a rozsah výrobkov 
 
Skupina výrobkov pozostáva z dvoch rôznych podskupín výrobkov: „náterové farby a laky“ a „vodorovné dopravné značenie“. 
 
Do podskupiny „náterové farby a laky“ (nazývanej aj „náterové farby“) patria vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky, moridlá na drevo 
a príbuzné výrobky vymedzené v ďalšej časti, na použitie profesionálnymi používateľmi (nie na priemyselné použitie). 
 
Medzi náterové farby a laky patria okrem iného: 

• podlahové náterové farby, 
• výrobky, ktoré predajcovia farebne tónujú na žiadosť profesionálnych dekoratérov, 
• tónovacie systémy, 
• dekoratívne náterové farby v podobe tekutiny alebo pasty, ktoré môžu byť vopred pripravené, zafarbené alebo vyrobené výrobcom tak, 

aby uspokojili potreby spotrebiteľov, vrátane náterových farieb na drevo, moridiel na drevo a krytiny, náterových látok na murivá 
a vrchných náterových látok na kovy a podkladových náterov takýchto systémov výrobkov, ako sú vymedzené v bode 1.1 
písm. d a v bode 1.1 písm. g) prílohy I k smernici 2004/42/ES1. 

 
Do podskupiny „vodorovné dopravné značenie“ patria výrobky ako náterové farby alebo štrukturálne plastové systémy, ktoré sa nanášajú na 
povrchy ciest na vymedzenie dopravných pruhov, odstavných pruhov a zobrazenie dopravných značiek, ako aj na zvýšenie priľnavosti a nočnej 
odrazivosti v podmienkach sucha, vlhka a dažďa. Vo všeobecnosti sa skladajú z pigmentovaného materiálu na značenie ciest a zo sklenených 
perličiek, ktoré spoločne môžu alebo nemusia vytvárať film na podklade. Do rozsahu výrobkov vodorovného dopravného značenia patria aj 
pásky, vopred tvarované plastové vodorovné dopravné značenie nanášané za studena alebo vopred tvarované plastové vodorovné dopravné 
značenie nanášané za tepla s posypovými materiálmi alebo bez nich, ako aj základné náterové farby a lepidlá potrebné na nanášanie materiálu 
vodorovného dopravného značenia. 
 
Do tejto skupiny výrobkov nepatria: 

                                                      
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických 

rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES. 
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• antivegetatívne náterové látky, 
• výrobky na ochranu dreva, 
• náterové látky na konkrétne priemyselné a profesionálne použitie vrátane veľmi odolných náterových látok, 
• práškové povlaky, 
• náterové systémy tvrditeľné UV žiarením, 
• náterové farby určené predovšetkým pre vozidlá, 
• výrobky, ktorých základnou funkciou nie je vytváranie filmu na podklade, napr. oleje a vosky (s výnimkou určitých systémov 

vodorovného dopravného značenia), 
• priesvitné chemické podlahové náterové látky využívajúce reaktívne živice ako spojivá pre hrubé krycie vrstvy na priemyselných 

podlahách, 
• mechanické prvky značenia, ako napríklad odrazky („dopravné gombíky“). 

 
Na podporu pri uplatňovaní uvedených kritérií sú k dispozícii tieto vymedzenia výrobkov: 
 
„Náterová farba“ je pigmentovaný náterový materiál v podobe tekutiny alebo pasty, ktorý po nanesení na podklad vytvorí nepriesvitný film 
s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami. 
 
„Dekoratívne náterové farby a laky“ sú náterové farby a laky, ktoré sa nanášajú na budovy, ich obklady a inštalácie a sú určené na dekoratívne 
a ochranné účely. Aj keď z ich povahy vyplýva, že majú najmä dekoratívnu funkciu, plnia aj ochrannú úlohu. 
 
„Náterové látky na murivo“ sú náterové látky, ktoré vytvárajú dekoratívny a ochranný film pri použití na betóne, tehlovom murive, murive 
z tvárnic, jednoduchej omietke, betóne s kremičito-vápenatým cementom alebo na cemente vystuženom sklenými vláknami. Sú určené 
predovšetkým na vonkajšie použitie, ale môžu sa použiť aj vo vnútorných priestoroch alebo na podhľadoch a balkónových stropoch. 
 
„Lak“ je číry náterový materiál, ktorý po nanesení na podklad vytvorí stály priesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými 
technickými vlastnosťami. 
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„Moridlo na drevo“ (lazúra) je náterová látka vytvárajúca priesvitný alebo polopriesvitný film (spravidla s využitím iného než bieleho 
pigmentu), ktorý slúži na dekoráciu a ochranu dreva proti zvetrávaniu, čo umožňuje ľahkú údržbu. 
 
„Tónovací systém“ je metóda prípravy pigmentových náterových farieb zmiešaním „základnej farby“ s farebnými odtieňmi. 
 
Ďalšie pomocné technické vymedzenia sú uvedené v prílohe 1. 
 

1.2. Vymedzenie a rozsah zákaziek na uskutočnenie stavebných prác 
 
Kritériá sa týkajú aj súvisiacich zákaziek na uskutočnenie maliarskych prác a prác nanášania vodorovného dopravného značenia. Môže ísť 
o jednorazové zákazky, následné zákazky na vyžiadanie ako súčasť rámcových zmlúv, ako aj dlhodobé zákazky na pravidelné maliarske služby. 
Všetky zákazky musia byť založené na používaní náterových výrobkov vymedzených v rozsahu tejto skupiny výrobkov. V rozsahu uvedených 
kritérií sa zákazky vymedzujú takto: 
 
„Maliarske práce“ znamenajú, že dodávatelia, zvyčajne označovaní za „maliarov a dekoratérov“, priamo vykonávajú maľovanie vnútorných 
alebo vonkajších povrchov v rámci jednorazových zákaziek, následných zákaziek na vyžiadanie alebo pravidelných zákaziek vrátane 
priebežných prác údržby a opráv. 
 
„Práce nanášania vodorovného dopravného značenia“ znamenajú, že dodávatelia, zvyčajne označovaní za „pracovníkov zabezpečenia 
vodorovného dopravného značenia“, priamo vykonávajú nanášanie vodorovného dopravného značenia v rámci jednorazových alebo 
pravidelných zákaziek vrátane prác údržby a opráv. 
 

1.3. Všeobecná poznámka k overovaniu 
 
V prípade viacerých kritérií sa ako prostriedok na overenie navrhuje predloženie skúšobných protokolov. Pre každé kritérium sú určené príslušné 
metódy skúšania. Orgán verejnej moci má rozhodnúť, v ktorej fáze sa majú poskytnúť výsledky týchto skúšok. Vo všeobecnosti zrejme nie je 
nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby hneď na začiatku predložili výsledky skúšok. V záujme zníženia záťaže uchádzačov a orgánov 
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verejnej moci by sa pri predložení ponúk mohlo za dostatočné považovať vlastné vyhlásenie. Okrem toho existujú rôzne možnosti v súvislosti 
s tým, či a kedy by sa tieto skúšky mohli vyžadovať: 

a) Vo fáze predkladania ponúk: 

V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru 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, potom: 

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

ii) ak sa spôsob overenia týka kritéria na vyhodnotenie ponúk, odobrali by sa dodatočné body pridelené ponuke a poradie 
uchádzačov by sa prepočítalo s uplatnením všetkých súvisiacich dôsledkov. 

Prostredníctvom skúšobného protokolu sa overí, či skúške na určité požiadavky bola podrobená vzorka výrobku, a nie položky skutočne 
dodané v rámci zákazky. V prípade rámcových zmlúv sa situácia môže líšiť. Tento scenár sa ďalej rozoberá v bode b). 

b) Počas plnenia zákazky: 

Výsledky skúšok by sa mohli vyžadovať vo vzťahu k jednej alebo viacerým položkám dodaným na základe zákazky, či už vo 
všeobecnosti, alebo v prípade podozrenia, že vyhlásenia sú nepravdivé. To je obzvlášť dôležité v prípade rámcových zmlúv, v ktorých 
nie je stanovená počiatočná objednávka. 
 
Odporúča sa, aby sa do zmluvy zahrnuli doložky výslovne venované plneniu zákazky. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný 
obstarávateľ má kedykoľvek počas trvania zákazky právo vykonať náhodné overovacie skúšky. V prípade, že z výsledkov skúšok 
vyplynie, že dodané výrobky nespĺňajú kritériá, verejný obstarávateľ bude mať následne právo uplatniť sankcie a možnosť ukončiť 
zmluvu. Niektoré orgány verejnej moci uvádzajú podmienky, v ktorých sa stanovuje, že ak výrobok na základe skúšok spĺňa ich 
požiadavky, výdavky na skúšanie musí uhradiť orgán verejnej správy, ale ak výrobok dané požiadavky nespĺňa, náklady musí uhradiť 
dodávateľ. 
 
Pokiaľ ide o rámcové dohody, bod, v ktorom sa požaduje predloženie dôkazov, závisí od konkrétneho nastavenia zmluvy: 
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i) v prípade rámcových dohôd s jedným prevádzkovateľom, kde sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, určujú pri uzavretí 
rámcovej dohody a počet jednotiek sa určuje neskôr, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri jednorazových zákazkách na dodanie 
tovaru, ktoré už boli opísané, 

ii) v prípade rámcových dohôd, v ktorých sa predbežne vyberie viacero potenciálnych dodávateľov a následne sa zorganizuje 
výberové konanie pre predbežne vybraných uchádzačov, tí budú možno v tejto počiatočnej fáze predbežného výberu musieť iba 
preukázať svoju schopnosť dodávať výrobky, ktoré spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky stanovené v rámcovej dohode. 
V prípade súvisiacich následných zákaziek (alebo objednávok) na vyžiadanie, ktoré sa zadávajú na základe súťaže medzi 
predbežne vybranými dodávateľmi, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako v uvedených bodoch a) a b), ak je v rámci súťaže potrebné 
preukázať ďalšie požiadavky. Ak sa o výsledku súťaže rozhoduje len na základe ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia 
zákazky. 

Dôležité je zdôrazniť aj možnosť uchádzačov poskytnúť overenie prostredníctvom environmentálnej značky EÚ alebo inej relevantnej 
environmentálnej značky spĺňajúcej rovnaké stanovené požiadavky. V takom prípade by sa požadovalo overenie na základe rovnakého 
prístupu, aký bol uvedený pre výsledky skúšok. 
 
Je potrebné si tiež uvedomiť, že podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia akceptovať aj iné vhodné 
dôkazové prostriedky. Mohla by medzi ne patriť aj technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup 
k skúšobným protokolom alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. Podmienkou je, že za chýbajúcu dostupnosť 
nenesie zodpovednosť dotknutý hospodársky subjekt a že dotknutý subjekt týmto preukáže, že práce, tovar alebo služby, ktoré poskytuje, 
spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia 
zákazky. V prípade odkazu na osvedčenie/skúšobný protokol vypracované osobitným orgánom posudzovania zhody pri vykonaní skúšok 
verejní obstarávatelia akceptujú aj osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania. 
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2 HLAVNÉ VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Hlavné vplyvy náterových farieb a lakov na životné prostredie sú spojené s ich výrobou. Množstvo použitej náterovej farby je preto dôležitým 
faktorom, rovnako ako množstvo odpadu a nepoužitej náterovej farby a tiež životnosť farebného náteru, kým nie je potrebné naniesť novú vrstvu 
farby. 

Pokiaľ ide o zložky náterovej farby, významný vplyv na životné prostredie má výroba rozpúšťadiel, spojív a TiO2 (biely pigment) počas 
získavania surovín a výroby náterovej farby. Náterové farby na báze rozpúšťadiel majú väčší celkový vplyv na životné prostredie než náterové 
farby na báze vody. Nebezpečné funkčné prísady v náterovej farbe, ako sú konzervačné prostriedky, plastifikátory, pigmenty a plnidlá, môžu 
mať širokú škálu dôsledkov pre ľudské zdravie a životné prostredie. 

V prípade vodorovného dopravného značenia majú sklenené perličky pridávané do náterovej farby tiež výrazné vplyvy na životné prostredie 
spojené s ich výrobou, predovšetkým v súvislosti s energiou spotrebovanou na vytváranie perličiek. Problematické môžu byť aj kontaminanty 
obsiahnuté v skle, ako je napríklad arzén, vzhľadom na rozptyl perličiek v životnom prostredí. Výrazný vplyv na celkový účinok týchto 
produktov na životné prostredie má aj trvácnosť vodorovného dopravného značenia. 
 

Hlavné environmentálne aspekty  Prístup založený na zelenom verejnom obstarávaní 

• Výroba rozpúšťadiel, spojív a TiO2 
• Výroba sklenených perličiek pre vodorovné 

dopravné značenie 
• Nebezpečné funkčné prísady 
• Trvácnosť výrobku 
• Odpad vznikajúci z nepoužitých výrobkov 

 • Minimalizovať vplyv výroby zameraním sa na 
konkrétne zložky a ich dávkovanie 

• Obmedzovať nebezpečné vlastnosti celkového 
zloženia 

• Podporovať používanie trvácnych náterových 
farieb a trvácneho vodorovného dopravného 
značenia 

• Motivovať k minimalizácii plytvania výrobkom, 
a teda aj k jeho opätovnému používaniu 
a recyklácii 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať poradie ich dôležitosti. 
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Podrobné informácie o náterových farbách, vodorovnom dopravnom značení a súvisiacich zákazkách vrátane informácií o súvisiacich právnych 
predpisoch, normách a technických zdrojoch používaných ako dôkazy, sú uvedené v technickej správe. 
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3 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ PRE NÁTEROVÉ FARBY, LAKY 
A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

3.1 Náterové farby a laky 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Nákup náterových farieb a lakov s menším vplyvom na životné prostredie 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Zloženie náterovej farby 
2.  

1.1. Obsah bieleho pigmentu 
(Táto požiadavka sa nevzťahuje na priehľadné a polopriehľadné náterové 
látky) 
 
Náterové farby musia mať obsah bieleho pigmentu (biele anorganické 
pigmenty s indexom lomu vyšším ako 1,8) na m2 suchého filmu rovný alebo 
nižší než: 
• 38 g/m2 pre vnútorné náterové farby, s výnimkou náterových farieb na 

vnútorné steny spĺňajúcich požiadavku odolnosti proti oderu za mokra 
triedy 1, pre ktoré platí hodnota 40 g/m2, 

• 40 g/m2 pre všetky vonkajšie náterové farby. 
 
Podkladové náterové farby a základné náterové farby musia mať obsah 
bieleho pigmentu (biele anorganické pigmenty s indexom lomu vyšším 
ako 1,8) na m2 suchého filmu rovný alebo nižší než 25 g/m2. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne dokumentáciu týkajúcu sa zloženia náterovej farby, 
preukazujúcu obsah bieleho pigmentu. V prípade potreby sa odolnosť proti 
oderu za mokra triedy 1 preukáže na základe protokolu o skúške vykonanej 

1.1. Obsah bieleho pigmentu 
(Táto požiadavka sa nevzťahuje na priehľadné a polopriehľadné náterové 
látky) 
 
Náterové farby musia mať obsah bieleho pigmentu (biele anorganické 
pigmenty s indexom lomu vyšším ako 1,8) na m2 suchého filmu rovný alebo 
nižší než: 
• 36 g/m2 pre vnútorné produkty, s výnimkou náterových farieb 

na vnútorné steny vykazujúcich odolnosť proti oderu za mokra triedy 1, 
pre ktoré platí hodnota 40 g/m2, 

• 38 g/m2 pre vonkajšie náterové farby. 
 
Podkladové náterové farby a základné náterové farby musia mať obsah 
bieleho pigmentu (biele anorganické pigmenty s indexom lomu vyšším 
ako 1,8) na m2 suchého filmu rovný alebo nižší než 25 g/m2. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne dokumentáciu týkajúcu sa zloženia náterovej farby, 
preukazujúcu obsah bieleho pigmentu. V prípade potreby sa odolnosť proti 
oderu za mokra triedy 1 preukáže na základe protokolu o skúške vykonanej 
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podľa normy EN 13300 s použitím metódy EN ISO 11998 (stanovenie 
čistiteľnosti a odolnosti proti oderu). 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 

podľa normy EN 13300 s použitím metódy EN ISO 11998 (stanovenie 
čistiteľnosti a odolnosti proti oderu). 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
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1.2. Obsah prchavých organických zlúčenín  
 
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín nesmie prekročiť limitné 
hodnoty uvedené v tabuľke 1. 
Obsah prchavých organických zlúčenín sa určuje pre výrobok pripravený 
na použitie a musí zahŕňať všetky odporúčané prísady pred použitím, 
napríklad farbivá a/alebo riedidlá. 
 
Tabuľka 1 Limitné hodnoty obsahu prchavých organických zlúčenín 

Opis výrobku (s označením podkategórie podľa 
smernice 2004/42/ES) 

Limitné 
hodnoty 

prchavých 
organickýc
h zlúčenín  

(g/l vrátane 
vody) 

a) matné na vnútorné steny a stropy (lesk  
< 25 pri 60°)  

15. 

b) lesklé na vnútorné steny a stropy (lesk > 25 
pri 60°)  

60. 

c) na vonkajšie steny z minerálnych substrátov  30. 
d) interiérové/exteriérové farby na armatúry a 

nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu  
90. 

e) interiérové laky na armatúry a moridlá na 
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na 
drevo  

75. 

e) exteriérové laky na armatúry a moridlá na 
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na 
drevo 

90. 

f) tenkovrstvové interiérové a exteriérové 75. 

1.2. Obsah prchavých organických zlúčenín  
 
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín nesmie prekročiť limitné 
hodnoty uvedené v tabuľke 2. 
Obsah prchavých organických zlúčenín sa určuje pre výrobok pripravený 
na použitie a musí zahŕňať všetky odporúčané prísady pred použitím, 
napríklad farbivá a/alebo riedidlá. 
 
Tabuľka 2 Limitné hodnoty obsahu prchavých organických zlúčenín 

Opis výrobku (s označením podkategórie podľa 
smernice 2004/42/ES) 

Limitné 
hodnoty 

prchavých 
organickýc
h zlúčenín  

(g/l vrátane 
vody) 

a) matné na vnútorné steny a stropy (lesk < 25 
pri 60°)  

10. 

b) lesklé na vnútorné steny a stropy (lesk > 25 
pri 60°)  

40. 

c) na vonkajšie steny z minerálnych substrátov  25. 
d) interiérové/exteriérové farby na armatúry a 

nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu  
80. 

e) interiérové laky na armatúry a moridlá na 
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na 
drevo  

65. 

e) exteriérové laky na armatúry a moridlá na 
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na 
drevo 

75. 

f) tenkovrstvové interiérové a exteriérové 50. 
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moridlá na drevo  
g) základné nátery  15. 
h) základné spojivá  15. 
i) jednozložkové nátery  100. 
j) dvojzložkové nátery látky na špeciálne 

konečné použitie, ako sú podlahy  
100. 

dekoračné nátery  90. 
Protikorózne náterové farby 80. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne buď: 

a) výpočet obsahu prchavých organických zlúčenín doplnený kartami 
bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii, alebo 
b) protokol o skúške vykonanej podľa normy ISO 11890-2. Výrobky 
s obsahom prchavých organických zlúčenín nižším než 1,0 g/l sa skúšajú 
podľa normy ISO 17895. 

Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 

moridlá na drevo  
g) základné nátery  15. 
h) základné spojivá  15. 
i) jednozložkové nátery  80. 
j) dvojzložkové nátery látky na špeciálne 

konečné použitie, ako sú podlahy  
80. 

dekoračné nátery  80. 
Protikorózne náterové farby 80. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne buď: 

a) výpočet obsahu prchavých organických zlúčenín doplnený kartami 
bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii, alebo 
b) protokol o skúške vykonanej podľa normy ISO 11890-2. Výrobky 
s obsahom prchavých organických zlúčenín nižším než 1,0 g/l sa skúšajú 
podľa normy ISO 17895. 

Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 

1.3. Označovanie nebezpečnosti výrobkov 
 
Konečný výrobok nesmie byť klasifikovaný ako akútne toxický, toxický pre 
špecifický cieľový orgán, karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci 
reprodukciu alebo nebezpečný pre životné prostredie podľa nariadenia (ES) 
č. 1272/2008 (nariadenie CLP), ako je uvedené v tabuľke 3. 
 
Tabuľka 3 Klasifikácia konečných výrobkov 
 

Akútna toxicita Acute Tox. 1. 
Acute Tox. 2. 

1.3. Označovanie nebezpečnosti výrobkov 
 
Konečný výrobok nesmie byť klasifikovaný ako akútne toxický, toxický pre 
špecifický cieľový orgán, respiračný alebo kožný senzibilizátor alebo 
karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci reprodukciu alebo nebezpečný 
pre životné prostredie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP), 
ako je uvedené v tabuľke 4. 
 
Tabuľka 4 Klasifikácia konečných výrobkov 
 

Akútna toxicita Acute Tox. 1. 
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Acute Tox. 3. 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán –
 opakovaná expozícia  
Toxicita pre špecifický cieľový orgán –
 jednorazová expozícia  

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

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

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

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

Nebezpečnosť pre vodné prostredie Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
alebo 2 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu, že výrobky, ktoré 
sa majú dodávať, nie sú klasifikované ako nebezpečné podľa uvedeného 
zoznamu. 
Dokumentácia pre klasifikáciu zmesí sa poskytne podľa pravidiel 
stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP) a/alebo 
v kartách bezpečnostných údajov. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 

Acute Tox. 2. 
Acute Tox. 3. 

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

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

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

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

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

Nebezpečnosť pre vodné prostredie  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
alebo 2 
Aquatic Chronic 3*  

Respiračná senzibilizácia 
 

Resp. Sens. 1, 1A 
alebo 1B 

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

* Konečný výrobok môže byť klasifikovaný ako H412 iba v prípade použitia kombinácií 
konzervačných prostriedkov na ochranu povrchov obsahujúcich 3-jódprop-2-inyl-
butylkarbamát (IPBC) vo vonkajších náterových farbách a lakoch v koncentráciách rovných 
alebo nižších než 0,65 hmotnostného %. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu, že výrobky, ktoré 
sa majú dodávať, nie sú klasifikované ako nebezpečné podľa uvedeného 
zoznamu. 
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Dokumentácia pre klasifikáciu zmesí sa poskytne podľa pravidiel 
stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP) a/alebo 
v kartách bezpečnostných údajov. 
V prípade potreby musia uchádzači pre výrobky na vonkajšie použitie 
klasifikované ako chronicky toxické pre vodné prostredie 3 (aquatic chronic 
toxicity 3) a obsahujúce látku IPBC poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu, 
že obsah kombinácie IPBC je rovný alebo nižší než 0,65 hmotnostného %. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
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1.4. Nebezpečné zložky 
 
Náterová farba musí spĺňať obmedzenia uvedené v tabuľke 5, ktorými sa 
obmedzuje prítomnosť alebo koncentrácia daných nebezpečných látok 
v náterovej farbe. 
Tabuľka 5 Požiadavky na nebezpečné zložky náterovej farby 

Zložka Obmedzenie alebo 
horná limitná hodnota 
koncentrácie 

Konzervačné prostriedky: Konzervačné 
prostriedky nesmú byť 
bioakumulatívne1. 

Konzervačné prostriedky na ochranu 
povrchov: 

Konzervačné 
prostriedky na ochranu 
povrchov sa nesmú 
zámerne používať, 
s výnimkou: 

- vnútorných 
náterových farieb 
osobitne 
vyžadovaných 
v prostredí 
s vysokou 
vlhkosťou, s hornou 
limitnou hodnotou 
koncentrácie 
0,10 hmotnostného 
% 
- vonkajších 
náterových farieb 
s hornou limitnou 

1.4. Nebezpečné zložky 
 
Náterová farba musí spĺňať obmedzenia uvedené v tabuľke 6, ktorými sa 
obmedzuje prítomnosť alebo koncentrácia daných nebezpečných látok 
v náterovej farbe. 
 
Tabuľka 6 Požiadavky na nebezpečné zložky náterovej farby 

Zložka Obmedzenie alebo 
horná limitná hodnota 
koncentrácie 

Konzervačné prostriedky: Konzervačné prostriedky 
nesmú byť 
bioakumulatívne1. 

Konzervačné prostriedky na ochranu 
povrchov: 

Konzervačné prostriedky 
na ochranu povrchov sa 
nesmú zámerne používať, 
s výnimkou: 

- vnútorných 
náterových farieb 
osobitne 
vyžadovaných 
v prostredí s vysokou 
vlhkosťou, s hornou 
limitnou hodnotou 
koncentrácie 
0,10 hmotnostného % 
- vonkajších 
náterových farieb 
s hornou limitnou 
hodnotou 
koncentrácie 
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hodnotou 
koncentrácie 
0,30 hmotnostného 
% 

Alkylfenoletoxyláty: 
Alkylfenoletoxyláty (APEO) a ich 
deriváty sa nesmú používať v žiadnych 
prípravkoch náterových farieb alebo 
lakov, ani v ich zložení. 
 

Nesmú sa zámerne 
používať. 

Ftaláty: 
Ftaláty2 identifikované ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy 
a uvedené na zozname kandidátskych 
látok podľa nariadenia REACH3 nesmú 
byť prítomné v žiadnych prípravkoch 
náterových farieb alebo lakov, ani v ich 
zložení. 
 

0,1 hmotnostného % 

Formaldehyd: 
Voľný formaldehyd v bielej základnej 
farbe, v tónovacom základnom nátere 
a v tónovacej farbe2: 

 
 
0,010 hmotnostného % 

Kovy: 
kadmium, olovo, chróm VI, ortuť, 
arzén, selén. 

0,010 hmotnostného % 
podľa potreby pre kov 
alebo pre komplexnú 

0,30 hmotnostného % 
Alkylfenoletoxyláty: 
Alkylfenoletoxyláty (APEO) a ich 
deriváty sa nesmú používať v žiadnych 
prípravkoch náterových farieb alebo 
lakov, ani v ich zložení. 
 

Nesmú sa zámerne 
používať. 

Ftaláty: 
Ftaláty3 identifikované ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy 
a uvedené na zozname kandidátskych 
látok podľa nariadenia REACH nesmú 
byť prítomné v žiadnych prípravkoch 
náterových farieb alebo lakov, ani v ich 
zložení. 
 

0,1 hmotnostného % 

Formaldehyd: 
Voľný formaldehyd v bielej základnej 
farbe, v tónovacom základnom nátere 
a v tónovacej farbe2: 
s výnimkou prípadov, keď sú zdroje 
formaldehydu potrebné alebo prítomné 
v polymérových disperziách a uplatňuje 
sa táto hodnota: 

 
 
0,0010 hmotnostného % 
 
 
 
0,010 hmotnostného % 

Kovy: 
kadmium, olovo, chróm VI, ortuť, arzén, 

0,010 hmotnostného % 
podľa potreby pre kov 

                                                      
2 Pre splnenie tejto požiadavky musia uchádzači a/alebo ich dodávatelia zistiť, ktoré ftaláty sú uvedené na zozname kandidátskych látok podľa nariadenia REACH. Aj 

keď sa ftaláty dajú ľahko identifikovať ako zložky, keďže spravidla plnia úlohu plastifikátorov, nie všetky ftaláty uvedené na zozname kandidátskych látok sa dajú 
jednoducho rozoznať podľa chemického názvu. Preto môže byť užitočné poskytnúť uchádzačom chemickú definíciu látky. Na tento účel sú ftaláty vymedzené ako 
„skupina chemických zlúčenín, ktorých štrukturálnym základom je ester kyseliny ftalovej (kyselina 1,2-benzéndikarboxylová)“.  

3 ECHA, Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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zlúčeninu kovov/soľ 
1 Zložka sa považuje za bioakumulatívnu, ak má hodnotu log Kow ≤ 4,0 
alebo faktor biokoncentrácie (BCF) ≤ 500. 
2 V prípade, že sa má použiť široká škála tónovacích farieb, uchádzač uvedie, 
ktorá tónovacia farba má najvyšší potenciál na uvoľňovanie formaldehydu. 
Skúšobný protokol sa potom bude vyžadovať iba pre túto tónovaciu farbu. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie kritéria, 
konkrétne: 

• pre konzervačné prostriedky a látky APEO: karty bezpečnostných 
údajov pre zmes výrobkov, 

• pre ftaláty: karty bezpečnostných údajov pre zmes výrobkov,  
• dodatok pre konzervačné prostriedky: ako náhrada karty 

bezpečnostných údajov sa môže použiť skúšobný protokol podľa 
usmernenia ku skúškam OECD 305, výlučne na potvrdenie, že 
použité konzervačné prostriedky nie sú bioakumulatívne, 

• pre formaldehyd: skúšobný protokol založený na metóde 
Merckoquant alebo na vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii 
(HPLC) (pozri prílohu 2), 

• pre kovy: skúšobný protokol podľa normy série ISO 3856 alebo 
rovnocennej normy. 

Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 

selén. alebo pre komplexnú 
zlúčeninu kovov/soľ 

Izotiazolinóny: 
Izotiazolinóny  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Celkový súhrn: 
0,050 hmotnostného % 
0,020 hmotnostného % 
0,00150 hmotnostného % 

1 Zložka sa považuje za bioakumulatívnu, ak má hodnotu log Kow ≤ 3,2 alebo 
faktor biokoncentrácie (BCF) ≤ 100. 
2 V prípade, že sa má použiť široká škála tónovacích farieb, uchádzač uvedie, 
ktorá tónovacia farba má najvyšší potenciál na uvoľňovanie formaldehydu. 
Skúšobný protokol sa potom bude vyžadovať iba pre túto tónovaciu farbu. 
3 Metylizotiazolinón 
4 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón (CIT) / 2- metyl-4-izotiazolin-3-ón 

(MIT) v pomere 3 : 1 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie kritéria, 
konkrétne: 

• pre konzervačné prostriedky a látky APEO: karty bezpečnostných 
údajov pre zmes výrobkov, 

• pre ftaláty: karty bezpečnostných údajov pre zmes výrobkov,  
• dodatok pre konzervačné prostriedky: ako náhrada karty 

bezpečnostných údajov sa môže použiť skúšobný protokol podľa 
usmernenia ku skúškam OECD 305, výlučne na potvrdenie, že 
použité konzervačné prostriedky nie sú bioakumulatívne, 

• pre formaldehyd: skúšobný protokol založený na metóde 
Merckoquant alebo na vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii 
(HPLC) (pozri prílohu 2), 

• pre kovy: skúšobný protokol podľa normy série ISO 3856 alebo 
rovnocennej normy, 
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• pre izotiazolinóny: karty bezpečnostných údajov pre zmes výrobkov, 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 

2. Efektívnosť aplikácie a trvácnosť 
 
2.1. Výdatnosť 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
(Táto špecifikácia sa nevzťahuje na laky, moridlá na drevo, priehľadné priľnavé základné náterové farby ani akékoľvek iné priehľadné a polopriehľadné 
náterové látky.) 
 
Náterová farba musí dosahovať efektívnu výdatnosť podľa zodpovedajúcich požiadaviek na vlastnosti uvedených v tabuľke 7. 
 
Tabuľka 7 Hodnoty výdatnosti pre určité náterové farby 

Druh náterovej farby Výdatnosť1 (m2/l) 
Biele náterové farby a svetlé náterové 
farby (vrátane vrchných náterov 
a medzivrstiev) 

– vnútorné: 8. 
– vonkajšie: 6.  

– vnútorné a vonkajšie: 
8. 

Tónovacie systémy2 8. 
Základné náterové farby a podkladové 
náterové farby 

a. nepriehľadné 
b. so špecifickými 

tmeliacimi/tesniacimi, 
penetračnými/spojivovými 
vlastnosťami 

c. so špeciálnou priľnavosťou 

 
  8. 

6. 
 

6. 

Hrubé dekoratívne náterové látky 1 m2 na kg výrobku 
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Elastomérne vonkajšie náterové farby 4. 
Poznámky: 
1 Hodnoty výdatnosti platia pre kryciu schopnosť 98 %. 
2 Skúšať by sa mali iba základné tónovacie farby. 
 
Overenie: 
Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím týchto alebo rovnocenných metód: 

• ISO 6504/1 (Náterové látky. Stanovenie krycej schopnosti náteru. Časť 1: Metóda Kubelku-Munka na biele a svetlé nátery), 
• ISO 6504/3 (Časť 3: Stanovenie kontrastného pomeru (krycej schopnosti) svetlých náterov nanášaných pri konštantnej výdatnosti), 
• NF T 30 073 pre náterové farby osobitne navrhnuté tak, aby poskytovali trojrozmerný dekoratívny efekt, alebo charakterizované veľmi hrubou vrstvou. 

Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa považujú 
za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 
 2.2. Odolnosť proti oderu za mokra (iba pre vnútorné náterové farby) 

(pre aplikácie, u ktorých sa požaduje čistiteľnosť a odolnosť proti oderu) 
(Táto požiadavka sa nevzťahuje na priehľadové a polopriehľadné náterové 
látky.) 
 
Náterová farba na steny, u ktorej sa v ponuke požaduje odolnosť proti oderu 
za mokra, musí dosahovať odolnosť proti oderu za mokra triedy 1 alebo 
triedy 2 podľa noriem EN 13300 a EN ISO 11998 alebo rovnocenných 
noriem. Z tejto požiadavky sú vyňaté vnútorné matné náterové farby na steny 
a stropy s obsahom bieleho pigmentu rovným alebo nižším než 25 g/m2 
suchého filmu. Táto požiadavka sa vzťahuje iba na základné tónovacie farby 
(základné náterové farby). 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne protokol o skúške podľa normy EN 13300 s použitím 
metódy EN ISO 11998 (stanovenie čistiteľnosti a odolnosti proti oderu) alebo 
rovnocennej metódy. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
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farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 
Základné kritérium nie je navrhnuté, ak sa však obstaraná náterová farba má 
používať na povrchy, ktoré sa budú intenzívne čistiť, verejným 
obstarávateľom sa odporúča uplatniť komplexné kritérium. 
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2.3. Odolnosť proti zvetrávaniu (iba pre vonkajšie náterové farby) 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Náterové farby na murivo, drevo a kov musia preukazovať odolnosť proti možným formám poškodenia spôsobeného zvetrávaním podľa tabuľky 8. 
Náterové farby na murivo sa vystavia umelým skúšobným podmienkam na 1 000 hodín, náterové farby na drevo a kov na 500 hodín. 
Odolnosť sa preukazuje v umelých podmienkach zvetrávania podľa odporúčaných skúšobných metód alebo im rovnocenných metód. Odolnosť proti korózii 
v prípade náterových farieb na kov zahŕňa aj odolnosť proti pľuzgierovaniu. 
Skúšky sa vykonávajú na základe tónovania. 
 
Tabuľka 8 Skúšky odolnosti proti zvetrávaniu 

Poškodenie 
spôsobené 
zvetrávaním 

Požiadavka na účinnosť Odporúčaná 
skúška 

Pokles lesku1 
najviac o 30 % pôvodnej 
hodnoty 

ISO 2813 

Kriedovanie 1,5 alebo lepšie (0,5 alebo 1,0) EN ISO 4628-6 

Odlupovanie 

hustota odlúpených častí 2 
alebo menej, veľkosť 
odlúpených častí 2 alebo 
menej 

ISO 4628-5 

Praskanie 
počet prasklín 2 alebo menej, 
veľkosť prasklín 3 alebo menej 

ISO 4628-4 

Pľuzgierovanie 
hustota pľuzgierov 3 alebo 
menej, veľkosť pľuzgierov 3 
alebo menej 

ISO 4628-2 

Korózia2 
hrdzavenie rovné alebo lepšie 
ako Ri2 

ISO 4628-3  

1 Nevzťahuje na stredne lesklé a matné vrchné nátery (podrobnosti sú uvedené v prílohe 1). 
2 Pre protikorózne náterové farby. 
 
Overenie: 
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Uchádzač poskytne výsledky skúšok preukazujúce účinnosť náterovej farby podľa požiadaviek uvedených v tabuľke 8. 
S výnimkou skúšky korózie v prípade náterových farieb na kov musia umelé podmienky zvetrávania zodpovedať podmienkam opísaným v norme ISO 11507 
alebo (pre vonkajšie vrchné nátery na drevo) podmienkam v prístroji s QUV na zrýchlené zvetrávanie s cyklickým vystavením UV(A) žiareniu 
a rozprašovaniu podľa normy EN 927-6, prípadne podmienkam podľa rovnocenných noriem. 
Pri skúškach korózie sa používajú príslušné kategórie atmosférickej žieravosti v norme EN ISO 12944-2 a sprievodné postupy špecifikované v norme 
EN ISO 12944-6, prípadne v rovnocenných normách. Protikorózne náterové farby na oceľové podklady sa skúšajú po rozprašovaní soľného roztoku počas 
240 hodín podľa normy ISO 9227 alebo rovnocennej normy. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa považujú 
za spĺňajúce uvedené kritériá. 
 
2.4. Odolnosť proti plesniam a riasam (iba pre vonkajšie náterové farby) 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
(pre aplikácie, u ktorých je potrebná odolnosť proti plesniam a riasam) 
 
Základné náterové farby, ktoré sa používajú na vonkajšie murivo a drevo a u ktorých je potrebná odolnosť proti plesniam a riasam, by mali spĺňať požiadavky 
uvedené v tabuľke 9.  
 
Tabuľka 9 Požiadavky na odolnosť proti plesniam a riasam 

Aplikácia Odolnosť proti 
plesniam 

Odolnosť proti 
riasam 

Murivo  trieda 1 alebo nižšia  výsledok 0 
Drevo trieda 1 alebo nižšia výsledok 0 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne výsledky skúšok preukazujúce súlad na základe skúšobných metód podľa noriem EN 15457 a/alebo EN 15458 alebo im rovnocenných 
metód. Pre náterové látky obsahujúce zaliate biocídy na ochranu povrchov sa prijmú aj upravené protokoly o kondiciovaní. Výrobcovia poskytnú informácie 
o každej zmene kondiciovania spolu s výsledkami skúšok podľa noriem EN 15457 a/alebo EN 15458. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa považujú 
za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 
2.5. Odolnosť podlahových náterových farieb proti oderu 
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(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia preukazovať odolnosť proti oderu neprekračujúcu 70 mg straty hmotnosti po 1 000 skúšobných 
cykloch so záťažou 1 000 g a cyklom CS10 podľa normy EN ISO 7784-2.  
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne výsledky skúšok vykonaných podľa normy EN ISO 7784-2 alebo rovnocennej normy. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa považujú 
za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
 
2.6. Balenie 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
Náterové farby by sa mali dodávať v nádobách s objemom (najmenej) X litrov (rozhodne orgán verejnej moci s cieľom znížiť množstvo obalov). 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 1. Obsah poloprchavých organických zlúčenín 

 
Body sa prideľujú, ak obsah poloprchavých organických zlúčenín 
v náterovom výrobku nepresahuje limitné hodnoty uvedené v tabuľke 10. 
 
Obsah poloprchavých organických zlúčenín sa určuje pre výrobok pripravený 
na použitie a musí zahŕňať všetky odporúčané prísady pred použitím, 
napríklad farbivá a/alebo riedidlá. 
 
Tabuľka 10 Limitné hodnoty obsahu poloprchavých organických 
zlúčenín 

Opis výrobku (podkategórie podľa smernice 
2004/42/ES) 

Limitné hodnoty 
poloprchavých 
organických 
zlúčenín 
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(g/l vrátane 
vody) 

a) matné na vnútorné steny a stropy (lesk < 25 
pri 60°)  

301/402 

b) lesklé na vnútorné steny a stropy (lesk > 25 
pri 60°)  

301/402 

c) na vonkajšie steny z minerálnych substrátov  40. 
d) interiérové/exteriérové farby na armatúry a 

nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu  
501/602 

e) interiérové laky na armatúry a moridlá na 
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na 
drevo  

30. 

e) exteriérové laky na armatúry a moridlá na 
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na 
drevo 

60. 

f) tenkovrstvové interiérové a exteriérové 
moridlá na drevo  

301/402 

g) základné nátery  301/402 
h) základné spojivá  301/402 
i) jednozložkové nátery  501/602 
j) dvojzložkové nátery látky na špeciálne 

konečné použitie, ako sú podlahy  
501/602 

dekoračné nátery  501/602 
Protikorózne náterové farby 60. 

Poznámky: 
1 Vnútorné biele náterové farby a laky 
2 Vnútorné tónované náterové farby/vonkajšie náterové farby a laky 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne buď: 

a) výpočet obsahu poloprchavých organických zlúčenín doplnený kartami 
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bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii, alebo 
b) protokol o skúške vykonanej podľa normy ISO 11890-2. Navyše sa 
použijú úpravy skúšok uvedené v prílohe 3. 

Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre náterové 
farby a laky, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2014/312/EÚ, sa 
považujú za spĺňajúce uvedenú požiadavku. 
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2. Kvalita vzduchu v interiéri: Vnútorné náterové farby 
 
Body sa prideľujú výrobkom s emisiami (celkového obsahu prchavých 
organických zlúčenín a/alebo formaldehydu) nižšími než limitné hodnoty 
uvedené v tabuľke 11. 
 
Tabuľka 11 Limitné hodnoty emisií vnútornej náterovej farby do 
vzduchu 

Zdroj emisií 
Limitné hodnoty emisií 
(μg/m³) 

3 dni 28 dní 
TVOC1 10 000. 2 000. 
Formaldehyd – 120. 

1 Celkový obsah prchavých organických zlúčenín 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne skúšobné protokoly založené na analytickom skúšaní 
podľa normy EN 16402 alebo rovnocennej normy. 

2. Kvalita vzduchu v interiéri: Vnútorné náterové farby 
 
Body sa prideľujú výrobkom s emisiami (celkového obsahu prchavých 
organických zlúčenín a/alebo formaldehydu) nižšími než limitné hodnoty 
uvedené v tabuľke 12. 
 
Tabuľka 12 Limitné hodnoty emisií vnútornej náterovej farby do 
vzduchu 

Zdroj emisií 
Limitné hodnoty emisií 

(μg/m³) 
3 dní 28 dní 

TVOC1 10 000. 1 500. 
Formaldehyd – 60. 

1 Celkový obsah prchavých organických zlúčenín 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne skúšobné protokoly založené na analytickom skúšaní 
podľa normy EN 16402 alebo rovnocennej normy. 
 

 
DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZÁKAZKY 

1. Odborné poradenstvo a kontroly na mieste 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi alebo jeho dodávateľom odborné poradenstvo a pokyny pre prácu na mieste. Ide o tieto informácie: 
 

• metodický list a usmernenie k príprave podkladu, 
• metodický list a usmernenie k príprave náterovej farby vrátane odhadov nanášania na m2, 
• optimálne podmienky na uskladnenie a použitie výrobku, 
• opatrenia na zmierňovanie rizika s cieľom minimalizovať znečistenie životného prostredia, 
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• odporúčania týkajúce sa vhodného zneškodnenia nepoužitej náterovej farby. 
 
Odborné poradenstvo musia mať na požiadanie k dispozícii aj prevádzkoví pracovníci verejného obstarávateľa alebo jeho dodávateľov, buď vo forme návštev 
na mieste (ich počet a rozsah určí verejný obstarávateľ vo fáze predkladania ponúk), alebo prostredníctvom odbornej horúcej linky (v jazyku určenom 
verejným obstarávateľom). 
 
Uchádzač poskytne dokumentáciu obsahujúcu uvedené informácie. Písomná spätná väzba od prevádzkových pracovníkov, ktorí nanášajú náterovú farbu, 
potvrdí primerané poskytovanie odborného poradenstva a podpory na mieste. 
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3.2 Zákazky na maliarske práce 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Maliarske práce, ktoré maximalizujú životnosť náterovej farby a zároveň minimalizujú súvisiace vplyvy na životné prostredie 

KRITÉRIÁ VÝBERU 
1. Spôsobilosť uchádzača 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť v týchto oblastiach, pokiaľ sú relevantné vzhľadom na charakter ponúkanej zákazky (zvolí sa ako relevantná 
pre zákazku): 
 

• metodické listy pre efektívne využívanie náterovej farby na mieste vrátane prípravy odhadov a používania špeciálneho vybavenia, 
• metodické listy pre prípravu podkladov a zloženia náterových farieb pred nanášaním. Podľa potreby to zahŕňa bezpečné postupy na odstraňovanie 

existujúcich filmov a náterov a na manipuláciu s novými náterovými farbami a lakmi počas ich nanášania, 
• používanie výrobkov vylepšených z environmentálneho hľadiska vrátane tých so zníženým obsahom prchavých organických zlúčenín, 
• používanie trvanlivých a presne špecifikovaných vrchných náterov s ohľadom na príslušné normy EN alebo im rovnocenné normy, 
• politiky a podporné systémy riadenia na minimalizáciu odpadu z náterovej farby, maximalizáciu opätovného používania a recyklácie nepoužitej 

náterovej farby a zaistenie jej bezpečného zneškodnenia a bezpečného zneškodnenia ďalších chemických látok, ako napríklad činidiel na 
odstraňovanie náterovej farby. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne dôkazy vo forme informácií a referencií súvisiacich s príslušnými zákazkami v predchádzajúcich 5 rokoch, v ktorých boli realizované 
uvedené prvky. 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Používanie náterových farieb spĺňajúcich kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Zákazky na maliarske práce sa musia vykonávať s použitím náterových farieb, ktoré spĺňajú požiadavky zeleného verejného obstarávania EÚ uvedené 
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v technických špecifikáciách pre základné kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ v oddiele 4.1 Náterové farby a laky. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne sprievodnú dokumentáciu preukazujúcu, že výrobky, ktoré sa majú používať, spĺňajú uvedené kritériá. 
 
2. Nakladanie s odpadom a nepoužitou náterovou farbou 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač predloží plán nakladania s odpadom pre prebytky náterovej farby z prípravy podkladu a nanášania. Tento plán zahŕňa: 

• ak je potrebné odstrániť/oddeliť náterovú farbu, posúdenie potenciálneho nebezpečného obsahu náterovej farby odstránenej z podkladov, a ak sa zistí 
riziko, metodický list pre zmiernenie rizika bezpečnou manipuláciou a bezpečným zneškodnením, 

• metodický list pre postupy čistenia maliarskeho vybavenia na mieste a uskladnenie odpadu a nepoužitej náterovej farby pre bezpečné zneškodnenie 
ako nebezpečného odpadu, 

• opatrenia na minimalizáciu odpadu a nepoužitej náterovej farby. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne zdokumentovaný plán nakladania s odpadom, ktorý zahŕňa metodické listy pre bezpečné odstraňovanie náterovej farby, čistenie 
maliarskeho vybavenia a manipuláciu s odpadom a nepoužitou náterovou farbou a ich zneškodnenie, ako aj uplatňované opatrenia na minimalizáciu odpadu 
a nepoužitej náterovej farby. 
 
Monitorovanie odpadu z náterovej farby sa potom vykonáva na základe doložky týkajúcej sa plnenia zákazky. 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 1. Zákazky na maliarske práce založené na efektívnosti 

(keď sa obstarávajú zákazky na maliarske a údržbové práce založené na 
dlhodobej efektívnosti) 
 
Body sa prideľujú podľa odhadovaného objemu použitej náterovej farby pri 
zachovaní kvality natieraného povrchu počas doby trvania zákazky. 
 
Overenie: 
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Uchádzač poskytne dokument s uvedením odhadovaného množstva náterovej 
farby potrebnej počas trvania programu zákazky vrátane predpokladov 
týkajúcich sa potrebného počtu opakovaných náterov počas doby trvania 
zákazky. 
 

 2. Opätovné použitie a/alebo recyklácia odpadu a nepoužitej náterovej 
farby 
 

Body sa prideľujú podľa záväzku na opätovné použitie alebo recykláciu 
odpadu a nepoužitej náterovej farby. Uchádzač predloží plán nakladania 
s odpadom a nepoužitou náterovou farbou, v ktorom uvedie prijaté opatrenia 
na zabezpečenie toho, že odpad a nepoužitá náterová farba z vykonávaných 
prác budú: 

• opätovne použité dodávateľom a/alebo 

• opätovne použité externe a/alebo 

• recyklované. 

Postupy opätovného použitia alebo recyklácie môžu zahŕňať projekty 
opätovného používania alebo výroby novej náterovej farby s využitím 
odpadu a nepoužitého výrobku ako základu. Na doloženie nakladania 
s odpadom a nepoužitou náterovou farbou sa použije monitorovací systém. 

 

Overenie: 
Uchádzač poskytne zdokumentovaný plán nakladania s odpadom 
a nepoužitou náterovou farbou, ktorý musí obsahovať opis prijatých opatrení 
na zabezpečenie toho, že odpad a nepoužitá náterová farba budú opätovne 
použité dodávateľom a/alebo iným externým subjektom a/alebo recyklované. 
 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZÁKAZKY 
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1. Nakladanie s náterovou farbou 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Dodávateľ poskytne záznamy (pre zákazky založené na efektívnosti) o: 

• množstve nakúpenej náterovej farby, 
• skutočných množstvách náterovej farby použitých pri plnení špecifikácií zákazky. 

 
Dodávateľ tiež poskytne záznamy o vzniku odpadu a nepoužitej náterovej farby vrátane sledovania, či boli: 

• opätovne použité dodávateľom, 
• opätovne použité externe, 
• recyklované, 
• bezpečne zneškodnené. 

 
V prípade, že bolo potrebné z podkladu odstrániť starú vrstvu náterovej farby, dodávateľ poskytne aj záznamy o: 

• bezpečnej manipulácii, 
• bezpečnom zneškodnení v rámci zaobchádzania ako s nebezpečným odpadom. 
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3.3 Vodorovné dopravné značenie 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Nákup vodorovného dopravného značenia s menším vplyvom na životné prostredie 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

1. Zloženie vodorovného dopravného značenia 

 
1.1. Obsah prchavých organických zlúčenín 
 
i) Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín nesmie prekročiť 
limitnú hodnotu 150 g/l. Obsah prchavých organických zlúčenín sa určuje pre 
výrobok pripravený na použitie a musí zahŕňať všetky odporúčané prísady 
pred použitím. Rozpúšťadlá, ktoré zanedbateľne prispievajú k tvorbe smogu 
(uvedené v prílohe 4), sa môžu z výpočtu obsahu prchavých organických 
zlúčenín vylúčiť. 
Výnimočne, keď obstarávatelia zistia, že vodorovné dopravné značenie sa 
musí nanášať v poveternostných podmienkach, ktoré vylučujú použitie 
značenia s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (relatívna 
vlhkosť vzduchu > 80 %, teplota vzduchu < 5 ˚C alebo  
> 40 ˚C), celkový obsah prchavých organických zlúčenín nesmie prekročiť 
hodnotu 395 g/l. 
 
ii) Používať sa nesmú tieto zlúčeniny: 

− chlórované rozpúšťadlá ako metylénchlorid alebo chlóralkány,  
− aromatické rozpúšťadlá ako benzén, etylbenzén, toluén alebo 

xylén,  
− glykolétery na báze etylénu alebo ich octany. 

1.1. Obsah prchavých organických zlúčenín 
 
i) Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín nesmie prekročiť 
limitnú hodnotu 100 g/l.  
 
ii) Používať sa nesmú tieto zlúčeniny: 

− chlórované rozpúšťadlá ako metylénchlorid alebo chlóralkány, 
− aromatické rozpúšťadlá ako benzén, etylbenzén, toluén alebo 

xylén, 
− glykolétery na báze etylénu alebo ich octany. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne buď výsledky výpočtu založeného na zložkách 
a surovinách, alebo protokol o skúške podľa noriem ISO EN 11890-2, 
ASTMD 2369 (ak sú prítomné reaktívne riedidlá) alebo rovnocenných 
noriem podložený potrebnými výpočtami. Okrem toho poskytne vyhlásenie, 
že neboli použité konkrétne vylúčené rozpúšťadlá. 
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Overenie: 
Uchádzač poskytne buď výsledky výpočtu založeného na zložkách 
a surovinách, alebo protokol o skúške podľa noriem ISO EN 11890-2, 
ASTMD 2369 (ak sú prítomné reaktívne riedidlá) alebo rovnocenných 
noriem podložený potrebnými výpočtami. Okrem toho poskytne vyhlásenie, 
že neboli použité konkrétne vylúčené rozpúšťadlá. 
 

1.2. Označovanie nebezpečnosti výrobkov 
 
Konečný výrobok nesmie byť klasifikovaný ako akútne toxický, toxický pre 
špecifický cieľový orgán, karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci 
reprodukciu alebo nebezpečný pre životné prostredie podľa nariadenia (ES) 
č. 1272/2008 (nariadenie CLP), ako je uvedené v tabuľke 13. 
 
Tabuľka 13 Klasifikácia konečných výrobkov 

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

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

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

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

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

Reprodukčná toxicita  Repr. 1A 
Repr. 1B 

1.2. Označovanie nebezpečnosti výrobkov 
 
Konečný výrobok nesmie byť klasifikovaný ako akútne toxický, toxický pre 
špecifický cieľový orgán, karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci 
reprodukciu alebo nebezpečný pre životné prostredie podľa nariadenia (ES) 
č. 1272/2008 (nariadenie CLP), ako je uvedené v tabuľke 14. 
 
Tabuľka 14 Klasifikácia konečných výrobkov 

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

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

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

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

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

Reprodukčná toxicita  Repr. 1A 
Repr. 1B 
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Repr. 2. 
Nebezpečnosť pre vodné prostredie Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 
alebo 2 

 
 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu, že výrobky, ktoré 
sa majú dodávať, nie sú klasifikované ako nebezpečné podľa uvedeného 
zoznamu. 
Dokumentácia pre klasifikáciu zmesí sa poskytne podľa pravidiel 
stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP) a/alebo 
v kartách bezpečnostných údajov. 
 

Repr. 2. 
Nebezpečnosť pre vodné prostredie Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 
alebo 2 
Aquatic Chronic 3 

 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu, že výrobky, ktoré 
sa majú dodávať, nie sú klasifikované ako nebezpečné podľa uvedeného 
zoznamu. 
Dokumentácia pre klasifikáciu zmesí sa poskytne podľa pravidiel 
stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP) a/alebo 
v kartách bezpečnostných údajov. 
 

1.3. Nebezpečné zložky 
 
Výrobok musí spĺňať obmedzenia uvedené v tabuľke 15, kde sa môže 
požadovať, aby látky mali dané vlastnosti alebo aby sa obmedzila ich 
koncentrácia. 
  
Tabuľka 15 Požiadavky na nebezpečné zložky vodorovného dopravného 
značenia 

Zložka 

Obmedzenie 
alebo horná 
limitná 
hodnota 
koncentrácie 

Konzervačné prostriedky na ochranu povrchov: Konzervačné 
prostriedky 

1.3. Nebezpečné zložky 
 
Výrobok musí spĺňať obmedzenia uvedené v tabuľke 16, kde sa môže 
požadovať, aby látky mali dané vlastnosti alebo aby sa obmedzila ich 
koncentrácia. 
 
Tabuľka 16 Požiadavky na nebezpečné zložky vodorovného dopravného 
značenia 

Zložka 
Obmedzenie alebo horná 
limitná hodnota 
koncentrácie 

Konzervačné prostriedky na ochranu 
povrchov: 

Konzervačné prostriedky 
nesmú byť 
bioakumulatívne1.  

Ftaláty: 0,1 hmotnostného % 
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nesmú byť 
bioakumulatívne
1.  

Ftaláty: 
Ftaláty4 identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi 
veľké obavy a uvedené na zozname kandidátskych 
látok podľa nariadenia REACH5 nesmú byť prítomné 
v žiadnych prípravkoch náterových farieb alebo lakov, 
ani v ich zložení. 
 

0,1 hmotnostnéh
o % 

Kovy: 
kadmium, olovo, chróm VI, ortuť, arzén, selén. 

0,01 hmotnostné
ho % 
podľa potreby 
pre kov alebo 
pre komplexnú 
zlúčeninu 
kovov/soľ 

1 Zložka sa považuje za bioakumulatívnu, ak má hodnotu log Kow ≤ 3,2 
alebo faktor biokoncentrácie (BCF) ≤ 100. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie kritéria, 
konkrétne: 

• pre konzervačné prostriedky: karty bezpečnostných údajov pre zmes 
výrobkov, 

• dodatok pre konzervačné prostriedky: ako náhrada karty 

Ftaláty6 identifikované ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy 
a uvedené na zozname kandidátskych 
látok podľa nariadenia REACH7 nesmú 
byť prítomné v žiadnych prípravkoch 
náterových farieb alebo lakov, ani v ich 
zložení. 
 
Kovy: 
kadmium, olovo, chróm VI, ortuť, arzén, 
selén. 

0,01 hmotnostného % 
podľa potreby pre kov 
alebo pre komplexnú 
zlúčeninu kovov/soľ 

1 Zložka sa považuje za bioakumulatívnu, ak má hodnotu log Kow ≤ 3,2 
alebo faktor biokoncentrácie (BCF) ≤ 100. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie kritéria, 
konkrétne: 

• pre konzervačné prostriedky: karty bezpečnostných údajov pre zmes 
výrobkov, 

• dodatok pre konzervačné prostriedky: ako náhrada karty 
bezpečnostných údajov sa môže použiť skúšobný protokol podľa 
usmernenia ku skúškam OECD 305, výlučne na potvrdenie, že 
použité konzervačné prostriedky nie sú bioakumulatívne, 

• pre ftaláty: karty bezpečnostných údajov pre zmes výrobkov a/alebo 
vyhlásenie podľa článku 33 ods. 1 nariadenia REACH10 platné pre 

                                                      
4 Pre splnenie tejto požiadavky musia uchádzači a/alebo ich dodávatelia zistiť, ktoré ftaláty sú uvedené na zozname kandidátskych látok podľa nariadenia REACH. Aj 

keď sa ftaláty dajú ľahko identifikovať ako zložky, keďže spravidla plnia úlohu plastifikátorov, nie všetky ftaláty uvedené na zozname kandidátskych látok sú 
jednoducho identifikovateľné. Preto môže byť užitočné poskytnúť uchádzačom chemickú definíciu látky. Na tento účel sú ftaláty vymedzené ako „skupina 
chemických zlúčenín, ktorých štrukturálnym základom je ester kyseliny ftalovej (kyselina 1,2-benzéndikarboxylová)“.  

5 ECHA, Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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bezpečnostných údajov sa môže použiť skúšobný protokol podľa 
usmernenia ku skúškam OECD 305, výlučne na potvrdenie, že 
použité konzervačné prostriedky nie sú bioakumulatívne, 

• pre ftaláty: karty bezpečnostných údajov pre zmes výrobkov a/alebo 
vyhlásenie podľa článku 33 ods. 1 nariadenia REACH6 platné pre 
výrobky, ktoré sa majú dodať.  

• pre kovy: skúšobný protokol podľa normy série ISO 3856 alebo 
rovnocennej normy. 

výrobky, ktoré sa majú dodať.  
• pre kovy: skúšobný protokol podľa normy série ISO 3856 alebo 

rovnocennej normy. 
 

2. Obsah nebezpečných zložiek v sklenených perličkách 
 
Používané sklenené perličky nesmú obsahovať arzén, antimón ani olovo 
v individuálnych koncentráciách presahujúcich hodnotu 200 ppm. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne skúšobný protokol, v ktorom sa overia koncentrácie 
konkrétnych látok prítomných v sklenených perličkách podľa normy 
EN 1423 alebo rovnocennej normy. 

2. Obsah nebezpečných zložiek v sklenených perličkách 
 
Používané sklenené perličky nesmú obsahovať arzén, antimón ani olovo 
v individuálnych koncentráciách presahujúcich hodnotu 150 ppm. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne skúšobný protokol, v ktorom sa overia koncentrácie 
konkrétnych látok prítomných v sklenených perličkách podľa normy 
EN 1423 alebo rovnocennej normy. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
6 Vysvetlivka: Článok 33 ods. 1 nariadenia REACH sa nevzťahuje na zmesi (ako sú náterové farby a väčšina zložení vodorovného dopravného značenia), ale len na 

výrobky. Výrobky, ktoré sa spravidla nachádzajú vo vodorovnom dopravnom značení a nepredstavujú zmesi, sú štrukturálne plastové systémy a vopred tvarované 
výrobky vodorovného dopravného značenia označované ako pásky, vopred tvarované za studena nanášané plastové vodorovné dopravné značenie alebo vopred 
tvarované za tepla nanášané plastové vodorovné dopravné značenie. V týchto prípadoch sa uplatňuje článok 33 ods. 1 nariadenia REACH. Podľa tohto článku musia 
dodávatelia (týka sa to aj profesionálnych obchodov, v ktorých sa výrobok kupuje, a výrobcov alebo dovozcov výrobku) poskytnúť príjemcom výrobku (v tomto 
prípade obstarávateľom) informácie o bezpečnom používaní výrobku. Minimálne sa musí príjemcovi výrobku (v tomto prípade obstarávateľovi) oznámiť názov 
každej látky zo zoznamu kandidátskych látok, ktorá sa nachádza vo výrobku, ak je tam v koncentrácii vyššej než 0,1 % hmotnosti výrobku.  
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3. Kvalita a trvácnosť systému vodorovného dopravného značenia 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač musí preukázať, že vodorovné dopravné značenie spĺňa minimálne výkonnostné požiadavky, konkrétne na nočnú viditeľnosť, dennú viditeľnosť, 
protišmykové vlastnosti a odolnosť proti opotrebovaniu, aj po vymedzenom počte prechodov kolesa1, ako ho stanovil obstarávateľ vo výzve na predkladanie 
ponúk. 
 
1 Orientačne by sa za primeranú výkonnosť mohlo považovať 500 000 prechodov kolesa podľa noriem EN 1824 a EN 13197. Ak sa požaduje vyššia úroveň 
výkonnosti, stanoviť by sa mal vyšší počet prechodov kolesa. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne skúšobný protokol alebo schválenie vnútroštátneho skúšobného zariadenia, ktorým sa preukazuje súlad systému vodorovného dopravného 
značenia v podmienkach primeraných zákazke a podľa noriem EN 1824, EN 13197 alebo rovnocenných noriem. Pre zabezpečenie porovnateľnosti musí 
verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk špecifikovať skúšobnú metódu, ktorú majú použiť všetci uchádzači. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. Zloženie vodorovného dopravného značenia – obsah bieleho pigmentu 
(oxid titaničitý) 
(Pre výzvy na predkladanie ponúk, kde sú stanovené konkrétne požiadavky na 
kvalitu a trvácnosť.) 
 
Body sa prideľujú uchádzačovi, ktorého výrobok má nižší obsah bieleho 
pigmentu než tieto limitné hodnoty: 

− pre systémy nanášané v množstve < 1 kg/m2: < 14 % TiO2, 
− pre systémy nanášané v množstve > 1 kg/m2: < 10 % TiO2. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne dokumentáciu týkajúcu sa zloženia výrobku, podloženú 
výsledkami skúšok alebo vyhlásením príslušného homologizačného orgánu2 
o zhode, ktorým sa preukazuje obsah bielych pigmentov. 
 

1. Zloženie vodorovného dopravného značenia – obsah bieleho pigmentu 
(oxid titaničitý) 
(Pre výzvy na predkladanie ponúk, kde sú stanovené konkrétne požiadavky na 
kvalitu a trvácnosť.) 
 
Body sa prideľujú uchádzačovi, ktorého výrobok má nižší obsah bieleho 
pigmentu než tieto limitné hodnoty: 

− pre systémy nanášané v množstve < 1 kg/m2: < 10 % TiO2, 
− pre systémy nanášané v množstve > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Overenie: 
Uchádzač poskytne dokumentáciu týkajúcu sa zloženia výrobku, podloženú 
výsledkami skúšok alebo vyhlásením príslušného homologizačného orgánu2 
o zhode, ktorým sa preukazuje obsah bielych pigmentov. 
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2 Homologizačný orgán je úradný orgán, ktorý vykonáva osvedčovanie 
a predbežné schvaľovanie výrobkov v súlade s konkrétnymi kritériami pre 
používanie na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni. 
 

2 Homologizačný orgán je úradný orgán, ktorý vykonáva osvedčovanie 
a predbežné schvaľovanie výrobkov v súlade s konkrétnymi kritériami pre 
používanie na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni. 
 

 2. Sklenené perličky – obsah recyklovaného skla 
 
(Pre nákup vodorovného dopravného značenia obsahujúceho sklenené 
perličky na dosiahnutie určenej úrovne nočnej viditeľnosti a odrazivosti, 
ktorá bola stanovená vo výzve na predkladanie ponúk. Toto kritérium sa nedá 
uplatniť, ak verejný obstarávateľ špecifikoval osobitné vlastnosti, ako sú 
napríklad požiadavky na vysokú odrazivosť.) 
 
X bodov sa pridelí podľa podielu recyklovaného obsahu (hmotnosti) na 
celkovom množstve sklenených perličiek použitých na splnenie zákazky. 
Recyklovaný obsah sa vypočíta na základe priemernej materiálovej bilancie 
použitých surovín (podľa metodiky predpísanej v norme ISO 14021). 
 
Tabuľka 17 Body prideľované na základe obsahu recyklovaného skla 

Obsah recyklovaného skla Body 

75 % – 100 % 100 % bodov 

50 % – 75 % 75 % bodov 

25 % – 50 % 50 % bodov 

< 25 % 0 bodov 

 
Určená úroveň nočnej viditeľnosti a odrazivosti v podmienkach vlhka, 
stanovená vo výzve na predkladanie ponúk, sa musí dodržať. 
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Overenie: 
Uchádzač poskytne treťou stranou overenú dokumentáciu od výrobcu 
sklenených perličiek s uvedeným podielom recyklovaného obsahu 
(hmotnosti) na celkovom množstve sklenených perličiek použitých na 
splnenie zákazky. Pri zadaní zákazky alebo na požiadanie verejného 
obstarávateľa uchádzač poskytne treťou stranou overenú dokumentáciu 
s opisom výpočtu uvedeného recyklovaného obsahu (podľa metodiky 
predpísanej v norme ISO 14021), ako aj treťou stranou overené 
záznamy údajov, na ktorých je uvedený výpočet založený, 
prinajmenšom vrátane čísla šarže a dokumentácie kontrolného systému 
výroby závodu (prevádzkovaného v súlade s normou EN 1423 alebo 
rovnocennou normou1). 

1 Môže to byť norma ISO 9001, prípadne vnútroštátny alebo medzinárodný systém overovania 
vysledovateľnosti recyklovaného obsahu. 
 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZÁKAZKY 

1. Technická podpora a kontroly na mieste 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi alebo jeho dodávateľom odborné poradenstvo a pokyny pre prácu na mieste, napríklad: 

• metodický list a usmernenie k príprave podkladu, 
• metodický list a usmernenie k príprave výrobku vrátane odhadov nanášania na m2, 
• optimálne podmienky na uskladnenie a použitie výrobku vrátane pomoci pri výbere a používaní vybavenia pre nanášanie, 
• opatrenia na zmierňovanie rizika s cieľom minimalizovať znečistenie životného prostredia, 
• odporúčania týkajúce sa vhodného zneškodnenia nepoužitého výrobku. 
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Odborné poradenstvo musia mať na požiadanie k dispozícii aj prevádzkoví pracovníci verejného obstarávateľa alebo jeho dodávateľov, buď vo forme návštev 
na mieste (ich počet a rozsah určí verejný obstarávateľ vo fáze predkladania ponúk), alebo prostredníctvom odbornej horúcej linky (v jazyku určenom 
verejným obstarávateľom). 
 
Uchádzač poskytne dokumentáciu obsahujúcu uvedené informácie. Písomná spätná väzba od prevádzkových pracovníkov, ktorí nanášajú výrobok 
vodorovného dopravného značenia, potvrdí primerané poskytovanie odborného poradenstva a podpory na mieste. 
 
 

3.4 Zákazky na práce nanášania vodorovného dopravného značenia 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Zadávanie zákaziek na práce, ktoré maximalizujú životnosť vodorovného dopravného značenia 
a zároveň minimalizujú súvisiace vplyvy na životné prostredie 

KRITÉRIÁ VÝBERU 
1. Spôsobilosť uchádzača 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť v týchto oblastiach, pokiaľ sú relevantné vzhľadom na charakter ponúkanej zákazky: 

• metodické listy pre efektívne využívanie vodorovného dopravného značenia na mieste vrátane prípravy odhadov a používania špeciálneho 
vybavenia, 

• metodické listy pre prípravu podkladov (podľa potreby to zahŕňa bezpečné postupy na odstraňovanie vodorovných dopravných značení, ktoré môžu 
obsahovať olovený pigment a považujú sa za nebezpečné, alebo na odstraňovanie vodorovných dopravných značení pomocou vysokého tlaku),  

• metodické listy pre prípravu zloženia vodorovného dopravného značenia a pre nakladanie s ním počas nanášania, 
• používanie výrobkov vylepšených z environmentálneho hľadiska vrátane tých so zníženým obsahom prchavých organických zlúčenín, 
• používanie trvanlivých a presne špecifikovaných vrchných náterov s ohľadom na príslušné normy EN alebo im rovnocenné normy, 
• politiky a podporné systémy riadenia na minimalizáciu odpadu z vodorovného dopravného značenia, maximalizáciu opätovného používania alebo 

recyklácie odpadu a nepoužitého vodorovného dopravného značenia a zaistenie jeho bezpečného zneškodnenia a bezpečného zneškodnenia ďalších 
chemických látok, ako napríklad činidiel na odstraňovanie vodorovného dopravného značenia. 
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Overenie: 
Uchádzač poskytne dôkazy vo forme informácií a referencií súvisiacich s príslušnými zákazkami v predchádzajúcich 5 rokoch, v ktorých boli realizované 
uvedené prvky. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Používanie vodorovného dopravného značenia spĺňajúceho kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Všetky zákazky na práce sa musia vykonávať s použitím výrobkov pre vodorovné dopravné značenie, ktoré spĺňajú požiadavky zeleného verejného 
obstarávania EÚ uvedené v technických špecifikáciách pre základné kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ v oddiele 4.3 Vodorovné dopravné 
značenie. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne sprievodnú dokumentáciu preukazujúcu, že použité výrobky spĺňajú uvedené kritériá. 
2. Nakladanie s odpadom a nepoužitým materiálom na vodorovné dopravné značenie 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Uchádzač predloží plán nakladania s odpadom pre prebytky materiálu na vodorovné dopravné značenie z prípravy podkladu a nanášania. Tento plán zahŕňa: 

• ak je potrebné odstrániť značenie, posúdenie potenciálneho nebezpečného obsahu materiálu na vodorovné dopravné značenie odstráneného 
z podkladov, a ak sa zistí riziko, metodický list pre zmiernenie rizika bezpečnou manipuláciou a bezpečným zneškodnením, 

• metodický list pre postupy čistenia vybavenia na mieste a uskladnenie odpadu a nepoužitého materiálu na vodorovné dopravné značenie pre bezpečné 
zneškodnenie ako nebezpečného odpadu, 

• opatrenia na minimalizáciu odpadu a nepoužitého materiálu na vodorovné dopravné značenie. 
Overenie: 
Uchádzač poskytne zdokumentovaný plán nakladania s odpadom, ktorý zahŕňa metodické listy pre bezpečné odstraňovanie značenia, čistenie vybavenia 
a manipuláciu s odpadom a nepoužitým materiálom na vodorovné dopravné značenie a ich zneškodnenie, ako aj uplatňované opatrenia na minimalizáciu 
odpadu a nepoužitého materiálu na vodorovné dopravné značenie. 
Monitorovanie vznikajúceho odpadu z materiálu na vodorovné dopravné značenie sa vykonáva na základe doložky týkajúcej sa plnenia zákazky. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 1. Zákazky založené na efektívnosti 

(keď sa obstarávajú zákazky na nanášanie a údržbu vodorovného 
dopravného značenia založené na dlhodobej efektívnosti) 
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Body sa prideľujú podľa odhadovaného objemu použitého materiálu na 
vodorovné dopravné značenie pri zachovaní kvality vodorovného dopravného 
značenia počas doby trvania zákazky. 
 
Overenie: 
Uchádzač poskytne dokument s uvedením odhadovaného množstva materiálu 
na vodorovné dopravné značenie potrebného počas trvania programu zákazky 
vrátane predpokladov týkajúcich sa potrebného počtu opakovaného značenia 
počas doby trvania zákazky. 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZÁKAZKY 
1. Riadenie využívania a nanášania vodorovného dopravného značenia 
(to isté platí pre základné a komplexné kritériá) 
 
Dodávateľ poskytne záznamy (pre zákazky založené na efektívnosti) o: 

• množstve nakúpeného materiálu na vodorovné dopravné značenie, 
• skutočných množstvách materiálu na vodorovné dopravné značenie použitých pri plnení špecifikácií zákazky. 

 
Dodávateľ tiež poskytne záznamy o vzniku odpadu a nepoužitého materiálu na vodorovné dopravné značenie vrátane sledovania, či boli: 

• opätovne použité dodávateľom, 
• opätovne použité externe, 
• recyklované, 
• bezpečne zneškodnené. 

 
V prípade, že bolo potrebné z podkladu odstrániť starú vrstvu vodorovného dopravného značenia, dodávateľ poskytne aj záznamy o: 

• bezpečnej manipulácii, 
• bezpečnom zneškodnení v rámci zaobchádzania ako s nebezpečným odpadom. 
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4 KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré sa musia zohľadniť pri navrhovaní kritérií zeleného verejného obstarávania, je analýza nákladov počas 
životného cyklu v prípade výrobkov, ktoré sú z environmentálneho hľadiska najlepšie v porovnaní s priemernými výrobkami na trhu. 
Posudzovanie nákladov (s využitím perspektívy životného cyklu) je veľmi dôležité vo verejnej sfére, keďže prispieva k zdôvodňovaniu 
verejných výdavkov. Členské štáty by mali byť motivované, aby prijímali rozhodnutia, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vysokú hodnotu. 

S cieľom umožniť verejným obstarávateľom, aby vyberali výrobky, ktoré budú nákladovo najefektívnejšie, sa odporúča využívať perspektívu 
životného cyklu a uplatňovať prístup nákladov na životný cyklus. V rámci nákladov na životný cyklus sa berie do úvahy celý (fyzický) životný 
cyklus výrobku, od výroby po zneškodnenie. V závislosti od perspektívy zvolenej pri posudzovaní nákladov na životný cyklus sa náklady na 
jednotlivé fázy dajú vypočítať viac alebo menej podrobne. Pre verejných obstarávateľov je v rámci životného cyklu výrobku dôležitá fáza 
používania, keďže v nej im budú vznikať náklady. Výrobné náklady výrobku, ktorý sa má kupovať, nie je potrebné podrobne vypočítavať, 
keďže príslušný prvok nákladov pre kupujúci subjekt bude zahrnutý do ceny konečného výrobku. 

Mnohé obstarané položky, ako sú počítače alebo tlačiarne, si na prevádzku vyžadujú elektrickú energiu a spotrebný materiál a tieto náklady 
často môžu prekročiť pôvodné obstarávacie náklady na túto položku. V prípade náterových farieb a lakov náklady počas ich životnosti vznikajú 
iba pri natieraní. Pri výpočte nákladov na životný cyklus sa posudzujú predovšetkým: 

• náklady na nákup a dodávku (napr. náklady na liter náterovej farby alebo laku pri dodaní), 

• hodnoty výdatnosti na splnenie kritérií efektívnosti (napr. množstvo náterovej farby potrebné na pokrytie danej plochy povrchu), 

• efektívnosť počas životnosti (čas medzi opakovanými nátermi na dodržanie kritérií efektívnosti), 

• náklady na zneškodnenie (zneškodnenie nepoužitých náterových farieb). 

 

Náklady, ktoré teoreticky môžu vzniknúť, ale nebrali sa do úvahy: 

• v prípade vonkajších náterových farieb zmena tepelných vlastností budovy: 

o voľba farby je dominantným faktorom ovplyvňujúcim tepelné vlastnosti, 

• pracovný čas a náklady na vybavenie na nanášanie náterovej farby: 
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o bolo by nemožné zmysluplne určiť takéto náklady a rozlišovať výrobky na základe tejto premennej, 

• dodatočné náklady na zneškodnenie na konci životnosti natretého povrchu: 

• nie je pravdepodobné, že by náklady na zneškodnenie natretých povrchov ovplyvnila náterová farba, ktorá na ne bola nanesená, 

• vnútorné náterové farby: úspora energie v dôsledku použitia svetlejších farieb v miestnosti, a teda nižšej spotreby umelého svetla. 

K uvedeným nákladom patria aj environmentálne náklady, ktoré sa bežne posudzujú v rámci „environmentálnych externalít“, ale tie sa 
nepovažovali za relevantné pre správu zameranú na pomoc pri vypracovaní kritérií zeleného verejného obstarávania a neboli zahrnuté do 
analýzy. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že pri posudzovaní celkových nákladov zjavne nestačí zohľadniť len inzerované náklady na liter 
náterovej farby. V rámci šetrenia sa zistilo, že všetky skúmané faktory (náklady verejného obstarávania, výdatnosť, životnosť a plytvanie 
náterovými farbami) výrazne ovplyvňovali náklady na životný cyklus, s výnimkou nákladov na zneškodnenie odpadu z náterových farieb. 
Väčšina nákladov súvisiacich s plytvaním náterovými farbami vznikala v dôsledku potreby obstarania dodatočnej náterovej farby. Analýza 
takisto ukázala, že náklady verejného obstarávania nie je možné posudzovať samostatne a že aj mierne zlepšenia efektívnosti môžu prevážiť 
dodatočné náklady na nákup drahšej náterovej farby. Ďalšie podrobnosti o modelovaní kalkulácie nákladov a jeho záveroch sú uvedené 
v sprievodnej technickej správe. 
 
Je takisto potrebné si uvedomiť, že aj keď kvalita a cena obstaranej náterovej farby alebo laku boli dominantnými faktormi pri určovaní 
nákladov na životný cyklus, je dôležité zohľadniť aj vplyv fázy nanášania a používania. Správne vyčistenie a predbežná úprava povrchov môže 
výrazne predĺžiť životnosť natretého povrchu a môže byť nákladovo efektívnym krokom. Skúsení dekoratéri by mali byť schopní dosiahnuť na 
vhodných povrchoch inzerované hodnoty výdatnosti a zanechať trvácny vrchný náter, ktorý dlho vydrží, zatiaľ čo menej skúsení dekoratéri 
môžu používať viac náterovej farby, než je potrebné, a ich práca nemusí vydržať rovnako dlho. Úspory na nákladoch práce sa preto nemusia 
prejaviť úsporou na nákladoch na životný cyklus. 
 
Uvedený opis všeobecných pozorovaní sa síce týkal dekoratívnych náterových farieb, ale vzťahuje sa aj na vodorovné dopravné značenie, 
v prípade ktorého sú trvácnosť a časy medzi opakovanými nátermi/obnovou náterov určujúce pre celkovú kalkuláciu nákladov na životný 
cyklus. 
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Prílohy 
 
Príloha 1: Vymedzenie technických pojmov súvisiacich so špecifikáciami náterových farieb a/alebo vodorovného dopravného značenia 
 

1. „Biele a svetlé náterové farby“ sú náterové farby s trichromatickou zložkou Y > 70 %. 

2. „Lesklé náterové farby“ sú náterové farby, ktoré pri uhle dopadu 60° vykazujú odrazivosť ≥ 60. 

3. „Stredne lesklé náterové farby“ (označované aj ako pololesklé, saténové, polomatné) sú náterové farby, ktoré pri uhle dopadu 60° alebo 85° 
vykazujú odrazivosť < 60 a ≥ 10. 

4. „Matné náterové farby“ sú náterové farby, ktoré pri uhle dopadu 85° vykazujú odrazivosť < 10. 

5. „Úplne matné náterové farby“ sú náterové farby, ktoré pri uhle dopadu 85° vykazujú odrazivosť < 5. 

6. „Priesvitný film“ a „polopriesvitný film“ je film s kontrastným pomerom < 98 % pri hrúbke mokrého filmu 120 µm. 

7. „Nepriesvitný film“ je film s kontrastným pomerom > 98 % pri hrúbke mokrého filmu 120 µm.  

8. „Prchavé organické zlúčeniny“ (VOC) sú akékoľvek organické zlúčeniny so začiatočnou teplotou varu najviac 250 °C meranou pri štandardnom 
tlaku 101,3 kPa, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES, ktoré v kapilárnej kolóne eluujú až po n-tetradekán (C14H30). 

9. „Poloprchavé organické zlúčeniny“ (SVOC) sú akékoľvek organické zlúčeniny s teplotou varu vyššou ako 250 °C a nižšou ako 370 °C, nameranou 
pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, ktoré v kapilárnej kolóne eluujú v rámci retenčného rozsahu od n-tetradekánu (C14H30) po n-dokosan (C22H46) 
vrátane. 
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Príloha 2: Skúška na formaldehyd 
 
Požiadavka Použitá metóda 

Pokiaľ sa neuplatní výnimka (pozri 
nasledujúci riadok), platí celková limitná 
hodnota koncentrácie formaldehydu 
0,0010 hmotnostného %.  

Použije sa metóda Merckoquant. Ak je výsledok nepresvedčivý, na potvrdenie koncentrácie pri skladovaní 
v obale sa použije vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC). 

Vyššia limitná hodnota koncentrácie 
formaldehydu 0,01 hmotnostného % sa 
uplatňuje v prípade, že: 
 

i) konzervačné prostriedky, ktoré sú 
zdrojmi formaldehydu, sú potrebné na 
ochranu určitého druhu náterovej 
farby alebo laku počas skladovania 
a zdroj formaldehydu sa používa 
namiesto konzervačných prostriedkov 
obsahujúcich izotiazolinón;  
 

ii) zdrojom formaldehydu sú namiesto 
konzervačných prostriedkov 
používaných počas skladovania 
výrobkov polymérové disperzie 
(spojivá) prostredníctvom zvyškových 
úrovní formaldehydu.  

Určenie koncentrácie formaldehydu pri skladovaní v obale analýzou s použitím VdL-RL 03 alebo 
vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC). 

Vnútorné náterové farby a laky: stanovenie pomocou analýzy1 podľa normy ISO 16000-3. Emisie nesmú 
prekročiť hodnotu 0,25 ppm pri prvej aplikácii a musia byť nižšie ako 0,05 ppm po 24 hodinách od prvej 
aplikácie.  

Za prvú aplikáciu sa považuje stav, keď sa v skúšobnej komore dosiahne stabilné zmiešavanie vzduchu. Aby 
bolo možné dosiahnuť stabilné zmiešavanie vzduchu už po 1 hodine, odporúča sa použiť ventilátor. 

Vo všetkých prípadoch sa výsledky korigujú tak, aby sa zohľadnil koeficient výmeny vzduchu 1 výmena 
vzduchu za hodinu, a to vydelením výsledku dvomi. To zabezpečuje, že výsledky odrážajú podmienky v komore 
podľa normy EN 717-1, ktorá tvorí základ prahových hodnôt emisií. 

 

1 Existujú rovnocenné normy, ktoré sa dajú použiť, predovšetkým CEN/TS 16516 plánovaná ako náhrada noriem série ISO 16000.
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Príloha 3: Markery a modifikácie skúšobnej metódy na poloprchavé organické zlúčeniny  
 

Usmernenie k stanoveniu obsahu poloprchavých organických zlúčenín s použitím normy ISO 11890-2 (2013) (rozširujúce jej rozsah pôsobnosti) 

Rozsah pôsobnosti: 

V tomto usmernení sa vysvetľujú špecifikácie normy ISO 11890-2 s cieľom umožniť vykonávanie skúšky na kvantifikáciu obsahu poloprchavých organických 
zlúčenín v náterových farbách buď samostatne, alebo spoločne so skúškou podľa normy ISO 11890-2 VOC, na vyhodnotenie súladu s požiadavkami na 
environmentálnu značku EÚ. Toto usmernenie by sa preto malo vykladať súbežne s normou ISO 11890-2, ale s uprednostnením upravenej metódy prípravy 
vzoriek, prístroja a špecifikovaných parametrov. 

Príprava vzorky: 

Používa sa organické rozpúšťadlo vhodné na zriedenie vzorky. Musí mať čistotu najmenej 99 hmotnostných %. Odporúčaným rozpúšťadlom na riedenie je 
100 % metanol. V prípade potreby je možné vzorku miešať 30 minút s použitím ultrazvuku s cieľom dosiahnuť homogénnu kvapalnú fázu, alebo miešať 
mechanicky počas dvoch hodín s následným odstreďovaním alebo filtráciou pomocou filtra PTFE pre náterové farby obsahujúce veľké nerozpustené častice. 
V prípade, že sa homogénna kvapalná fáza nedá dosiahnuť pomocou 100 % metanolu, použije sa iné vhodné rozpúšťadlo na riedenie, ako napríklad 
acetonitril alebo tetrahydrofurán. 

Poznámka: 

Používajú sa zlúčeniny markerov n-tetradekán (n-C14) a n-dokosan (n-C22). Vzhľadom na obmedzenú rozpustnosť n-dokosanu v acetonitrile môže byť potrebné pripraviť roztok markera 
obsahujúci tieto zlúčeniny v acetóne. 

Prístroj: 

Kapilárna kolóna:  

– Uprednostňuje sa kolóna vyrobená z kremenného skla potiahnutého vrstvou 5 % fenylu/95 % dimetylpolysiloxánu (mierne polárneho typu, DB5 alebo 
rovnocenného). 

– Použiť sa môže kolóna potiahnutá vrstvou 100 % dimetylpolysiloxánu (nepolárneho typu, DB1 alebo rovnocenného), ak sa dá preukázať, že bude 
vhodnejšia v prípade prevažne nepolárnych zložiek náterovej farby  

Poznámka: 
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Je potrebné vybrať vhodnú kombináciu dĺžky (30 m alebo 60 m), priemeru a teplotného programu kolóny, aby boli zložky vo vzorke a markery eluované v poradí podľa ich rastúcej teploty varu. 
Dĺžka 60 m sa môže použiť na zlepšenie poradia eluovania v prípade mierne polárneho typu kolóny. 

Sušiaca komora: 

– Začiatočná teplota komory:   40 až 100 °C 

– Izotermická doba udržania:   2 až 5 minút 

– Rýchlosť ohrevu:    3 až 20 °C/min 

– Konečná teplota komory:   280 až 325 °C 

– Izotermická doba udržania:   > 2 minúty 

– Prietok v kolóne:   1 až 2 ml/min 

Detektor:  

– Identifikácia hmotnostným spektrometrom 

– Kvantifikácia plameňovo-ionizačným detektorom 

– Teplota plameňovo-ionizačného detektora:   konečná teplota komory alebo vyššia 

Nosný plyn:  

– hélium 

Systém horúceho vstrekovania:  

– teplota dávkovacieho ventilu:  250 až 280 °C 

–vstrekovaný objem:    1 až 2 µl 

Kalibrácia: 

– preferovaným vnútorným štandardom pre kvantifikáciu špičkových hodnôt obsahu poloprchavých organických zlúčenín je n-tetradekán (n-C14),  

– použiť sa môže aj alternatívny vnútorný štandard 1,2-dietoxyetán (nazývaný aj etylénglykol dietyléter) s cieľom dosiahnuť zlepšenie hodnôt vyťaženia pri 
analyzovaní náterových farieb na báze vody. 
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Poznámka:  

Ak sa postupy kalibrácie vykonávajú primeraným spôsobom, výber vnútorného štandardu by nemal mať žiadny vplyv na výsledok skúšky. Je však dôležité zabezpečiť, aby vnútorný štandard 
nepresahoval ani neprekrýval žiadne špičkové hodnoty, ktoré vykazuje samotná vzorka. Musí preto vykazovať úplné oddelenie od ostatných špičkových hodnôt v chromatograme. Je preto 
k dispozícii veľký výber vnútorných štandardov, ale je potrebné vylúčiť vnútorné štandardy s veľmi nízkymi teplotami varu (napr. acetón…) alebo s veľmi vysokými teplotami varu (C22 
a viac…), aby sa predišlo diskriminačnému javu v injektore.  

– Všetky poloprchavé organické zlúčeniny sa identifikujú, pokiaľ sú dosiahnuteľné, a potom sa vykoná kvantifikácia s ich autentickými kalibračnými 
štandardmi, ako je uvedené pre prchavé organické zlúčeniny v norme ISO 11890-2, alebo prostredníctvom ich relatívnych faktorov odozvy. 

– Zostávajúce neznáme špičkové hodnoty poloprchavých organických zlúčenín sa kvantifikujú pomocou faktoru odozvy dietyladipátu, vyjadrené ako 
ekvivalenty dietyladipátu. 

 

Je pravdepodobné, že počas obdobia platnosti kritérií bude norma ISO 11890-2 revidovaná a rozsah jej pôsobnosti sa rozšíri tak, aby zahŕňal aj skúšobnú 
metódu pre poloprchavé organické zlúčeniny. Toto usmernenie sa preto používa dočasne, kým nebude norma revidovaná. 
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Príloha 4: Vyňaté zlúčeniny 
 

− metán, 
− etán,  
− metylénchlorid (dichlórmetán), 
− 1,1,1-trichlóretán (metylchloroform),  
− 1,1,2-trichlór-1,2,2-trifluóretán (CFC-113),  
− trichlórfluórmetán (CFC-11),  
− dichlórdifluórmetán (CFC-12),  
− difluórchlórmetán (HCFC-22),  
− trifluórmetán (HFC-23),  
− 1,2-dichlór 1,1,2,2-tetrafluóretán (CFC-114),  
− chlórpentafluóretán (CFC-115),  
− 1,1,1-trifluór 2,2-dichlóretán (HCFC-123),  
− 1,1,1,2-tetrafluóretán (HFC-134a),  
− 1,1-dichlór 1-fluóretán (HCFC-141b),  
− 1-chlór 1,1-difluóretán (HCFC-142b),  
− 2-chlór-1,1,1,2-tetrafluóretán (HCFC-124),  
− pentafluóretán (HFC-125),  
− 1,1,2,2-tetrafluóretán (HFC-134),  
− 1,1,1-trifluóretán (HFC-143a),  
− 1,1-difluóretán (HFC-152a),  
− parachlórbenzotrifluorid (PCBTF),  
− cyklické,  
− rozvetvené alebo lineárne metyl siloxány,  
− acetón,  
− perchlóretylén (tetrachlóretylén),  
− 3,3-dichlór-1,1,1,2,2-pentafluórpropán (HCFC-225ca),  
− 1,3-dichlór-1,1,2,2,3-pentafluórpropán (HCFC-225cb),  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluórpentán (HFC 43-10mee),  

− difluórmetán (HFC-32),  
− etylfluorid (HFC-161),  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluórpropán (HFC-236fa),  
− 1,1,2,2,3-pentafluórpropán (HFC-245ca),  
− 1,1,2,3,3-pentafluórpropán (HFC-245ea),  
− 1,1,1,2,3-pentafluórpropán (HFC-245eb),  
− 1,1,1,3,3-pentafluórpropán (HFC-245fa),  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluórpropán (HFC-236ea),  
− 1,1,1,3,3-pentafluórbután (HFC-365mfc),  
− fluórchlórmetán (HCFC-31),  
− 1-chlór-1-fluóretán (HCFC-151a),  
− 1,2-dichlór-1,1,2-trifluóretán (HCFC-123a),  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluór-4-metoxy-bután (C4F9OCH3 alebo 

HFE-7100), 
− 2-(difluórmetoxymetyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán 

((CF3)2CFCF2OCH3),  
− 1-etoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluórobután (C4F9OC2H5 alebo 

HFE-7200),  
− 2-(etoxydifluórmetyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán 

((CF3)2CFCF2OC2H5),  
− metylacetát, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluór-3-metoxy-propán (n-

C3F7OCH3, HFE-7000),  
− 3-etoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluór-2-(trifluórmetyl) 

hexán (HFE-7500),  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán (HFC-227ea),  
− metyl formiát (HCOOCH3),  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluór-3-metoxy-4-trifluórmetyl-pentán 

(HFE-7300),  
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− propylénkarbonát,  
− dimetylkarbonát,  
− trans-1,3,3,3-tetrafluórpropén,  
− HCF2OCF2H (HFE-134),  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2),  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13),  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x alebo H-Galden ZT 

130 (alebo 150 alebo 180)),  
− trans 1-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én,  
− 2,3,3,3-tetrafluórpropén,  
− 2-amino-2-metyl-1-propanol,  
− etylacetát, 
− butylacetát, 
− a zlúčeniny plnofluórovaných uhľovodíkov, ktoré patria do týchto 

tried: 
 cyklické, rozvetvené alebo lineárne plne fluorinované 

alkány; 
 cyklické, rozvetvené alebo lineárne plne fluorinované 

étery bez nenasýtených zložiek; 
 cyklické, rozvetvené alebo lineárne plne fluorinované 

terciárne amíny bez nenasýtených zložiek a 
 síra obsahujúca plnofluórované uhľovodíky bez 

nenasýtených zložiek a s väzbami síry iba na uhlík a fluór. 

 


