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Kritériá zeleného verejného obstarávania nábytku platné v EÚ 
1 ÚVOD 
 

Cieľom kritérií zeleného verejného obstarávania v EÚ je pomôcť subjektom verejného sektora pri nakupovaní výrobkov, služieb a prác so zníženým vplyvom na životné 
prostredie. Používanie kritérií je dobrovoľné. Sú formulované tak, aby ich jednotlivé subjekty mohli zahrnúť do súťažných podkladov, ak to budú považovať za vhodné. 
Tento dokument obsahuje kritériá zeleného verejného obstarávania v EÚ, ktoré boli vypracované pre skupinu výrobkov „nábytok“. Sú rozdelené do troch rozsiahlych 
oddielov v závislosti od toho, či je predmetom zákazky renovácia existujúceho použitého nábytku (A.), verejné obstarávanie nových položiek nábytku (B.) alebo verejné 
obstarávanie služieb týkajúcich sa nábytku po skončení životnosti (C.). Ďalšie dôvody na výber uvádzaných kritérií a odkazy na podrobnejšie informácie sú uvedené 
v sprievodnej technickej podkladovej správe. 

Kritériá sú rozdelené na časť Technické špecifikácie a časť Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Pri jednotlivých súboroch kritérií existuje možnosť vybrať si jednu z dvoch 
úrovní: 

• Základné kritéria umožňujú jednoduché uplatňovanie zeleného verejného obstarávania so zameraním na kľúčovú oblasť (kľúčové oblasti) environmentálnych 
vlastností výrobku a ich účelom je udržať administratívne výdavky spoločností na minimálnej úrovni.  

• Podrobné kritériá zohľadňujú viac aspektov alebo vyššiu úroveň environmentálnych vlastností a sú určené pre subjekty, ktoré chcú intenzívnejšie podporovať 
environmentálne a inovačné ciele. 

Formulácia „(rovnaké pre základné a podrobné kritériá)“ sa uvádza v prípade, že sa na obidvoch úrovniach uplatňujú totožné kritériá. 

Treba mať na zreteli, že položky nábytku, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti skupiny výrobkov, sa môžu podstatne líšiť z hľadiska povahy a druhu použitých materiálov. 
Viacero kritérií je preto doplnených podmienenými ustanoveniami, v ktorých sa uvádza, za akých okolností by sa dané kritériá mali považovať za dostatočne relevantné na 
zahrnutie do výzvy na predkladanie ponúk.  

 

1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 

Skupina výrobkov „nábytok“ zahŕňa voľne stojace alebo zabudované jednotky, ktorých hlavnou funkciou je slúžiť na uskladnenie, umiestnenie alebo zavesenie predmetov 
a/alebo poskytovať plochy, na ktorých používatelia môžu odpočívať, sedieť, jesť, študovať alebo pracovať, a to buď v interiéroch, alebo v exteriéroch. Do tejto skupiny 
výrobkov sú zahrnuté aj posteľné matrace.  

Nepatria však do nej tieto výrobky:  
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a) výrobky, ktorých základnou funkciou nie je slúžiť ako nábytok. Medzi príklady takýchto výrobkov okrem iného patrí verejné osvetlenie, zábradlia a ploty, rebríky, hodiny, 
vybavenie detských ihrísk, stojanové alebo závesné zrkadlá, elektrické rozvody, cestné míľniky a stavebné výrobky, ako sú schody, dvere, okná, podlahové krytiny 
a obklady; 

b) nábytok namontovaný do vozidiel používaných na verejnú alebo súkromnú prepravu; 

c) nábytkárske výrobky, ktoré sú z viac ako 5 % (hmotnostných) tvorené inými materiálmi než: prírodné drevo, dosky na báze dreva, korok, bambus, ratan, plasty, kovy, 
useň, povrstvené textílie, textílie, sklo alebo výplňové materiály. 
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1.2 Hlavné environmentálne vplyvy 
Na základe dostupných dôkazov z vedeckej literatúry boli sformulované tieto závery v oblasti environmentálneho vplyvu nábytku v priebehu jeho životného cyklu: 

• Dominantný podiel (80 – 90 %) vplyvov na životné prostredie súvisí s materiálmi/komponentmi nábytku. Na výrobu kovov a plastov sa síce musí vynaložiť vyššia 
energia než na výrobu dreva, dôležitý aspekt však predstavuje aj trvácnosť a recyklovateľnosť. Špecifikácia recyklovaných materiálov môže pomôcť obmedziť vplyv 
materiálu. 

• Výroba, montáž a/alebo spracovanie komponentov predstavujú ďalšie najvýznamnejšie zdroje environmentálnych vplyvov, a to z dôvodu používania chemických zmesí, 
tepla a elektriny pri sušení a ošetrovaní. 

• Vplyvy spôsobené obalovým materiálom sa líšia v závislosti od jednotlivých výrobkov, ale podľa odhadov uvedených v dvoch štúdiách posudzovania životného cyklu 
(LCA) týkajúcich sa pracovných stolov a šatníkov dosahuje celkový environmentálny vplyv obalov približne 6 %. 

• Skúmanie distribúcie bolo náročné, keďže spôsob distribúcie sa môže výrazne líšiť z dôvodu globálnej povahy trhu s nábytkom. Vo väčšine štúdií boli použité priemerné 
scenáre prepravy, ktorými sa zakrýva rôzny význam tejto časti životného cyklu nábytku. 

• Fáza používania je z hľadiska vplyvu na životné prostredie zanedbateľná. Rozhodujúcimi faktormi predĺženia fázy používania sú však trvácnosť a možnosť opráv.  

• Vplyv nábytku po skončení životnosti sa výrazne líši v závislosti od toho, aké materiály sú v ňom použité. Recyklovanie nábytkových komponentov alebo zhodnocovanie 
energie z odpadového nábytku je často zložité z dôvodu komplikovaného oddeľovania zložiek. 

 

 
 Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného cyklu 
nábytku 

  Navrhovaný prístup k nábytku v rámci zeleného verejného obstarávania v EÚ 

• Strata biodiverzity a erózia pôdy v dôsledku neudržateľného 
obhospodarovania lesov a nezákonnej ťažby dreva. 

• Vyťaženosť zdrojov v dôsledku využívania 
neobnoviteľných zdrojov, ako sú ropa/zemný plyn, na 
výrobu plastov. 

• Emisie CO2 a iné emisie v dôsledku spotreby energie pri 
výrobe niektorých materiálov. 

• Riziko pre pracovníkov, spotrebiteľov alebo životné 
prostredie v širšom okolí týkajúce sa uvoľňovania 
toxických látok. 

• Príspevok k zlej kvalite vzduchu v interiéroch z dôvodu 
emisií prchavých organických zlúčenín z interiérových 
nábytkárskych výrobkov. 

• Odpadové materiály v dôsledku predčasného skončenia 

 • Obstarávať drevo z legálnych zdrojov.  
• Používať materiály vyrobené čiastočne alebo úplne z obnoviteľných 

materiálov (napr. drevo). 
• Stanoviť maximálne limity pre celkové emisie prchavých organických 

zlúčenín z položiek nábytku a špecifické limity emisií formaldehydu 
z dosiek na báze dreva a čalúnnických materiálov. 

• Obstarávať trvácny nábytok vhodný na daný účel, ktorý je v súlade 
s príslušnými normami EN.  

• Obstarávať jednoducho rozmontovateľný, opraviteľný a recyklovateľný 
nábytok, na ktorý sa vzťahuje záruka. 
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životnosti nábytku so subštandardnou akosťou.  
• Odpadové materiály v dôsledku ťažkostí pri opravách, 

získavaní náhradných súčiastok alebo oddeľovaní častí 
určených na recykláciu. 

 

 

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. Subjekt 
verejného sektora má rozhodnúť, na ktorom stupni sa majú poskytnúť výsledky týchto skúšok. Vo všeobecnosti zrejme nie je nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby 
predložili výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia zaťaženia uchádzačov a subjektov verejného sektora by sa pri predložení ponúk mohlo považovať za 
dostatočné vlastné vyhlásenie. Následne existujú rôzne možnosti toho, či a kedy by sa mohli vyžadovať skúšky: 

a) Fáza 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 prideliť zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo nezodpovedajúci požiadavkám:  

i) keď sa prostriedky overenia týkajú technickej špecifikácie, od nasledujúceho uchádzača s najvyšším hodnotením by sa vyžadoval dôkazný prostriedok, ktorý sa 
potom zohľadní pri zadaní zákazky;  

ii) ak sa prostriedky overenia týkajú kritéria na vyhodnotenie ponúk, odobrali by sa dodatočné body pridelené ponuke a klasifikácia by sa prepočítala s uplatnením 
všetkých súvisiacich dôsledkov.  

V skúšobnom protokole sa overí, či skúške na určité požiadavky bola podrobená modelová vzorka, a nie nábytok skutočne dodaný v rámci zákazky. V prípade rámcových 
zákaziek môže byť situácia iná. Tento scenár je podrobnejšie opísaný v nasledujúcom bode týkajúcom sa plnenia zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených ďalej.  

b) V priebehu plnenia zákazky:  

Výsledky skúšok môžu byť požadované pre jednu alebo niekoľko položiek dodaných v rámci zákazky, a to buď vo všeobecnosti, alebo ak existujú pochybnosti o pravdivosti 
vyhlásení. To je zvlášť dôležité v prípade rámcových zákaziek, v ktorých nie je stanovená počiatočná objednávka nábytku.  

Odporúča sa, aby boli výslovne uvedené doložky o plnení zákazky. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný obstarávateľ je oprávnený vykonávať náhodné overovacie skúšky 
kedykoľvek v priebehu trvania zákazky. V prípade, že z výsledkov skúšok vyplynie, že dodané produkty nespĺňajú kritériá, verejný obstarávateľ má následne právo uplatniť 
sankcie a možnosť odstúpiť od zmluvy. Niektoré orgány verejnej moci zahŕňajú podmienky, že ak výrobok na základe skúšok splní ich požiadavky, výdavky na skúšanie 
uhradí subjekt verejného sektora, ak však výrobok požiadavky nesplní, náklady na skúšku musí uhradiť dodávateľ.  

Pokiaľ ide o rámcové dohody, okamih, v ktorom sa požaduje predloženie dôkazu, bude závisieť od konkrétnej štruktúry zákazky: 

• Pri rámcových dohodách s jediným subjektom, v ktorých sa jednotlivé modely, ktoré sa majú dodať, určujú po uzavretí rámcovej dohody a otázkou zostáva len to, 
koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké postupy ako pri opísaných zákazkách na jednorazové dodávky.  
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• V prípade rámcových dohôd, ktorými sa vyberie niekoľko potenciálnych dodávateľov a výberového konania sa zúčastnia predbežne vybratí uchádzači, postačí, ak 
uchádzači preukážu schopnosť dodať výrobky spĺňajúce minimálne požiadavky rámcovej dohody. Pokiaľ ide o následné zmluvy (alebo objednávky) na vyžiadanie, 
ktoré sa zadávajú po výberovom konaní týkajúcom sa predbežne vybratých dodávateľov, v zásade sa uplatňujú rovnaké postupy ako v bodoch i) a ii), ak je vo 
výberovom konaní nutné preukázať dodatočné požiadavky. Ak sa súťaž týka len ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia zákazky.  

Takisto je dôležité upozorniť na možnosť, že uchádzači môžu poskytnúť overenie na základe nábytku, ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ alebo iná relevantná 
environmentálna značka typu I podľa normy ISO 14024 (podľa normy ISO 14024) spĺňajúca rovnaké konkrétne požiadavky. Takýto nábytok by sa mal považovať za nábytok 
spĺňajúci príslušné kritériá a overenie by sa malo vyžadovať rovnakým spôsobom ako pri výsledkoch skúšok.  

Upozorňujeme takisto, že podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ verejní obstarávatelia akceptujú 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 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NÁBYTKU PLATNÉ V EÚ 
 

A. Obstarávanie služieb renovácie nábytku 
Základné kritériá Podrobné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

TŠ 1: Požiadavky na renováciu 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Uchádzač renovuje položky nábytku poskytnuté verejným obstarávateľom podľa špecifikovaných požiadaviek.  

V závislosti od druhu nábytku, ktorý sa má zrenovovať a stavu existujúceho nábytku subjekt verejného sektora uvedie čo najpodrobnejšie práce, ktoré sa majú vykonať (napr. opakovaný postrek 
kovania, opravy a/alebo renovácia povrchovej úpravy drevených povrchov a čalúnenia, úprava písacích stolov atď.). 

[Subjekt verejného sektora môže najskôr obstarať samostatnú štúdiu na hodnotenie existujúceho inventára nábytku (typ, číslo, stav atď.) a predložiť tento opis spolu s výzvou na predkladanie 
ponúk.]  

Overenie: 

Uchádzač poskytne podrobné informácie o všetkých renovačných operáciách, ktoré sa majú vykonať. 

TŠ 2: Trvácne čalúnnické poťahy 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

(Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, keď renovačné operácie zahŕňajú použitie alebo výmenu čalúnnických poťahov.) 

Uchádzač využije čalúnnické poťahové materiály, ktoré môžu byť založené na usni, textilných tkaninách alebo povrstvených textíliách, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na fyzikálnu kvalitu 
uvedené v tabuľke 2, 3 alebo 4 dodatku I (podľa okolností). 

Overenie:  

Uchádzač poskytne vyhlásenie dodávateľa usne, textilných tkanín alebo povrstvených textílií (podľa okolností) doložené príslušnými skúšobnými protokolmi, že čalúnnický poťahový materiál 
spĺňa fyzikálne požiadavky na useň, textilné tkaniny alebo povrstvené textílie, ako sú uvedené v tabuľke 2, 3 alebo 4 dodatku I (v uvedenom poradí). 

Za vyhovujúce sa považujú čalúnnické poťahové materiály, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre textílie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie 2014/350/EÚ, alebo iné 
relevantné environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024, na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód.  

TŠ 3: Nadúvadlá 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Ak sú v čalúnení nábytku použité penové výplňové materiály, pri výrobe týchto čalúnnických materiálov sa ako nadúvadlá alebo ako pomocné nadúvadlá nesmú používať 
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halogenované organické zlúčeniny. 

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie výrobcu peny o nepoužití halogenovaných organických zlúčenín. 

TŠ 4: Záruka na renovovaný nábytkársky výrobok 

Uchádzač poskytne minimálne dvojročnú (pri cennejších položkách 
dlhšiu) záruku účinnú odo dňa dodania výrobku. Táto záruka zahŕňa 
opravu alebo výmenu a jej súčasťou je dohoda o poskytovaní služieb 
s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia výrobku alebo opráv na mieste.  

Záruka zabezpečuje, že tovar je v súlade so špecifikáciami zákazky bez 
dodatočných nákladov.  

Overenie:  

Uchádzač predloží písomné vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na uvedenú 
záruku.  

Uchádzač poskytne kópiu záruky. Uchádzač poskytne vyhlásenie, že 
zaručuje zhodu tovaru v rámci špecifikácií zákazky.  

TŠ 4: Záruka na renovovaný nábytkársky výrobok  

Uchádzač poskytne minimálne trojročnú (pri cennejších položkách dlhšiu) záruku účinnú odo dňa dodania výrobku. 
Táto záruka zahŕňa opravu alebo výmenu a jej súčasťou je dohoda o poskytovaní služieb s možnosťou vyzdvihnutia 
a vrátenia výrobku alebo opráv na mieste.  

Záruka zabezpečuje, že tovar je v súlade so špecifikáciami zákazky bez dodatočných nákladov.  

Overenie:  

Uchádzač predloží písomné vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na uvedenú záruku.  

Uchádzač poskytne kópiu záruky. Uchádzač poskytne vyhlásenie, že zaručuje zhodu tovaru v rámci špecifikácií 
zákazky.  

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 KVP 1: Čalúnnické poťahy s nízkymi chemickými rezíduami 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Body sa pridelia, ak sa preukáže, že čalúnnický poťahový materiál je (podľa okolností) v súlade s limitnými 
hodnotami pre obmedzované arylamínové farbivá, extrahovateľné ťažké kovy a voľný formaldehyd, uvedenými 
ďalej. 

Pre textilné tkaniny a povrstvené textílie: 

• Nie sú prítomné žiadne obmedzované arylamíny (pozri tabuľku 5 v dodatku II) v množstve nad 30 mg/kg 
(limitná hodnota platí pre každý jednotlivý amín) podľa normy EN ISO 14362-1 a 14362-3. 

• Voľný a čiastočne hydrolyzovateľný formaldehyd ≤ 75 mg/kg podľa normy EN sISO 14184-1. 

• Extrahovateľné ťažké kovy určené podľa normy EN ISO 105-E04 sú prítomné v množstve menšom ako 
tieto limitné hodnoty (v mg/kg): antimón ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; chróm ≤ 2,0; kobalt ≤ 4,0; 
meď ≤ 50,0; olovo ≤ 1,0; ortuť ≤ 0,02 a nikel ≤ 1,0. 

Useň: 

• Nie sú prítomné žiadne obmedzované arylamíny (pozri tabuľku 5 v dodatku II) v množstve nad 30 mg/kg 
(limitná hodnota platí pre každý jednotlivý amín) podľa normy EN ISO 17234-1. 

• Šesťmocný chróm nesmie prekročiť úroveň 3 mg/kg podľa normy EN ISO 17075 (detekčný limit). 



9 

• Voľný a čiastočne hydrolyzovateľný formaldehyd ≤ 300 mg/kg podľa normy EN ISO 17226-1. 

• Extrahovateľné ťažké kovy určené podľa normy EN ISO 17072-1 sú prítomné v množstve menšom ako 
tieto limitné hodnoty (v mg/kg): antimón ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; chróm ≤ 200,0; kobalt ≤ 4,0; 
meď ≤ 50,0; olovo ≤ 1,0; ortuť ≤ 0,02 a nikel ≤ 1,0. 

Overenie:  
Body sa pridelia uchádzačom, ktorí poskytnú vyhlásenie, že čalúnenie z usne, textilných tkanín alebo povrstvených 
textílií (podľa okolností) spĺňa uvedené limitné hodnoty, čo je doložené výsledkami príslušných skúšobných metód, 
ktoré zadal buď samotný uchádzač, alebo dodávateľ materiálu. 

Za vyhovujúce sa považujú čalúnnické poťahové materiály, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
textílie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie 2014/350/EÚ, alebo iné relevantné environmentálne značky typu I 
podľa normy ISO 14024, na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných 
metód.  

 KVP 2: Výplňové materiály s nízkymi chemickými rezíduami1 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá latexová pena, body sa pridelia, ak táto pena spĺňa 
požiadavky na chlórfenoly, ťažké kovy, pesticídy a butadién uvedené v tabuľke 7 dodatku III v súlade s príslušnou 
skúšobnou metódou (A – D) uvedenou v tej istej tabuľke. 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá polyuretánová pena, body sa pridelia, ak táto pena 
spĺňa požiadavky na ťažké kovy, plastifikátory, TDA, MDA, organocínové látky a iné špecifické látky uvedené 
v tabuľke 8 dodatku III v súlade s príslušnou skúšobnou metódou (A – E) uvedenou v tej istej tabuľke. 

Ak sú použité iné výplňové materiály, body sa pridelia, ak je možné preukázať dodržanie limitných hodnôt 
chemických rezíduí stanovených v tabuľke 7 alebo 8 dodatku III.  

Overenie:  

V prípade latexových pien (alebo iných výplňových materiálov):  

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom podložené skúšobnými protokolmi zo skúšok vykonaných 
podľa týchto metód:  

A. Pokiaľ ide o chlórfenoly, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: Rozomelie sa 5 g 
vzorky a chlórfenoly sa extrahujú vo forme fenolu (PCP), sodnej soli (SPP) alebo esterov. Extrakty sa analyzujú 
pomocou plynovej chromatografie (GC). Detekcia sa vykoná pomocou hmotnostného spektrometra alebo pomocou 

                                                           
 

 
1 Treba poznamenať, že požiadavky na testovanie chemických rezíduí z latexovej peny a polyuretánových pien sú stanovené na základe dobrovoľných systémov odvetvia, ako sú normy 
EuroLatex ECO Standard a CertiPUR. V čase vypracovania dokumentu sa tieto systémy považovali za systémy poskytujúce dostatočnú mieru istoty.  
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detektora elektrónového záchytu (ECD).  

B. Pokiaľ ide o ťažké kovy, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: Rozomletý materiál 
vzorky sa eluuje podľa normy DIN 38414-S4 alebo podľa rovnocennej normy v pomere 1 : 10. Výsledný filtrát sa 
filtruje cez 0,45 μm membránový filter (v prípade potreby tlakovou filtráciou). Získaný roztok sa preskúma na obsah 
ťažkých kovov pomocou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES), známej aj ako 
atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES), alebo pomocou atómovej absorpčnej 
spektrometrie pomocou generovania hydridov alebo techniky studených pár.  

C. Pokiaľ ide o pesticídy, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: 2 g vzorky sa extrahujú 
v ultrazvukovom kúpeli so zmesou hexánu a dichlórmetánu (85/15). Extrakt sa prečistí pretrepaním pomocou 
acetonitrilu alebo pomocou adsorpčnej chromatografie na florisile. Meranie a kvantifikácia sa stanovujú pomocou 
plynovej chromatografie s detekciou vykonanou na detektore elektrónového záchytu alebo pomocou plynovej 
chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Skúška na pesticídy sa požaduje pre latexové peny s obsahom 
najmenej 20 % prírodného latexu. 

D. Pokiaľ ide o butadién, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: Po rozomletí a odvážení 
latexovej peny sa vykoná odber vzoriek z priestoru nad roztokom. Obsah butadiénu sa stanoví pomocou plynovej 
chromatografie s detekciou vykonanou plameňovo-ionizačným detektorom. 

V prípade polyuretánových pien (alebo iných výplňových materiálov): 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom podložené skúšobnými protokolmi, ktoré preukazujú súlad 
s limitnými hodnotami stanovenými v tabuľke 7 dodatku III. V prípade metód B, C, D a E sa odoberie 6 súhrnných 
vzoriek z maximálnej hĺbky do 2 cm od povrchu materiálu a pošle sa do príslušného laboratória.  

A. Pre ftaláty a ostatné špecifické látky, ktoré sú uvedené v tabuľke 7 dodatku III, uchádzač poskytne vyhlásenie 
doložené vyhláseniami dodávateľov peny s potvrdením, že tieto látky neboli do zloženia peny pridané zámerne. 

B. Pokiaľ ide o ťažké kovy, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: Rozomletý materiál 
vzorky sa eluuje podľa normy DIN 38414-S4 alebo podľa rovnocennej normy v pomere 1 : 10. Výsledný filtrát sa 
filtruje cez 0,45 μm membránový filter (v prípade potreby tlakovou filtráciou). Získaný roztok sa preskúma 
z hľadiska obsahu ťažkých kovov pomocou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES 
alebo ICP-OES) alebo pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie pomocou generovania hydridov alebo techniky 
studených pár.  

C. Pokiaľ ide o celkové množstvo plastifikátorov, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: 
Extrakcia sa vykoná pomocou overenej metódy, napríklad podzvukovou extrakciou 0,3 g vzorky v ampulke s 9 ml 
terc-butyl(metyl)éteru počas 1 hodiny, po ktorej nasleduje zisťovanie ftalátov plynovou chromatografiou s 
hmotnostnou spektrometriou na sledovanie vybratého iónu (SIM Modus). 

D. Pokiaľ ide o TDA a MDA, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: Extrakcia súhrnnej 
vzorky s hmotnosťou 0,5 g v 5 ml injekčnej striekačke sa vykoná s 2,5 ml 1 % vodného roztoku kyseliny octovej. 
Striekačka sa stlačí a tekutina sa vráti do striekačky. Táto operácia sa zopakuje 20-krát a konečný extrakt sa ponechá 
na účely analýzy. Do striekačky sa naberie nový 1 % vodný roztok kyseliny octovej (2,5 ml) a zopakuje sa ďalších 
20 cyklov. Potom sa extrakt zmieša s prvým extraktom a zriedi na objem 10 ml v kalibrovanej odmernej banke 
kyselinou octovou. Extrakty sa analyzujú pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC-UV) alebo 
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HPLC-MS. Ak sa vykonáva HPLC-UV a objaví sa podozrenie na interferenciu, musí sa vykonať nová analýza 
pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS). 

E. Pokiaľ ide o organocínové látky, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu. Súhrnná 
vzorka s hmotnosťou 1 – 2 g sa mieša najmenej s 30 ml extrakčného činidla počas 1 hodiny v ultrazvukovom kúpeli 
pri izbovej teplote. Extrakčné činidlo je zmes zložená z týchto zložiek: 1 750 ml metanolu + 300 ml kyseliny octovej 
+ 250 ml tlmivého roztoku (pH 4,5). Tlmivý roztok je roztok 164 g octanu sodného v 1 200 ml vody a 165 ml 
kyseliny octovej, ktorý sa zriedi vodou na objem 2 000 ml. Po extrakcii sa alkyly obsahujúce cín derivatizujú 
pridaním 100 µl roztoku tetraetylboritanu sodného v tetrahydrofuráne (THF) (200 mg/ml THF). Derivát sa extrahuje 
pomocou n-hexánu a zo vzorky sa musí vykonať druhá extrakcia. Oba hexánové extrakty sa spoja a použijú sa na 
stanovenie organocínových zlúčenín pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou selektívnou detekciou 
v režime SIM. 

 KVP 3: Nízkoemisné výplňové materiály2 

KVP 3.1: Nízkoemisné výplňové materiály z latexovej peny 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá latexová pena, body sa pridelia, ak táto pena spĺňa 
požiadavky na emisie prchavých organických zlúčenín, ako je uvedené ďalej. 

 

Látka Limitná hodnota (mg/m³) 
1,1,1-trichlóretán 0,2 
4-fenylcyklohexén 0,02 
Formaldehyd 0,01 
Nitrozamíny* 0,001 
Styrén 0,01 
Tetrachlóretylén 0,15 
Toluén 0,1 
Trichlóretylén 0,05 
Vinylchlorid 0,0001 
Vinylcyklohexén 0,002 
Aromatické uhľovodíky (spolu) 0,3 
Prchavé organické zlúčeniny (spolu) 0,5 
* N-nitrózodimetylamín (NDMA), N-nitrózodietylamín (NDEA), N-nitrózodimetyletylamín (NMEA), N-nitrózodi-i-
propylamín (NDIPA), N-nitrózodi-n-propylamín (NDPA), N-nitrózodi-n-butylamín (NDBA), N-nitrózopyrolidinón 

                                                           
 

 
2 Treba poznamenať, že požiadavky na skúšanie emisií prchavých organických zlúčenín z latexových pien a polyuretánových pien sú stanovené na základe dobrovoľných systémov odvetvia, 
ako sú normy EuroLatex ECO Standard a CertiPUR. V čase vypracovania dokumentu sa tieto systémy považovali za systémy poskytujúce dostatočnú mieru istoty.  
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(NPYR), N-nitrózopiperidín (NPIP), N-nitrózomorfolín (NMOR). 
Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom, podložené skúšobným protokolom s výsledkami analýzy 
vykonanej komorovou metódou podľa normy ISO 16000-9 alebo rovnocennou skúškou.  

Zabalená vzorka sa musí skladovať pri izbovej teplote minimálne 24 hodín. Po uplynutí tejto lehoty sa vzorka rozbalí 
a okamžite premiestni do skúšobnej komory. Vzorka sa umiestni na držiak, ktorý umožňuje prístup vzduchu zo 
všetkých strán. Klimatické faktory sa upravia podľa normy ISO 16000-9. Špecifický koeficient výmeny vzduchu (q 
= n/l) na porovnanie výsledkov skúšky je 1. Koeficient výmeny vzduchu je 0,5 až 1. Odber vzoriek vzduchu sa musí 
vykonať po uplynutí 24 ± 1 hodina od naplnenia komory počas 1 hodiny na náplniach DNPH pre analýzu 
formaldehydu a iných aldehydov a na sorbente Tenax TA na analýzu ostatných prchavých organických zlúčenín. 
Odber vzoriek na stanovenie ostatných zlúčenín môže trvať dlhšie, ale musí byť ukončený do 30 hodín.  

Analýza formaldehydu a iných aldehydov musí byť v súlade s normou ISO 16000-3 alebo rovnocennými skúškami. 
Ak nie je stanovené inak, analýza ostatných prchavých organických zlúčenín musí byť v súlade s normou 
ISO 16000-6.  

Analýza nitrozamínov sa musí vykonať pomocou plynovej chromatografie v kombinácii s tepelným analyzátorom 
(GC-TEA) v súlade s metódou BGI 505-23 (predtým: ZH 1/120.23) alebo rovnocennou metódou. 

 KVP 3.2: Nízkoemisné výplňové materiály z polyuretánovej peny 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá polyuretánová pena, body sa pridelia, ak táto pena 
spĺňa požiadavky na emisie prchavých organických zlúčenín, ako je uvedené ďalej. 

 

Látka (číslo CAS) Limitná hodnota (mg/m³) 
Formaldehyd (50-00-0) 0,01 
Toluén (108-88-3) 0,1 
Styrén (100-42-5) 0,005 
Každá zistiteľná zlúčenina klasifikovaná ako zlúčenina kategórie C1A 
alebo C1B podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 

0,005 

Súčet všetkých zistiteľných zlúčenín klasifikovaných ako zlúčeniny 
kategórie C1A alebo C1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 

0,04 

Aromatické uhľovodíky 0,5 
Prchavé organické zlúčeniny (spolu) 0,5 

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom, podložené výsledkami skúšok, ktoré preukazujú súlad 
s limitnými hodnotami uvedenými vyššie. Kombinácia skúšobnej vzorky/komory musí byť buď:  
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 jedna vzorka s rozmermi 25 x 20 x 15 cm sa umiestni do skúšobnej komory s objemom 0,5 m3, alebo 

 dve vzorky s rozmermi 25 x 20 x 15 cm sa umiestnia do skúšobnej komory s objemom 1,0 m3. 

Vzorka peny sa položí na dno skúšobnej emisnej komory a ponechá sa počas troch dní pri teplote 23 °C a 50 % 
relatívnej vlhkosti s rýchlosťou výmeny vzduchu n = 0,5 za hodinu a s naplnením komory L = 0,4 m²/m³ (= celkový 
vystavený povrch vzorky v pomere k rozmerom komory bez tesniacich hrán a zadnej steny) podľa noriem 
ISO 16000-9 a ISO 16000-11 alebo rovnocenných skúšok.  

Odber vzoriek sa musí vykonať po uplynutí 72 ± 2 h od naplnenia komory počas 1 hodiny na sorbente Tenax TA na 
analýzu ostatných prchavých organických zlúčenín a na náplniach DNPH na analýzu formaldehydu. Emisie 
prchavých organických zlúčenín sa zachytia na sorpčných trubičkách Tenax TA a následne sa analyzujú pomocou 
tepelnej desorpcie GC-MS podľa normy ISO 16000-6 alebo rovnocenných skúšok. 

Výsledky sú semikvantitatívne vyjadrené ako ekvivalenty toluénu. Všetky stanovené jednotlivé analyty sú hlásené 
od koncentračného limitu ≥ 1 μg/m³. Celková hodnota prchavých organických zlúčenín predstavuje súčet všetkých 
analytov s koncentráciou ≥ 1 μg/m³ a elúciou v retenčnom intervale od n-hexánu (C6) po n-hexadekán (C16) (oba 
zahrnuté). Súčet všetkých zistiteľných zlúčenín klasifikovaných ako zlúčeniny kategórie C1A alebo C1B podľa 
nariadenia (ES) č. 1272/2008 je súčtom všetkých týchto látok s koncentráciou ≥ 1 μg/m³. V prípade, že výsledky 
skúšok prekračujú limitné hodnoty stanovené v norme, musí sa vykonať kvantifikácia špecifická pre danú látku. 
Formaldehyd sa môže určiť odberom vzoriek vzduchu do náplne DNPH a následnou analýzou pomocou HPLC/UV 
podľa normy ISO 16000-3 alebo rovnocenných skúšok. 

 KVP 3.3: Iné nízkoemisné výplňové materiály 

Ak sa použijú iné výplňové materiály, body sa takisto môžu prideliť, ak je možné preukázať dodržanie limitných 
hodnôt emisií prchavých organických zlúčenín uvedených buď v tabuľke 3.1, alebo v tabuľke 3.2.  

KVP 4: Predĺžené záručné lehoty 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Za každý ďalší rok záruky a ponúknutú dohodu o poskytovaní služieb presahujúcu minimálne technické špecifikácie (pozri uvedené TŠ) sa pridelí maximálne X dodatočných bodov, a to takto: 

- za 4 alebo viac rokov dodatočnej záruky: x bodov, 
- za 3 roky dodatočnej záruky: 0,75x bodov, 
- za 2 roky dodatočnej záruky: 0,5x bodov, 
- za 1 rok dodatočnej záruky: 0,25x bodov. 

Overenie:  

Uchádzač poskytne písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza ponúknuté obdobie a konštatovanie o záruke súladu tovaru so špecifikáciami zákazky vrátane všetkých uvedených spôsobov 
použitia.  
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B. Obstarávanie nového nábytku 

Základné kritériá Podrobné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

TŠ 1: Získavanie dreva zákonného pôvodu na výrobu nábytku 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Všetko drevo použité v nábytku3, ktoré sa má dodať v rámci zákazky, musí byť legálne vyťažené v súlade s nariadením (EÚ) č. 995/2010 (ďalej len „nariadenie EÚ o dreve“)4. 

Na všetko drevo alebo výrobky z dreva, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010, by buď mali byť vystavené povolenia FLEGT alebo relevantné povolenia a osvedčenia CITES, alebo 
by sa pri nich mal uplatniť systém náležitej starostlivosti uchádzača, ktorý poskytne informácie o krajine ťažby, druhoch, množstve a dodávateľovi, ako aj informácie o súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak existuje riziko uvedenia nezákonne získaného dreva do dodávateľského reťazca, systém náležitej starostlivosti by mal vymedziť postupy na zmiernenie 
tohto rizika. 

Overenie: 

Vyhlásenie, že v nábytkárskom výrobku bude použité len drevo zákonného pôvodu (pozri časť DPZ 1).  

DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 

DPZ 1. Obstarávanie dreva zákonného pôvodu 

[Platia rovnaké požiadavky pre základné a podrobné kritériá. Odporúča sa, aby sa tam, kde je to možné, uskutočnili kontroly na mieste v spolupráci s príslušným orgánom zodpovedným za 
vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 995/2010.] 

Verejný obstarávateľ je oprávnený vykonávať kontroly na mieste týkajúce sa súladu s technickou špecifikáciou TŠ 1 pre jednu konkrétnu alebo všetky podskupiny nábytkárskych výrobkov s 
obsahom dreva používaných v rámci zákazky. Dodávateľ by na požiadanie mal predložiť dôkaz na preukázanie súladu s nariadením EÚ o dreve:  

Vo väčšine prípadov, pri ktorých dodávateľ nie je spoločnosť, ktorá uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh EÚ ako prvá, ale získava ich od iných spoločností [v nariadení (EÚ) č. 995/2010 sa 
označuje ako „obchodník“5], by dodávateľ mal poskytnúť tieto informácie, pokiaľ ide o drevo alebo výrobky z dreva, ktoré sa majú overovať v priebehu kontroly na mieste: 

- prevádzkovatelia alebo obchodníci, ktorí dodali drevo a výrobky z neho použité v nábytku, 

- doklady alebo iné informácie, ktoré preukazujú súlad takýchto výrobkov z dreva s uplatniteľnými právnymi predpismi6, 

                                                           
 

 
3 Pre drevo a výrobky z dreva v zmysle nariadenia EÚ o dreve. 
4 Poznámka pre verejných obstarávateľov týkajúca sa získavania dreva zákonného pôvodu: V rámci zákazky by sa mali stanoviť vhodné nápravné opatrenia pre prípady nedodržania uvedeného 
ustanovenia. Poradenstvo týkajúce sa uplatňovania týchto požiadaviek a informácie o monitorovacích organizáciách schopných overiť dodržiavanie predpisov možno získať od príslušných 
vnútroštátnych orgánov uvedených na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 „Obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti na vnútornom trhu predáva alebo kupuje drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh. 
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- doklady o zavedených postupoch hodnotenia rizika a postupoch na zmierňovanie rizík v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 995 z roku 2010. 

Ak dodávateľ uvádza drevo alebo nábytkárske výrobky obsahujúce drevo prvýkrát na trh EÚ [v nariadení (EÚ) č. 995/2010 sa vymedzuje ako „hospodársky subjekt“7], mal by o dreve alebo 
výrobkoch z dreva, na ktoré sa vzťahuje kontrola na mieste, poskytnúť tieto informácie: 

- opis každého typu použitého dreva vrátane obchodného názvu, typu výrobku, bežného názvu druhu dreviny a v prípade potreby celý jej vedecký názov, 

- meno a adresu dodávateľa dreva a výrobkov z dreva, 

- krajinu ťažby, a ak je to vhodné8: 

i) región v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo;  

ii) povolenie na ťažbu; 

iii) množstvo (vyjadrené objemom, hmotnosťou alebo počtom jednotiek), 

- doklady alebo iné informácie, ktoré preukazujú súlad takýchto výrobkov z dreva s uplatniteľnými právnymi predpismi, 

- doklady o zavedených postupoch hodnotenia rizika a postupoch na zmierňovanie rizík v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 995 z roku 2010. Môže ísť 
o certifikáciu alebo iné overené schémy tretej strany. 

Drevo, na ktoré sa vzťahujú platné povolenia EÚ FLEGT alebo relevantné povolenia a osvedčenia CITES, sa považuje za legálne vyťažené podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010. 

 

Poznámka: Tieto kritériá zeleného verejného obstarávania neobsahujú návrh na získavanie dreva z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to z týchto dôvodov: 
V stratégii lesného hospodárstva EÚ je uvedené vymedzenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (SFM). Pre verejné obstarávanie by však boli potrebné presné požiadavky, v ktorých by 
sa podrobne opisovali jednotlivé prvky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. V súčasnosti však takéto podrobné požiadavky nie sú na úrovni EÚ k dispozícii. 

Preto niektoré členské štáty používajú vo výberových konaniach pre ekologické alebo udržateľné verejné obstarávanie svoje vlastné súbory vnútroštátnych kritérií na identifikáciu výrobkov 
z dreva pochádzajúceho z udržateľne obhospodarovaných zdrojov. Uplatňujú takisto rôzne postupy s cieľom určiť, či certifikácia alebo iné systémy overovania tretích strán predstavujú 
dostatočnú záruku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Za týchto okolností doteraz nebolo možné navrhnúť súbor požiadaviek na obstarávanie, ktoré by zahŕňali harmonizované kritériá 
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 

Súčasná zhoda členských štátov s aktívnou politikou trvalo udržateľnej ťažby dreva sa vo všeobecnosti prejavuje v tom, že ich vlastné certifikačné systémy, ako sú napríklad 
FSC a PEFC, poskytujú dostatočnú úroveň zabezpečenia súladu s vnútroštátnymi kritériami. Vyžaduje sa síce drevo, ktoré je certifikované ako 100 % udržateľné, mohlo by však byť 
ťažké alebo nemožné zabezpečiť ho a) pre relatívne obmedzené dodávky certifikovaného dreva dostupné na trhu, napriek všeobecnej certifikácii lesov v EÚ a ďalších významných globálnych 
dodávateľských regiónov; b) pre možné výkyvy v zásobovaní špecifického trhu, najmä pre MSP, ktoré sú zvyknuté pracovať s obmedzeným počtom dodávateľov. Namiesto toho by sa malo 
dosiahnuť, aby minimálne 70 % dreva bolo z udržateľných zdrojov. Táto úroveň je takisto v zhode so súčasnými požiadavkami systémov označovania FSC a PEFC. Subjektom verejného 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
6 Pozri článok 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.  
7 „Hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh. 
8 Pre viac informácií pozri: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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sektora sa však odporúča, aby sa snažili získať spätnú väzbu od trhu pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk a pripomína sa, že v každom prípade a za všetkých 
okolností musia byť povolené alternatívne dôkazové prostriedky. 

TŠ 2: Emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva 

(Táto požiadavka platí bez ohľadu na hmotnostný podiel dosiek na báze dreva v nábytkárskom 
výrobku.) 

Emisie formaldehydu zo všetkých dodávaných dosiek na báze dreva vo forme, v akej sa 
používajú v nábytkárskom výrobku (inými slovami povrchovo neupravené, natreté, upravené 
a dyhované) a ktoré boli vyrobené s použitím formaldehydových živíc, musia byť rovnaké 
alebo menšie ako prahové limitné hodnoty E1 pre emisie formaldehydu, ako sú vymedzené 
v prílohe B k norme EN 13986.  

Overenie: 

Predloží sa vyhlásenie dodávateľa dosiek na báze dreva, v ktorom je uvedené, že dodané dosky 
sú v súlade s limitnými hodnotami emisií E1, doložené skúšobnými protokolmi zo skúšok 
vykonaných podľa noriem EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 12460-3 alebo EN 120/EN ISO 
12460-59. 

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód.  

TŠ 2: Emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva 

(Táto komplexná požiadavka by sa mala považovať za pridanú hodnotu, ak hmotnostný zlomok 
dosiek na báze dreva v nábytkárskom výrobku presahuje 5 %.) 

Emisie formaldehydu zo všetkých dodávaných dosiek na báze dreva vo forme, v akej sa 
používajú v nábytkárskom výrobku (inými slovami povrchovo neupravené, natreté, upravené 
a dyhované) a ktoré boli vyrobené s použitím formaldehydových živíc, musia byť rovnaké 
alebo menšie ako 65 % prahových limitných hodnôt E1 pre emisie formaldehydu, ako sú 
vymedzené v prílohe B k norme EN 13986.  

Overenie: 

Predloží sa vyhlásenie dodávateľa dosiek na báze dreva, v ktorom je uvedené, že dodané dosky 
spĺňajú 65 % limitných hodnôt emisií E1, doložené skúšobnými protokolmi zo skúšok 
vykonaných podľa noriem EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 12460-3 alebo EN 120/EN ISO 
12460-5. 

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód.  

 TŠ 3: Obmedzenia pre náterové zmesi 

Náterové zmesi, ktoré používa výrobca nábytku na povrchovú úpravu drevených 
alebo kovových komponentov nábytkárskeho výrobku, nesmú patriť podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 do týchto kategórií: 

• kategória 1 alebo 2 zmesí karcinogénnych, mutagénnych alebo poškodzujúcich 
reprodukciu. 

• akútne toxická látka pri orálnom, dermálnom alebo inhalačnom vystavení (kategórie 
1 alebo 2) alebo akútne toxická látka pre vodné prostredie (kategória 1). 

• kategória 1 pre toxicitu pre špecifický cieľový orgán. 

                                                           
 

 
9 Normy EN ISO 12460-3 a EN ISO 12460-5 boli oficiálne prijaté v novembri 2015 a nahradili normy EN 717-2 a EN 120 v uvedenom poradí. V nových normách sú len nepatrné zmeny 
s cieľom zlepšiť reprodukovateľnosť výsledkov. Na účely overenia súladu s kritériami zeleného verejného obstarávania budú prijateľné skúšobné protokoly buď podľa starších, alebo novších 
noriem. 
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A nesmú obsahovať žiadne prídavné látky z kadmia, olova, šesťmocného chrómu, ortuti, 
arzénu alebo selénu v koncentráciách prevyšujúcich 0,010 hm. %. 

Overenie: 

Uchádzač musí uviesť, aké náterové zmesi boli použité v nábytkárskom výrobku (ak boli 
použité). Svoje vyhlásenie podloží kartami bezpečnostných údajov, v ktorých je jasne uvedená 
klasifikácia nebezpečnosti náterovej zmesi (ak bola použitá) a preukáže, že prípravok nepatrí 
ani do jednej z týchto klasifikácií:  

Nebezpečnosť Výstražné upozornenie 

Karcinogénny (kat. 1A, 1B alebo 2) H350, H350i, H351,  
Mutagénny (kat. 1A, 1B alebo 2) H340, H341,  
Poškodzujúci reprodukciu (kat. 1A, 1B alebo 
2) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Akútna toxicita (kat. 1 alebo 2) H300, H304, H310, H330 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (kat. 1) H370, H372 
Nebezpečnosť pre vodné prostredie (kat. 1) H400, H410 

 

Okrem toho sa v karte bezpečnostných údajov a/alebo iných dokladoch (ak existujú) uvádza, či 
sú kadmium, olovo, šesťmocný chróm, ortuť, arzén alebo selén prítomné v koncentráciách 
prevyšujúcich 0,010 hm. %. 

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

 TŠ 4: Obmedzenia pre kovy 

Kadmium sa nesmie používať na elektrolytické pokovovanie žiadnych kovových súčastí 
použitých v konečnom nábytkárskom výrobku. 

Nikel možno povoliť na elektrolytické pokovovanie len vtedy, ak je rýchlosť uvoľňovania niklu 
z elektrolyticky pokovovanej súčasti nižšia ako 0,5 μg/cm2/týždeň podľa normy EN 1811.  

Overenie:  

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie dodávateľa kovových súčastí, že sa na pokovovanie 
žiadnych kovových súčastí nepoužili látky obsahujúce kadmium alebo zlúčeniny kadmia.  

Ak sa na elektrolytické pokovovanie použil nikel, žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie 
dodávateľa kovových súčastí podložené skúšobným protokolom zo skúšky podľa normy 
EN 1811, v ktorom výsledky poukazujú na mieru uvoľňovania niklu nižšiu než 
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0,5 μg/cm2/týždeň. 

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

TŠ 3: Uvedenie látok zo zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH 

Uchádzač uvedie prítomnosť tých látok zo zoznamu kandidátskych látok10 podľa nariadenia 
REACH, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku a jeho časti alebo materiáli komponentov a sú 
prítomné v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %. 

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o identifikácii konkrétnych prítomných látok zo zoznamu 
kandidátskych látok podľa nariadenia REACH (podľa jeho najnovšej verzie v deň uverejnenia 
výzvy na predkladanie ponúk). 

TŠ 5: Obmedzenia pre látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH 

Výrobok a akékoľvek časti alebo materiály jeho komponentov neobsahujú žiadne látky zo 
zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH, ktoré by boli prítomné v koncentrácii 
vyššej ako 0,1 hm. %.  

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nábytkársky výrobok a časti alebo 
materiály jeho komponentov neobsahujú žiadne konkrétne látky zo zoznamu kandidátskych 
látok podľa nariadenia REACH v množstvách vyšších ako 0,1 hm. % podľa najnovšej verzie 
zoznamu v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

Toto vyhlásenie doloží podobnými vyhláseniami od všetkých dodávateľov častí11 a materiálov 
komponentov12, ktoré zostávajú v konečnom produkte.  

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

 TŠ 6: Trvácne čalúnnické poťahy 

(týka sa len čalúneného nábytku)  

Ak sú použité čalúnnické poťahové materiály, ktoré sú založené na usni, textilných tkaninách 
alebo povrstvených textíliách, musia spĺňať všetky požiadavky na fyzikálnu kvalitu uvedené 
v tabuľke 2, 3 alebo 4 dodatku I (podľa okolností). 

                                                           
 

 
10 Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, uverejnený v súlade s článkom 59 ods. 10 nariadenia REACH https://echa.europa.eu/candidate-
list-table. 
11 Za „časti komponentov“ sa považujú pevné a samostatné jednotky, ktorých tvar a forma sa nemusia zmeniť pred zostavením konečného výrobku do plne funkčnej podoby, aj keď pri 
používaní konečného výrobku sa môže zmeniť ich poloha.  
12 Za „materiály komponentov“ sa považujú nepevné materiály, ktorých tvar a forma sa môžu zmeniť pred zostavením nábytku alebo počas používania nábytkárskeho výrobku. Typické príklady 
zahŕňajú čalúnnický materiál, prípadne aj drevo, ktoré sa môže považovať za materiál komponentu, ktorý sa neskôr nareže a upraví, tak aby sa z neho stala súčasť komponentu.  
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Overenie:  

Uchádzač poskytne vyhlásenie dodávateľa usne, textilných tkanín alebo povrstvených textílií 
(podľa okolností) podložené príslušnými skúšobnými protokolmi, že čalúnnický poťahový 
materiál spĺňa fyzikálne požiadavky na useň, textílie alebo povrstvené textílie, ako je uvedené 
v tabuľke 2, 3 alebo 4 dodatku I. 

Za vyhovujúce sa považujú čalúnené nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená 
environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 
2016/1332, čalúnnické poťahové textílie, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
textilné výrobky, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie 2014/350/EÚ alebo čalúnnické 
poťahy, ktorým bola udelená iná relevantná environmentálna značka typu I podľa normy 
ISO 14024 na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím 
rovnocenných metód. 

TŠ 4/7: Nadúvadlá 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Ak sú v čalúnení nábytku použité penové výplňové materiály, pri výrobe týchto čalúnnických materiálov sa ako nadúvadlá alebo ako pomocné nadúvadlá nesmú používať halogenované 
organické zlúčeniny. 

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie výrobcu penového výplňového materiálu o nepoužití takýchto zlúčenín. Za vyhovujúce sa považujú čalúnené nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená 
environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné relevantné environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe 
priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

TŠ 5/8: Funkčná spôsobilosť 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Nábytkársky výrobok spĺňa požiadavky stanovené v najnovšom znení týchto príslušných noriem EN, ktoré môžu súvisieť s trvácnosťou, rozmerovými požiadavkami, bezpečnosťou a pevnosťou 
výrobku: 

(Verejný obstarávateľ uvedie odkazy na špecifické normy z dodatku IV alebo na iné zdroje, ktoré sú najrelevantnejšie pre obstarávaný nábytok.) 

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o súlade s príslušnými normami EN, ktoré podloží skúšobnými protokolmi buď od výrobcu nábytku alebo od dodávateľov súčasti/materiálu komponentov (podľa 
okolností). Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné 
príslušné environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

TŠ 6/9: Možnosť demontáže a opráv 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Uchádzač poskytne jasný návod na demontáž a opravy (napríklad v tlačenej alebo elektronickej podobe, prostredníctvom videa) s cieľom uľahčiť nedeštruktívnu demontáž nábytkárskeho 
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výrobku na účely výmeny súčastí alebo materiálov komponentov. Pokyny sú poskytnuté v tlačenej podobe spolu s výrobkom a/alebo v elektronickej podobe na webovom sídle výrobcu. 
Demontáž a výmenu by malo byť možné vykonať pomocou bežných a základných manuálnych nástrojov a nekvalifikovanej pracovnej sily. 

Overenie:  

Uchádzač poskytne príručku, ktorej súčasťou je nákres rozloženého výrobku znázorňujúci časti, ktoré je možné odstrániť a vymeniť, ako aj potrebné nástroje. Za vyhovujúce sa považujú 
nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné environmentálne značky typu I 
podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

TŠ 7: Záruka na výrobok a náhradné súčiastky 

Uchádzač poskytne minimálne trojročnú záruku účinnú odo dňa dodania výrobku. Táto záruka 
zahŕňa opravu alebo výmenu a jej súčasťou je dohoda o poskytovaní služieb s možnosťou 
vyzdvihnutia a vrátenia výrobku alebo opráv na mieste. Záruka zabezpečuje, že tovar je 
v súlade so špecifikáciami zákazky bez dodatočných nákladov. 

Uchádzač zaručí dostupnosť náhradných súčiastok alebo prvkov, ktoré plnia rovnakú funkciu 
počas obdobia najmenej troch rokov odo dňa dodania nábytkárskeho výrobku. Uvedie 
kontaktné údaje, ktoré sa použijú s cieľom zabezpečiť dodávku náhradných súčiastok. 

Overenie:  

Uchádzač poskytne písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza ponúknuté obdobie 
a konštatovanie o záruke súladu tovaru so špecifikáciami zákazky vrátane všetkých uvedených 
spôsobov použitia. 

Uchádzač poskytne vyhlásenie, že verejný obstarávateľ bude mať k dispozícii kompatibilné 
náhradné súčiastky alebo tieto súčiastky budú k dispozícii prostredníctvom poskytovateľa 
služieb.  

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

TŠ 10: Záruka na výrobok a náhradné súčiastky 

Uchádzač poskytne minimálne päťročnú záruku účinnú odo dňa dodania výrobku. Táto záruka 
zahŕňa opravu alebo výmenu a jej súčasťou je dohoda o poskytovaní služieb s možnosťou 
vyzdvihnutia a vrátenia výrobku alebo opráv na mieste. Záruka zabezpečuje, že tovar je 
v súlade so špecifikáciami zákazky bez dodatočných nákladov. 

Uchádzač zaručí dostupnosť náhradných súčiastok alebo prvkov, ktoré plnia rovnakú funkciu, 
počas obdobia najmenej piatich rokov odo dňa dodania nábytkárskeho výrobku. Uvedie 
kontaktné údaje, ktoré sa použijú s cieľom zabezpečiť dodávku náhradných súčiastok. 

Overenie:  

Uchádzač poskytne písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza ponúknuté obdobie 
a konštatovanie o záruke súladu tovaru so špecifikáciami zákazky vrátane všetkých uvedených 
spôsobov použitia. 

Uchádzač poskytne vyhlásenie, že verejný obstarávateľ bude mať k dispozícii kompatibilné 
náhradné súčiastky alebo tieto súčiastky budú k dispozícii prostredníctvom poskytovateľa 
služieb.  

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka 
EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia 
uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

KVP 1: Emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva 

Body sa pridelia, ak sa preukáže, že miery emisií formaldehydu všetkých dosiek na báze dreva 
použitých v nábytku spĺňajú 65 % prahové limitné hodnoty pre emisie formaldehydu E1, ako sú 
vymedzené v prílohe B k norme EN 13986.  

Overenie: 

Preukáže sa splnenie 65 % emisných limitov E1, ako je opísané v uvedenej TŠ 2.  

KVP 1: Emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva 

Body sa pridelia, ak sa preukáže, že miery emisií formaldehydu všetkých dosiek na báze dreva 
použitých v nábytku spĺňajú 50 % prahové limitné hodnoty pre emisie formaldehydu E1, ako sú 
vymedzené v prílohe B k norme EN 13986.  

Overenie: 

Preukáže sa splnenie 50 % emisných limitov E1, ako je opísané v uvedenej TŠ 2.  

KVP 2: Označovanie plastov 
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(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Body sa pridelia, ak sa plastové časti s hmotnosťou vyššou ako 100 g označia v súlade s normou EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (časti 1 – 4). Na označení musí byť použité písmo s veľkosťou 
najmenej 2,5 mm.  

Ak sa do plastov zámerne pridávajú akékoľvek plnidlá, spomaľovače horenia alebo plastifikátory vo vyššom podiele ako 1 hm. %, ich prítomnosť sa musí takisto uviesť na označení, ako je 
stanovené v norme EN ISO 1043 častiach 2 – 4.  

Vo výnimočných prípadoch sa povoľuje neoznačenie plastových častí s vyššou hmotnosťou ako 100 g, pokiaľ by: 

• označenie malo nepriaznivý vplyv na výkonnosť alebo funkčnosť plastovej časti, 

• označenie nebolo technicky možné z dôvodu výrobného postupu, 

• časti nebolo možné označiť, lebo nie je k dispozícii dostatočne veľká vhodná plocha na to, aby označenie malo veľkosť umožňujúcu dobrú čitateľnosť a identifikáciu prevádzkovateľom 
recyklácie. 

Keď je v uvedených prípadoch povolené neoznačovanie, podrobnejšie informácie o druhu polyméru a akýchkoľvek prísadách podľa požiadaviek noriem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (časti 1 – 
4) sa uvedú v písomnej podobe. 

Posudzovanie a overovanie:  

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom, uvedie zoznam všetkých plastových súčastí v nábytkárskom výrobku, ktorých hmotnosť je vyššia ako 100 g 
a oznámi, či boli označené podľa noriem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (časti 1 – 4).  

Označenie všetkých plastových súčastí musí byť jasne viditeľné pri vizuálnom preskúmaní plastovej súčasti. Označenie nemusí byť vždy zreteľne viditeľné v rámci zhotoveného konečného 
nábytkárskeho výrobku.  

V prípade neoznačenia plastových častí s hmotnosťou vyššou ako 100 g uchádzač poskytne odôvodnenie a relevantné informácie. 

Za vyhovujúce sa považujú nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1332, alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

 KVP 3: Čalúnnické poťahy s nízkymi chemickými rezíduami 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Body sa pridelia, ak sa preukáže, že čalúnnický poťahový materiál je (podľa okolností) v súlade 
s limitnými hodnotami pre obmedzované arylamínové farbivá, extrahovateľné ťažké kovy 
a voľný formaldehyd, uvedenými ďalej. 

Pre textilné tkaniny a povrstvené textílie: 

• Žiadne obmedzované arylamíny (pozri dodatok II) v množstve nad 30 mg/kg (limitná 
hodnota platí pre každý amín) podľa normy EN ISO 14362-1 a 14362-3. 

• Voľný a čiastočne hydrolyzovateľný formaldehyd ≤ 75 mg/kg podľa normy 
EN ISO 14184-1. 

• Extrahovateľné ťažké kovy určené podľa normy EN ISO 105-E04 sú prítomné v množstve 
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menšom ako tieto limitné hodnoty (v mg/kg): antimón ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; 
chróm ≤ 2,0; kobalt ≤ 4,0; meď ≤ 50,0; olovo ≤ 1,0; ortuť ≤ 0,02 a nikel ≤ 1,0. 

Useň: 

• Žiadne obmedzované arylamíny (pozri dodatok II) v množstve nad 30 mg/kg (limitná 
hodnota platí pre každý amín) podľa normy EN ISO 17234-1 a EN ISO 17234-2. 

• Šesťmocný chróm nesmie prekročiť úroveň 3 mg/kg podľa normy EN ISO 17075 
(detekčný limit). 

• Voľný a čiastočne hydrolyzovateľný formaldehyd ≤ 300 mg/kg podľa normy 
EN ISO 17226-1. 

• Extrahovateľné ťažké kovy určené podľa normy EN ISO 17072-1 sú prítomné v množstve 
menšom ako tieto limitné hodnoty (v mg/kg): antimón ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; 
chróm ≤ 200,0; kobalt ≤ 4,0; meď ≤ 50,0; olovo ≤ 1,0; ortuť ≤ 0,02 a nikel ≤ 1,0. 

Overenie:  

Body sa pridelia uchádzačom, ktorí poskytnú vyhlásenie, že čalúnenie z usne, textilných tkanín 
alebo povrstvených textílií (podľa okolností) spĺňa uvedené limitné hodnoty, čo je doložené 
výsledkami príslušných skúšobných metód, ktoré zadal buď samotný uchádzač, alebo 
dodávateľ materiálu.  

Za vyhovujúce sa považujú čalúnené nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená 
environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 
2016/1332 alebo pre textilné tkaniny, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie 2014/350/EÚ, 
alebo čalúnnické materiály, ktorým bola udelená iná environmentálna značka typu I podľa 
normy ISO 14024 na základe priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím 
rovnocenných metód. 

 
KVP 4: Nábytok s nízkymi emisiami prchavých organických zlúčenín  

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Body sa pridelia za preukázanie toho, že koncentrácia prchavých organických látok v komore 
ako výsledok celkových emisií prchavých organických zlúčenín z celého čalúneného 
nábytkárskeho výrobku (ako sú kreslá, pohovky alebo kancelárske stoličky) alebo zo skúšky 
samotného čalúnnického materiálu [ak sa považuje za najvýznamnejší zdroj emisií prchavých 
organických zlúčenín z nábytkárskeho výrobku (napr. useň alebo povrstvené textílie)] je nižšia 
ako 500 µg/m3 po 28 dňoch skúšania podľa normy ISO 16000 alebo rovnocenných noriem pri 
tomto stupni zaťaženia a koeficiente výmeny vzduchu: 

Skúšobný prvok Objem komory a stupeň naplnenia 
Koeficient 

výmeny 
vzduchu 
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Kreslá a pohovky Skúšobná komora s objemom 2 – 10 m3, 
pričom výrobok zaberá najmenej 25 % 

objemu 

4,0 m3/h 

Kancelárske stoličky 2,0 m3/h 

Čalúnnické materiály z usne 
a povrstvených čalúnnických 

textílií 

Objem komory ≥ 20 l (stupeň naplnenia 
súvisí s koeficientom výmeny vzduchu) 

1,5 m3/m2/h 

Overenie:  

Uchádzač poskytne kópiu skúšobného protokolu z komorovej skúšky vykonanej v súlade 
s požiadavkami radu noriem ISO 16000 alebo rovnocenných noriem. Ak je možné skoršie 
dosiahnutie koncentračného limitu špecifikovaného za 28 dní, skúška sa môže predčasne 
ukončiť.  

Uchádzač jasne uvedie, či sa test týkal celého nábytkárskeho výrobku alebo len vymedzených 
materiálov jeho komponentov.  

Za vyhovujúce sa považujú čalúnené nábytkárske výrobky, ktorým bola udelená 
environmentálna značka EÚ pre nábytok, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ) 
2016/1332, alebo iné environmentálne značky typu I podľa normy ISO 14024 na základe 
priameho splnenia uvedených požiadaviek alebo s použitím rovnocenných metód. 

KVP 3/5 Predĺžené záručné lehoty 

(rovnaké pre základné a podrobné kritériá) 

Za každý ďalší rok záruky a ponúknutú dohodu o poskytovaní služieb presahujúcu minimálne technické špecifikácie (pozri uvedené TŠ 7/10) sa pridelí maximálne X dodatočných bodov, a to 
takto: 

- za +4 alebo viac rokov dodatočnej záruky: x bodov, 
- za +3 roky dodatočnej záruky: 0,75x bodov, 
- za +2 roky dodatočnej záruky: 0,5x bodov, 
- za +1 rok dodatočnej záruky: 0,25x bodov. 

Overenie:  

Uchádzač poskytne písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza ponúknuté obdobie a konštatovanie o záruke súladu tovaru so špecifikáciami zákazky vrátane všetkých uvedených spôsobov 
použitia. 

 KVP 6: Výplňové materiály s nízkymi chemickými rezíduami13 

                                                           
 

 
13 Treba poznamenať, že požiadavky na testovanie chemických rezíduí z latexovej peny a polyuretánových pien sú stanovené na základe dobrovoľných systémov odvetvia, ako sú normy 
EuroLatex ECO Standard a CertiPUR. V čase vypracovania dokumentu sa tieto systémy považovali za systémy poskytujúce dostatočnú mieru istoty.  
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(týka sa len čalúneného nábytku) 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá latexová pena, body sa pridelia, 
ak táto pena spĺňa požiadavky na chlórfenoly, ťažké kovy, pesticídy a butadién uvedené 
v tabuľke 7 dodatku III v súlade s príslušnou skúšobnou metódou (A – D) uvedenou v tej istej 
tabuľke. 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá polyuretánová pena, body sa 
pridelia, ak táto pena spĺňa požiadavky na ťažké kovy, plastifikátory, TDA, MDA, 
organocínové látky a iné špecifické látky uvedené v tabuľke 8 dodatku III v súlade s príslušnou 
skúšobnou metódou (A – E) uvedenou v tej istej tabuľke. 

Ak sú použité iné výplňové materiály, body sa pridelia, ak je možné preukázať dodržanie 
limitných hodnôt chemických rezíduí stanovených v tabuľke 7 alebo 8 dodatku III.  

Overenie:  

V prípade latexových pien (alebo iných výplňových materiálov):  

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom podložené skúšobnými protokolmi 
zo skúšok vykonaných podľa týchto metód:  

A. Pokiaľ ide o chlórfenoly, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: 
Rozomelie sa 5 g vzorky a chlórfenoly sa extrahujú vo forme fenolu (PCP), sodnej soli (SPP) 
alebo esterov. Extrakty sa analyzujú pomocou plynovej chromatografie (GC). Detekcia sa 
vykoná pomocou hmotnostného spektrometra alebo pomocou detektora elektrónového záchytu 
(ECD).  

B. Pokiaľ ide o ťažké kovy, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: 
Rozomletý materiál vzorky sa eluuje podľa normy DIN 38414-S4 alebo podľa rovnocennej 
normy v pomere 1 : 10. Výsledný filtrát sa filtruje cez 0,45 μm membránový filter (v prípade 
potreby tlakovou filtráciou). Získaný roztok sa preskúma na obsah ťažkých kovov pomocou 
optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES), známej aj ako 
atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES), alebo pomocou 
atómovej absorpčnej spektrometrie pomocou generovania hydridov alebo techniky studených 
pár.  

C. Pokiaľ ide o pesticídy, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: 
2 g vzorky sa extrahujú v ultrazvukovom kúpeli so zmesou hexánu a dichlórmetánu (85/15). 
Extrakt sa prečistí pretrepaním pomocou acetonitrilu alebo pomocou adsorpčnej chromatografie 
na florisile. Meranie a kvantifikácia sa stanovujú pomocou plynovej chromatografie s detekciou 
vykonanou na detektore elektrónového záchytu alebo pomocou plynovej chromatografie 
s hmotnostnou spektrometriou. Skúška na pesticídy sa požaduje pre latexové peny s obsahom 
najmenej 20 % prírodného latexu. 

D. Pokiaľ ide o butadién, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: Po 
rozomletí a odvážení latexovej peny sa vykoná odber vzoriek z priestoru nad roztokom. Obsah 
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butadiénu sa stanoví pomocou plynovej chromatografie s detekciou vykonanou plameňovo-
ionizačným detektorom. 

V prípade polyuretánových pien (alebo iných výplňových materiálov): 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom podložené skúšobnými protokolmi, 
ktoré preukazujú súlad s limitnými hodnotami stanovenými v tabuľke 8 dodatku III. V prípade 
metód B, C, D a E sa odoberie 6 súhrnných vzoriek z maximálnej hĺbky do 2 cm od povrchu 
materiálu a pošle sa do príslušného laboratória.  

A. Pre ftaláty a ostatné špecifické látky, ktoré sú uvedené v tabuľke 8 dodatku III, uchádzač 
poskytne vyhlásenie doložené vyhláseniami dodávateľov peny s potvrdením, že tieto látky 
neboli do zloženia peny pridané zámerne. 

B. Pokiaľ ide o ťažké kovy, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného postupu: 
Rozomletý materiál vzorky sa eluuje podľa normy DIN 38414-S4 alebo podľa rovnocennej 
normy v pomere 1 : 10. Výsledný filtrát sa filtruje cez 0,45 μm membránový filter (v prípade 
potreby tlakovou filtráciou). Získaný roztok sa preskúma z hľadiska obsahu ťažkých kovov 
pomocou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES alebo ICP-
OES) alebo pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie pomocou generovania hydridov alebo 
techniky studených pár.  

C. Pokiaľ ide o celkové množstvo plastifikátorov, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto 
skúšobného postupu: Extrakcia sa vykoná pomocou overenej metódy, napríklad podzvukovou 
extrakciou 0,3 g vzorky v ampulke s 9 ml terc-butyl(metyl)éteru počas 1 hodiny, po ktorej 
nasleduje zisťovanie ftalátov plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou na 
sledovanie vybratého iónu (SIM Modus). 

D. Pokiaľ ide o TDA a MDA, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného 
postupu: Extrakcia súhrnnej vzorky s hmotnosťou 0,5 g v 5 ml injekčnej striekačke sa vykoná 
s 2,5 ml 1 % vodného roztoku kyseliny octovej. Striekačka sa stlačí a tekutina sa vráti do 
striekačky. Táto operácia sa zopakuje 20-krát a konečný extrakt sa ponechá na účely analýzy. 
Do striekačky sa naberie nový 1 % vodný roztok kyseliny octovej (2,5 ml) a zopakuje sa 
ďalších 20 cyklov. Potom sa extrakt zmieša s prvým extraktom a zriedi na objem 10 ml 
v kalibrovanej odmernej banke kyselinou octovou. Extrakty sa analyzujú pomocou 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC-UV) alebo HPLC-MS. Ak sa vykonáva 
HPLC-UV a objaví sa podozrenie na interferenciu, musí sa vykonať nová analýza pomocou 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS). 

E. Pokiaľ ide o organocínové látky, uchádzač predloží správu o výsledkoch tohto skúšobného 
postupu. Súhrnná vzorka s hmotnosťou 1 – 2 g sa mieša najmenej s 30 ml extrakčného činidla 
počas 1 hodiny v ultrazvukovom kúpeli pri izbovej teplote. Extrakčné činidlo je zmes zložená 
z týchto zložiek: 1 750 ml metanolu + 300 ml kyseliny octovej + 250 ml tlmivého roztoku 
(pH 4,5). Tlmivý roztok je roztok 164 g octanu sodného v 1 200 ml vody a 165 ml kyseliny 
octovej, ktorý sa zriedi vodou na objem 2 000 ml. Po extrakcii sa alkyly obsahujúce cín 
derivatizujú pridaním 100 µl roztoku tetraetylboritanu sodného v tetrahydrofuráne (THF) 
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(200 mg/ml THF). Derivát sa extrahuje pomocou n-hexánu a zo vzorky sa musí vykonať druhá 
extrakcia. Oba hexánové extrakty sa spoja a použijú sa na stanovenie organocínových zlúčenín 
pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou selektívnou detekciou v režime SIM. 

 KVP 7.1: Nízkoemisné výplňové materiály z latexovej peny14 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá latexová pena, body sa pridelia, 
ak táto pena spĺňa požiadavky na emisie prchavých organických zlúčenín, ako je uvedené 
ďalej. 

 

Látka Limitná hodnota (mg/m³) 
1,1,1-trichlóretán 0,2 
4-fenylcyklohexén 0,02 
Formaldehyd 0,01 
Nitrozamíny* 0,001 
Styrén 0,01 
Tetrachlóretylén 0,15 
Toluén 0,1 
Trichlóretylén 0,05 
Vinylchlorid 0,0001 
Vinylcyklohexén 0,002 
Aromatické uhľovodíky (spolu) 0,3 
Prchavé organické zlúčeniny (spolu) 0,5 
* N-nitrózodimetylamín (NDMA), N-nitrózodietylamín (NDEA), N-nitrózodimetyletylamín 
(NMEA), N-nitrózodi-i-propylamín (NDIPA), N-nitrózodi-n-propylamín (NDPA), N-nitrózodi-n-
butylamín (NDBA), N-nitrózopyrolidinón (NPYR), N-nitrózopiperidín (NPIP), N-nitrózomorfolín 
(NMOR). 

 

Overenie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s kritériom, podložené skúšobným protokolom 
s výsledkami analýzy vykonanej komorovou metódou podľa normy ISO 16000-9 alebo 
rovnocennými skúškami.  

                                                           
 

 
14 Treba poznamenať, že požiadavky na skúšanie emisií prchavých organických zlúčenín z latexových pien a polyuretánových pien sú stanovené na základe dobrovoľných systémov odvetvia, 
ako sú normy EuroLatex ECO Standard a CertiPUR. V čase vypracovania dokumentu sa tieto systémy považovali za systémy poskytujúce dostatočnú mieru istoty.  
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Zabalená vzorka sa musí skladovať pri izbovej teplote minimálne 24 hodín. Po uplynutí tejto 
lehoty sa vzorka rozbalí a okamžite premiestni do skúšobnej komory. Vzorka sa umiestni na 
držiak, ktorý umožňuje prístup vzduchu zo všetkých strán. Klimatické faktory sa upravia podľa 
normy ISO 16000-9. Špecifický koeficient výmeny vzduchu (q = n/l) na porovnanie výsledkov 
skúšky je 1. Koeficient výmeny vzduchu je 0,5 až 1. Odber vzoriek vzduchu sa musí vykonať 
po uplynutí 24 ± 1 hodina od naplnenia komory počas 1 hodiny na náplniach DNPH pre 
analýzu formaldehydu a iných aldehydov a na sorbente Tenax TA na analýzu ostatných 
prchavých organických zlúčenín. Odber vzoriek na stanovenie ostatných zlúčenín môže trvať 
dlhšie, ale musí byť ukončený do 30 hodín.  

Analýza formaldehydu a iných aldehydov musí byť v súlade s normou ISO 16000-3 alebo 
rovnocennými skúškami. Ak nie je stanovené inak, analýza ostatných prchavých organických 
zlúčenín musí byť v súlade s normou ISO 16000-6.  

Analýza nitrozamínov sa musí vykonať pomocou plynovej chromatografie v kombinácii 
s tepelným analyzátorom (GC-TEA) v súlade s metódou BGI 505-23 (predtým: ZH 1/120.23) 
alebo rovnocennou metódou. 

 

 
KVP 7.2: Nízkoemisné výplňové materiály z polyuretánovej peny 

(týka sa len čalúneného nábytku) 

Keď je ako výplňový materiál v nábytkovom čalúnení použitá polyuretánová pena, body sa 
pridelia, ak táto pena spĺňa požiadavky na emisie prchavých organických zlúčenín, ako je 
uvedené ďalej. 

 

Látka (číslo CAS) Limitná hodnota 
(mg/m³) 

Formaldehyd (50-00-0) 0,01 
Toluén (108-88-3) 0,1 
Styrén (100-42-5) 0,005 
Každá zistiteľná zlúčenina klasifikovaná ako zlúčenina 
kategórie C1A alebo C1B podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

0,005 

Súčet všetkých zistiteľných zlúčenín klasifikovaných ako 
zlúčeniny kategórie C1A alebo C1B podľa nariadenia 
(ES) č. 1272/2008 

0,04 

Aromatické uhľovodíky 0,5 
Prchavé organické zlúčeniny (spolu) 0,5 

Overenie: 
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Uchádzač poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom, podložené výsledkami skúšok, ktoré 
preukazujú súlad s limitnými hodnotami uvedenými v tabuľke 10. Kombinácia skúšobnej 
vzorky/komory musí byť buď:  

 jedna vzorka s rozmermi 25 x 20 x 15 cm sa umiestni do skúšobnej komory s objemom 0,5 m3, 
alebo 

 dve vzorky s rozmermi 25 x 20 x 15 cm sa umiestnia do skúšobnej komory s objemom 1,0 m3. 

Vzorka peny sa položí na dno skúšobnej emisnej komory a ponechá sa počas troch dní pri 
teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti s rýchlosťou výmeny vzduchu n = 0,5 za hodinu 
a s naplnením komory L = 0,4 m²/m³ (= celkový vystavený povrch vzorky v pomere 
k rozmerom komory bez tesniacich hrán a zadnej steny) podľa noriem ISO 16000-9 
a ISO 16000-11 alebo rovnocenných skúšok.  

Odber vzoriek sa musí vykonať po uplynutí 72 ± 2 h od naplnenia komory počas 1 hodiny na 
sorbente Tenax TA na analýzu ostatných prchavých organických zlúčenín a na náplniach 
DNPH na analýzu formaldehydu. Emisie prchavých organických zlúčenín sa zachytia na 
sorpčných trubičkách Tenax TA a následne sa analyzujú pomocou tepelnej desorpcie GC-MS 
podľa normy ISO 16000-6 alebo rovnocenných skúšok. 

Výsledky sú semikvantitatívne vyjadrené ako ekvivalenty toluénu. Všetky stanovené jednotlivé 
analyty sú hlásené od koncentračného limitu ≥ 1 μg/m³. Celková hodnota prchavých 
organických zlúčenín predstavuje súčet všetkých analytov s koncentráciou ≥ 1 μg/m³ a elúciou 
v retenčnom intervale od n-hexánu (C6) po n-hexadekán (C16) (oba zahrnuté). Súčet všetkých 
zistiteľných zlúčenín klasifikovaných ako zlúčeniny kategórie C1A alebo C1B podľa 
nariadenia (ES) č. 1272/2008 je súčtom všetkých týchto látok s koncentráciou ≥ 1 μg/m³. 
V prípade, že výsledky skúšok prekračujú limitné hodnoty stanovené v norme, musí sa vykonať 
kvantifikácia špecifická pre danú látku. Formaldehyd sa môže určiť odberom vzoriek vzduchu 
do náplne DNPH a následnou analýzou pomocou HPLC/UV podľa normy ISO 16000-3 alebo 
rovnocenných skúšok. 

 KVP 7.3: Iné nízkoemisné výplňové materiály 

Ak sa použijú iné výplňové materiály, body sa takisto môžu prideliť, ak je možné preukázať 
dodržanie limitných hodnôt emisií prchavých organických zlúčenín uvedených buď 
v tabuľke 7.1, alebo v tabuľke 7.2. 
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C. Obstarávanie služieb po skončení životnosti nábytku 

Základné kritériá Podrobné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

TŠ 1: Zvoz a opätovné používanie existujúceho nábytku 

Posúdenie stavu nábytku, ktorý sa má odviezť, vypracuje verejný obstarávateľ (VO) vo výzve na 
predkladanie ponúk, v ktorej takisto možno stanoviť minimálny cieľ opätovného použitia (napr. 
50 % dodaného nábytku). Z minimálnych cieľov opätovného použitia by sa mali vylúčiť 
posteľové matrace, a to z hygienických dôvodov. 

Uchádzači musia odviezť nábytok priamo z miesta stanoveného verejným obstarávateľom 
a poskytnúť služby v oblasti opätovného použitia a recyklácie nábytku, ktorý dosiahol koniec 
svojej životnosti.  

Uchádzač uvedie opis toho, ako predĺži životnosť nábytku jeho dodaním na opätovné použitie. 

Podľa toho, aké položky/časti nábytku sa považujú za nevhodné na opätovné použitie, a podľa 
informácií verejného obstarávateľa o vhodných recyklačných zariadeniach v regióne sa vyberie 
jedna z týchto možností: 

Možnosť a). Položky/časti nábytku, ktoré nemožno opätovne použiť, sa pred 
odoslaním do rôznych recyklačných zariadení rozložia na jednotlivé druhy materiálov, 
a to aspoň na plasty, kovy, textílie a drevo15. Všetky ostatné materiály sa pošlú do zariadení 
na zhodnocovanie energie, ak sú dostupné na regionálnej úrovni. 

Možnosť b). Kovové časti položiek/častí nábytku, ktoré nemožno opätovné použiť, sa 
recyklujú a zvyšok nábytkárskeho výrobku sa pošle do zariadení na zhodnocovanie 
energie, ak sú dostupné na regionálnej úrovni. 

Overenie:  

Uchádzač uvedie podrobnosti o zvoze nábytku, ako aj spôsoboch opätovného použitia 
a recyklácie, ktoré použije. Uvedie okrem iného podrobné informácie o všetkých dotknutých 
stranách v súvislosti s opätovným použitím a recykláciou nábytku.  

TŠ 1: Zvoz a opätovné používanie existujúceho nábytku 

Posúdenie stavu nábytku, ktorý sa má odviezť, vypracuje verejný obstarávateľ (VO) vo výzve 
na predkladanie ponúk, v ktorej takisto možno stanoviť minimálny cieľ opätovného použitia 
(napr. 50 % dodaného nábytku). Z minimálnych cieľov opätovného použitia by sa mali vylúčiť 
posteľové matrace, a to z hygienických dôvodov. 

Uchádzači musia odviezť nábytok priamo z miesta stanoveného verejným obstarávateľom 
a poskytnúť služby v oblasti opätovného použitia a recyklácie nábytku, ktorý dosiahol koniec 
svojej životnosti.  

Uchádzač uvedie opis toho, ako predĺži životnosť nábytku jeho dodaním na opätovné použitie. 

Položky/časti nábytku, ktoré nemožno opätovne použiť, sa pred odoslaním do rôznych 
recyklačných zariadení rozložia na jednotlivé druhy materiálov, a to aspoň na plasty, kovy, 
textílie a drevo16. Všetky ostatné materiály sa pošlú do zariadení na zhodnocovanie energie, ak 
sú dostupné na regionálnej úrovni. 

Overenie:  

Uchádzač uvedie podrobnosti o zvoze nábytku, ako aj spôsoboch opätovného použitia 
a recyklácie, ktoré použije. Uvedie okrem iného podrobné informácie o všetkých dotknutých 
stranách v súvislosti s opätovným použitím a recykláciou nábytku.  

KVP 1: Zlepšenie cieľov v oblasti opätovného použitia 

                                                           
 

 
15 Sú povolené všetky recyklačné zariadenia v súlade s článkom 23 smernice 2008/98/ES.  
16 Pozri poznámku pod čiarou 15.  
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Body sa pridelia uchádzačom ponúkajúcim vyššie úrovne opätovného použitia, než sú uvedené v technickej špecifikácii. 

Overenie: Uchádzač uvedie podrobnejšie informácie o tom, ako sa dosiahne vyššia úroveň opätovného použitia. 
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3 NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS  
Neexistujú takmer žiadne prevádzkové náklady spojené s položkami nábytku zahrnutými do rámca zeleného 
verejného obstarávania EÚ. Z toho vyplýva, že náklady na životný cyklus najviac ovplyvňuje životnosť 
príslušnej položky nábytku. Dôležitý je výber trvácnych a odolných materiálov, ale ešte dôležitejšie je, aby časti 
a materiály komponentov boli skombinované tak, aby tvorili spoľahlivý výrobok, ktorý umožní opravy alebo 
renovácie. Optimálnym spôsobom dodania takéhoto výrobku je vyžadovať dodržanie príslušných technických 
noriem EN a zahrnutie minimálnej záruky. Vzhľadom na zvýšené riziko a zodpovednosť sa predĺžené záruky 
často spájajú so zvyšovaním cien. Záujem o predĺženú záruku bude závisieť od povahy samotného výrobku 
a účelu jeho použitia, t. j. podľa toho, či ide o pohyblivé časti, výrobok určený na použitie vonku atď.  

Podľa Bartletta17 je typická životnosť kancelárskeho nábytku v Spojenom kráľovstve 9 až 12 rokov, a to napriek 
tomu, že nábytok býva často navrhnutý s oveľa dlhšou funkčnou životnosťou. Predčasné skončenie životnosti 
kancelárskeho nábytku je často podmienené rozhodnutiami podnikov a úradov o novom vybavení alebo 
premiestnení kancelárií, v dôsledku čoho sa úplne funkčný nábytok likviduje z estetických dôvodov. Dôvody 
obstarania nového nábytku vo verejnej organizácii môžu byť vo všeobecnosti tieto:  

• nové priestory/zamestnanci alebo rozširovanie existujúcich priestorov,  

• starý nábytok nie je primeraný po renovácii existujúcich verejných budov (napr. nesprávna farba, tvar 
alebo veľkosť),  

• starý nábytok už nemožno opraviť (poškodený nábytok, ktorý prestal byť bezpečný a/alebo plne 
funkčný). 

V posledných dvoch prípadoch možno namiesto kúpi úplne nových výrobkov renovovať existujúci nábytok. 
Nedávno (v júni 2014) vláda Spojeného kráľovstva uverejnila najnovšiu verziu usmerňovacieho dokumentu pre 
obstarávanie nábytku. Z neoficiálnych dôkazov vyplýva, že renovácia existujúceho nábytku prináša jasné 
a podstatné hospodárske úspory v porovnaní s nákupom rovnocenného nového nábytku. Je však ťažké 
zhromaždiť konkrétne údaje o skutočných úsporách nákladov spojených s výberom možnosti renovácie 
nábytku. Walsh18 odhadol úspory na 25 – 50 % a vláda Spojeného kráľovstva ako orientačné usmernenie 
uverejnila tieto údaje: 

Tabuľka 1. Odhadované priemerné jednotkové ceny za nové, použité alebo renovované položky nábytku19 

 Písacie stoly 
(GBP) 

Stoličky 
(GBP) 

Regály 
(GBP) 

Podstavec 
(GBP) 

Odporúčaná maloobchodná cena pri použití 
nových výrobkov 

209 122 100 107 

Odporúčaná maloobchodná cena pri 
opätovnom použití výrobkov (odhad)  

105 86 50 53 

Odporúčaná maloobchodná cena pri renovácii 
výrobkov (odhad) 

84 49 40 43 

                                                           
 

 
17 Bartlett, 2009. Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential for 
reused and remanufactured office furniture in the UK (Opätovné použitie kancelárskeho nábytku – tzv. kritériá rýchlych 
prínosov: Štúdia potenciálu trhu na opätovné použitie a renováciu kancelárskeho nábytku v Spojenom kráľovstve). 
18 

Walsh, 2011. Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England (Verejné obstarávanie repasovaných výrobkov: 
Preskúmanie možnosti väčšieho využívania repasovaných výrobkov zo strany miestnych orgánov v severovýchodnom 
Anglicku). Pozri www.remanufacturing.org.uk. 
19 

Posúdenie vplyvu noriem pre nákupy orgánov verejnej správy Spojeného kráľovstva: prístupné na: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_1407.pdf 
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Trh s kvalitným použitým kancelárskym nábytkom zvyčajne zahŕňa obchodníkov a aukcionárov20, zatiaľ čo 
neziskové organizácie sa väčšinou zameriavajú na menej kvalitný použitý nábytok. Ani jeden z týchto typov 
dodávateľov nemá také pevné postavenie, aby mohol reagovať na výzvy na predkladanie ponúk.  

Na základe uvedeného orientačného prehľadu nákladov je jasné, že je možné dosiahnuť úspory nákladov až do 
výšky 50 %. Zdá sa, že najväčšou prekážkou rastu v sektore renovácie nábytku v EÚ je nedostatočný dopyt na 
trhu. Treba mať na zreteli, že renovácia nábytku je najžiadanejšia pri vysokokvalitných a drahých položiek 
nábytku, ako je profesionálny kancelársky nábytok, a že jednoduchú renováciu zvládnu technickí pracovníci 
priamo na mieste, ale v ostatných prípadoch je nutný prevoz nábytku do dielne.  

                                                           
 

 
20 

Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK (Posúdenie repasovania kancelárskeho 
nábytku v Spojenom kráľovstve)- Centrum pre repasovanie a opätovné použitie. Pozri: www.remanufacturing.org 
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DODATOK I. Požiadavky na trvácnosť usne, textilných tkanín a povrstvených textílií  
Požiadavky na fyzicky kvalitné poťahové materiály pre nábytok sú vymedzené v tabuľkách 2, 3 a 4 uvedených ďalej. 

Tabuľka 2. Fyzikálne požiadavky na usňové materiály v nábytkárskom čalúnnictve (prevzaté z tabuliek 1 a 2 uvedených v norme EN 13336) 

Základné 
charakteristiky 

Skúšobná metóda 
Odporúčané hodnoty 

Nubuk, semiš a anilín* Semianilín* 
Povrstvené, 

pigmentované a iné* 

pH a ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (ak je pH ≤ 4,0, ∆pH je ≤ 0,7 

Pevnosť v ďalšom 
trhaní, priemerná 

hodnota 
EN ISO 3377-1 > 20 N 

Stálofarebnosť pri 
otere v cykle tam 

a späť 

EN ISO 11640 
Celková hmotnosť prítlačného 

ramena 1 000 g 
 

Potný alkalický roztok 
vymedzený v norme EN ISO 

11641 

Aspekty, ktoré sa majú 
hodnotiť 

Zmena farby usne a jej znečistenie Zmena farby usne a jej znečistenie bez zničenia povrchovej úpravy 

s použitím suchej plsti 
50 cyklov, ≥ stupeň 3 na stupnici odtieňov 

sivej 
500 cyklov, ≥ stupeň 4 na stupnici odtieňov sivej 

s použitím mokrej plsti 
20 cyklov, ≥ stupeň 3 na stupnici odtieňov 

sivej 
80 cyklov, ≥ stupeň 3/4 na stupnici 

odtieňov sivej 
250 cyklov, ≥ stupeň 3/4 na 

stupnici odtieňov sivej 
s použitím plsti navlhčenej 

umelým potom 
20 cyklov, ≥ stupeň 3 na stupnici odtieňov 

sivej 
50 cyklov, ≥ stupeň 3/4 na stupnici 

odtieňov sivej 
80 cyklov, ≥ stupeň 3/4 na 

stupnici odtieňov sivej 

Stálofarebnosť v 
umelom svetle 

EN ISO 105-B02 (metóda 3) ≥ stupeň 3 na stupnici odtieňov modrej ≥ stupeň 4 na stupnici odtieňov modrej 
≥ stupeň 5 na stupnici odtieňov 

modrej 

Adhézia povrchovej 
úpravy za sucha 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N/10 mm 

Odolnosť proti 
ohýbaniu za sucha 

EN ISO 5402-1 

Len pre anilínovú useň s povrchovou 
úpravou bez obsahu pigmentov, 20 000 
cyklov (žiadne praskliny v povrchovej 

úprave) 

50 000 cyklov (žiadne praskliny 
v povrchovej úprave) 

50 000 cyklov (žiadne praskliny 
v povrchovej úprave) 

Stálofarebnosť pri 
pokvapkaní vodou 

EN ISO 15700 ≥ stupeň 3 na stupnici odtieňov sivej (žiadne stále vydutie) 

Odolnosť proti vzniku 
trhlín povrchovej 
úpravy za chladu 

EN ISO 17233 -- –15 °C (žiadne praskliny povrchovej úpravy) 

Ohňovzdornosť EN 1021 alebo príslušné vnútroštátne normy Vyhovuje 

* Vymedzenie týchto druhov usní je podľa normy EN 15987.



34 

 

Tabuľka 3. Fyzikálne požiadavky na textilné poťahové materiály v nábytkárskom čalúnnictve 

Faktor skúšania Metóda 
Poťahy, ktoré možno 

snímať a prať 

Poťahy, ktoré 
nemožno snímať 

a prať 

Zmeny rozmerov počas 
prania a sušenia 

Domáce pranie: ISO 6330 + EN ISO 
5077 (tri prania pri teplotách, ktoré sú 

uvedené na výrobku, so sušením v 
bubnovej sušičke po každom pracom 

cykle) 
Komerčné pranie: ISO 15797 + EN 
ISO 5077 (pri minimálnej teplote 

75 °C) 

±3,0 % pre tkaniny 
±6,0 % pre netkané textílie 

Neuvádza sa 

Stálofarebnosť pri praní 
Domáce pranie: ISO 105-C06 

Komerčné pranie: ISO 15797 + ISO 
105-C06 (pri minimálnej teplote 75 °C) 

≥ stupeň 3 až 4 na zmenu 
farby 

≥ stupeň 3 až 4 na farbenie 
Neuvádza sa 

Stálofarebnosť pri otere 
za mokra* 

ISO 105 X12 ≥ stupeň 2 – 3 ≥ stupeň 2 – 3 

Stálofarebnosť pri otere 
za sucha* 

ISO 105 X12 ≥ stupeň 4 ≥ stupeň 4 

Stálofarebnosť na 
svetle 

ISO 105 B02 ≥ stupeň 5** ≥ stupeň 5** 

Odolnosť textílie voči 
žmolkovaniu 

Pletené a netkané výrobky: ISO 12945-
1 

Tkané textílie: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 výsledok > 3 
ISO 12945-2 výsledok > 3 

ISO 12945-1 výsledok 
> 3 

ISO 12945-2 výsledok 
> 3 

* Nevzťahuje sa na biele výrobky ani na výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené. 

** Stupeň 4 je však povolený, ak sú nábytkové poťahové textílie svetlofarebné (štandardná hĺbka ≤ 1/12) a zároveň sú 
vyrobené z viac ako 20 % vlny alebo iných keratínových vláken, alebo z viac ako 20 % ľanu alebo iných lykových vláken.  

† Obstarávatelia nájdu ďalšie usmernenia týkajúce sa výkonnostných tried a limitov v norme EN 14465.  

 

 

 

 

Tabuľka 4. Fyzikálne požiadavky na povrstvené textilné poťahové materiály v nábytkárskom 
čalúnnictve. 

Vlastnosť Metóda Požiadavka 
Pevnosť v ťahu  ISO 1421 CH ≥ 35 daN a TR ≥ 20 daN 
Odolnosť plastovej fólie proti roztrhnutiu s použitím 
skúšobných vzoriek v tvare nohavíc (metóda jedného 
natrhnutia) 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN a TR ≥ 2 daN 

Stálofarebnosť pri umelom zvetrávaní – skúška xenónovou 
výbojkou 

EN ISO 105-B 02 
použitie vnútri ≥ 6; 
použitie vonku ≥ 7 

Textílie – odolnosť proti oderu metódou Martindale ISO 5470/2 ≥ 75 000 
Zisťovanie priľnavosti povrstvenia EN 2411 CH ≥ 1,5 daN a TR ≥ 1,5 daN 

Kde: daN = dekaNewton, CH = osnova a TR = útok 
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DODATOK II. Obmedzované arylamíny v usni, textíliách a povrstvených 
textíliách 
Patria sem látky uvedené v položke 43 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, na ktoré sa musia vykonať 
skúšky v akýchkoľvek farbených usniach (podľa normy EN ISO 17234-1) alebo textíliách (podľa noriem EN 
ISO 14362-1 a 14362-3). 

 

Tabuľka 5. Karcinogénne arylamíny v textíliách alebo usniach, na ktoré sa musia vykonať skúšky 

Arylamín  Číslo CAS  Arylamín  Číslo CAS  
bifenyl-4-ylamín  92-67-1  3,3′-dimetyl-4,4′-

diaminodifenylmetán  
838-88-0  

Benzidín  92-87-5  4,4’-oxydianilín  101-80-4  

4-chlór-o-toluidín  95-69-2  4,4'-tiodianilín  139-65-1  

2-naftylamín  91-59-8  1,2-toluidín  95-53-4  

o-aminoazotoluén  97-56-3  2,4-diaminotoluén  95-80-7  

2-amino-4-nitrotoluén  99-55-8  2,4,5-trimetylanilín  137-17-7  

4-chlóranilín  106-47-8  4-aminoazobenzén  60-09-3  

2,4-diaminoanizol  615-05-4  o-anizidín  90-04-0  

4,4'-diaminodifenylmetán  101-77-9  p-krezidín  120-71-8  

3,3′-dichlórbenzidín  91-94-1  3,3′-dimetylbenzidín  119-93-7  

3,3′-dimetoxybenzidín  119-90-4  4,4’-metylén-bis-(2-chlór-
anilín)  

101-14-4  

Viacero farbív síce nie je priamo obmedzených časťou 43 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, je však 
o nich známe, že v priebehu spracovania prchajú a tvoria niektoré zakázané látky uvedené v tabuľke 5 vyššie. 
V záujme podstatného zníženia neistoty, pokiaľ ide o súlad so stanovenou limitnou hodnotou 30 mg/kg pre látky 
uvedené v tabuľke 5, výrobcom sa odporúča (nie je to však záväzné), aby nepoužívali farbivá uvedené v tabuľke 
6. 

 

Tabuľka 6. Orientačný zoznam farbív, ktoré sa môžu štiepiť na karcinogénne arylamíny 

Disperzné farbivá Základné farbivá 
disperzná oranžová 60 disperzná žltá 7 základná hnedá 4 základná červená 114 

disperzná oranžová 149 disperzná žltá 23 základná červená 42 základná žltá 82 
disperzná červená 151 disperzná žltá 56 základná červená 76 základná žltá 103 
disperzná červená 221 disperzná žltá 218 základná červená 111  

Kyslé farbivá 
C.I. kyslá čierna 29 C.I. kyslá červená 4 C.I. kyslá červená 85 C.I. kyslá červená 148 
C.I. kyslá čierna 94 C.I. kyslá červená 5 C.I. kyslá červená 104 C.I. kyslá červená 150 

C.I. kyslá čierna 131 C.I. kyslá červená 8 C.I. kyslá červená 114 C.I. kyslá červená 158 
C.I. kyslá čierna 132 C.I. kyslá červená 24 C.I. kyslá červená 115 C.I. kyslá červená 167 
C.I. kyslá čierna 209 C.I. kyslá červená 26 C.I. kyslá červená 116 C.I. kyslá červená 170 
C.I. kyslá čierna 232 C.I. kyslá červená 26:1 C.I. kyslá červená 119:1 C.I. kyslá červená 264 
C.I. kyslá hnedá 415 C.I. kyslá červená 26:2 C.I. kyslá červená 128 C.I. kyslá červená 265 

C.I. kyslá oranžová 17 C.I. kyslá červená 35 C.I. kyslá červená 115 C.I. kyslá červená 420 
C.I. kyslá oranžová 24 C.I. kyslá červená 48 C.I. kyslá červená 128 C.I. kyslá fialová 12 
C.I. kyslá oranžová 45 C.I. kyslá červená 73 C.I. kyslá červená 135  

Priame farbivá 
priama čierna 4 priama modrá 192 priama hnedá 223 priama červená 28 

priama čierna 29 priama modrá 201 priama zelená 1 priama červená 37 
priama čierna 38 priama modrá 215 priama zelená 6 priama červená 39 

priama čierna 154 priama modrá 295 priama zelená 8 priama červená 44 
priama modrá 1 priama modrá 306 priama zelená 8,1 priama červená 46 
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priama modrá 2 priama hnedá 1 priama zelená 85 priama červená 62 
priama modrá 3 priama hnedá 1:2 priama oranžová 1 priama červená 67 
priama modrá 6 priama hnedá 2 priama oranžová 6 priama červená 72 
priama modrá 8 základná hnedá 4 priama oranžová 7 priama červená 126 
priama modrá 9 priama hnedá 6 priama oranžová 8 priama červená 168 
priama modrá 10 priama hnedá 25 priama oranžová 10 priama červená 216 
priama modrá 14 priama hnedá 27 priama oranžová 108 priama červená 264 
priama modrá 15 priama hnedá 31 priama červená 1 priama fialová 1 
priama modrá 21 priama hnedá 33 priama červená 2 priama fialová 4 
priama modrá 22 priama hnedá 51 priama červená 7 priama fialová 12 
priama modrá 25 priama hnedá 59 priama červená 10 priama fialová 13 
priama modrá 35 priama hnedá 74 priama červená 13 priama fialová 14 
priama modrá 76 priama hnedá 79 priama červená 17 priama fialová 21 

priama modrá 116 priama hnedá 95 priama červená 21 priama fialová 22 
priama modrá 151 priama hnedá 101 priama červená 24 priama žltá 1 
priama modrá 160 priama hnedá 154 priama červená 26 priama žltá 24 
priama modrá 173 priama hnedá 222 priama červená 22 priama žltá 48 
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DODATOK III. Výplňové materiály s nízkymi chemickými rezíduami 
Koncentrácie látok v latexovej pene (uvedené ďalej) nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke 7. 

Tabuľka 7. Obmedzované látky v latexových penách používaných v čalúnnických výplňových 
materiáloch pre nábytok 

Skupina látok Látka 
Limitná 

hodnota (ppm) 
Podmienky posudzovania 

a overovania 

Chlórfenoly 
monochlórované a dichlórované fenoly 

(soli a estery) 
1 A 

ostatné chlórfenoly 0,1 A 

Ťažké kovy 

As (arzén) 0,5 B 
Cd (kadmium) 0,1 B 

Co (kobalt) 0,5 B 
Cr (chróm), celkový 1 B 

Cu (meď) 2 B 
Hg (ortuť) 0,02 B 
Ni (nikel) 1 B 
Pb (olovo) 0,5 B 

Pesticídy (skúšky sa 
vykonávajú len v prípade 
pien, ktoré pozostávajú 
najmenej z 20 hm. % 

prírodného latexu)  

aldrín 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
diazinón 0,04 C 

dichlórfentión 0,04 C 
dichlórvos 0,04 C 
dieldrín C 0,04 C 

endrín 0,04 C 
heptachlór 0,04 C 

heptachlórepoxid 0,04 C 
hexachlórbenzén 0,04 C 

hexachlórcyklohexán 0,04 C 
α-hexachlórcyklohexán 0,04 C 
β-hexachlórcyklohexán 0,04 C 

γ-hexachlórcyklohexán (lindán) 0,04 C 
δ-hexachlórcyklohexán 0,04 C 

malatión 0,04 C 
metoxychlór 0,04 C 

mirex 0,04 C 
paratión 0,04 C 

paratiónmetyl 0,04 C 

Ostatné špecifické látky, 
ktoré sú obmedzované 

Butadién 1 D 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie látok a zmesí v polyuretánovej pene, ktoré sú uvedené ďalej, nesmú prekročiť limitné hodnoty 
uvedené v tabuľke 8. 
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Tabuľka 8. Zoznam obmedzovaných látok v polyuretánovej pene 

Skupina látok Látka (skratka, číslo CAS, symbol prvku) Limitná hodnota Metóda 

Ťažké kovy 

As (arzén) 0,2 ppm B 
Cd (kadmium) 0,1 ppm B 

Co (kobalt) 0,5 ppm B 
CR (chróm), celkový 1,0 ppm B 

Cr VI (šesťmocný chróm) 0,01 ppm B 
Cu (meď) 2,0 ppm B 
Hg (ortuť) 0,02 ppm B 
Ni (nikel) 1,0 ppm B 
Pb (olovo) 0,2 ppm B 

Sb (antimón) 0,5 ppm B 
Se (selén) 0,5 ppm B 

Plastifikátory 

dibutylftalát (DBP, 84-74-2)* 0,01 % hmotnostného podielu 
(súčet všetkých šiestich ftalátov 
v nábytku pre deti mladšie ako 

tri roky) 
*0,01 % hmotnostného podielu 

(súčet štyroch ftalátov vo 
všetkých ostatných 

nábytkárskych výrobkoch) 

C 

di-n-oktylftalát (DNOP, 117-84-0)* 
di-(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP, 117-81-7)* 

benzylbutylftalát (BBP, 85-68-7)* 
di-izodecyl-ftalát (DIDP, 26761-40-0) 

di-izononyl-ftalát (DINP, 28553-12-0) 

ftaláty zo zoznamu kandidátskych látok ECHA** Nepridané zámernei A 

TDA a MDA 
2,4 toluéndiamín (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4'-diaminodifenylmetán 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Organocínové 
látky 

tributylcín (TBT) 50 ppb E 
dibutylcín (DBT) 100 ppb E 

monobutylcín (MBT) 100 ppb E 
tetrabutylcín (TeBT) – – 
monooktylcín (MOT) – – 

dioktylcín (DOT) – – 
tricyklohexylcín (TcyT) – – 

trifenylcín (TPhT) – – 
Súčet 500 ppb E 

Ostatné 
špecifické látky, 

ktoré sú 
obmedzované 

Chlórované uhľovodíky: (1,1,2,2-tetrachlóretán, 
pentachlóretán, 1,1,2-trichlóretán, 1,1-dichlóretylén) 

Nepridané zámerne A 

chlórované fenoly (PCP, TeCP, 87-86-5) Nepridané zámerne A 
hexachlórcyklohexán (58-89-9) Nepridané zámerne A 

monometyldibrómdifenylmetán (99688-47-8) Nepridané zámerne A 
monometyldichlórdifenylmetán (81161-70-8) Nepridané zámerne A 

dusitany Nepridané zámerne A 
polybrómované bifenyly (PBB, 59536-65-1) Nepridané zámerne A 
pentabrómdifenyléter (PeBDE, 32534-81-9) Nepridané zámerne A 
oktabrómdifenyléter (OBDE, 32536-52-0) Nepridané zámerne A 
polychlórované bifenyly (PCB, 1336-36-3) Nepridané zámerne A 

polychlórované terfenyly (PCT, 61788-33-8) Nepridané zámerne A 
tris(2,3-dibrómpropyl)-fosfát (TRIS, 126-72-7) Nepridané zámerne A 

trimetylfosfát (512-56-1) Nepridané zámerne A 
tris-(aziridinyl)-fosfínoxid (TEPA, 545-55-1) Nepridané zámerne A 

tris(2-chlóretyl)fosfát (TCEP, 115-96-8) Nepridané zámerne A 

dimetyl-metylfosfonát (DMMP, 756-79-6) Nepridané zámerne A 

** S odkazom na najnovšiu verziu zoznamu kandidátskych látok ECHA v čase uplatňovania. 

1 „Na tento účel neúmyselne pridané látky znamenajú chemické zlúčeniny, ktoré sú prítomné v materiáli, ale neboli pridané 
z technického dôvodu počas výrobného procesu.“ 
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DODATOK IV. Zoznam príslušných noriem EN v oblasti funkčnej 
spôsobilosti 

Tabuľka 9. Orientačný zoznam noriem EN pre nábytok (vypracovaný technickým výborom CEN/TC 207 
„Nábytok“). 

Norma Názov 
Čalúnený nábytok 

EN 1021-1 Nábytok – Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku – Časť 1: Zdroj zapálenia: tlejúca cigareta 

EN 1021-2 
Nábytok – Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku – Časť 2: Zdroj zapálenia: ekvivalent plameňa 
zápalky 

Poznámka: V prípade, že existujú vnútroštátne právne predpisy alebo záväzné normy, ktoré vyžadujú, aby nábytok dosahoval určitú úroveň 
horľavosti, subjekt verejného sektora musí zohľadniť túto skutočnosť pri vypracúvaní súťažných podkladov. Ak neexistujú žiadne záväzné 

pravidlá/normy, subjekt verejného sektora nie je povinný dodržiavať osobitné dobrovoľné normy. Pokiaľ ide o normy uvedené 
vyššie, v norme EN 1021-2 sa vyžaduje nižšia úroveň horľavosti ako v norme EN 1021-1. To môže viesť k používaniu 

spomaľovačov horenia, chemikálií, ktoré môžu mať negatívne vplyvy na životné prostredie, zdravie, trvácnosť a kvalitu výrobkov, čo môže 
viesť k zvýšeniu nákladov. Subjekt verejného sektora by preto mal zvážiť, aké úrovne horľavosti je potrebné vyžadovať podľa účelu použitia 
a umiestnenia položiek nábytku. 

Kancelársky nábytok 
EN 527-1 Kancelársky nábytok – Pracovné a písacie stoly – Časť 1: Rozmery 
EN 527-2 Kancelársky nábytok – Pracovné a písacie stoly – Časť 2: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky 
EN 1023-2 Kancelársky nábytok – Priečinky – Časť 2: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky 
EN 1335-1 Kancelársky nábytok – Kancelárske pracovné stoličky – Časť 1: Rozmery – Stanovenie rozmerov 
EN 1335-2 Kancelársky nábytok – Kancelárske pracovné stoličky – Časť 2: Bezpečnostné požiadavky 
EN 14073-2 Kancelársky nábytok – Úložný nábytok – Časť 2: Bezpečnostné požiadavky 

EN 14074 
 

Kancelársky nábytok – Stoly a písacie stoly a úložný nábytok – Skúšobné metódy na určenie pevnosti 
a trvanlivosti pohyblivých častí. (Po skúške nesmú byť komponenty poškodené a musia fungovať tak, ako 
sa zamýšľalo.) 

Vonkajší nábytok 

EN 581-1 
Vonkajší nábytok – Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových 
budovách – Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky 

EN 581-2 
 

Vonkajší nábytok – Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových 
budovách – Časť 2: Mechanické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy sedacieho nábytku 

EN 581-3 
Vonkajší nábytok – Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových 
budovách – Časť 3: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre stoly 

Sedací nábytok 
EN 1022 Domáci nábytok – Sedací nábytok –Hodnotenie stability 
EN 12520 Nábytok – Pevnosť, trvácnosť a bezpečnosť – Požiadavky na bytový sedací nábytok 
EN 12727 Nábytok – Radové sedenie – Skúšobné metódy a požiadavky na stanovenie pevnosti a trvácnosti 
EN 13759 Nábytok – Ovládacie mechanizmy pre sedací nábytok a rozkladacie kreslá – Skúšobné metódy 
EN 14703 Nábytok – Spojovacie prostriedky pre nebytové radové sedadlá – Pevnostné požiadavky a skúšobné metódy 
EN 16139 Nábytok – Pevnosť, trvácnosť a bezpečnosť – Požiadavky na nebytový sedací nábytok 

Stoly 
EN 12521 Nábytok – Pevnosť, trvácnosť a bezpečnosť – Požiadavky na bytové stoly 
EN 15372 Nábytok – Pevnosť, trvácnosť a bezpečnosť – Požiadavky na nebytové stoly 

Kuchynský nábytok 
EN 1116 Kuchynský nábytok – Koordinované rozmery kuchynského nábytku a kuchynského vybavenia 
EN 14749 Bytové a kuchynské úložné jednotky a pracovné dosky – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 

Postele 

EN 597-1 
Nábytok – Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených lôžkových podstavcov – Časť 1: Zdroj zapálenia: 
tlejúca cigareta 

EN 597-2 
Nábytok – Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených lôžkových podstavcov – Časť 2: Zdroj zapálenia: 
ekvivalent plameňa zápalky 

 Poznámka: Pokiaľ ide o horľavosť, pozri poznámku Čalúnený nábytok a normu EN 1021 uvedenú vyššie. 
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EN 716-1 
Nábytok – Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov – Časť 1: Bezpečnostné 
požiadavky 

EN 747-1 
Nábytok – Poschodové postele a vysoké postele – Časť 1: Bezpečnostné a pevnostné požiadavky 
a požiadavky na trvácnosť 

EN 1725 Domáci nábytok – Postele a matrace – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 

EN 1957 
Nábytok – Postele a matrace – Skúšobné metódy na stanovenie funkčných charakteristík a kritériá 
hodnotenia 

EN 12227 Detské ohrádky do bytových priestorov – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 

Úložný nábytok 
EN 16121 Nebytový úložný nábytok – Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť, trvácnosť a stabilitu 

Iné druhy nábytku 
EN 1729-1 Nábytok – Stoličky a stoly pre školské zariadenia – Časť 1: Funkčné rozmery 
EN 1729-2 Nábytok – Stoličky a stoly pre školské zariadenia – Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
EN 13150 Pracovné stoly pre laboratóriá – Rozmery, bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 

EN 14434 
Písacie tabule pre vzdelávacie inštitúcie – Ergonomické, technické a bezpečnostné požiadavky a ich 
skúšobné metódy 

 



42 

DODATOK V: Zoznam skratiek systému označovania plastov použitých 
v norme ISO 1043 

 

Tabuľka 10: ISO 1043-1 Značky homopolymerických polymérov 

Značka Materiál Značka Materiál 
Značka Materiál 

CMC Karboxymetylcelulóza POM Poly(oxymetylén);Polyformaldehyd PEEKK Polyéteréterketónketón 
CA Acetát celulózy PPE Poly(fenylénéter) PEEST Polyesterester 

CAB Aceto-butyrát celulózy PPS Poly(fenylénsulfid) PEEK Polyéteréterketón 
CAP Acetátproprionát celulózy PPSU Poly(fenylénesulfón) PEI Polyeterimid 
CN Nitrát celulózy PVAC Poly(vinylacetát) PEK Polyéterketón 
CP Propionát celulózy PVAL Poly(vinylalkohol) PEKEKK Polyéterketónéterketónketón 

CTA Triacetát celulózy PVB Poly(vinylbutyral) PEKK Polyéterketónketón 
CF Krezolformaldehyd PVK Poly(vinylkarbazol) PES Polyétersulfón 
EP Epoxid; Epoxy PVC Poly(vinylchlorid) PEUR Polyéteruretán 
EC Etyl celulózy PVF Poly(vinylfluorid) PE Polyetylén 
FF Furán-formaldehyd PVFM Poly(vinylformal) PI Polyimid 
PS-HI Húževnatý polystyrén PVDF Poly(vinylidénfluorid) PIB Polyizobutylén 
MF Melamín-formaldehyd PVP Poly(vinylpyrrolidón) PIR Polyizokyanurát 
MC Metylcelulóza PVDC Poly(vinylidénchlorid) PMI Polymetacylimid 
PFA Perfluoroalkoxyalkánpolymér PMS Poly-(α-metylstyrén) PP Polypropylén 
PF Fenolformaldehyd PAN Polyakrylonitril PS Polystyrén 
PBAK Poly(butylakrylát) PAEK Polyaryléterketón PSU Polysulfón 
PBT Poly(butylénéterftalát) PA Polyamid PTFE Polytetrafluóretylén 
PDAP Poly(diallylftalát) PEN Polyamid PUR Polyuretán 
PEOX Polyetylénoxid PB Polybutén SI Silikón 
PET Poly(etylénéterftalát) PC Polykarbonát UP Nesaturovaný polyester 
PMMA Poly(metylmetakrylát) PCTFE Polychlórtrifluóretylén UF Močovinoformaldehyd 
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Tabuľka 11: Značky kopolymérových materiálov podľa normy ISO 1043-1 

Značka Materiál Značka Materiál 
ABAK Akrylonitril-butadién-akrylát PEBA Poly(éterblokamid) 
ABS Akrylonitril-butadién-styrén PESTUR Polyesteruretán 

ACS Akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén PFEP Perfluór(etylénproplén) 
AEPDS* Akrylonitril/etylén-propylén-dién/styrén PMMI Poly(N-metylmetylacylimid) 
AMMA Akrylonitril-metylmetakrylát PMP Poly(4-metylpent-1-én) 
ASA Akrylonitril-styrén-akrylát SAN Styrén-akrylonitril 
CFS Kazeín-formaldehyd SB Styrén-butadién 
E/P Etylén-propylén SMAH Styrén-maleínanhydrid 
EEAK Etylén-etylakrylát SMS Styrén-α-metylstyrén 
EMA Etylén-kyselina metakrylová VCE Vinylchlorid-etylén 
ETFE Etylén-tetrafluóretylén VCEMAK Vinylchlorid-etylén-metylakrylát 
EVAC Etylén-vinylacetát VCEVAC Vinylchlorid-etylén-vinylacetát 
EVOH Etylén-vinylalkohol VCMAK Vinylchlorid-metylakrylát 
LCP Kvapalný kryštalický polymér VCMMA Vinylchlorid-metylmetakrylát 
MBS Metakrylát-butadién-styrén VCOAK Vinylchlorid-oktylakrylát 
MMABS Metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrén VCVAC Vinylchlorid-vinylacetát 
MPF Melamín-fenol-formaldehyd VCVDC Vinylchlorid-vinylidénchlorid 
PAR Polyarylát   

* AEPDS bolo známe ako EDPM. 
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Tabuľka 12: Symboly pre výplňové a zosilňovacie materiály v plastoch podľa normy ISO 1043-2 

Značka Materiál[1]  Značka Forma/Štruktúra 
B Bór  B Perly, guľôčky 
C Uhlík  C Štiepky, odrezky 
D Trihydrát oxidu hlinitého  D Jemné frakcie, prášok 
E Íl  F Vlákno 
G Sklo  G Mleté 
K Uhličitan vápenatý  H Monokryštalické vlákno 
L Celulóza  K Tkaná textília 
M Minerálne: kov[2]  L Vrstva 
N Prírodné organické (bavlna, sisal: konopa: ľan atď.)  M Podložka (hrubá) 
P Sľuda  N Netkané textílie (tkaniny, tenké) 
Q Kremeň  P Papier 
R Aramid  R Predpriadza 

S 
Syntetické organické (nadrobno delené PTFE: 
polyamidy alebo teplom tvrditeľné živice) 

 
T Mastenec 

S Vo vločkách  W Drevo 
T Skrútené alebo zapletené tkaniny, šnúry  X Nešpecifikované 

V Dyha 
 

Z 
Iné (nie sú zahrnuté do tohto 
zoznamu) 

W Tkané textílie    
Y Priadza    
[1] Materiály je možné ďalej špecifikovať, napríklad podľa ich chemických značiek alebo dodatočných symbolov 
vymedzených v príslušnej medzinárodnej norme. 
[2] V prípade kovov (M) musí byť druh kovu označený chemickou značkou. 
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Tabuľka 13: Skratky použité pre plastifikátory podľa normy ISO 1043-3 

Skratka Bežný názov Ekvivalent IUPAC* CAS-RN** 

ASE ester kyseliny alkylsulfónovej 
alkysulfonates alebo alkyl 

alkanesulfonates nie je známe 
BAR butyl-O-acetylricínoleát butyl ®-12-acetoxyoleate 140-04-5 
BBP benzyl-butyl-ftalát rovnaký 85-68-7 

BCHP butyl-cyclohexyl-ftalát rovnaký 84-64-0 
BNP butyl-nonyl-ftalát rovnaký nie je známe 
BOA benzyl-oktyl-adipát benzyl2-ethyhexyl adipate 3089-55-2 
BOP butyl-oktyl-ftalát butyl2-ethylhexyl phthalate 85-69-8 
BST butyl-stearát rovnaký 123-95-5 
DBA dibutyl-adipát rovnaký 105-99-7 
BEP di-(2-butoxyetyl)-ftalát bis(2-butoxyethyl) phthalate 117-83-9 
DBF dibutyl-fumarát rovnaký 105-75-9 
DBM dibutyl-maleát rovnaký 105-76-0 
DBP dibutyl-ftalát rovnaký 84-74-2 
DBS dibutyl-sebakát rovnaký 109-43-3 
DBZ dibutyl-azelát rovnaký 2917-73-9 

DCHP dicyklohexyl-ftalát rovnaký 84-61-7 
DCP dikapryl-ftalát bis(1-methylheptyl) phthalate 131-15-7 
DDP didecyl-ftalát rovnaký 84-77-5 

DEGDB dietylén-glykol-dibenzoát oxydiethylene dibenzoate 120-55-8 
DEP dietyl-ftalát rovnaký 84-66-2 
DHP diheptyl-ftalát rovnaký 3648-21-3 

DHXP dihexyl-ftalát rovnaký 84-75-3 
DIBA diizobutyl-adipát rovnaký 141-04-8 
DIBM diizobutyl-maleát rovnaký 14234-82-3 
DIBP diizobutyl-ftalát rovnaký 84-69-5 
DIDA diizobutyl-adipát *** 27178-16-1 
DIDP diizodecyl-ftalát *** 26761-40-0 
DIHP diizoheptyl-ftalát ako vyššie 41451-28-9 

DIHXP diizohexyl-ftalát rovnaký 71850-09-4 
DINA diizononyl-adipát *** 33703-08-1 
DINP diizononyl-ftalát *** 28553-12-0 
DIOA diizooktyl-adipát *** 1330-86-5 
DIOM diizooktyl-maleát *** 1330-76-3 
DIOP diizooktyl-ftalát *** 27554-26-3 
DIOS diizooktyl-sebakát *** 27214-90-0 
DIOZ diizooktyl-azelát *** 26544-17-2 
DIPP diizooktyl-ftalát rovnaký 605-50-5 

DMEP di-(2-metyloxyetyl) bis(2-methoxyethyl) 117-82-8 
DMP dimetyl-ftalát rovnaký 131-11-3 
DMS dimetyl-sebakát rovnaký 106-79-6 
DNF dinonyl-fumarát rovnaký 2787-63-5 
DMN dinonyl-maleát rovnaký 2787-64-6 
DNOP di-n-oktyl-ftalát dioctyl phthalate 117-84-0 
DNP dinonyl-ftalát rovnaký 14103-61-8 
DNS dinonyl-sebakát rovnaký 4121-16-8 
DOA dioktyl3)-adipát bis(2-ethylhexyl)3) adipate 103-23-1 
DOIP dioktyl-izoftalát bis(2-ethylhexyl) isophthalate 137-89-3 
DOP dioktyl-ftalát bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 
DOS dioktyl-sebakát bis(2-ethylhexyl) sebacate 122-62-3 

DOTP dioktyl-tereftalát bis(2-ethylhexyl) terephthalate 6422-86-2 
DOZ dioktyl-azelát bis(2-ethylhexyl) azelate 2064-80-4 

DPCF difenyl-krezyl-fosfát 
diphenyl x-tolyl orthophosphate, kde x 

označuje o, m, p alebo zmes 26444-49-5 
DPGDB di-x--propylénglykol-dibenzoát nie je možný nie je známe 

DPOF difenyl-oktyl-fosfát 
2-ethylhexyl diphenyl orthophosphate 
alebo octyl diphenyl orthophosphate 1241-94-7 

DPP difenyl-ftalát rovnaký 84-62-8 

DTDP 
diizotridecyl-ftalát (pozri 
poznámku X) *** 27253-26-5 
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Skratka Bežný názov Ekvivalent IUPAC* CAS-RN** 
DUP diundecyl-ftalát rovnaký 3648-20-2 
ELO epoxidovaný ľanový olej nie je možný 8016-11-3 
ESO epoxidovaný sójový olej nie je možný 8013-07-8 
GTA glycerol-triacetát rovnaký 102-76-1 

HNUA 
heptyl-nonyl-undecyl-adipát 
(=711A) nie je možný nie je známe 

HNUP 
heptyl-nonyl-undecyl-ftalát 
(=711P) nie je možný 68515-42-4 

HXODA heptyl-oktyl-decyl-adipát (=610A) nie je možný nie je známe 
HXODP heptyl-octyl-decyl-ftalát (=610P) nie je možný 68515-51-5 

NUA nonyl-undecyl-adipát (=911A) nie je možný nie je známe 
NUP nonyl-undecyl-ftalát (=911P) nie je možný nie je známe 
ODA oktyl-decyl-adipát decyl octyl adipate 110-29-2 
ODP oktyl-decyl-ftalát decyl octyl phthalate 68515-52-6 

ODTM n-oktyl-decyl-trimellitát 
decyl octyl hydrogen Benzene1,2,4-

tricarboxylate nie je známe 
PO parafínový olej nie je možný 8012-95-1 

PPA poly(propylén-adipát) rovnaký nie je známe 
PPS poly(propylén-sebakát) nie je možný nie je známe 
SOA oktaacetát-sacharózy sucrose octaacetate 126-14-7 

TBAC tributyl-o-acetylcitrát rovnaký 77-90-7 
TBEP tri-(2-butoxyetyl)-fosfát tris(2-butoxyethyl) orthophosphate 78-51-3 
TBP tributyl-fosfát tributyl orthophosphate 126-73-8 

TCEF trichlóretyl-fosfát tris(2-chloroethyl) orthophosphate 6145-73-9 

TCF trikrezyl-fosfát 
tri-x-tolyl orthophosphate, kde x označuje 

o, m, p alebo zmes 1330-78-5 
TDBPP tri-(2,3-dibrómpropyl)-fosfát tris(2,3-dibromopropyl) orthophosphate 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-dichlórpropyl)-fosfát tris(2,3-dichloropropyl) orthophosphate 78-43-3 
TEAC trietyl-o-acetylcitrát rovnaký 77-89-4 
THFO tetrahydrofurfuryl-oleát rovnaký 5420-17-7 
THTM triheptyl-trimellitát triheptyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 1528-48-9 

TIOTM triizooktyl-trimellitát 
tris(6-methylheptyl) Benzene-1,2,4-

tricarboxylate 27251-75-8 
TOF trioktyl-fosfát tris(2-ethylhexyl) orthophosphate 78-42-2 

TOPM tetraoktyl-pyromellitát 
tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-

tetracarboxylate 3126-80-5 

TOTM trioktyl-trimellitát 
tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-

tetracarboxylate 89-04-3 
TPP trifenyl-fosfát triphenyl orthophosphate 115-86-6 

TXF trixylyl-fosfát 
tri-x,y-xylyl orthophosphate, kde x a y 

označuje o, m, p alebo zmes 25155-23-1 
* IUPAC = Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu 

** CAS-RN = Služba chemických abstraktov – registračné číslo 

*** Viacero plastifikátorov obsahuje v názve „izo“, čo naznačuje, že rozvetvené skupiny môžu pozostávať z viacerých 
izomérov. Z tohto dôvodu nemožno pomocou jediného názvu IUPAC opísať podrobné chemické zloženie každého z týchto 
plastifikátorov. 
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Tabuľka 14. Zoznam číselných kódov pre typy spomaľovačov horenia používané v plastoch podľa normy ISO 1043-4 

HALOGENOVANÉ ZLÚČENINY 
10 alifatické/alicyklické chlórované zlúčeniny 
11 alifatické/alicyklické chlórované zlúčeniny v kombinácii so zlúčeninami antimónu 
12 aromatické chlórované zlúčeniny 
13 aromatické chlórované zlúčeniny v kombinácii so zlúčeninami antimónu 
14 alifatické/alicyklické brómované zlúčeniny 
15 alifatické/alicyklické brómované zlúčeniny v kombinácii so zlúčeninami antimónu 
16 aromatické brómované zlúčeniny (okrem brómovaného difenyléteru a bifenylov) 

17 

aromatické brómované zlúčeniny (okrem brómovaného difenyléteru a bifenylov) 

v kombinácii so zlúčeninami antimónu 
18 polybrómovaný difenyléter 
19 polybrómovaný difenyléter v kombinácii so zlúčeninami antimónu 
20 polybrómované bifenyly 
21 polybrómované bifenyly v kombinácii so zlúčeninami antimónu 
22 alifatické/alicyklické chlórované a brómované zlúčeniny 

23, 24 nepridelené 
25 alifatické fluórované zlúčeniny 

26 až 29 nepridelené 

ZLÚČENINY DUSÍKA 
30 zlúčeniny dusíka (obmedzené na melamín, melamín kyanurát a močovinu) 

31 až 39 nepridelené 

ORGANICKÉ ZLÚČENINY FOSFORU 
40 Bezhalogénové organické zlúčeniny fosforu 
41 Chlórované organické zlúčeniny fosforu 
42 Brómované organické zlúčeniny fosforu 

43 až 49 nepridelené 

ANORGANICKÉ ZLÚČENINY FOSFORU 
50 ortofosfáty amónia 
51 polyfosfáty amónia 
52 červený fosfor 

53 až 59 nepridelené 

OXIDY KOVOV, HYDROXIDY KOVOV, SOLI KOVOV 
60 hydroxid hlinitý 
61 hydroxid horečnatý 
62 oxid antimonitý 
63 antimoničnan alkalického kovu 
64 hydrát uhličitanu vápenatého/horečnatého 

65 až 69 nepridelené 

ZLÚČENINY BÓRU A ZINKU 
70 anorganické zlúčeniny bóru 
71 organické zlúčeniny bóru 
72 boritan zinočnatý 
73 organický boritan zinočnatý 
74 nepridelené 

ZLÚČENINY KREMÍKA 
75 anorganické zlúčeniny kremíka 
76 organické zlúčeniny kremíka 

77 až 79 nepridelené 

INÉ 
80 grafit 

81 až 89 nepridelené 
90 až 99 nepridelené 
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