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1. ÚVOD 
 

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ (green public procurement – ďalej len „GPP“) sú navrhnuté s cieľom uľahčiť orgánom verejnej moci 
nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým environmentálnym vplyvom. Uplatňovanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, 
aby sa dali, ak to daný orgán považuje za vhodné, (čiastočne alebo úplne) zaradiť do jeho súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. 
Orgánom verejnej moci sa odporúča, aby si pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk preskúmali dostupné ponuky výrobkov, služieb a prác, 
ktoré plánujú nakupovať na trhu, na ktorom pôsobia. V tomto dokumente je uvedený zoznam kritérií GPP EÚ vypracovaných pre skupinu výrobkov 
„interiérové upratovacie služby“. Sprievodná technická správa obsahuje podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a poskytujú sa v nej odkazy na 
ďalšie informácie. 

Kritériá sú rozdelené na kritériá výberu, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky týkajúce sa plnenia zákazky. Ide o dva typy 
kritérií: 

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

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

Spojenie „rovnaké pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza vtedy, ak sú kritériá pre obidva typy tie isté. 
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1.1. Vymedzenie a rozsah pôsobnosti 
 

Do skupiny výrobkov „interiérové upratovacie služby“ patria: 

• environmentálne zodpovedné bežné interiérové profesionálne upratovacie služby vykonávané v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú 
kancelárie, sanitárne zariadenia, ako sú toalety a výlevky, a iné verejne prístupné priestory, 

• čistenie sklených povrchov, ktoré možno dosiahnuť bez použitia špeciálneho vybavenia alebo strojov. 

Do skupiny výrobkov „interiérové upratovacie služby“ nepatria: 

• dezinfekčné a sanitačné činnosti, ako aj upratovacie činnosti, ktoré zahŕňajú používanie biocídnych výrobkov patriacich do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní; 

• upratovacie činnosti na miestach výroby. 

 

Uvedená skupina výrobkov zahŕňa aj environmentálne kritériá pre čistiace prostriedky (pozri časť 3.2.1), textilné čistiace príslušenstvo (napr. utierky, 
násady na mop – pozri časť 3.2.2) a iné výrobky často dodávané spoločnosťami poskytujúcimi upratovacie služby (mydlo, textilné uteráky a výrobky 
z tissue papiera – pozri časť 3.2.4). V niektorých prípadoch nakupujú verejní obstarávatelia tieto výrobky priamo, a nie prostredníctvom zmluvne 
dohodnutých upratovacích služieb. V takýchto prípadoch by mali verejní obstarávatelia odkazovať na environmentálne kritériá relevantné pre výrobky, 
ktoré nakupujú. 

 

Na pomoc pri uplatňovaní kritérií sa poskytujú tieto technické vymedzenia (podrobnosti a ďalšie technické vymedzenia nájdete v technickej správe): 

„bežné“ označuje profesionálne upratovacie služby poskytované najmenej raz za mesiac s výnimkou čistenia sklených povrchov, ktoré sa 
má považovať za bežné, aj keď sa vykonáva menej často (napr. najmenej raz za 3 mesiace). 
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1.2. Všeobecná poznámka k overovaniu 
 

V prípade viacerých kritérií sa ako prostriedok na overenie navrhuje predloženie skúšobných protokolov. Pre každé kritérium sa uvádzajú príslušné 
metódy skúšania. O tom, v ktorej fáze by sa mali výsledky týchto skúšok poskytnúť, rozhodne orgán verejnej moci. Vo všeobecnosti zrejme nie je 
nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby predložili výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia zaťaženia uchádzačov a orgánov 
verejnej moci by sa pri predkladaní ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné vyhlásenie. Pri rozhodovaní o tom, či a kedy by sa mohli tieto 
skúšky vyžadovať, potom existuje niekoľko možností: 

 

a) vo fáze predkladania ponúk: 

V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu požadovať od uchádzača s ekonomicky 
najvýhodnejšou ponukou. Ak sa dôkaz považuje za dostatočný, je možné zadať zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo 
nezodpovedajúci požiadavkám potom: 

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

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

Prostredníctvom skúšobného protokolu sa overí, či skúške na určité požiadavky bola podrobená vzorka výrobku, a nie položky skutočne dodané 
v rámci zákazky. V prípade rámcových zmlúv sa situácia môže líšiť. Tento scenár je podrobnejšie opísaný v nasledujúcom bode týkajúcom sa 
plnenia zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených ďalej. 

 

b) počas plnenia zákazky: 

Výsledky skúšok sa môžu požadovať pre jednu alebo niekoľko položiek dodaných v rámci zákazky, a to buď vo všeobecnosti, alebo ak existujú 
pochybnosti o pravdivosti vyhlásení. To je obzvlášť dôležité v prípade rámcových zmlúv, v ktorých nie je stanovená počiatočná objednávka. 
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Odporúča sa, aby boli výslovne uvedené doložky o plnení zákazky. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný obstarávateľ je oprávnený 
vykonávať náhodné overovacie skúšky kedykoľvek v priebehu trvania zákazky. Ak z výsledkov skúšok vyplynie, že dodané výrobky nespĺňajú 
kritériá, verejný obstarávateľ bude mať následne právo uplatniť sankcie a možnosť ukončiť zmluvu. Niektoré orgány verejnej moci zahŕňajú 
podmienky, že ak výrobok na základe skúšok splní ich požiadavky, výdavky na skúšanie uhradí orgán verejnej moci, 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: 

i) pri rámcových dohodách s jediným subjektom, v ktorých sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, určujú po uzavretí rámcovej 
dohody a otázkou zostáva len to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri opísaných jednorazových 
zákazkách na dodanie tovaru; 

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

Je taktiež dôležité zdôrazniť uchádzačom možnosť poskytnúť overenie na základe výrobkov označených environmentálnou značkou EÚ alebo 
inou príslušnou environmentálnou značkou typu I (v súlade s normou ISO 14024) spĺňajúcich rovnaké stanovené požiadavky. Takéto výrobky 
by sa mali považovať za výrobky spĺňajúce príslušné kritériá a overenie by sa malo vyžadovať rovnakým spôsobom ako pri výsledkoch skúšok. 

Je potrebné poznamenať, 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. Platí to pod podmienkou, že za chýbajúcu dostupnosť nenesie zodpovednosť dotknutý 
hospodársky subjekt a že dotknutý subjekt preukáže, že práce, tovar alebo služby, ktoré poskytuje, spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené 
v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zákazky. V prípade odkazu na 
osvedčenie/skúšobný protokol vypracované osobitným orgánom posudzovania zhody pri vykonaní skúšok verejní obstarávatelia akceptujú aj 
osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania. 
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2. HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY 
 

Na základe dostupných vedeckých dôkazov sú hlavné environmentálne vplyvy interiérových upratovacích služieb z hľadiska životného cyklu zhrnuté 
v nasledujúcej tabuľke (ďalšie podrobnosti možno nájsť v technickej správe). V tej istej tabuľke sa uvádza aj prístup založený na GPP EÚ používaný 
na zmierňovanie alebo znižovanie týchto vplyvov. 

Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného cyklu 
výrobku 

 Prístup založený na GPP EÚ 

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

• Spotreba energie a vody vo fáze používania 
čistiacich prostriedkov a elektrických zariadení 

• Vypúšťanie odpadových vôd v súvislosti 
s používaním čistiacich prostriedkov 

• Vznik odpadu (v tuhom aj kvapalnom stave) 

 • Vyžadovať od poskytovateľa služieb kľúčové spôsobilosti 
a uplatňovanie kľúčových opatrení a postupov environmentálneho 
manažérstva 

• Vyžadovať primeranú a častú odbornú prípravu zamestnancov 
poskytovateľa služieb 

• Vyžadovať používanie čistiacich prostriedkov so zníženým 
vplyvom na životné prostredie 

• Podporovať koncentráciu čistiacich prostriedkov pri nákupe 
• Vyžadovať používanie čistiaceho príslušenstva so zníženým 

vplyvom na životné prostredie (vrátane výrobkov z mikrovlákna) 
• Vyžadovať používanie energeticky účinných elektrických 

čistiacich zariadení (vrátane vysávačov) 
• Vyžadovať dodávanie spotrebného tovaru so zníženým vplyvom 

na životné prostredie 
Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 
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Podrobné informácie o interiérových upratovacích službách vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch, normách a technických zdrojoch 
používaných ako dôkazy sú uvedené v technickej správe. 
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3. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE INTERIÉROVÉ UPRATOVACIE SLUŽBY 
 

3.1. Predmet a podmienky účasti (PÚ) 
 

PREDMET 

Poskytovanie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

PODMIENKY ÚČASTI 
PÚ1 Spôsobilosti uchádzača 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uchádzač musí disponovať príslušnými spôsobilosťami a skúsenosťami s poskytovaním environmentálne zodpovedných interiérových upratovacích 
služieb, ktoré minimálne zahŕňajú: 

• používanie čistiacich prostriedkov, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre čistenie tvrdých povrchov alebo iné príslušné 
environmentálne značky typu I podľa normy EN ISO 14024, ktoré sú vnútroštátne alebo regionálne úradne uznané v členských štátoch, pri 
aspoň 50 % čistiacich úloh v rámci zákazky, 

• odborná príprava personálu zo strany interných alebo externých školiteľov, ktorá zahŕňa environmentálne aspekty, ako je správne riedenie 
čistiacich prostriedkov a dávkovanie, likvidácia odpadových vôd a triedenie odpadu. 

 
Overovanie: 
Dôkazy vo forme informácií a odkazov v príslušných zmluvách, ktoré boli vykonané v priebehu predchádzajúcich 5 rokov a ktoré zahŕňali uvedené 
prvky. Musí to byť doložené záznamami o odbornej príprave zamestnancov so zoznamom prebratých tém. 

Spoločnosti, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre interiérové upratovacie služby alebo iná príslušná environmentálna značka typu I 
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podľa normy EN ISO 14024, ktorá je vnútroštátne alebo regionálne úradne uznaná v členských štátoch, sa budú považovať za spoločnosti spĺňajúce 
požiadavky. 

 

3.2. Technické špecifikácie (TŠ) a kritériá na vyhodnotenie ponúk (KVP) 
 

3.2.1. Čistiace prostriedky 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1.1 Používanie čistiacich prostriedkov s environmentálnou 
značkou 

Možnosť A (jednoduchšia na overenie počas plnenia zákazky) 
Nasledujúce druhy čistiacich prostriedkov [zoznam čistiacich 
prostriedkov, ktoré má vymedziť verejný obstarávateľ – napríklad 
univerzálne čistiace prostriedky, sanitárne čistiace prostriedky], ktoré sa 
majú použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, musia spĺňať 
kritérium 1 environmentálnej značky EÚ pre čistiace prostriedky na 
tvrdé povrchy1 týkajúce sa toxicity pre vodné organizmy a kritérium 4 
pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy týkajúce sa látok, ktorých 
použitie je vylúčené a obmedzené. 
 
Možnosť B (zložitejšia na overenie počas plnenia zákazky) 

TŠ1.1 Používanie čistiacich prostriedkov s environmentálnou 
značkou 

Všetky čistiace prostriedky, ktoré sa majú použiť na plnenie úloh 
súvisiacich so zákazkou, musia spĺňať kritérium 1 environmentálnej 
značky EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy1 týkajúce sa 
toxicity pre vodné organizmy a kritérium 4 pre čistiace prostriedky na 
tvrdé povrchy týkajúce sa látok, ktorých použitie je vylúčené 
a obmedzené. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam čistiacich prostriedkov, ktoré sa 
použijú na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje 
ich súlad s požiadavkami. Výrobky, ktorým bola udelená 

                                                           
1 Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 45 – 62; ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1217 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy. Kritériá sú uvedené na tejto adrese: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=SK. 
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Najmenej A %a) všetkých čistiacich prostriedkov, na základe objemu pri 
nákupe, ktoré sa majú použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, 
musí spĺňať kritérium 1 environmentálnej značky EÚ pre čistiace 
prostriedky na tvrdé povrchy1 týkajúce sa toxicity pre vodné organizmy 
a kritérium 4 pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy týkajúce sa látok, 
ktorých použitie je vylúčené a obmedzené. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam čistiacich prostriedkov, ktoré sa 
použijú na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje 
ich súlad s požiadavkami. Výrobky, ktorým bola udelená 
environmentálna značka EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy1, 
sa budú považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky. 

environmentálna značka EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy1, 
sa budú považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky. 

 TŠ1.2 Použitie koncentrovaných neriedených čistiacich prostriedkov 

Možnosť A (jednoduchšia na overenie počas plnenia zákazky) 
Nasledujúce druhy čistiacich prostriedkov [zoznam čistiacich 
prostriedkov, ktoré má vymedziť verejný obstarávateľ – napríklad 
univerzálne čistiace prostriedky, sanitárne čistiace prostriedky], ktoré sa 
majú použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, musia mať 
minimálny pomer riedenia 1:80. 
 
Možnosť B (zložitejšia na overenie počas plnenia zákazky) 
Najmenej B %a) všetkých čistiacich prostriedkov, na základe objemu pri 
nákupe, ktoré sa majú použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, 
musí mať minimálny pomer riedenia 1:80. 
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Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam čistiacich prostriedkov, ktoré sa 
použijú na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje 
ich súlad s požiadavkami. 

Pre každý použitý výrobok sa musí poskytnúť dokumentácia o pomere 
riedenia (karty bezpečnostných údajov, návody na použitie alebo iné 
príslušné prostriedky). Ak sa výrobok môže používať s rôznymi 
pomermi riedenia, musí sa uviesť najbežnejšie používaný pomer riedenia 
odôvodnený internými pokynmi pre zamestnancov. V prípade výrobkov 
pripravených na priame použitie sa ako pomer riedenia musí uviesť 1. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP1.1 Používanie čistiacich prostriedkov s environmentálnou 
značkou 

Uplatňuje sa len v súvislosti s TŠ 1.1 – možnosť B 
Body sa pridelia úmerne ponukám, v ktorých viac ako A%a) všetkých 
čistiacich prostriedkov, na základe objemu pri nákupe, ktoré sa majú 
použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, musí spĺňať kritérium 1 
environmentálnej značky EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy1 
týkajúce sa toxicity pre vodné organizmy a kritérium 4 pre čistiace 
prostriedky na tvrdé povrchy týkajúce sa látok, ktorých použitie je 
vylúčené a obmedzené. 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam čistiacich prostriedkov, ktoré sa 
použijú na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje 
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ich súlad s požiadavkami. Výrobky, ktorým bola udelená 
environmentálna značka EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy1, 
sa budú považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky. 
KVP1.2 Použitie koncentrovaných neriedených čistiacich 
prostriedkov 

Body sa pridelia ponukám úmerne k percentuálnemu podielu všetkých 
čistiacich prostriedkov, na základe objemu pri nákupe, ktoré sa majú 
použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, s pomerom riedenia 
najmenej 1:80. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam čistiacich prostriedkov, ktoré sa 
použijú na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje 
ich súlad s požiadavkami. 

Pre každý použitý výrobok sa musí poskytnúť dokumentácia o pomere 
riedenia (karty bezpečnostných údajov, návody na použitie alebo iné 
príslušné prostriedky). Ak sa výrobok môže používať s rôznymi 
pomermi riedenia, musí sa uviesť najbežnejšie používaný pomer riedenia 
odôvodnený internými pokynmi pre zamestnancov. V prípade výrobkov 
pripravených na priame použitie sa ako pomer riedenia musí uviesť 1. 

 

Vysvetlivky 
Odporúčané hodnoty pre (A %) – Používanie čistiacich prostriedkov s environmentálnou značkou 

50 – 70 % všetkých čistiacich prostriedkov, na základe objemu pri nákupe, ktoré sa majú použiť na plnenie zákazky, spĺňa kritériá environmentálnej 
značky EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy týkajúce sa toxicity pre vodné organizmy a vylúčených alebo obmedzených látok. 
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Odporúčané hodnoty pre (B %) – Používanie koncentrovaných neriedených prostriedkov 

30 – 50 % všetkých čistiacich prostriedkov, na základe objemu pri nákupe, ktoré sa majú použiť na plnenie zákazky, má minimálny pomer riedenia 
1:80. 

Poznámka: Výnimky možno povoliť, ak majú orgány osobitné požiadavky na čistenie a potrebné čistiace prostriedky svojou podstatou nemôžu 
spĺňať kritériá. Výnimka z požiadaviek sa môže udeliť, ak možno preukázať, že na trhu nie sú dostupné žiadne výrobky. 

a) Písmená A a B predstavujú prahovú hodnotu, ktorú má určiť obstarávateľ (TŠ a KVP). Odporúčania pre túto hodnotu sú uvedené vo vysvetlivkách. 

 

 

 

3.2.2. Textilné čistiace príslušenstvo 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ2.1 – Používanie výrobkov z mikrovlákna 

Najmenej C%b) všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. 
utierky, násady na mop), ktoré sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich 
so zákazkou, musí byť vyrobených z mikrovlákna. 
Údržba výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, 
v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie. 
 

TŠ2.1 Používanie výrobkov z mikrovlákna a čistiaceho príslušenstva 
s environmentálnou značkou 

Všetko textilné čistiace príslušenstvo (napr. utierky, násady na mop), 
ktoré sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, musí byť 
vyrobené z mikrovlákna alebo spĺňať požiadavky stanovené 
v environmentálnej značke EÚ pre textilné výrobky.2 
Údržba výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, 
v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie. 

                                                           
2 Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 45 – 83; ROZHODNUTIE KOMISIE z 5. júna 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom. Kritériá sú uvedené na tejto adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&qid=1542830092847&from=SK. 
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Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť zoznam textilného čistiaceho príslušenstva, 
ktoré sa použije na plnenie zákazky, pričom osobitne označí to 
príslušenstvo, ktoré je vyrobené z mikrovlákna a ktorého karta 
technických údajov obsahuje pokyny na údržbu. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť zoznam textilného čistiaceho príslušenstva, 
ktoré sa použije na plnenie zákazky, pričom osobitne označí to 
príslušenstvo, ktoré je vyrobené z mikrovlákna alebo ktorému bola 
udelená environmentálna značka EÚ pre textilné výrobky2 a ktorého 
karta technických údajov obsahuje pokyny na údržbu. 

 TŠ2.2 Používanie čistiaceho príslušenstva s environmentálnou 
značkou 

Najmenej D%b) všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. 
utierky, násady na mop), ktoré sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich 
so zákazkou, musí spĺňať technické požiadavky stanovené 
v environmentálnej značke EÚ pre textilné výrobky2. 
Údržba výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, 
v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam textilného čistiaceho príslušenstva, 
ktoré sa použije na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá 
preukazuje jeho súlad s požiadavkami. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre textilné 
výrobky2 alebo rovnocenná značka a ktorých karta technických údajov 
obsahuje pokyny na údržbu, sa budú považovať za výrobky spĺňajúce 
požiadavky. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
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KVP2.1 – Používanie výrobkov z mikrovlákna 

Body sa pridelia úmerne ponukám, v ktorých viac ako C %b) všetkého 
textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré 
sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, musí byť 
vyrobených z mikrovlákna. 
Údržba výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, 
v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť zoznam textilného čistiaceho príslušenstva, 
ktoré sa použije na plnenie zákazky, pričom osobitne označí to 
príslušenstvo, ktoré je vyrobené z mikrovlákna a ktorého karta 
technických údajov obsahuje pokyny na údržbu. 
 
 
 

 

KVP.2.2 Používanie čistiaceho príslušenstva s environmentálnou 
značkou 

Body sa pridelia úmerne ponukám, v ktorých určité percento všetkého 
textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré 
sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, spĺňa technické 
požiadavky stanovené v environmentálnej značke EÚ pre textilné 
výrobky2. 
Údržba výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, 
v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie. 

KVP.2.2 Používanie čistiaceho príslušenstva s environmentálnou 
značkou 

Body sa pridelia úmerne ponukám, v ktorých viac ako D %1) všetkého 
textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré 
sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, spĺňa technické 
požiadavky stanovené v environmentálnej značke EÚ pre textilné 
výrobky2. 
Údržba výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, 
v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie. 
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Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam textilného čistiaceho príslušenstva, 
ktoré sa použije na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá 
preukazuje jeho súlad s požiadavkami. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre textilné 
výrobky2 a ktorých karta technických údajov obsahuje pokyny na 
údržbu, sa budú považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam textilného čistiaceho príslušenstva, 
ktoré sa použije na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá 
preukazuje jeho súlad s požiadavkami. 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre textilné 
výrobky2 a ktorých karta technických údajov obsahuje pokyny na 
údržbu, sa budú považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky. 

Vysvetlivky 
Odporúčané hodnoty pre (C %) – Používanie výrobkov z mikrovlákna 

50 – 75 % všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré sa má použiť na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou, 
musí byť vyrobených z mikrovlákna. 

 

Odporúčané hodnoty pre (D %) – Používanie čistiaceho príslušenstva s environmentálnou značkou 

20 – 50 % všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré sa má použiť na plnenie zákazky, musí spĺňať 
požiadavky stanovené v environmentálnej značke EÚ pre textilné výrobky. 

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude musieť určiť, ako sa bude posudzovať percentuálna hodnota, či podľa počtu textilného príslušenstva alebo 
podľa hodnoty. 

Výnimky možno povoliť, ak majú orgány osobitné požiadavky na čistenie. 

Výnimka z požiadaviek sa môže udeliť, ak sa preukáže, že na trhu nie sú dostupné žiadne výrobky. 
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b) Písmená C a D predstavujú prahovú hodnotu, ktorú má určiť obstarávateľ (TŠ a KVP). Odporúčania pre túto hodnotu sú uvedené vo vysvetlivkách. 

 

3.2.3. Opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ3 Opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 

Uchádzač musí mať prevádzkové postupy, ktoré sa budú uplatňovať počas plnenia zákazky, s cieľom: 
 
1. monitorovať a zaznamenávať ukazovatele, ktoré sa musia uviesť v ponuke. Minimálna požadovaná frekvencia monitorovania musí byť aspoň raz 
za 4 mesiace v reprezentatívny deň a musí zahŕňať tieto ukazovatele: 

• množstvo používaných čistiacich prostriedkov (s uvedením toho, či majú environmentálnu značku, a, v prípade potreby, miery ich riedenia), 
• používané čistiace príslušenstvo (typ a to, či je opätovne použiteľné alebo nie), 

• množstvo vody používanej na čistiace úlohy a miesto vypúšťania vody, 
• používané elektrické zariadenia (s uvedením triedy energetickej účinnosti) a trvanie používania, 
• množstvo tuhého odpadu vznikajúceho v rámci čistiacich úloh a jeho triedenie. 

2. minimalizovať vplyvy na životné prostredie spojené s ukazovateľmi monitorovanými a zaznamenanými v bode 1 vo vzťahu k stanovenému cieľu. 
Pri postupoch sa musia zohľadňovať najmä aspekty, pri ktorých ide o: 

• čo najväčšie obmedzenie používania čistiacich prostriedkov, 

• používanie väčšieho množstva čistiacich prostriedkov s environmentálnou značkou, 
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• obmedzenie používania jednorazového čistiaceho príslušenstva, 

• zníženie spotreby vody, 
• zlepšenie triedy energetickej účinnosti používaných elektrických zariadení, 
• obmedzenie množstva tuhého odpadu vznikajúceho v rámci čistiacich úloh a zlepšenie jeho triedenia/recyklácie. 

3. vyhodnotiť uplatňovanie bodov 1 a 2 sledovaním akejkoľvek zmeny ukazovateľov a uplatňovania postupov. 

4. v prípade odchýlok vykonať potrebné opatrenia na odstránenie týchto odchýlok a, ak je to možné, zabrániť ich výskytu v budúcnosti. 

5. vypracovať výročnú správu o zmenách týchto ukazovateľov. 

 

Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť písomný opis postupu: 
1. monitorovania a zaznamenávania ukazovateľov uvedených v oddiele 1 aspoň raz za 2 mesiace; musí existovať aj opis opatrení, ktoré sa majú 
zaviesť s cieľom minimalizovať vplyvy ukazovateľov uvedených v oddiele 1 na životné prostredie a ktoré majú byť v súlade s kritériami uvedenými 
v oddiele 2, 
2. zabezpečenia vykonávania prevádzkových postupov, 
3. odstránenia odchýlok nájdených pri vyhodnotení a, ak je to možné, zabránenia ich výskytu v budúcnosti. 
Systémy environmentálneho manažérstva certifikované podľa normy ISO 14001 alebo registrované podľa schémy EÚ pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS)3 a služby, ktorým je udelená environmentálna značka EÚ pre interiérové upratovacie služby, sa považujú za systémy 
spĺňajúce požiadavky, ak spĺňajú požiadavku podávania správ a cieľ minimalizovania vplyvu na životné prostredie. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP3 Systémy environmentálneho manažérstva 

                                                           
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES 

a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1). 
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(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 

Body sa pridelia úmerne ku kvalite systému environmentálneho manažérstva, ktorý sa uchádzači zaviažu zaviesť na účely plnenia zákazky. 

Pri hodnotení by sa mali zohľadniť tieto skutočnosti: 

 

a) určenie významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov (na základe ich vplyvu na životné prostredie) a určenie 
primeraných opatrení na minimalizáciu ich vplyvu; 

b) podrobný akčný program, ktorý zabezpečuje riadne uplatňovanie určených opatrení na poskytované služby. V akčnom programe sa musia 
stanoviť aj ciele environmentálneho správania spojené s určenými environmentálnymi aspektmi (napr. zníženie množstva používaných 
čistiacich prostriedkov); 

c) interné hodnotenie vykonávané každý rok a umožňujúce overenie výkonnosti organizácie na základe cieľov stanovených v akčnom 
programe. Výsledky hodnotenia má správna rada organizácie použiť na dosiahnutie neustáleho zlepšovania prostredníctvom aktualizácií 
environmentálneho akčného programu (cieľov a opatrení); 

d) hodnotenie treťou stranou orgánom posudzovania zhody, t. j. orgánom, ktorý je akreditovaný alebo licencovaný – v súlade s právnymi 
predpismi EÚ alebo medzinárodnými normami – na vykonávanie posudzovania zhody systémov environmentálneho manažérstva; 

e) schopnosť poskytnúť hmotný alebo písomný dôkaz, overený treťou stranou, ktorým sa potvrdzuje, že neboli zaznamenané 
prípady nedodržiavania právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia; 

f) záväzok neustále zlepšovať environmentálne správanie určených environmentálnych aspektov, najmä prostredníctvom pravidelného 
monitorovania a verejne dostupných správ o environmentálnom správaní organizácií. Environmentálne správanie by sa malo hodnotiť na 
základe všeobecných a sektorovo špecifických ukazovateľov zameraných na kľúčové oblasti životného prostredia. Environmentálne 
ukazovatele by mali zabezpečiť relevantnosť a porovnateľnosť informácií a umožniť organizácii porovnať environmentálne správanie 
organizácie počas rôznych vykazovacích období, ako aj s environmentálnym správaním iných organizácií alebo sektorovými referenčnými 
hodnotami; 

g) povinné uverejňovanie environmentálneho vyhlásenia aspoň každé 4 roky, ktoré je potvrdené externým environmentálnym overovateľom 
a obsahuje opis týchto položiek: 
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• štruktúra a činnosti organizácie; 
• environmentálna politika a systém environmentálneho manažérstva; 
• environmentálne aspekty a vplyvy; 
• environmentálny program vrátane opatrení a cieľov; 
• environmentálne správanie a dodržiavanie príslušných uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia; 

h) aktívne zapojenie zamestnancov vrátane účasti jednotlivého zamestnanca a jeho zástupcu, ako aj informácií im poskytovaných. Zahŕňa to 
zapojenie zamestnancov do procesu neustáleho zlepšovania environmentálneho správania organizácie zapojením sa do všetkých krokov 
systému environmentálneho manažérstva. 

 
Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť opis opatrení, ktoré sa zavedú na splnenie uvedených požiadaviek. 

Systémy environmentálneho manažérstva certifikované podľa normy ISO 14001 sa budú považovať za systémy spĺňajúce písmená a), b), c) a d). 
Systémy environmentálneho manažérstva registrované podľa schémy EMAS sa budú považovať za systémy spĺňajúce všetky uvedené písmená. 

 

 

 

 

3.2.4. Spotrebný tovar 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
(tieto kritériá sa uplatňujú len v prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie spotrebného tovaru v rámci ponuky) 

TŠ4.1 Mydlo na ruky 
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Najmenej E %c) celkového množstva mydla na ruky, na základe objemu pri nákupe, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi, musí spĺňať technické požiadavky environmentálnej značky EÚ pre zmývateľné kozmetické výrobky4. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam mydiel na ruky, ktoré sa poskytnú verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá 
preukazuje ich súlad s požiadavkami. Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre zmývateľné kozmetické výrobky4, sa budú 
považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky. 
TŠ4.2 Textilné uteráky 

Najmenej F %c) všetkých kotúčov textilných uterákov, vyjadrených počtom kotúčov, ktoré má uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi 
v rámci zákazky, musí spĺňať technické požiadavky environmentálnej značky EÚ pre textilné výrobky2. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam výrobkov, ktoré sa poskytnú verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá 
preukazuje ich súlad s požiadavkami. Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre textilné výrobky2, sa budú považovať za 
výrobky spĺňajúce požiadavky. 
TŠ4.3 Výrobky z tissue papiera 

Všetok tovar z tissue papiera, ktorý má uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky, musí spĺňať požiadavky [environmentálnej 
značky typu I podľa normy EN ISO 14024, ktorú určí verejný obstarávateľ]5 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam výrobkov, ktoré sa poskytnú verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá 
preukazuje ich súlad s požiadavkami. 

                                                           
4 Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 47 – 61; ROZHODNUTIE KOMISIE z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ zmývateľným kozmetickým výrobkom. Kritériá sú uvedené na tejto adrese: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=SK. 

5 Kritériá environmentálnej značky EÚ pre výrobky z tissue papiera sú v súčasnosti predmetom revízie; revidovaná verzia sa má uverejniť do konca roka 2018. 
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Vysvetlivky 
Odporúčané hodnoty pre (E %) – mydlo na ruky 

70 % celkového množstva mydla na ruky, na základe objemu pri nákupe, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému obstarávateľovi, 
musí spĺňať požiadavky environmentálnej značky EÚ pre zmývateľné kozmetické výrobky4. 

Odporúčané hodnoty pre (F %) – textilný uterák 

50 – 75 % všetkých kotúčov textilných uterákov, vyjadrených počtom kotúčov, ktoré má uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi v rámci 
zákazky, musí spĺňať požiadavky environmentálnej značky EÚ pre textilné výrobky2. 

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude musieť určiť, ako sa bude posudzovať percentuálna hodnota, napr. podľa objemu, hodnoty. 

Výnimky možno povoliť, ak majú orgány osobitné požiadavky na čistenie. 

Výnimka z požiadaviek sa môže udeliť pod podmienkou, že na trhu nie sú dostupné žiadne výrobky. 

c) Písmená E a F predstavujú prahovú hodnotu, ktorú má určiť obstarávateľ (TŠ a KVP). Odporúčania pre túto hodnotu sú uvedené vo vysvetlivkách. 

 

3.2.5. Energetická účinnosť vysávačov 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP4. Energetická účinnosť vysávačov 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
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Body sa pridelia úmerne ponukám, v ktorých percentuálny podiel všetkých vysávačov, ktoré sa majú použiť na plnenie úloh súvisiacich so 
zákazkou, v čase nákupu spĺňa požiadavky najmenej týchto tried energetickej účinnosti stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 
č. 665/2013: 

• trieda A pre vysávače kúpené pred 1. septembrom 2017, 
• trieda A+ pre vysávače kúpené po 1. septembri 2017. 

 
Overovanie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vysávačov, ktoré sa použijú na plnenie zákazky, a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje ich súlad 
s požiadavkami. 

 

 

 

 

 

3.3. Doložky o plnení zákazky 
 

3.3.1. Čistiace prostriedky a ich použitie 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY (DPZ) 
DPZ1.1 Používané čistiace prostriedky a príslušenstvo 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
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Počas trvania zákazky musí dodávateľ dokumentovať tieto aspekty a aspoň dvakrát ročne o nich podávať správu verejnému obstarávateľovi: 
1. druh, pomer riedenia a objem pri predaji čistiacich prostriedkov používaných na poskytovanie upratovacích služieb s uvedením výrobkov, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v TŠ1.1, TŠ1.2, KVP1.1 alebo KVP1.2 (podľa relevantnosti), 
2. druh a množstvo čistiaceho príslušenstva používaného na poskytovanie upratovacích služieb s uvedením výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky 
stanovené v TŠ2.1, TŠ2.2, KVP2.1 alebo KVP2.2 (podľa relevantnosti). 

Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 

DPZ1.2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 

Dodávateľ musí zamestnancom vykonávajúcim upratovanie poskytnúť vhodné zariadenie na dávkovanie a riedenie používaných čistiacich 
prostriedkov (napr. automatické dávkovače, odmerné nádobky/uzávery, ručné pumpičky, spreje) a poskytnúť príslušné pokyny na správne 
dávkovanie a riedenie buď v mieste upratovania, alebo v priestoroch dodávateľa, podľa toho, čo je vhodnejšie. 

Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 

 

3.3.2. Odborná príprava zamestnancov 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
DPZ2 Odborná príprava zamestnancov 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
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Počas trvania zákazky musí mať dodávateľ zavedený interný program odbornej prípravy zamestnancov alebo musí poskytnúť zamestnancom 
prostriedky na účasť na externom programe odbornej prípravy, ktorý zahŕňa nižšie uvedené témy, ak sa týkajú úloh, ktoré vykonáva zamestnanec 
v rámci zákazky: 
 
Čistiace prostriedky: 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na používanie správnych dávok prostriedkov pre každú čistiacu úlohu. 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na používanie správneho pomeru riedenia pre neriedené čistiace prostriedky a na používanie vhodného 
dávkovacieho zariadenia. 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na to, ako správne uchovávať čistiace prostriedky. 

– Odborná príprava musí zahŕňať minimalizáciu sortimentu používaných čistiacich prostriedkov s cieľom obmedziť riziko nadmerného používania 
a nesprávneho používania čistiacich prostriedkov na minimum. 

Šetrenie energiou: 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na používanie neohrievanej vody na riedenie prostriedkov s výnimkou prípadu, že výrobca prostriedku 
určil inak. 

– Zamestnanci musia byť vo vhodných prípadoch odborne vyškolení na používanie vhodného cyklu a teploty pre priemyselné práčky a práčky pre 
domácnosť. 

– Zamestnanci musia byť vo vhodných prípadoch odborne vyškolení na to, aby vypínali svetlá, keď sú so svojimi úlohami hotoví. 

Šetrenie vodou: 

– Zamestnanci musia byť vo vhodných prípadoch odborne vyškolení na používanie výrobkov z mikrovlákna s cieľom minimalizovať spotrebu vody 
a čistiacich prostriedkov. 

Odpad: 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na používanie trvácneho a opätovne použiteľného čistiaceho príslušenstva a minimálne používanie 
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čistiaceho spotrebného materiálu na jedno použitie (napr. rukavíc), pokiaľ tým nie je ohrozená bezpečnosť zamestnancov a hygienické požiadavky. 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na správnu likvidáciu odpadovej vody. 

– Zamestnanci musia byť odborne vyškolení na triedenie odpadu vznikajúceho počas upratovacích činností. Odborná príprava musí zahŕňať 
nakladanie s tuhým odpadom v priestoroch spoločnosti, ako aj v upratovaných priestoroch. 

Zdravie a bezpečnosť: 

– Zamestnanci musia byť informovaní o otázkach týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia súvisiacich s upratovaním a vyzývaní k 
tomu, aby prijímali najlepšie postupy. Súčasťou musia byť informácie o: 

• kartách bezpečnostných údajov a o manipulácii s chemickými látkami; 

• ergonómii a uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; 

• odstraňovaní, čistení a uchovávaní opätovne použiteľných rukavíc (v náležitých prípadoch) a 

• bezpečnosti cestnej premávky a ekologickom šoférovaní (platí pre žiadateľov, ktorí majú vlastných zamestnancov zodpovedných za 
šoférovanie v rámci poskytovania upratovacích služieb). 

 

Dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetci noví zamestnanci (stáli aj dočasní zamestnanci) vykonávajúci čistiace úlohy v rámci zákazky absolvovali do 
6 týždňov od začatia zamestnania primeranú odbornú prípravu. Zamestnanci vykonávajúci úlohy v rámci zákazky musia dostávať aktuálne 
informácie o všetkých aspektoch uvedených v tomto kritériu najmenej raz za rok. Aj keď táto aktualizácia nemusí byť opakovaním počiatočnej 
odbornej prípravy, musí zahŕňať všetky uvedené environmentálne otázky a musí sa ňou zabezpečiť, aby príslušní zamestnanci v plnej miere poznali 
svoje úlohy. 

Dodávateľ musí verejnému obstarávateľovi podať správu o poskytnutej odbornej príprave. 

Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 
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Vysvetlivky 
Odporúčané hodnoty 

Pre stálych a dočasných zamestnancov, ktorí majú zmluvy na dlhší čas ako 1 rok: 16 h počiatočnej odbornej prípravy, 8 h odbornej prípravy v rámci 
každoročných aktualizácií. 

Pre dočasných zamestnancov, ktorí majú zmluvy maximálne na 1 rok: 8 h počiatočnej odbornej prípravy. 

Dĺžku trvania odbornej prípravy možno prispôsobiť potrebám a podmienkam ponúk. 

 

3.3.3. Opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
DPZ3 Opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Počas trvania zákazky musí dodávateľ dokumentovať a podávať správy o: 
– výsledkoch monitorovania ukazovateľov a 
– výsledkoch hodnotenia a v prípade potreby aj o nápravných a preventívnych opatreniach, podľa písomných postupov stanovených pre overenie 
TŠ3. 
 
Tieto správy sa musia verejnému obstarávateľovi poskytnúť na účely overovania. 

Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 
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3.3.4. Spotrebný tovar 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
(tieto kritériá sa uplatňujú len v prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie spotrebného tovaru v rámci ponuky) 

DPZ4 Spotrebný tovar 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 

Počas trvania zákazky musí dodávateľ dokumentovať druh a množstvo poskytovaného spotrebného tovaru a aspoň dvakrát ročne o nich podávať 
správu verejnému obstarávateľovi v rámci TŠ4.1, TŠ4.2 a TŠ4.3 (podľa relevantnosti). 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 
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3.3.5. Kupovanie nových vysávačov 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

DPZ5 Kupovanie nových vysávačov 

(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 

Všetky nové vysávače zakúpené dodávateľom na plnenie úloh súvisiacich so zákazkou musia v čase nákupu spĺňať požiadavky triedy A+ alebo 
vyššej energetickej účinnosti stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 665/2013. 

Dodávateľ musí o kúpe nových vysávačov podávať správy verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 
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4. KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
 

Kalkulácia nákladov na životný cyklus je metóda posúdenia celkových nákladov skupiny výrobkov alebo služby, ktoré sú predmetom skúmania. 
Zohľadňujú sa pri nej celkové obstarávacie náklady, celkové náklady na upratovanie a všetky náklady na likvidáciu akéhokoľvek vznikajúceho 
odpadu. Účelom kalkulácie nákladov na životný cyklus je odhadnúť celkové náklady alternatív projektu a vybrať možnosť, ktorou sa zabezpečí 
výrobok a/alebo služba, ktoré poskytujú najnižšie celkové náklady zlučiteľné s kvalitou a funkciou výrobku a/alebo služby. Kalkulácia nákladov na 
životný cyklus by sa mala vykonať dostatočne skoro v rámci procesu nákupu. 

Používanie kalkulácie nákladov na životný cyklus pri postupoch GPP môže pomôcť určiť najnižšie náklady pri hodnotení ponúk. Kalkulácia nákladov 
na životný cyklus môže orgánom pomôcť zohľadniť nielen obstarávacie náklady výrobku alebo služby (napr. náklady na suroviny a výrobu), ale aj iné 
náklady, ktoré spravidla musí určiť a vypočítať obstarávateľ (napr. náklady na údržbu, prevádzkové náklady, náklady na likvidáciu a recykláciu atď.). 
Tieto druhy nákladov by sa mali pripočítať k predajnej cene na dosiahnutie komplexného odhadu kalkulácie nákladov na životný cyklus výrobku alebo 
služby. 

Pri kalkulácii nákladov na životný cyklus sa okrem toho zohľadňujú vonkajšie vplyvy výrobku alebo služby na životné prostredie počas ich životného 
cyklu, keď je možné určiť peňažnú hodnotu. Použitím kalkulácie nákladov na životný cyklus sa môže dosiahnuť dôkladnejší prehľad nákladov na 
službu počas fáz jej životného cyklu, napríklad vrátane nákladov na spotrebný materiál, príslušenstvo a strojové zariadenia, ale aj nákladov na 
prevádzkovanie služby (napr. na elektrinu a vodu používané počas upratovania) a nákladov práce. 

V smernici 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní sa určujú náklady, ktoré sa majú zohľadniť pri ekonomickej analýze plánovaného nákupu. Ďalšie 
informácie k tejto problematike sa uvádzajú v technickej správe. 

Orgány verejnej moci môžu prostredníctvom zeleného verejného obstarávania poskytnúť priemyslu skutočné stimuly na vývoj ekologických 
technológií. V niektorých odvetviach služieb to môže mať osobitne významný vplyv, keďže verejní obstarávatelia ovládajú veľký podiel na trhu (napr. 
energeticky efektívne budovy, verejná doprava, správa zariadení). Ak sa zohľadnia celé náklady na životný cyklus v rámci zákazky, zeleným verejným 
obstarávaním sa môžu ušetriť peniaze a zároveň dosiahnuť menší vplyv na životné prostredie. Rozumným nákupom možno šetriť materiály a energiu, 
znížiť odpad a znečistenie a podporovať udržateľné modely správania. 
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Špecifické analýzy trhu a nákladov vykonané pre interiérové upratovacie služby vedú k týmto záverom (podrobnejšie informácie sú uvedené 
v technickej správe): 

Obmedzená dostupnosť a podrobnosť údajov – údaje na kalkuláciu nákladov na životný cyklus sú nedostatočné a na úrovni poskytovateľov neboli na účely tejto 
analýzy zistené žiadne podrobné zdroje údajov. Údaje na kalkuláciu nákladov na životný cyklus predstavovali celoštátne súhrnné údaje z obmedzeného počtu 
členských štátov EÚ (ďalšie informácie k tejto problematike sa uvádzajú v technickej správe). Žiadna z preskúmaných štúdií neobsahuje podrobnú 
analýzu nákladov na životný cyklus poskytovateľa upratovacích služieb, ale poskytujú dobrý prehľad o štruktúre nákladov v sektore. Poskytnuté 
vnútroštátne údaje umožnili porovnanie konvenčných a ekologických verzií upratovacích služieb. Premenné posudzované týmito štúdiami sa 
obmedzujú na čistiace prostriedky a niektoré príslušenstvo (napr. mopy a utierky). Ostatné aspekty upratovacích služieb sa považujú za konštanty 
(napr. mzdy a elektrické čistiace zariadenia) a medzi bežnými a ekologickými verziami sa nelíšia. Nezistili sa žiadne verejne dostupné štúdie, v ktorých 
by sa podrobnejšie riešili rôzne druhy ekologických zásahov. V jednom zdroji sa poskytli podrobné údaje o nákladoch poskytovateľa upratovacích 
služieb, ktoré však nezahŕňali porovnanie ekologickej a bežnej verzie, a zdroj pochádzal zo Spojených štátov. Vo všeobecnosti možno povedať, že je 
ťažké získať zdroje údajov na analýzu nákladov na životný cyklus z dôvodu vysokej dôvernosti finančných údajov jednotlivých poskytovateľov 
upratovacích služieb. 

Najdôležitejšími nákladmi sú mzdy zamestnancov – náklady práce predstavujú najväčší podiel z posudzovaných nákladov na upratovacie služby. To má dva 
významné dôsledky pre ekologické výrobky a postupy: 1. zmeny nemzdových nákladov budú v kontexte upratovacích služieb pravdepodobne 
nepodstatné a 2. ekologické výrobky a postupy, ktorými sa môžu znížiť náklady na zamestnancov (napr. znížením času na upratovanie), 
pravdepodobne povedú k najväčším prínosom z hľadiska nákladov. 

Náklady na „zelené“ čistiace prostriedky sú v štruktúre celkových nákladov odvetvia malé – z preskúmavaných zdrojov vyplynulo, že ekologické 
upratovacie služby sú ekonomicky výhodné. Vzhľadom na to, že náklady na zamestnancov predstavujú najväčší prvok nákladov, investovanie do 
ekologických čistiacich prostriedkov a postupov pravdepodobne nepovedie k podstatnému zvýšeniu nákladov. 

Absolútne náklady na ekologické výrobky sa v jednotlivých krajinách líšia – z preskúmavaných štúdií (podrobnejšie informácie sú uvedené v technickej správe) 
vyplýva, že cena ekologických čistiacich prostriedkov nemusí byť vyššia ako pri bežných výrobkoch, hoci ich cena sa v jednotlivých krajinách líši. Zainteresované strany 
takisto zdôraznili, že cena a dostupnosť ekologických výrobkov (vrátane čistiacich prostriedkov a príslušenstva) sa v jednotlivých krajinách výrazne 
líši. Rozdiely medzi krajinami môžu byť veľké a nemali by sa robiť zovšeobecnenia o ich nákladoch a dostupnosti. 
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Používanie „zelených“ čistiacich zariadení má početné prínosy – preskúmavané štúdie o výrobkoch z mikrovlákna (podrobnejšie informácie sú 
uvedené v technickej správe) poukazujú na zložitosť vykonávania komplexnej štúdie nákladov na životný cyklus pre upratovacie služby: náklady na 
utierky z mikrovlákna sú vyššie ako náklady na konvenčné bavlnené utierky, ale ich používaním sa výrazne zvyšuje účinnosť čistenia, pretože sa zníži 
čas čistenia, používanie čistiacich prostriedkov a negatívne účinky na zdravie zamestnancov, a môže viesť k podstatnému zníženiu nákladov. Iné druhy 
ekologických postupov upratovania, ako je napríklad poskytovanie lepšej odbornej prípravy zamestnancov, budú mať pravdepodobne mnoho 
podobných výhod a povedú k výraznému zníženiu nákladov. 

 

4.1. Dôsledky navrhovaného súboru kritérií pre náklady 
 

Novonavrhované kritériá GPP Významný rozdiel medzi ekologickým a neekologickým 
Odhadovaný význam pre náklady 
na životný cyklus upratovacích 
služieb 

Odborná príprava zamestnancov 
Významný vplyv na náklady na životný cyklus, ale ťažko sa 
vyčísľuje komplexným spôsobom 

Okolo 1 % 

Opatrenia a postupy environmentálneho 
manažérstva 

Náklady na zavedenie (návrh systému environmentálneho 
manažérstva) sú prijateľné, ale náklady na realizáciu by 
mohli byť vysoké a výhoda z hľadiska nákladov nie je 
známa. 

Náklady na zavedenie sú < 1 % 
nákladov na životný cyklus; náklady 
na realizáciu by mohli byť vysoké. 

Používanie čistiacich prostriedkov 
s menším vplyvom na životné prostredie 

Ekologické výrobky môžu byť výrazne drahšie 1 % až 3 % 

Používanie koncentrovaných neriedených 
čistiacich prostriedkov 

Neriedené čistiace prostriedky sú z dlhodobého hľadiska 
lacnejšie ako prostriedky pripravené na priame použitie 

Zníženie približne o 1 % až 3 % 
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Používanie výrobkov z mikrovlákna 
Výrobok z mikrovlákna je drahší, ale prináša významné 
úspory nákladov na životný cyklus 

Zníženie o 9 % (+1 % náklady, -
10 % časové potreby zamestnancov) 

Používanie čistiaceho príslušenstva 
s menším vplyvom na životné prostredie 

Nedostatočné údaje o trhu na vyvodenie záverov  Menej ako 1 % až 2 % 

Energetická účinnosť vysávačov Nedostatočné údaje o trhu na vyvodenie záverov  Okolo 2 %  

(podrobnejšie informácie sú uvedené v technickej správe) 

 


