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1 BEVEZETÉS 
 

Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közigazgatási szervek számára az alacsony környezeti hatással bíró áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az 
adott szerv – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel (részben vagy egészben) beépíthesse azokat az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációjába. Az ajánlati felhívás közzétételét megelőzően a közigazgatási szerveknek ajánlott ellenőrizniük a megvásárolni kívánt áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások elérhető kínálatát a működési helyüknek megfelelő piacon. Ez a dokumentum a beltéri takarítási szolgáltatások 
termékcsoportjára vonatkozóan kidolgozott uniós zöld közbeszerzési követelményeket sorolja fel. A kísérő műszaki jelentés részletesen ismerteti e 
követelmények kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további tájékozódáshoz szükséges hivatkozásokat. 

A követelmények a következőkre tagolódnak: kiválasztási szempontok, műszaki leírás, odaítélési szempontok és szerződésteljesítési kikötések. A 
követelmények alábbi két típusa különböztethető meg: 

• alapkövetelmények: rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot. Az egyes termékek környezeti 
teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, célul tűzve ki a vállalatokra háruló adminisztratív költségek minimalizálását; 

• átfogó követelmények: a környezeti teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik figyelembe olyan hatóságok eszközeként, 
amelyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

Az „ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében” szövegrész beillesztésére akkor kerül sor, ha a követelmények mindkét típus esetében 
megegyeznek. 
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1.1 Fogalommeghatározás és hatály 
 

A beltéri takarítási szolgáltatások termékcsoportja a következőket foglalja magában: 

• olyan környezettudatos, rutinszerű, hivatásos beltéri takarítási szolgáltatások, amelyeket többek között irodákban, szaniterhelyiségekben, 
például illemhelyeken vagy mosdókban, valamint más, a nyilvánosság számára hozzáférhető területeken nyújtanak; 

• olyan üvegfelületek tisztítása, amelyek erre kialakított felszerelés vagy gép használata nélkül elérhetők. 

A beltéri takarítási szolgáltatások termékcsoportja nem foglalja magában a következőket: 

• fertőtlenítési és higienizálási tevékenységek, valamint a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó biocid termékek felhasználásával végzett takarítási tevékenységek; 

• termelőüzemek területén végzett takarítási szolgáltatások. 

 

A termékcsoport magában foglalja a tisztítószerekre (lásd a 3.2.1. pontot), a textilanyagból készült takarítóeszközökre (pl. törlőkendőkre, 
felmosófejekre; lásd a 3.2.2. pontot), valamint a takarítási szolgáltatást nyújtó vállalkozások által gyakran biztosított egyéb termékekre (szappanokra, 
textil kéztörlőkre, valamint egészségügyi és háztartási papírtermékekre; lásd a 3.2.4. pontot) vonatkozó környezetvédelmi követelményeket. Egyes 
esetekben az ajánlatkérő szervek inkább közvetlenül vásárolják meg ezeket a termékeket, mint szerződéses takarítási szolgáltatások keretében. Ilyen 
esetekben az ajánlatkérő szerveknek az általuk vásárolt termékek tekintetében releváns környezetvédelmi követelményekre kell hivatkozniuk. 

 

Az alábbi technikai jellegű fogalommeghatározások a követelmények alkalmazásának támogatása érdekében szerepelnek (további részletekért és 
további technikai jellegű fogalommeghatározásokért tanulmányozza a műszaki jelentést): 

„rutinszerű”: a legalább havonta egyszer nyújtott hivatásos takarítási szolgáltatásokra vonatkozik, az üvegfelületek tisztítása kivételével, 
amely még abban az esetben is rutinszerűnek minősül, ha kevésbé gyakran (pl. legalább háromhavonta egyszer) végzik. 
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1.2 Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 

Számos követelmény tekintetében a javasolt ellenőrzési mód a vizsgálati jelentések benyújtása. Minden egyes követelménynél szerepelnek a releváns 
vizsgálati módszerek. A közigazgatási szerv dönti el, hogy mely szakaszban kell benyújtani a vizsgálati eredményeket. Általában véve nem szükséges 
előírni, hogy valamennyi ajánlattevő kezdettől fogva vizsgálati eredményeket nyújtson be. Az ajánlattevőkre és a közigazgatási szervekre háruló teher 
csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az önbevallás is elégségesnek tekinthető. Ezt követően több lehetőség van arra nézve, hogy ezek a 
vizsgálatok előírhatók-e, illetve mikor írhatók elő: 

 

a) Az ajánlattételi szakaszban: 

Egyszeri szállítási szerződések esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kötelezhető az ilyen bizonyíték 
benyújtására. Amennyiben a bizonyíték elégségesnek minősül, a szerződés odaítélhető. Amennyiben a bizonyíték nem minősül elégségesnek 
vagy nem felel meg a követelményeknek, akkor: 

i) műszaki leírás esetében a bizonyítékot a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kérik be, akit ezt követően a 
szerződés odaítélése kapcsán figyelembe vehetnek; 

ii) odaítélési szempont esetében a megszerzett többletpontokat visszaadják, és az ajánlattevők rangsorát újrarendezik annak valamennyi 
következményével. 

A vizsgálati jelentés azt igazolja, hogy egy mintatermék bizonyos követelmények tekintetében történő vizsgálatára, nem pedig a szerződés 
szerint ténylegesen leszállított tételek vizsgálatára került sor. Keretszerződések esetében más helyzet állhat fenn. Ezzel a forgatókönyvvel a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos következő pont és az alábbiakban közölt további magyarázatok foglalkoznak részletesebben. 

 

b) A szerződés teljesítésének szakaszában: 

A vizsgálati eredmények bármikor vagy hamis önbevallás gyanúja esetén a szerződés alapján teljesített egy vagy több tétel tekintetében is 
bekérhetők. Ez különösen a keretszerződések esetében fontos, amelyek nem írnak elő kezdeti rendelést. 
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A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéseknél célszerű erről kifejezetten rendelkezni. Ki kell kikötni, hogy a szerződés időtartama alatt az 
ajánlatkérő szerv bármikor jogosult véletlenszerű ellenőrző vizsgálatot indítani. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a 
leszállított termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni, és felmondhatja a 
szerződést. Egyes közigazgatási szervek olyan feltételeket is meghatároznak, hogy a vizsgálat költségeit a közigazgatási szerv köteles viselni, 
ha a vizsgálat eredményeként a termék megfelel a követelményeiknek; ellenkező esetben azonban a költségeket a beszállító viseli. 

Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, hogy mikor kérik be a bizonyítékot: 

i) Egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amennyiben az egyes leszállítandó tételek a keretmegállapodás 
odaítélésekor kerülnek meghatározásra, és kizárólag a darabszám megállapítása szükséges, azonos megfontolások érvényesek, mint a 
fenti egyszeri szállítási szerződés esetében. 

ii) Több lehetséges beszállító előzetes kiválasztására irányuló, az előválogatott beszállítók között versenyt eredményező keretmegállapodás 
esetében elképzelhető, hogy az előzetes kiválasztási szakaszban az ajánlattevőknek csak a keretmegállapodás szerinti teljesítési 
minimumkövetelményeknek megfelelő tételek leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítaniuk. Az előválogatott beszállítók 
közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében elviekben az a) és a b) pont szerintiekkel azonos 
megfontolások érvényesek, amennyiben a verseny keretében további követelmények betartását kell igazolni. Ha a verseny kizárólag az 
ár alapján dől el, akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési szakaszában történő ellenőrzést. 

Fontos azt is kiemelni, hogy az ajánlattevőknek lehetőségük van az azonos specifikus követelményeknek megfelelő, az uniós ökocímkét vagy 
más megfelelő, az (ISO 14024 szabvány szerinti) I. típusba tartozó ökocímkét viselő termékeken alapuló ellenőrzést elvégezni. A termékeket az 
irányadó követelményeknek megfelelőnek kell tekinteni, és az ellenőrzést ugyanúgy kell kérelmezni, mint a vizsgálati eredményeknél 
meghatározott esetben. 

Megjegyzendő, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő szervek egyéb megfelelő bizonyítási eszközt is 
elfogadnak. Idetartozhat a gyártó műszaki dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek nem volt hozzáférése a vizsgálati 
jelentésekhez, vagy azokat az irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni. Ennek az a feltétele, hogy a hozzáférés hiánya nem az érintett 
gazdasági szereplőnek tulajdonítható, és az érintett gazdasági szereplő ezzel bizonyítja, hogy az általa teljesített építési beruházások, 
árubeszerzések vagy szolgáltatások megfelelnek a műszaki leírásban, az odaítélési szempontokban vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó 
feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. A vizsgálatok elvégzése tekintetében egy meghatározott 
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megfelelőségértékelő szerv által kiállított tanúsítványra vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentésre történő utalás esetében az 
ajánlatkérő szerv más egyenértékű értékelő szerv által kiállított tanúsítványt vagy ilyen szerv által készített jelentést is köteles elfogadni. 
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2 ALAPVETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján az alábbi táblázat életciklus-szemlélet alapján foglalja össze a beltéri takarítási szolgáltatások 
főbb környezeti hatásait (további részletekért tanulmányozza a műszaki jelentést). Ugyanezen táblázatban szerepel az e hatások enyhítését vagy 
csökkentését célzó uniós zöld közbeszerzési megközelítés is. 

A termék életciklusa során bekövetkező alapvető környezeti 
hatások 

 Az uniós zöld közbeszerzési megközelítés 

• A tisztítószerek összetétele, valamint a tisztítószerek 
alapanyag-felhasználása, gyártása és életciklusának 
vége, továbbá az eldobható takarítóeszközök 

• Energia- és vízfogyasztás a tisztítószerek és az 
energiafogyasztó berendezések használati 
szakaszában 

• A tisztítószerek használatához kapcsolódó 
szennyvízkibocsátás 

• Hulladéktermelés (szilárd és folyékony) 

 • A kulcskompetenciákat, valamint az alapvető környezetközpontú 
irányítási intézkedéseket és gyakorlatokat meg kell követelni a 
szolgáltatótól 

• Meg kell követelni a szolgáltató személyzetének megfelelő és 
gyakori képzését 

• Meg kell követelni az alacsony környezeti hatással bíró 
tisztítószerek használatát 

• A beszerzéskor ösztönözni kell a tisztítószer-koncentrátumokat 
• Meg kell követelni az alacsony környezeti hatással bíró 

takarítóeszközök (többek között a mikroszálas termékek) 
használatát 

• Meg kell követelni az energiahatékony energiafogyasztó 
berendezések (többek között porszívók) használatát 

• Meg kell követelni az alacsony környezeti hatással bíró 
fogyasztási cikkek biztosítását 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 
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A műszaki jelentés részletes információkat tartalmaz a beltéri takarítási szolgáltatásokkal kapcsolatban, ideértve a bizonyítékként használt kapcsolódó 
jogszabályokat, szabványokat és műszaki forrásokat. 
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3 A BELTÉRI TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI 
KÖVETELMÉNYEK 

 

3.1 Tárgy és kiválasztási szempontok (KSZ) 
 

TÁRGY 

Alacsony környezeti hatással bíró takarítási szolgáltatások nyújtása 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

KSZ1. Az ajánlattevő kompetenciái 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az ajánlattevőnek megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie a környezettudatos beltéri takarítási szolgáltatások nyújtása 
területén, amelyek legalább a következőket foglalják magukban: 

• a kemény felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjével vagy más, az EN ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó, a 
tagállamokban országos vagy regionális szinten hivatalosan elismert ökocímkével rendelkező tisztítószerek használata a szerződésben foglalt 
takarítási feladatok legalább 50%-a esetében, 

• a személyzet belső vagy külső oktatók által biztosított képzése, amely kiterjed olyan környezetvédelmi szempontokra, mint a tisztítószerek 
helyes hígításának és adagolásának alkalmazása, a szennyvíz eltávolítása és a szelektív hulladékgyűjtés. 

 
Ellenőrzés: 
Az előző 5 év során végrehajtott, a fenti elemeket tartalmazó, megfelelő szerződésekben szereplő információk és hivatkozások formájában 
benyújtott bizonyítékok. Ezt a személyzeti képzési tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásoknak kell alátámasztaniuk, amelyeknek tartalmazniuk 
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kell a tárgyalt témakörök felsorolását. 

Azok a vállalatok, amelyek a beltéri takarítási szolgáltatások uniós ökocímkéjével vagy más, az EN ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó, 
a tagállamokban országos vagy regionális szinten hivatalosan elismert ökocímkével rendelkeznek, a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 

 

3.2 Műszaki leírás (ML) és odaítélési szempontok (OSZ) 
 

3.2.1 Tisztítószerek 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML1.1. Ökocímkével ellátott tisztítószerek használata 

„A” lehetőség (könnyebben ellenőrizhető a szerződés teljesítése során) 
A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó következő 
tisztítószer-típusoknak [a tisztítószerek jegyzékét az ajánlatkérő szervnek 
kell meghatároznia; például általános tisztítószerek és a 
szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek] meg kell 
felelniük a kemény felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjére1 
vonatkozó 1. kritériumnak (vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatás) 
és 4. kritériumnak (kizárt és korlátozás hatálya alá eső anyagok). 
 
„B” lehetőség (bonyolultabban ellenőrizhető a szerződés teljesítése 
során) 

ML1.1. Ökocímkével ellátott tisztítószerek használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó összes 
tisztítószernek meg kell felelnie a kemény felületekre szánt tisztítószerek 
uniós ökocímkéjére1 vonatkozó 1. kritériumnak (vízi szervezetekre 
gyakorolt mérgező hatás) és 4. kritériumnak (kizárt és korlátozás hatálya 
alá eső anyagok). 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó 
tisztítószerek jegyzékét, továbbá köteles a követelményeknek való 
megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. A kemény 
felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjével1 rendelkező 

                                                           
1 HL L 180., 2017.7.12., 45–62. o.; A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1217 HATÁROZATA (2017. június 23.) a kemény felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról. A kritériumok itt találhatók: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=HU. 
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A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó összes 
tisztítószer beszerzéskori mennyisége legalább A%-ánaka) meg kell 
felelnie a kemény felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjére1 
vonatkozó 1. kritériumnak (vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatás) 
és 4. kritériumnak (kizárt és korlátozás hatálya alá eső anyagok). 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó 
tisztítószerek jegyzékét, továbbá köteles a követelményeknek való 
megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. A kemény 
felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjével1 rendelkező 
termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 

termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 

 ML1.2. Hígítatlan tisztítószer-koncentrátumok használata 

„A” lehetőség (könnyebben ellenőrizhető a szerződés teljesítése során) 
A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó következő 
tisztítószerek [a tisztítószerek jegyzékét az ajánlatkérő szervnek kell 
meghatároznia; például általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek 
tisztításához használt tisztítószerek] minimális hígítási aránya 1:80. 
 
„B” lehetőség (bonyolultabban ellenőrizhető a szerződés teljesítése 
során) 
A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó összes 
tisztítószer beszerzéskori mennyisége legalább B%-ánaka) minimális 
hígítási aránya 1:80. 
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Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó 
tisztítószerek jegyzékét, továbbá köteles a követelményeknek való 
megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. 

Minden egyes termék esetében be kell nyújtani a hígítási arányra 
vonatkozó dokumentumokat (biztonsági adatlapok, használati utasítás 
vagy egyéb releváns eszközök). Ha egy terméket többféle hígítási 
arányban is lehet használni, a belső személyzeti utasításokkal 
alátámasztott, leggyakrabban használt hígítási arányt kell megadni. 
Használatra kész termékek esetében a feltüntetendő hígítási arány 1. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ1.1. Ökocímkével ellátott tisztítószerek használata 

Kizárólag az ML1.1. – „B” lehetőség vonatkozásában alkalmazandó 
Azok az ajánlatok, amelyekben a szerződéshez kapcsolódó feladatok 
ellátásához használandó összes tisztítószer beszerzéskori mennyiségének 
több mint A%-aa) megfelel a kemény felületekre szánt tisztítószerek 
uniós ökocímkéjére1 vonatkozó 1. kritériumnak (vízi szervezetekre 
gyakorolt mérgező hatás) és 4. kritériumnak (kizárt és korlátozás hatálya 
alá eső anyagok), ezzel arányos pontszámot kapnak. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó 
tisztítószerek jegyzékét, továbbá köteles a követelményeknek való 
megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. A kemény 
felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjével1 rendelkező 
termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 
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OSZ1.2. Hígítatlan tisztítószer-koncentrátumok használata 

Az ajánlatokra odaítélt pontok arányosak a szerződéshez kapcsolódó 
feladatok ellátásához használandó, minimum 1:80 hígítási arányú 
tisztítószerek beszerzéskori mennyiségének százalékos arányával. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó 
tisztítószerek jegyzékét, továbbá köteles a követelményeknek való 
megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. 

Minden egyes termék esetében be kell nyújtani a hígítási arányra 
vonatkozó dokumentumokat (biztonsági adatlapok, használati utasítás 
vagy egyéb releváns eszközök). Ha egy terméket többféle hígítási 
arányban is lehet használni, a belső személyzeti utasításokkal 
alátámasztott, leggyakrabban használt hígítási arányt kell megadni. 
Használatra kész termékek esetében a feltüntetendő hígítási arány 1. 

 

Magyarázó megjegyzések 
Az (A%)-ra ajánlott értékek – Ökocímkével ellátott tisztítószerek használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó tisztítószerek beszerzéskori mennyisége 50–70%-ának meg kell felelnie a kemény 
felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjéhez kapcsolódó, a vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatásra, valamint a kizárt és korlátozás 
hatálya alá eső anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 

A (B%)-ra ajánlott értékek – Hígítatlan tisztítószer-koncentrátumok használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó tisztítószerek beszerzéskori mennyisége 30–50%-ának minimális hígítási aránya 
1:80. 
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Megjegyzés: Kivétel tehető, ha az ajánlatkérő szerveknek speciális követelményeik vannak a takarításra vonatkozóan, és a szükséges tisztítószerek 
nem teljesíthetik a kritériumokat. A követelmények alól mentesség biztosítható, amennyiben bizonyítható, hogy nem állnak rendelkezésre termékek 
a piacon. 

a) Az A és a B a közbeszerző által meghatározandó küszöbértékre vonatkozik (a műszaki leírás és az odaítélési szempontok esetében). Az értékére vonatkozó ajánlások a 
magyarázó megjegyzésekben szerepelnek. 

 

 

 

3.2.2 Textilanyagból készült takarítóeszközök 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML2.1. Mikroszálas termékek használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök (pl. törlőkendők, felmosófejek) 
legalább C%-ánakb) mikroszálas anyagból kell készülnie. 
A termék karbantartását a termék műszaki adatlapjának alá kell 
támasztania, amelyen fel kell tüntetni a termék felhasználási és mosási 
utasításait. 
 
Ellenőrzés: 

ML2.1. Mikroszálas termékek és ökocímkével ellátott 
takarítóeszközök használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközöknek (pl. törlőkendők, 
felmosófejek) mikroszálas anyagból kell készülniük, vagy meg kell 
felelniük a textiltermékek uniós ökocímkéjére vonatkozóan 
meghatározott követelményeknek.2 
A termék karbantartását a termék műszaki adatlapjának alá kell 
támasztania, amelyen fel kell tüntetni a termék felhasználási és mosási 
utasításait. 

                                                           
2 HL L 174., 2014.6.13., 45–83. o.; A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014. június 5.) a textiltermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról. A kritériumok itt találhatók: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=HU. 
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Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök jegyzékét, külön feltüntetve a 
mikroszálas anyagból készült takarítóeszközöket, valamint azokat a 
takarítóeszközöket, amelyeknek a műszaki adatlapja karbantartási 
utasításokat tartalmaz. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök jegyzékét, külön feltüntetve a 
mikroszálas anyagból készült, illetve a textiltermékek uniós 
ökocímkéjével2 rendelkező takarítóeszközöket, valamint azokat a 
takarítóeszközöket, amelyeknek a műszaki adatlapja karbantartási 
utasításokat tartalmaz. 

 ML2.2. Ökocímkével ellátott takarítóeszközök használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök (pl. törlőkendők, felmosófejek) 
legalább D%-ánakb) meg kell felelnie a textiltermékek uniós 
ökocímkéjére2 vonatkozóan meghatározott műszaki követelményeknek. 
A termék karbantartását a termék műszaki adatlapjának alá kell 
támasztania, amelyen fel kell tüntetni a termék felhasználási és mosási 
utasításait. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök jegyzékét, továbbá köteles a 
követelményeknek való megfelelőségüket igazoló dokumentumokat 
benyújtani. 
A textiltermékek uniós ökocímkéjével2 vagy azzal egyenértékű címkével 
rendelkező, a műszaki adatlapon karbantartási utasításokat tartalmazó 
termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 
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ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ2.1. Mikroszálas termékek használata 

Azok az ajánlatok, amelyekben a szerződéshez kapcsolódó feladatok 
ellátásához használandó, textilanyagból készült összes takarítóeszköz 
(pl. törlőkendők, felmosófejek) több mint C%-ánakb) mikroszálas 
anyagból kell készülnie, ezzel arányos pontszámot kapnak. 
A termék karbantartását a termék műszaki adatlapjának alá kell 
támasztania, amelyen fel kell tüntetni a termék felhasználási és mosási 
utasításait. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök jegyzékét, külön feltüntetve a 
mikroszálas anyagból készült takarítóeszközöket, valamint azokat a 
takarítóeszközöket, amelyeknek a műszaki adatlapja karbantartási 
utasításokat tartalmaz. 
 
 
 

 

OSZ2.2. Ökocímkével ellátott takarítóeszközök használata 

Azok az ajánlatok, amelyekben a szerződéshez kapcsolódó feladatok 
ellátásához használandó, textilanyagból készült összes takarítóeszköz 
(pl. törlőkendők, felmosófejek) bizonyos százalékos aránya megfelel a 
textiltermékek uniós ökocímkéjére2 vonatkozóan meghatározott műszaki 

OSZ2.2. Ökocímkével ellátott takarítóeszközök használata 

Azok az ajánlatok, amelyekben a szerződéshez kapcsolódó feladatok 
ellátásához használandó, textilanyagból készült összes takarítóeszköz 
(pl. törlőkendők, felmosófejek) több mint D%-a1) megfelel a 
textiltermékek uniós ökocímkéjére2 vonatkozóan meghatározott műszaki 
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követelményeknek, ezzel arányos pontszámot kapnak. 
A termék karbantartását a termék műszaki adatlapjának alá kell 
támasztania, amelyen fel kell tüntetni a termék felhasználási és mosási 
utasításait. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök jegyzékét, továbbá köteles a 
követelményeknek való megfelelőségüket igazoló dokumentumokat 
benyújtani. 
A textiltermékek uniós ökocímkéjével2 vagy azzal egyenértékű címkével 
rendelkező, a műszaki adatlapon karbantartási utasításokat tartalmazó 
termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 

követelményeknek, ezzel arányos pontszámot kapnak. 
A termék karbantartását a termék műszaki adatlapjának alá kell 
támasztania, amelyen fel kell tüntetni a termék felhasználási és mosási 
utasításait. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó, 
textilanyagból készült takarítóeszközök jegyzékét, továbbá köteles a 
követelményeknek való megfelelőségüket igazoló dokumentumokat 
benyújtani. 
A textiltermékek uniós ökocímkéjével2 vagy azzal egyenértékű címkével 
rendelkező, a műszaki adatlapon karbantartási utasításokat tartalmazó 
termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 

Magyarázó megjegyzések 
A (C%)-ra ajánlott értékek – Mikroszálas termékek használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó, textilanyagból készült takarítóeszközök (pl. törlőkendők, felmosófejek) 50–75%-
ának mikroszálas anyagból kell készülnie. 

 

A (D%)-ra ajánlott értékek – Ökocímkével ellátott takarítóeszközök használata 

A szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó, textilanyagból készült takarítóeszközök (pl. törlőkendők, felmosófejek) 20–50%-
ának meg kell felelnie a textiltermékek uniós ökocímkéjére vonatkozóan meghatározott követelményeknek. 

 

Megjegyzés: Az ajánlatkérő szerv köteles meghatározni, hogy a százalékos arány elbírálása hogyan történik, akár a textilanyagból készült eszközök 
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száma, akár az érték tekintetében. 

Kivételek tehetők, ha az ajánlatkérő szervnek speciális takarítási követelményei vannak. 

A követelmények alól mentesség biztosítható, amennyiben bizonyítást nyer, hogy nem állnak rendelkezésre termékek a piacon. 

b) A C és a D a közbeszerző által meghatározandó küszöbértékre vonatkozik (a műszaki leírás és az odaítélési szempontok esetében). Az értékére vonatkozó ajánlások a 
magyarázó megjegyzésekben szerepelnek. 

 

3.2.3 Környezetközpontú irányítási intézkedések és gyakorlatok 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML3. Környezetközpontú irányítási intézkedések és gyakorlatok 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell olyan operatív eljárásokkal, amelyeket a szerződés teljesítése során a következők érdekében alkalmaz: 
 
1. az ajánlatban pontosítandó mutatók nyomon követése és nyilvántartása. A nyomon követést legalább 4 havonta egyszer egy reprezentatív napig 
kell végezni, és a következő mutatókra kell kiterjednie: 

• a használt tisztítószerek mennyisége (feltüntetve, hogy rendelkeznek-e ökocímkével, és mekkora a hígítási arányuk, amennyiben releváns); 
• a használt takarítóeszközök (a típusuk, valamint az, hogy újrafelhasználhatók-e vagy sem); 

• a takarítási feladatokhoz használt víz mennyisége, valamint a szennyvíz eltávolításának helye; 
• a használt energiafogyasztó berendezések (az energiaosztályuk feltüntetése), valamint a használatuk időtartama; 
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• a takarítási feladatok keretében keletkezett szilárd hulladék mennyisége, valamint szelektív gyűjtése. 

2. a nyomon követett és az 1. pontban rögzített, meghatározott célhoz kötött mutatókhoz kapcsolódó környezeti hatások minimálisra csökkentése. 
Az eljárásoknak különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venniük a következők érdekében: 

• a tisztítószer-használat lehető legnagyobb mértékű csökkentése; 
• az ökocímkével ellátott tisztítószerek használatának fokozása; 

• az eldobható takarítóeszközök használatának csökkentése; 
• a vízhasználat csökkentése; 

• a használt energiafogyasztó berendezések energiaosztályának javítása; 
• a takarítási feladatok keretében keletkezett szilárd hulladék mennyiségnek csökkentése, valamint szelektív gyűjtésének/újrahasznosításának 

fokozása. 

3. az 1. és 2. pont végrehajtásának értékelése a mutatók változásának és az eljárások végrehajtásának követésével. 

4. eltérések esetén a szükséges intézkedések végrehajtása az eltérések korrigálása, és lehetőség szerint azok jövőbeni elkerülése érdekében. 

5. éves jelentés készítése az említett mutatók változásairól. 

 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek szöveges leírást kell benyújtania a következőket célzó eljárásokról: 
az 1. pontban említett mutatók legalább 2 havonta egyszer történő nyomon követése és rögzítése; ismertetni kell az 1. pontban felsorolt mutatók 
környezeti hatásainak minimálisra csökkentése érdekében alkalmazandó és a 2. pontban felsorolt kritériumoknak megfelelő intézkedéseket is, 
2. az operatív eljárások végrehajtásának biztosítása, 
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3. az értékelés során megállapított eltérések korrigálása, és lehetőség szerint azok jövőbeni elkerülése. 
Az ISO 14001 szabvány szerint vagy az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek (EMAS)3 megfelelően tanúsított 
környezetközpontú irányítási rendszerek, valamint a beltéri takarítási szolgáltatások uniós ökocímkéjével rendelkező szolgáltatások megfelelőnek 
minősülnek, ha kiterjednek a jelentéstételi követelményre és a környezeti hatás minimálisra csökkentésére vonatkozó célkitűzésre. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ3. Környezetközpontú irányítási rendszerek 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

A pontok odaítélése arányos annak a környezetközpontú irányítási rendszernek a minőségével, amelynek a bevezetésére az ajánlattevők 
kötelezettséget vállalnak a szerződés teljesítése érdekében. 

Az értékelés során a következőket kell figyelembe venni: 

 

a) a jelentős közvetlen és közvetett környezetvédelmi szempontok meghatározása (a környezetre kifejtett hatásuk alapján), valamint a hatásuk 
minimálisra csökkentését célzó, megfelelő intézkedések meghatározása. 

b) pontos cselekvési program, amely biztosítja, hogy a meghatározott intézkedéseket megfelelően alkalmazzák a nyújtott szolgáltatásokra. A 
cselekvési programnak a meghatározott környezetvédelmi szempontokhoz (pl. a használt tisztítószerek mennyiségének csökkentése) 
kapcsolódó környezeti teljesítményre vonatkozó célokat is meg kell állapítania. 

c) évente végzett belső értékelés, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a szervezet teljesíti-e a cselekvési programban meghatározott 
célokat. Az értékelés eredményeit a szervezet irányító testületének fel kell használnia ahhoz, hogy a környezetvédelmi cselekvési program 
(célok és intézkedések) aktualizálásával folyamatos fejlődést érjen el. 

d) valamely megfelelőségértékelő szervezet, azaz a környezetközpontú irányítási rendszerek megfelelőségértékelésének elvégzése érdekében – 

                                                           
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 

2009.12.22., 1. o.). 
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az uniós jogszabályoknak vagy a nemzetközi szabványoknak megfelelően – akkreditált vagy engedélyezett szervezet általi külső értékelés. 
e) olyan, harmadik fél által ellenőrzött anyag vagy igazoló dokumentum biztosítása, amely megerősíti, hogy nincs bizonyíték a 

környezetvédelemre vonatkozó jogi követelmények betartásának elmulasztására. 
f) A meghatározott környezetvédelmi szempontok környezeti teljesítményének folyamatos javítására irányuló kötelezettségvállalás, különösen 

a szervezetek környezeti teljesítményére vonatkozó, rendszeres időközönkénti nyomon követés és nyilvánosan hozzáférhető jelentések 
felhasználásával. A környezeti teljesítményt a legfontosabb környezetvédelmi területekre összpontosító általános és ágazatspecifikus 
mutatók alapján kell értékelni. A környezeti mutatóknak biztosítaniuk kell az információk relevanciáját és összehasonlíthatóságát, és 
lehetővé kell tenniük, hogy a szervezet összehasonlíthassa a saját környezeti teljesítményét egyrészt a különböző jelentéstételi időszakokban, 
másrészt más szervezetek környezeti teljesítményével vagy ágazati referenciamutatókkal. 

g) harmadik félnek minősülő környezetvédelmi ellenőr által hitelesített környezetvédelmi nyilatkozat legalább 4 évente egyszer történő 
kötelező közzététele, amelyben szerepel a következők leírása: 

• a szervezet felépítése és tevékenységei; 
• a környezeti politika és a környezetközpontú irányítási rendszer; 
• környezetvédelmi szempontok és környezeti hatások; 
• az intézkedéseket és célokat is tartalmazó környezetvédelmi program; 
• környezeti teljesítmény, valamint a környezetvédelemre vonatkozó, hatályos jogi kötelezettségek betartása. 

h) az alkalmazottak aktív szerepvállalása, ideértve az egyes alkalmazottak és a képviselőik részvételét és a számukra biztosított tájékoztatást is. 
Ez magában foglalja az alkalmazottak szerepvállalását a szervezet környezeti teljesítményének folyamatos javítását célzó folyamatban, a 
környezetközpontú irányítási rendszer valamennyi szakaszába való bekapcsolódás révén. 

 
Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő köteles közölni a fenti követelmények teljesítése érdekében bevezetendő intézkedések leírását. 

Az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerek az a), b), c) és d) pontnak megfelelőnek minősülnek. Az EMAS 
szerint nyilvántartásba vett környezetközpontú irányítási rendszerek a fent felsorolt pontok mindegyikét teljesítőnek minősülnek. 
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3.2.4 Fogyasztási cikkek 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
(az alábbi követelmények csak akkor alkalmazandóak, ha az ajánlatkérő szerv a tender keretében fogyasztási cikkek biztosítását kéri) 

ML4.1. Szappan 

Az ajánlattevő által a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó szappanok beszerzéskori mennyisége legalább E%-ánakc) meg 
kell felelnie a leöblítendő kozmetikai termékek uniós ökocímkéjére4 vonatkozó műszaki követelményeknek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó szappanok jegyzékét, továbbá köteles a 
követelményeknek való megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. A leöblítendő kozmetikai termékek uniós ökocímkéjével4 
rendelkező termékek a követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 
ML4.2. Textil kéztörlők 

Az ajánlattevő által a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó tekercses textil kéztörlők tekercs szerinti mennyisége legalább 
F%-ánakc) meg kell felelnie a textiltermékek uniós ökocímkéjére2 vonatkozó műszaki követelményeknek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó termékek jegyzékét, továbbá köteles a 

                                                           
4 HL L 354., 2014.12.11., 47–61. o.; A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014. december 9.) a leöblítendő kozmetikai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról. A kritériumok itt találhatók: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=HU. 
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követelményeknek való megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. A textiltermékek uniós ökocímkéjével2 rendelkező termékek a 
követelményeknek megfelelőnek minősülnek. 
ML4.3. Egészségügyi és háztartási papírtermékek 

Az ajánlattevő által a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó egészségügyi és háztartási papírtermékeknek meg kell felelniük 
[az ajánlatkérő szerv által meghatározandó, az EN ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímke]5 követelményeinek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó termékek jegyzékét, továbbá köteles a 
követelményeknek való megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. 

Magyarázó megjegyzések 
Az (E%)-ra ajánlott értékek – Szappan 

Az ajánlattevő által a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó szappanok beszerzéskori mennyisége 70%-ának meg kell 
felelnie a leöblítendő kozmetikai termékek uniós ökocímkéjére4 vonatkozó műszaki követelményeknek. 

Az (F%)-ra ajánlott értékek – Textil kéztörlők 

Az ajánlattevő által a szerződés keretében az ajánlatkérő szerv részére biztosítandó tekercses textil kéztörlők tekercs szerinti mennyisége 50–75%-
ának meg kell felelnie a textiltermékek uniós ökocímkéjére2 vonatkozó műszaki követelményeknek. 

 

Megjegyzés: Az ajánlatkérő szerv köteles meghatározni, hogy a százalékos arány elbírálása hogyan történik, például mennyiség, érték alapján. 

Kivételek tehetők, ha az ajánlatkérő szervnek speciális takarítási követelményei vannak. 

A követelmények alól azzal a feltétellel biztosítható mentesség, hogy nem állnak rendelkezésre termékek a piacon. 

                                                           
5 Az egészségügyi és háztartási papírtermékek uniós ökocímkéjére vonatkozó kritériumok jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik; a felülvizsgált változat közzétételére a tervek szerint 2018 végéig sor kerül. 
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c) Az E és az F a közbeszerző által meghatározandó küszöbértékre vonatkozik (a műszaki leírás és az odaítélési szempontok esetében). Az értékére vonatkozó ajánlások a 
magyarázó megjegyzésekben szerepelnek. 

 

3.2.5 A porszívók energiahatékonysága 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ4. A porszívók energiahatékonysága 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

Azok az ajánlatok, amelyekben a szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátásához használandó porszívók bizonyos százalékos aránya a beszerzéskor 
megfelel legalább a 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben megállapított alábbi energiahatékonysági osztályoknak, ezzel 
arányos pontszámot kapnak: 

• A osztály a 2017. szeptember 1-je előtt vásárolt porszívók esetében; 
• A+ osztály a 2017. szeptember 1-je után vásárolt porszívók esetében. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez használandó porszívók jegyzékét, továbbá köteles a követelményeknek való 
megfelelőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani. 
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3.3 A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések 
 

3.3.1 Tisztítószerek és felhasználásuk 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK (SZTK) 
SZTK1.1. Használt tisztítószerek és takarítóeszközök 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

A szerződés időtartama alatt a vállalkozó köteles legalább évente kétszer dokumentálni és jelenteni az alábbi szempontokat az ajánlatkérő szervnek: 
1. A takarítási szolgáltatások nyújtásához használt tisztítószerek típusa, hígítási aránya és beszerzéskori mennyisége, feltüntetve, hogy mely 
termékek felelnek meg adott esetben az ML1.1., ML1.2., OSZ1.1. vagy OSZ1.2. pontban meghatározott követelményeknek. 
2. A takarítási szolgáltatások nyújtásához használt takarítóeszközök típusa és mennyisége, feltüntetve, hogy mely termékek felelnek meg adott 
esetben az ML2.1., ML2.2., OSZ2.1. vagy OSZ2.2. pontban meghatározott követelményeknek. 

Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

SZTK1.2. Tisztítószerek adagolása 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

A vállalkozó köteles a takarító személyzet rendelkezésére bocsátani a tisztítószerek megfelelő adagolóeszközeit és hígítóberendezéseit (pl. automata 
adagolók, mérőpoharak/kupakok, kézi pumpák, spray-k), továbbá köteles rendelkezésre bocsátani a helyes adagolást és hígítást tartalmazó, 
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megfelelő utasításokat, akár a takarítás helyszínén vagy – adott esetben – a vállalkozó telephelyén. 

Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

 

3.3.2 A személyzet képzése 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
SZTK2. A személyzet képzése 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

A szerződés időtartama alatt a vállalkozónak a belső személyzet képzésére vonatkozó programmal kell rendelkeznie, vagy biztosítania kell a 
személyzet számára olyan külső képzési programban való részvétel lehetőségét, amely lefedi az alábbiakban felsorolt témaköröket, amennyiben 
azok relevánsak az alkalmazottak által a szerződés keretében ellátott feladatok szempontjából: 
 
Tisztítószerek: 

– A személyzetnek az egyes takarítási feladatok esetében alkalmazandó helyes termékadagolásra vonatkozó képzésben kell részesülnie. 

– A személyzetnek a hígítatlan tisztítószerek helyes hígítási arányára és a megfelelő adagolóberendezés használatára vonatkozó képzésben kell 
részesülnie. 

– A személyzetnek a tisztítószerek helyes tárolására vonatkozó képzésben kell részesülnie. 

– A képzésnek tartalmaznia kell a felhasznált tisztítószerek körének minimálisra csökkentését, annak érdekében, hogy minimalizálják a 
tisztítószerek túlzott vagy helytelen használatával járó kockázatokat. 

Energiatakarékosság: 
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– A személyzetnek arra vonatkozó képzésben kell részesülnie, hogy ne meleg vizet használjanak a termékek hígítására, kivéve, ha a termék gyártója 
erről másként rendelkezik. 

– Adott esetben a személyzetnek az ipari és a háztartási mosógépek megfelelő programjának és hőmérsékletének beállítására vonatkozó képzésben 
kell részesülnie. 

– Adott esetben a személyzetnek arra vonatkozó képzésben kell részesülnie, hogy feladatuk végeztével a világítást kapcsolják ki. 

Víztakarékosság: 

– A személyzetnek a mikroszálas termékek használatára vonatkozó képzésben kell részesülnie, hogy adott esetben minimalizálják a víz és a 
tisztítószerek használatát. 

Hulladék: 

– A személyzetnek a tartós és újrafelhasználható takarítóeszközök használatára és az egyszer használható takarítóeszközök (pl. kesztyűk) 
használatának minimálisra csökkentésére vonatkozó képzésben kell részesülnie, amennyiben ez nem befolyásolja a személyzet biztonságára és a 
higiéniára vonatkozó követelményeket. 

– A személyzetnek a szennyvíz helyes eltávolítására vonatkozó képzésben kell részesülnie. 

– A személyzetnek a takarítási szolgáltatások során keletkezett bármely hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó speciális képzésben kell 
részesülnie. A képzésnek ki kell terjednie a szilárd hulladék kezelésére a vállalkozás telephelyén és a takarítási helyszíneken is. 

Egészségvédelem és biztonság: 

– A személyzetet tájékoztatni kell a takarítási feladatokhoz kapcsolódó egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi kérdésekről, és ösztönözni 
kell őket a bevált gyakorlatok elsajátítására. A tájékoztatásnak a következőkre kell kiterjednie: 

• biztonsági adatlapok és a vegyi anyagok kezelése; 

• ergonómia, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tárgyában alkalmazandó nemzeti jogszabályok; 

• újrafelhasználható kesztyűk eltávolítása, tisztítása és tárolása (adott esetben), valamint 
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• közúti biztonság és környezettudatos vezetés (azokra a kérelmezőkre vonatkozik, amelyeknek a saját személyzete felel a járművezetésért a 
takarítási szolgáltatás nyújtása keretében). 

 

A vállalkozó köteles biztosítani, hogy a szerződés keretében takarítási feladatokat ellátó személyzet valamennyi új tagja (állandó és ideiglenes 
alkalmazottak) a munkaviszony kezdetétől számított 6 héten belül megfelelő képzésben részesüljön. A szerződés keretében takarítási feladatokat 
ellátó személyzet valamennyi tagjának legalább évente egyszer emlékeztető képzést kell biztosítani az e követelményben vázolt összes szempontról. 
Bár ennek az emlékeztető képzésnek nem a kezdeti képzés ismétlésének kell lennie, le kell fednie az összes felsorolt környezetvédelmi kérdést, és 
biztosítania kell, hogy a kapcsolódó személyzet teljes mértékben tisztában legyen felelősségi köreivel. 

A vállalkozó köteles bejelenteni a nyújtott képzést az ajánlatkérő szervnek. 

Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

 

Magyarázó megjegyzések 
Ajánlott értékek 

Az állandó alkalmazottak és az 1 évnél hosszabb időtartamra szóló szerződéssel rendelkező ideiglenes alkalmazottak esetében: 16 óra kezdeti 
képzés, 8 óra emlékeztető képzés az évenkénti emlékeztető képzések keretében. 

Az 1 évnél nem hosszabb időtartamra szóló szerződéssel rendelkező ideiglenes alkalmazottak esetében: 8 óra kezdeti képzés. 

A képzés időtartama az ajánlattételi felhívások igényeihez és feltételeihez igazítható. 

 

3.3.3 Környezetközpontú irányítási intézkedések és gyakorlatok 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
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SZTK3. Környezetközpontú irányítási intézkedések és gyakorlatok 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A szerződés időtartama alatt a vállalkozó köteles dokumentálni és jelenteni a következőket: 
– a mutatók nyomon követésének eredményei, továbbá 
– az értékelés, valamint – adott esetben – a korrekciós és megelőzési intézkedések eredményei az ML3. pont ellenőrzéséhez előírt írásbeli eljárások 
szerint. 
 
Ezeket a jelentéseket ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátani. 

Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

 

3.3.4 Fogyasztási cikkek 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
(az alábbi követelmények csak akkor alkalmazandóak, ha az ajánlatkérő szerv a tender keretében fogyasztási cikkek biztosítását kéri) 

SZTK4. Fogyasztási cikkek 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

A szerződés időtartama alatt a vállalkozó köteles legalább évente kétszer dokumentálni és jelenteni az ajánlatkérő szervnek az ML4.1., ML4.2., 
illetve ML4.3. keretében biztosított fogyasztási cikkek típusát és mennyiségét. 
Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 
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3.3.5 Új porszívók beszerzése 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

SZTK5. Új porszívók beszerzése 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

A vállalkozó által a szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátása céljából beszerzett porszívóknak a beszerzéskor meg kell felelniük a 665/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott A+ vagy magasabb energiahatékonysági osztálynak. 

A vállalkozó köteles jelentést tenni az ajánlatkérő szervnek az új porszívók beszerzéséről. 

Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

 



 

31 

 

4 ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSA 
 

Az életciklus-költségek kiszámítása a vizsgált termékcsoport vagy szolgáltatás teljes költségének értékelésére szolgáló módszer, amely figyelembe 
veszi az összes beszerzési költséget, a takarítási műveletek teljes költségét, valamint bármely keletkezett hulladék összes ártalmatlanítási költségét. Az 
életciklus-költségek kiszámításának célja a projektalternatívák összköltségének becslése, valamint azon lehetőség kiválasztása, amely biztosítja azt a 
terméket és/vagy szolgáltatást, amely – a termék és/vagy a szolgáltatás minőségével és funkciójával összhangban – a legalacsonyabb összköltséggel 
jár. Az életciklus-költségek kiszámítását a beszerzési folyamat elején kell elvégezni. 

A zöld közbeszerzési eljárások során az életciklus-költségek kiszámítása segítséget nyújthat az ajánlatok elbírálásához kapcsolódó legalacsonyabb 
költségek meghatározásában. Az életciklus-költségek kiszámítása tulajdonképpen segítséget nyújthat a hatóságoknak abban, hogy ne csak valamely 
termék vagy szolgáltatás beszerzési költségeit (pl. a nyersanyag- és a gyártási költségeket) vegyék figyelembe, hanem más olyan költségeket is, 
amelyeket a közbeszerzőnek általában meg kell határoznia és ki kell számítania (pl. a karbantartási költségeket, a működési költségeket, az 
ártalmatlanítási és újrahasznosítási költségeket stb.). A termék vagy szolgáltatás életciklus-költségeinek átfogó becslése érdekében ezeket a 
költségtípusokat hozzá kell adni az értékesítési árhoz. 

Ezenfelül az életciklus-költségek figyelembe veszik a termék vagy szolgáltatás életciklusa alatti környezeti externáliákat, amikor meg lehet határozni 
pénzben kifejezett értéket. Az életciklus-költségek alkalmazása részletesebb képet adhat egy-egy szolgáltatás költségeiről az életciklusának szakaszai 
alatt, ideértve például nemcsak a beszerzések, a takarítóeszközök és a gépek, hanem a szolgáltatás működtetési költségét (pl. a takarítási műveletek 
során használt villamos energia és víz költségét) és a munkaerő-költségeket is. 

A közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv meghatározza a végrehajtandó beszerzés gazdasági elemzése során figyelembe veendő költségeket. 
Ezzel kapcsolatban a műszaki jelentésben találhatók további információk. 

A közigazgatási szervek a zöld közbeszerzéssel valódi ösztönzőket biztosíthatnak az ipar számára a zöld technológiák fejlesztéséhez. Egyes 
szolgáltatási ágazatokban a hatás különösen jelentős lehet, mivel az ajánlatkérő szervek a piac jelentős részét (pl. energiahatékony épületek, közösségi 
közlekedés, létesítménygazdálkodás) irányítják. Egy-egy szerződés életciklus-költségeit tekintve a zöld közbeszerzéssel pénz takarítható meg, 
ugyanakkor alacsonyabb környezeti hatással is jár. Intelligens beszerzéssel anyag és energia takarítható meg, csökkenthető a hulladékképződés és a 
szennyezés, és fenntartható viselkedésminták ösztönözhetők. 
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A beltéri takarítási szolgáltatások vonatkozásában elvégzett konkrét piac- és költségelemzések alapján az alábbi következtetések vonhatók le (ezzel 
kapcsolatban további részletek a műszaki jelentésben találhatók): 

Az adatok korlátozott rendelkezésre állása és részletessége – Kevés az életciklus-költségekre vonatkozó adat, és a szolgáltatók szintjén nem került 
sor részletes adatforrások meghatározására ehhez az elemzéshez. Az életciklus-költségekre vonatkozóan meghatározott adatok korlátozott számú uniós 
tagállam nemzeti szinten összesített adatai voltak (ezzel kapcsolatban további információk a műszaki jelentésben találhatók). A felülvizsgált 
tanulmányok egyikében sem szerepel a takarítási szolgáltatók életciklus-költségeinek részletes elemzése, de megfelelő betekintést nyújtanak az ágazat 
költségszerkezetébe. A közölt nemzeti adatok lehetővé tették a hagyományos és a zöld takarítási szolgáltatások összehasonlítását. Az említett 
tanulmányokban figyelembe vett mutatók tisztítószerekre és néhány takarítóeszközre (pl. törlőkendőkre és felmosófejekre) korlátozódnak. A takarítási 
szolgáltatások egyéb aspektusai (pl. a bérek és az energiafogyasztó takarítóberendezések) állandónak minősülnek, és nem változnak a hagyományos és 
a zöld változatok között. A zöld beavatkozások különböző típusait átfogóbban tárgyaló, nyilvánosan hozzáférhető tanulmányt nem határoztak meg. 
Egy forrás a takarítási szolgáltatók esetében részletes költségadatokat közölt, ez a forrás azonban nem tért ki a zöld és a hagyományos 
összehasonlítására, és az Egyesült Államokból származott. Az életciklus-költségek elemzéséhez általában nehezen szerezhetők adatforrások az egyes 
takarítási szolgáltatók pénzügyi adatainak kifejezetten bizalmas jellege miatt. 

A személyzet bére a legjelentősebb költség – A takarítási szolgáltatások esetében figyelembe vett költségek legnagyobb részét a munkaerőköltségek 
teszik ki. Ennek két jelentős vonzata van a zöld termékek és gyakorlatok szempontjából: 1) a nem bérjellegű költségek bármely változása valószínűleg 
nem jelentős a takarítási szolgáltatások összefüggésében, valamint 2) valószínű, hogy a személyzeti költségek mérséklésére (pl. a takarítási idő 
csökkentése révén) alkalmas zöld termékek és gyakorlatok a legkedvezőbb költségeket eredményezik. 

A „zöld” tisztítószerek költsége alacsony az ágazat egészének költségszerkezetében – A felülvizsgált források bebizonyították, hogy a zöld 
takarítási szolgáltatások gazdaságilag előnyösek. Azáltal, hogy a személyzeti költségek jelentik az egyetlen legnagyobb költségtényezőt, nem 
valószínű, hogy a zöld tisztítószerekbe és gyakorlatokba való befektetés jelentős költségnövekedést okoz. 

A zöld termékek abszolút költségei országonként változóak – A felülvizsgált tanulmányokból (további részletekért lásd a műszaki jelentést) az 
derül ki, hogy a zöld tisztítószerek árának nem kell meghaladnia a hagyományos termékekét, bár az ár országonként változó. Az érdekelt felek azt is 
kiemelték, hogy a zöld termékek (ezen belül a tisztítószerek és a takarítóeszközök) ára és rendelkezésre állása országonként jelentősen eltér. Az 
országok között jelentős eltérések lehetnek, és nem szabad általános megállapításokat tenni a költségükre és a rendelkezésükre állásukra vonatkozóan. 
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A „zöld” takarítófelszerelések, illetve gyakorlatok alkalmazásának számos előnye van – A mikroszálas termékekre vonatkozó, felülvizsgált 
tanulmányok (további részletekért lásd a műszaki jelentést) szemléltetik a takarítási szolgáltatások életciklus-költségeire vonatkozó átfogó tanulmány 
elkészítésének összetettségét: a mikroszálas termékek költsége magasabb, mint a hagyományos pamut törlőkendőké, de a használatuk – a takarítási idő, 
a tisztítószer-használat és a személyzetre gyakorolt negatív egészségügyi hatások csökkentése révén – nagymértékben javítja a takarítás hatékonyságát, 
és jelentős költségcsökkentéshez vezethet. A zöld takarítási gyakorlatok más típusai (például a személyzet jobb képzése) valószínűleg sok hasonló 
hatást váltanak ki, és jelentős költségcsökkenéshez vezetnek. 

 

4.1 A javasolt követelményrendszer költségvonzatai 
 

Újonnan javasolt zöld közbeszerzési 
követelmények 

Jelentős eltérés a zöld és a nem zöld között 
Az életciklus-költségek becsült 
jelentősége a takarítási 
szolgáltatások szempontjából 

A személyzet képzése 
Jelentős hatás az életciklus-költségre, de nehezen 
számszerűsíthető átfogó módon 

Kb. 1% 

Környezetközpontú irányítási intézkedések 
és gyakorlatok 

A létrehozási költség (a környezetközpontú irányítási 
rendszer megtervezésének költsége) megfizethető, a 
megvalósítási költség azonban jelentős lehet, és a 
költségelőny nem ismert. 

A létrehozási költség alacsonyabb, 
mint az életciklus-költség 1%-a; a 
megvalósítási költség jelentős lehet. 

Alacsonyabb környezeti hatással bíró 
tisztítószerek használata 

A zöld termékek jóval költségesebbek lehetnek 1% és 3% között 

Hígítatlan tisztítószer-koncentrátumok 
használata 

A hígítatlan tisztítószerek hosszú távon olcsóbbak, mint a 
használatra kész termékek 

Kb. 1–3%-os csökkenés 
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Mikroszálas termékek használata 
A mikroszálas termékek költségesebbek, de jelentős 
megtakarítást eredményeznek az életciklus-költségek 
tekintetében 

9%-os csökkenés (+1% költség, –10% 
személyzeti idő) 

Alacsonyabb környezeti hatással bíró 
takarítóeszközök használata 

Nincs elegendő piaci adat következtetések levonásához  Kevesebb mint 1–2% 

A porszívók energiahatékonysága Nincs elegendő piaci adat következtetések levonásához  Kb. 2%  

(További részletekért lásd a műszaki jelentést) 

 


