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1 UVOD 
 

Merila EU za zelena javna naročila so namenjena temu, da organom javnega sektorja olajšajo nakup blaga, storitev in gradenj z zmanjšanimi vplivi na 
okolje. Uporaba meril je prostovoljna. Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu zdi to primerno, (delno ali v celoti) vključi v svojo 
razpisno dokumentacijo s čim manj urejanja. Javnim organom se svetuje, da pred objavo javnih razpisov na trgu, na katerem poslujejo, preverijo 
obstoječo ponudbo blaga, storitev in gradenj, ki jih nameravajo kupiti. V tem dokumentu so določena merila EU za zelena javna naročila za skupino 
proizvodov „storitve notranjega čiščenja“. Priloženo tehnično poročilo vsebuje vse obrazložitve za izbiro teh meril in napotila na dodatne informacije. 

Merila so razdeljena na merila za izbor, tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila in klavzule o izvedbi naročila. Obstajata dve vrsti meril: 

• osnovna merila – zasnovana so tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenega javnega naročanja z osredotočanjem na ključna področja 
okoljske učinkovitosti izdelka, namenjena pa so ohranjanju upravnih stroškov podjetij na najnižji možni ravni; 

• celovita merila – upoštevajo več vidikov ali višje stopnje okoljske učinkovitosti, tako da jih lahko uporabijo organi, ki želijo narediti korak 
naprej pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Formulacija „enako za osnovna in celovita merila“ se vstavi, če so merila identična za obe vrsti. 
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1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 

Skupina proizvodov „storitve notranjega čiščenja“ vključuje: 

• okoljsko zavedne redne storitve strokovnega notranjega čiščenja, ki se izvajajo v prostorih, kot so pisarniški prostori, sanitarni prostori, na 
primer stranišča in umivalniki, in drugi javno dostopni prostori; 

• čiščenje steklenih površin, ki jih je mogoče doseči brez uporabe kakršne koli posebne opreme ali strojev. 

Skupina proizvodov „storitve notranjega čiščenja“ ne vključuje: 

• dejavnosti razkuževanja in asanacije ter dejavnosti čiščenja, ki vključujejo uporabo biocidnih proizvodov s področja uporabe Uredbe (EU) 
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov; 

• dejavnosti čiščenja v proizvodnih obratih. 

 

Skupina proizvodov vključuje tudi okoljska merila za čistilna sredstva (glej odstavek 3.2.1), tekstilne pripomočke za čiščenje (npr. krpe, glave za 
pomivanje tal – glej odstavek 3.2.2) in druge proizvode, ki jih pogosto dobavljajo podjetja za storitve čiščenja (milo za roke, brisače iz blaga in 
papirnati proizvodi – glej odstavek 3.2.4). Javni naročniki v nekaterih primerih te proizvode kupijo neposredno in ne pri najetih službah za čiščenje. V 
teh primerih bi se morali sklicevati na okoljska merila, ki zadevajo proizvode, ki jih kupujejo. 

 

Naslednja tehnična opredelitev je navedena za lažjo uporabo meril (za podrobnosti in dodatne tehnične opredelitve glej tehnično poročilo): 

„redno“ se nanaša na storitve strokovnega čiščenja, ki se zagotavljajo vsaj enkrat na mesec, razen čiščenja steklenih površin, ki se 
obravnava kot redno, tudi če se izvaja manj pogosto (npr. vsaj enkrat na vsake tri mesece). 
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1.2 Splošna opomba o preverjanju 
 

Pri številnih merilih je predlagani način preverjanja predložitev poročil o preskusih, pri čemer so za vsako merilo navedene ustrezne metode 
preskušanja. Javni organ se odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti te rezultate preskusov. Na splošno se ne zdi potrebno od vseh ponudnikov 
zahtevati, naj že na začetku predložijo rezultate preskusov. Za zmanjšanje bremena ponudnikov in javnih organov bi ob predložitvi ponudb lahko 
zadostovala lastna izjava. Poleg tega obstajajo različne možnosti za to, če in kdaj bi bili potrebni preskusi: 

 

(a) V fazi oddaje ponudbe: 

Pri enkratnih naročilih blaga bi se lahko od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahtevalo, naj predloži ta dokaz. Če se dokaz šteje za 
zadostnega, se naročilo lahko dodeli. Če se dokaz šteje za nezadostnega ali neskladnega, bi se: 

i) kadar sredstvo za preverjanje zadeva tehnično specifikacijo, dokaz zahteval od naslednjega ponudnika z največjim številom točk, ki bi 
se nato proučil za oddajo naročila; 

ii) kadar sredstvo za preverjanje zadeva merilo za oddajo naročila, dodeljene dodatne točke odvzele, razvrstitev ponudbe pa bi se ponovno 
izračunala z vsemi zadevnimi posledicami. 

Poročilo o preskusu potrjuje, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorec proizvoda in ne proizvod, ki se dejansko dobavi v okviru naročila. 
Pri okvirnih sporazumih so okoliščine lahko drugačne. Ta scenarij je dodatno obravnavan v naslednji točki o izvedbi naročila in v dodatnih 
pojasnilih v nadaljevanju. 

 

(b) Med izvedbo naročila: 

Rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za enega ali več proizvodov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru 
pomislekov o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih začetno naročilo ni določeno. 
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Priporočljivo je, da se izrecno določijo klavzule o izvajanju naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar koli med 
izvajanjem naročila izvede naključne preskuse za preverjanje. Če rezultati takih preskusov pokažejo, da dobavljeni proizvodi ne izpolnjujejo 
meril, lahko javni naročnik naloži kazni in odpove javno naročilo. Nekateri javni organi vključujejo pogoj, da stroške preskušanja krije javni 
organ, če se po preskusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje njihove zahteve; če pa zahteve niso izpolnjene, mora stroške kriti dobavitelj. 

Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj se zahteva predložitev dokaza, odvisno od posebne zgradbe naročila: 

i) pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni proizvodi, ki jih je treba dobaviti, opredelijo ob 
dodelitvi okvirnega sporazuma in je vprašanje le, koliko enot bo potrebnih, se uporabljajo enaki dejavniki kot pri zgoraj opisanih 
enkratnih naročilih blaga; 

ii) pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, z nadaljnjimi razpisi za te predhodno izbrane 
potencialne dobavitelje morajo ponudniki v tej začetni fazi predizbora morda dokazati le, da lahko dobavijo proizvode, ki izpolnjujejo 
najmanjše zmogljivostne zahteve iz okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se dodelijo po razpisu za 
predhodno izbrane dobavitelje, se načeloma uporabljajo enaki dejavniki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če mora dobavitelj v okviru 
razpisa dokazati, da izpolnjuje dodatne zahteve. Če je rezultat razpisa odvisen le od cene, bi bilo treba proučiti možnost preverjanja v 
fazi izvajanja pogodbe. 

Opozoriti je treba tudi na možnost, da ponudniki zagotovijo preverjanje na podlagi proizvodov z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim 
okoljskim znakom tipa I (v skladu s standardom ISO 14024), ki izpolnjuje enake določene zahteve. Za take proizvode bi se moralo šteti, da 
izpolnjujejo ustrezna merila, preverjanje pa bi se zahtevalo v skladu z enakim pristopom, kot je bil določen za rezultate preskusov. 

Upoštevati je treba, da bodo v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU javni naročniki sprejeli tudi druga ustrezna dokazila. Med njimi je 
lahko tehnična dokumentacija proizvajalca, kadar zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more pridobiti v 
ustreznih rokih. To velja, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki 
jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za oddajo naročila ali pogoje za izvedbo naročila. V primeru 
sklicevanja na potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti, bodo javni naročniki za izvedbo 
preskusov sprejeli tudi potrdila/poročila o preskusih drugih enakovrednih organov za ugotavljanje skladnosti. 
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2 KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE 
 

V preglednici spodaj so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi storitev notranjega čiščenja na okolje z vidika življenjske 
dobe (za več podrobnosti glej tehnično poročilo). V preglednici je predstavljen tudi pristop EU na podlagi zelenih javnih naročil k blažitvi ali 
zmanjšanju teh vplivov. 

Ključni vplivi na okolje v življenjski dobi proizvoda  Pristop EU na podlagi zelenih javnih naročil 

• Sestava čistilnega sredstva in uporaba surovine, 
proizvodnja in konec življenjske dobe čistilnih 
sredstev ter pripomočki za čiščenje za enkratno 
uporabo 

• Poraba energije in vode pri uporabi čistilnih sredstev 
in električne opreme 

• Odvajanje odpadne vode, povezano z uporabo 
čistilnih sredstev 

• Nastajanje odpadkov (trdnih in tekočih) 

 • Od ponudnika storitev je treba zahtevati ključne kompetence ter 
uporabo ključnih ukrepov in praks okoljskega ravnanja 

• Od ponudnika storitev je treba zahtevati ustrezno in redno 
usposabljanje osebja 

• Zahtevati je treba uporabo čistilnih sredstev z zmanjšanim 
vplivom na okolje 

• Spodbujati je treba nakup koncentriranega čistilnega sredstva 
• Zahtevati je treba uporabo pripomočkov za čiščenje z zmanjšanim 

vplivom na okolje (vključno s proizvodi iz mikrovlaken) 
• Zahtevati je treba uporabo energijsko učinkovite električne 

opreme za čiščenje (vključno s sesalniki) 
• Zahtevati je treba dobavo potrošnega blaga z zmanjšanim vplivom 

na okolje 
Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Podrobne informacije o storitvah notranjega čiščenja, vključno z informacijami o povezani zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot 
dokazi, so navedene v tehničnem poročilu. 
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3 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA STORITVE NOTRANJEGA ČIŠČENJA 
 

3.1 Predmet urejanja in merila za izbor 
 

PREDMET UREJANJA 

Izvajanje storitev čiščenja z zmanjšanim vplivom na okolje 

Osnovna merila Celovita merila 

MERILA ZA IZBOR 
Merila za izbor 1: kompetence ponudnika 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Ponudnik mora imeti ustrezne kompetence in izkušnje v zvezi z izvajanjem okoljsko zavednih storitev notranjega čiščenja, ki vključujejo vsaj: 

• uporabo čistilnih sredstev z znakom EU za okolje za čiščenje trdih površin ali z drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s 
standardom EN ISO 14024, ki so nacionalno ali regionalno uradno priznani v državah članicah, za najmanj 50 % nalog čiščenja v okviru 
naročila; 

• usposabljanje osebja, ki ga opravijo notranji ali zunanji izvajalci usposabljanja in ki zajema okoljske vidike, kot so pravilno razredčevanje in 
odmerjanje čistilnih sredstev, odvajanje odpadne vode in razvrščanje odpadkov. 

 
Preverjanje: 
Dokazila v obliki informacij in priporočil v okviru zadevnih naročil, izvedenih v preteklih petih letih, ki so vključevala navedene elemente. To je 
treba podpreti z evidencami o dejavnostih usposabljanja osebja, v katerih so navedena zajeta področja. 

Za podjetje, ki mu je bil podeljen znak EU za okolje za storitve notranjega čiščenja ali drug ustrezen okoljski znak tipa I v skladu s standardom 
EN ISO 14024, ki je nacionalno ali regionalno uradno priznan v državah članicah, se bo štelo, da izpolnjuje zahteve. 
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3.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo naročila 
 

3.2.1 Čistilna sredstva 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
Tehnične specifikacije 1.1: uporaba čistilnih sredstev z znakom za 
okolje 

Možnost A (lažje preveriti med izvajanjem naročila) 
Naslednje vrste čistilnih sredstev [seznam čistilnih sredstev opredeli 
naročnik – na primer univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore], 
ki se bodo uporabila pri opravljanju nalog v okviru naročila, morajo 
izpolnjevati merili 1 in 4 znaka EU za okolje, ki se podeli čistilom za 
čiščenje trdih površin1, o strupenosti za vodne organizme oziroma 
izključenih ali omejenih snoveh. 
 
Možnost B (preverjanje med izvajanjem naročila je bolj zapleteno) 
Vsaj A %a) vseh čistilnih sredstev glede na količino ob nakupu, ki se 
bodo uporabila pri opravljanju nalog v okviru naročila, mora izpolnjevati 
merili 1 in 4 znaka EU za okolje, ki se podeli čistilom za čiščenje trdih 
površin1, o strupenosti za vodne organizme oziroma izključenih in 

Tehnične specifikacije 1.1: uporaba čistilnih sredstev z znakom za 
okolje 

Vsa čistilna sredstva, ki se bodo uporabila pri opravljanju nalog v okviru 
naročila, morajo izpolnjevati merili 1 in 4 znaka EU za okolje, ki se 
podeli čistilom za čiščenje trdih površin1, o strupenosti za vodne 
organizme oziroma izključenih ali omejenih snoveh. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam čistilnih sredstev, ki se bodo uporabila 
pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. Za proizvode z znakom EU za okolje, ki se podeli 
čistilom za čiščenje trdih površin1, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 

                                                           
1 UL L 180, 12.7.2017, str. 45–62; SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1217 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje čistilom za čiščenje trdih površin. Merila so na voljo na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=SL. 
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omejenih snoveh. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam čistilnih sredstev, ki se bodo uporabila pri 
izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo izpolnjevanje 
zahtev. Za proizvode z znakom EU za okolje, ki se podeli čistilom 
za čiščenje trdih površin1, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 
 Tehnične specifikacije 1.2: uporaba koncentriranih, nerazredčenih 

čistilnih sredstev 

Možnost A (lažje preveriti med izvajanjem naročila) 
Naslednja čistilna sredstva [seznam čistilnih sredstev opredeli naročnik 
– na primer univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore], ki se 
bodo uporabila pri opravljanju nalog v okviru naročila, morajo imeti 
razmerje za redčenje vsaj 1 : 80. 
 
Možnost B (preverjanje med izvajanjem naročila je bolj zapleteno) 
Vsaj B %a) vseh čistilnih sredstev glede na količino ob nakupu, ki se 
bodo uporabila pri opravljanju nalog v okviru naročila, mora imeti 
razmerje za redčenje vsaj 1 : 80. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam čistilnih sredstev, ki se bodo uporabila 
pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. 

Za vsak proizvod predloži dokumentacijo o razmerju za redčenje 
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(varnostne liste, navodila za uporabo ali druga ustrezna dokazila). Če se 
za proizvod lahko uporabi več razmerij za redčenje, je treba predložiti 
najpogosteje uporabljeno razmerje, kakor je utemeljeno v notranjih 
navodilih za osebje. Za proizvode, pripravljene za uporabo, je treba 
razmerje za redčenje označiti z 1. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 
Merila za oddajo naročila 1.1: uporaba čistilnih sredstev z znakom 
za okolje 

Uporablja se le v zvezi s tehničnimi specifikacijami 1.1 – možnost B 
Točke bodo sorazmerno dodeljene ponudbam, pri katerih mora več kot 
A %a) vseh čistilnih sredstev glede na količino ob nakupu, ki se bodo 
uporabila pri opravljanju nalog v okviru naročila, izpolnjevati merili 1 
in 4 znaka EU za okolje, ki se podeli čistilom za čiščenje trdih površin1, 
o strupenosti za vodne organizme oziroma izključenih ali omejenih 
snoveh. 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam čistilnih sredstev, ki se bodo uporabila 
pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. Za proizvode z znakom EU za okolje, ki se podeli 
čistilom za čiščenje trdih površin1, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 

 

Merila za oddajo naročila 1.2: uporaba koncentriranih, 
nerazredčenih čistilnih sredstev 

Točke bodo ponudbam dodeljene sorazmerno z deležem vseh čistilnih 
sredstev glede na količino ob nakupu, ki se bodo uporabila pri 
opravljanju nalog v okviru naročila, z razmerjem za redčenje vsaj 1 : 80. 
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Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam čistilnih sredstev, ki se bodo uporabila 
pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. 

Za vsak proizvod predloži dokumentacijo o razmerju za redčenje 
(varnostne liste, navodila za uporabo ali druga ustrezna dokazila). Če se 
za proizvod lahko uporabi več razmerij za redčenje, je treba predložiti 
najpogosteje uporabljeno razmerje, kot je utemeljeno v notranjih 
navodilih za osebje. Za proizvode, pripravljene za uporabo, je treba 
razmerje za redčenje označiti z 1. 

Pojasnila 
Priporočene vrednosti za (A %) – uporaba čistilnih sredstev z znakom za okolje 

Od 50 do 70 % vseh čistilnih sredstev glede na količino ob nakupu, ki se bodo uporabila pri izvedbi naročila, izpolnjuje merili znaka EU za okolje, 
ki se podeli čistilom za čiščenje trdih površin, o strupenosti za vodne organizme oziroma izključenih ali omejenih snoveh. 

Priporočene vrednosti za (B %) – uporaba koncentriranih, nerazredčenih čistilnih sredstev 

Od 30 do 50 % vseh čistilnih sredstev glede na količino ob nakupu, ki se bodo uporabila pri izvedbi naročila, ima razmerje za redčenje vsaj 1 : 80. 

Opomba: Izjeme so mogoče, če imajo organi posebne zahteve glede čiščenja in čistilna sredstva sama po sebi ne morejo izpolnjevati meril. Izvzetje 
iz zahtev se lahko odobri, če je mogoče dokazati, da proizvodi niso na voljo na trgu. 

a) A in B predstavljata prag, ki ga določi javni naročnik (tehnične specifikacije in merila za oddajo naročila). Priporočila glede vrednosti so navedena v pojasnilih. 
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3.2.2 Tekstilni pripomočki za čiščenje 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Tehnične specifikacije 2.1: uporaba proizvodov iz mikrovlaken 

Vsaj C %b) vseh tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za 
pomivanje tal), ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru 
naročila, mora biti izdelanih iz mikrovlaken. 
Za vzdrževanje proizvoda je treba priložiti listino s tehničnimi podatki z 
navodili za uporabo in pranje proizvoda. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam tekstilnih pripomočkov za čiščenje, ki 
se bodo uporabili pri izvajanju naročila, pri čemer izrecno navede 
proizvode, ki so izdelani iz mikrovlaken in katerih listina s tehničnimi 
podatki vsebuje navodila za vzdrževanje. 

Tehnične specifikacije 2.1: uporaba proizvodov iz mikrovlaken in 
pripomočkov za čiščenje z znakom za okolje 

Vsi tekstilni pripomočki za čiščenje (npr. krpe, glave za pomivanje tal), 
ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru naročila, morajo biti 
izdelani iz mikrovlaken ali izpolnjevati zahteve v zvezi z znakom EU za 
okolje za tekstilne izdelke.2 
Za vzdrževanje proizvoda je treba priložiti listino s tehničnimi podatki z 
navodili za uporabo in pranje proizvoda. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam tekstilnih pripomočkov za čiščenje, ki 
se bodo uporabili pri izvajanju naročila, pri čemer izrecno navede 
proizvode, ki so izdelani iz mikrovlaken ali ki jim je bil podeljen 
znak EU za okolje za tekstilne izdelke2 in katerih listina s tehničnimi 
podatki vsebuje navodila za vzdrževanje. 

 Tehnične specifikacije 2.2: uporaba pripomočkov za čiščenje z 
znakom za okolje 

Vsaj D %b) vseh tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za 

                                                           
2 UL L 174, 13.6.2014, str. 45–83; SKLEP KOMISIJE z dne 5. junija 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje tekstilnim izdelkom. Merila so na voljo na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=SL. 
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pomivanje tal), ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru 
naročila, mora izpolnjevati tehnične zahteve v zvezi z znakom EU za 
okolje za tekstilne izdelke2. 
Za vzdrževanje proizvoda je treba priložiti listino s tehničnimi podatki z 
navodili za uporabo in pranje proizvoda. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam tekstilnih pripomočkov za čiščenje, ki 
se bodo uporabili pri izvajanju naročila, in zagotoviti dokumentacijo, ki 
dokazuje njihovo izpolnjevanje zahtev. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za tekstilne 
izdelke2 ali enakovreden znak in katerih listina s tehničnimi podatki 
vsebuje navodila za vzdrževanje, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 
Merila za oddajo naročila 2.1: uporaba proizvodov iz mikrovlaken 

Točke bodo sorazmerno dodeljene ponudbam, pri katerih mora biti več 
kot C %b) vseh tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za 
pomivanje tal), ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru 
naročila, izdelanih iz mikrovlaken. 
Za vzdrževanje proizvoda je treba priložiti listino s tehničnimi podatki z 
navodili za uporabo in pranje proizvoda. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam tekstilnih pripomočkov za čiščenje, ki 
se bodo uporabili pri izvajanju naročila, pri čemer izrecno navede 
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proizvode, ki so izdelani iz mikrovlaken in katerih listina s tehničnimi 
podatki vsebuje navodila za vzdrževanje. 
 
 
 
Merila za oddajo naročila 2.2: uporaba pripomočkov za čiščenje z 
znakom za okolje 

Točke bodo sorazmerno dodeljene ponudbam, pri katerih delež vseh 
tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za pomivanje tal), ki 
se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru naročila, izpolnjuje 
tehnične zahteve v zvezi z znakom EU za okolje za tekstilne izdelke2. 
Za vzdrževanje proizvoda je treba priložiti listino s tehničnimi podatki z 
navodili za uporabo in pranje proizvoda. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam tekstilnih pripomočkov za čiščenje, ki 
se bodo uporabili pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje 
njihovo izpolnjevanje zahtev. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za tekstilne 
izdelke2 in katerih listina s tehničnimi podatki vsebuje navodila za 
vzdrževanje, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 

Merila za oddajo naročila 2.2: uporaba pripomočkov za čiščenje z 
znakom za okolje 

Točke bodo sorazmerno dodeljene ponudbam, pri katerih več kot D %1) 
vseh tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za pomivanje 
tal), ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru naročila, 
izpolnjuje tehnične zahteve v zvezi z znakom EU za okolje za tekstilne 
izdelke2. 
Za vzdrževanje proizvoda je treba priložiti listino s tehničnimi podatki z 
navodili za uporabo in pranje proizvoda. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam tekstilnih pripomočkov za čiščenje, ki 
se bodo uporabili pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje 
njihovo izpolnjevanje zahtev. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za tekstilne 
izdelke2 in katerih listina s tehničnimi podatki vsebuje navodila za 
vzdrževanje, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 

Pojasnila 
Priporočene vrednosti za (C %) – uporaba proizvodov iz mikrovlaken 
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Od 50 do 75 % vseh tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za pomivanje tal), ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru 
naročila, mora biti izdelanih iz mikrovlaken. 

 

Priporočene prednosti za (D %) – uporaba pripomočkov za čiščenje z znakom za okolje 

Od 20 do 50 % vseh tekstilnih pripomočkov za čiščenje (npr. krpe, glave za pomivanje tal), ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru 
naročila, mora izpolnjevati zahteve v zvezi z znakom EU za okolje za tekstilne izdelke. 

 

Opomba: Naročnik bo moral določiti, kako se bo delež ocenil – ali glede na število tekstilnih pripomočkov ali grede na vrednost. 

Izjeme so mogoče, če imajo organi posebne zahteve glede čiščenja. 

Izvzetje iz zahtev se lahko odobri, če se dokaže, da proizvodi niso na voljo na trgu. 

b) C in D predstavljata prag, ki ga določi javni naročnik (tehnične specifikacije in merila za oddajo naročila). Priporočila glede vrednosti so navedena v pojasnilih. 

 

3.2.3 Ukrepi in prakse okoljskega ravnanja 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
Tehnične specifikacije 3: ukrepi in prakse okoljskega ravnanja 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

Ponudnik mora vzpostaviti operativne postopke, ki se bodo uporabljali med izvedbo naročila, in sicer za: 
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1. spremljanje in evidentiranje kazalnikov, ki morajo biti določeni v ponudbi. Najmanjša pogostost spremljanja, ki se zahteva, je vsaj en 
reprezentativni dan vsake štiri mesece, zajeti pa mora naslednje kazalnike: 

• količina uporabljenih čistilnih sredstev (pri čemer mora biti navedeno, ali imajo znak za okolje, in njihovo razmerje za redčenje, če je to 
ustrezno); 

• uporabljeni pripomočki za čiščenje (vrsta in ali so za večkratno uporabo); 
• količina vode, porabljene pri nalogah čiščenja, in lokacija odvajanja vode; 

• uporabljena električna oprema (pri čemer se navede energijski razred) in trajanje uporabe; 
• količina trdnih odpadkov, nastalih pri nalogah čiščenja in razvrščanju; 

2. zmanjšanje vplivov na okolje, povezanih s kazalniki, ki se spremljajo in evidentirajo v skladu s točko 1, da bi se dosegel opredeljeni cilj. Pri 
postopkih je treba obravnavati zlasti naslednje vidike za: 

• čim večje zmanjšanje uporabe čistilnih sredstev; 
• povečanje uporabe čistilnih sredstev z znakom za okolje; 

• zmanjšanje uporabe pripomočkov za čiščenje za enkratno uporabo; 
• zmanjšanje porabe vode; 
• izboljšanje energijskega razreda uporabljene električne opreme; 

• zmanjšanje količine trdnih odpadkov, nastalih pri nalogah čiščenja, in povečanje razvrščanja/recikliranja odpadkov; 

3. ocenjevanje izvajanja točk 1 in 2 na podlagi sledenja kakršnim koli spremembam kazalnikov in izvajanja postopkov; 

4. v primeru odstopanj sprejetje potrebnih ukrepov za odpravo teh odstopanj in njihovo preprečevanje v prihodnosti, če je mogoče; 

5. pripravo letnega poročila o spremembah teh kazalnikov. 

 

Preverjanje: 
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Ponudnik mora predložiti pisni opis postopka za: 
1. spremljanje in evidentiranje kazalnikov iz oddelka (1) vsaj vsaka dva meseca; priložiti mora tudi opis ukrepov, ki bodo sprejeti za zmanjšanje 
vpliva kazalnikov iz oddelka (1) na okolje, in v skladu z merili iz oddelka (2); 
2. zagotovitev izvajanja operativnih postopkov; 
3. odpravo odstopanj, ugotovljenih pri oceni, in njihovo preprečitev v prihodnosti, če je mogoče. 
Za sisteme ravnanja z okoljem, certificirane na podlagi standarda ISO 14001 ali registrirane v skladu s Sistemom EU za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS)3, in za storitve z znakom EU za okolje za storitve notranjega čiščenja se šteje, da izpolnjujejo zahteve, če upoštevajo zahtevo glede 
poročanja in cilj zmanjšanja vpliva na okolje. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 
Merila za oddajo naročila 3: sistemi ravnanja z okoljem 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

Točke se dodelijo sorazmerno glede na kakovost sistema ravnanja z okoljem, ki naj bi ga ponudniki zagotovili za izvajanje naročila. 

Pri ocenjevanju je treba upoštevati naslednje: 

 

a) opredelitev pomembnih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov (na podlagi njihovega vpliva na okolje) ter opredelitev ustreznih 
ukrepov za zmanjšanje njihovega vpliva; 

b) natančen akcijski program, ki zagotavlja, da se ukrepi ustrezno uporabljajo glede na izvedene storitve. V akcijskem programu je treba 
določiti tudi cilje okoljske uspešnosti v zvezi z opredeljenimi okoljskimi vidiki (npr. zmanjšanje količine uporabljenih čistilnih sredstev); 

c) notranje vrednotenje, ki se izvede vsako leto in omogoča preverjanje uspešnosti organizacije pri doseganju ciljev iz akcijskega programa. 
Upravni odbor organizacije na podlagi rezultatov vrednotenja posodablja okoljski akcijski program (cilje in ukrepe) in tako stalno izboljšuje 
svojo uspešnost; 

                                                           
3 Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (UL L 342, 22.12.2009, str. 1). 
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d) oceno tretje stranke, ki jo opravi organ za ugotavljanje skladnosti, tj. organ, ki je v skladu z zakonodajo EU ali mednarodnimi standardi 
akreditiran ali licenciran za ugotavljanje skladnosti sistemov ravnanja z okoljem; 

e) zmožnost predložitve dokazil ali dokumentov, ki jih preveri tretja stranka in ki potrjujejo, da ni dokazov o kršenju zakonskih zahtev v zvezi 
z okoljem; 

f) zavezo stalnemu izboljševanju okoljske uspešnosti opredeljenih okoljskih vidikov, zlasti z rednim spremljanjem in javno dostopnimi poročili 
o okoljski uspešnosti organizacije. Okoljsko uspešnost bi bilo treba oceniti na podlagi splošnih in sektorskih kazalnikov, ki se osredotočajo 
na ključna okoljska področja. Okoljski kazalniki bi morali zagotoviti, da so informacije ustrezne in primerljive, organizaciji pa bi morali 
omogočati primerjavo njene okoljske uspešnosti v različnih obdobjih poročanja in z okoljsko uspešnostjo drugih organizacij ali s sektorskimi 
merili uspešnosti; 

g) obvezno objavo okoljske izjave vsaj vsaka štiri leta, ki jo potrdi okoljski preveritelj kot tretja stranka ter ki vključuje opis: 
• strukture in dejavnosti organizacije; 
• okoljske politike in sistema okoljskega ravnanja; 
• okoljskih vidikov in vplivov na okolje; 
• okoljskega programa, vključno z ukrepi in cilji; 
• okoljske uspešnosti in izpolnjevanja veljavnih zakonskih zahtev v zvezi z okoljem; 

h) dejavno udeležbo uslužbencev, vključno s sodelovanjem posameznih zaposlenih in njihovih predstavnikov ter njihovim obveščanjem. To 
vključuje udeležbo zaposlenih v procesu stalnega izboljševanja okoljske uspešnosti organizacije s sodelovanjem pri vseh korakih sistema 
okoljskega ravnanja. 

 
Preverjanje: 

Ponudnik mora predložiti opis ukrepov za zagotovitev izpolnjevanja zgoraj navedenih zahtev. 

Za sisteme okoljskega ravnanja, certificirane na podlagi standarda ISO 14001, se šteje, da izpolnjujejo točke (a), (b), (c) in (d). Za sisteme 
okoljskega ravnanja, registrirane v okviru sistema EMAS, se šteje, da izpolnjujejo vse zgoraj navedene točke. 
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3.2.4 Potrošno blago 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
(naslednja merila se uporabljajo le, če naročnik zahteva, da se v okviru ponudbe zagotovi potrošno blago) 

Tehnične specifikacije 4.1: milo za roke 

Vsaj E %c) vseh mil za roke glede na količino ob nakupu, ki jih ponudnik v okviru naročila zagotovi naročniku, mora izpolnjevati tehnične zahteve 
za podelitev znaka EU za okolje za kozmetične proizvode, ki se izperejo4. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam mil za roke, ki bodo v okviru naročila zagotovljena naročniku, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. Za proizvode z znakom EU za okolje, ki se podeli kozmetičnim proizvodom, ki se izperejo4, se bo štelo, da izpolnjujejo 
zahteve. 
Tehnične specifikacije 4.2: brisače iz blaga 

Vsaj F %c) vseh zvitkov brisač iz blaga, izraženih v številu zvitkov, ki jih ponudnik v okviru naročila zagotovi naročniku, mora izpolnjevati tehnične 
zahteve za podelitev znaka EU za okolje za tekstilne izdelke2. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam proizvodov, ki bodo v okviru naročila zagotovljeni naročniku, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. Za proizvode z znakom EU za okolje, ki se podeli tekstilnim izdelkom2, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve. 

                                                           
4 UL L 354, 11.12.2014, str. 47–61; SKLEP KOMISIJE z dne 9. decembra 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za kozmetične proizvode, ki se izperejo. Merila so na voljo na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=SL. 
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Tehnične specifikacije 4.3: proizvodi iz tissue papirja za higienske namene uporabe 

Vsi proizvodi iz tissue papirja za higienske namene uporabe, ki jih ponudnik v okviru naročila zagotovi naročniku, morajo izpolnjevati zahteve za 
[okoljski znak tipa I v skladu s standardom EN ISO 14024, ki ga določi naročnik]5. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam proizvodov, ki bodo v okviru naročila zagotovljeni naročniku, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo 
izpolnjevanje zahtev. 

Pojasnila 
Priporočene vrednosti za (E %) – milo za roke 

70 % vseh mil za roke glede na količino ob nakupu, ki jih ponudnik v okviru naročila zagotovi naročniku, mora izpolnjevati zahteve za podelitev 
znaka EU za okolje za kozmetične proizvode, ki se izperejo4. 

Priporočene vrednosti za (F %) – brisače iz blaga 

Od 50 do 75 % vseh zvitkov brisač iz blaga, izraženih v številu zvitkov, ki jih ponudnik v okviru naročila zagotovi naročniku, mora izpolnjevati 
zahteve za podelitev znaka EU za okolje za tekstilne izdelke2. 

 

Opomba: Naročnik bo moral določiti, kako se bo delež ocenil, npr. glede na količino ali vrednost. 

Izjeme so mogoče, če imajo organi posebne zahteve glede čiščenja. 

Izvzetje iz zahtev se lahko odobri, če proizvodi niso na voljo na trgu. 

c) E in F predstavljata prag, ki ga določi javni naročnik (tehnične specifikacije in merila za oddajo naročila). Priporočila glede vrednosti so navedena v pojasnilih. 

                                                           
5 Merila za podelitev znaka EU za okolje proizvodom iz tissue papirja za higienske namene uporabe se trenutno pregledujejo; revidirana različica bo predvidoma objavljena do konca leta 2018. 
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3.2.5 Energijska učinkovitost sesalnikov 
Osnovna merila Celovita merila 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

Merila za oddajo naročila 4: energijska učinkovitost sesalnikov 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

Točke bodo sorazmerno dodeljene ponudbam, pri katerih delež vseh sesalnikov, ki se bodo uporabili pri opravljanju nalog v okviru naročila, ob 
nakupu ustreza vsaj naslednjima razredoma energijske učinkovitosti iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 665/2013: 

• razredu A za sesalnike, kupljene pred 1. septembrom 2017; 
• razredu A+ za sesalnike, kupljene po 1. septembru 2017. 

 
Preverjanje: 
Ponudnik mora predložiti seznam sesalnikov, ki se bodo uporabili pri izvajanju naročila, in dokumentacijo, ki dokazuje njihovo izpolnjevanje 
zahtev. 
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3.3 Klavzule o izvedbi naročila 
 

3.3.1 Čistilna sredstva in njihova uporaba 
Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 
Klavzule o izvedbi naročila 1.1: uporabljena čistilna sredstva in pripomočki 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

V času izvajanja naročila mora izvajalec dokumentirati naslednje vidike in o njih vsaj dvakrat letno poročati naročniku: 
1. vrsto, razmerje za redčenje in količino ob nakupu za čistilna sredstva, uporabljena pri opravljanju storitev čiščenja, pri čemer navede, kateri 
proizvodi izpolnjujejo zahteve iz tehničnih specifikacij 1.1 ali 1.2 oziroma meril za oddajo naročila 1.1 ali 1.2, kot je ustrezno; 
2. vrsto in količino pripomočkov za čiščenje, uporabljenih pri opravljanju storitev čiščenja, pri čemer navede, kateri proizvodi izpolnjujejo zahteve 
iz tehničnih specifikacij 2.1 ali 2.2 oziroma meril za oddajo naročila 2.1 ali 2.2, kot je ustrezno. 

Naročnik lahko določi pravila za uporabo kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev. 

Klavzule o izvedbi naročila 1.2: odmerjanje čistilnih sredstev 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

Izvajalec mora dati čistilnemu osebju na voljo ustrezno opremo za odmerjanje in razredčevanje uporabljenih čistilnih sredstev (npr. avtomati, 
čaše/pokrovčki za odmerjanje, ročne črpalke, razpršilniki) ter ustrezna navodila za pravilno odmerjanje in razredčevanje, bodisi na lokaciji čiščenja 
bodisi v prostorih izvajalca. 

Naročnik lahko določi pravila za uporabo kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev. 
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3.3.2 Usposabljanje osebja 
Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 

Klavzule o izvedbi naročila 2: usposabljanje osebja 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

V času izvajanja naročila mora izvajalec nuditi interni program za usposabljanje osebja ali osebju zagotoviti možnost udeležbe na zunanjem 
programu usposabljanja, ki vključuje v nadaljevanju navedene teme, če so povezane z nalogami, ki jih osebje opravlja v okviru naročila: 
 
Čistilna sredstva: 

– osebje mora biti poučeno glede uporabe pravilnega odmerka proizvoda za vsako nalogo čiščenja; 

– osebje mora biti poučeno glede uporabe pravilnega razmerja za redčenje za nerazredčena čistilna sredstva in glede uporabe ustrezne opreme za 
odmerjanje; 

– osebje mora biti poučeno glede ustreznega shranjevanja čistilnih sredstev; 

– usposabljanje mora vključevati zmanjšanje obsega uporabe čistilnih sredstev, da bi se zmanjšalo tveganje pretirane uporabe in zlorabe čistilnih 
sredstev. 

Varčevanje z energijo: 

– osebje mora biti poučeno glede uporabe neogrevane vode za redčenje proizvodov, razen če proizvajalec proizvoda ni navedel drugače; 

– kadar je to ustrezno, mora biti osebje poučeno glede uporabe ustreznega cikla in temperature pri industrijskih in gospodinjskih pralnih strojih; 
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– kadar je to ustrezno, mora biti osebje poučeno, da je treba po opravljenih nalogah ugasniti luči. 

Varčevanje z vodo: 

– osebje mora biti poučeno glede uporabe proizvodov iz mikrovlaken, kadar je to ustrezno, da se čim bolj zmanjša poraba vode in čistilnih sredstev. 

Odpadki: 

– osebje mora biti poučeno glede uporabe trajnih čistilnih pripomočkov za večkratno uporabo in čim manjšo uporabo čistilne opreme za enkratno 
uporabo (npr. rokavice), kadar to ne ogroža varnosti osebja in ne krši higienskih zahtev; 

– osebje mora biti poučeno glede pravilnega odvajanja odpadnih vod; 

– osebje se mora udeležiti posebnega usposabljanja o razvrščanju kakršnih koli odpadkov, ki nastanejo pri dejavnostih čiščenja. Usposabljanje mora 
vključevati ravnanje s trdnimi odpadki v prostorih podjetja in na lokacijah čiščenja. 

Zdravje in varnost: 

– osebje mora biti seznanjeno z vprašanji glede zdravja, varnosti in okolja, povezanimi z nalogami čiščenja, ter spodbujeno k sprejemanju dobrih 
praks. To vključuje informacije o: 

• varnostnih listih in ravnanju s kemikalijami; 

• ergonomiji in veljavni nacionalni zakonodaji na področju zdravja in varnosti pri delu; 

• odstranjevanju, čiščenju in shranjevanju rokavic za večkratno uporabo (kadar je to ustrezno) ter 

• varnosti v cestnem prometu in okolju prijazni vožnji (uporablja se za vlagatelje z osebjem, odgovornim za vožnjo v okviru zagotavljanja 
storitve čiščenja). 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da se vsi novi uslužbenci (stalni in začasni), ki v okviru naročila opravljajo naloge čiščenja, v šestih tednih od začetka 
zaposlitve udeležijo ustreznega usposabljanja. Vsi uslužbenci, ki v okviru naročila opravljajo naloge, morajo biti vsaj enkrat letno seznanjeni z 
najnovejšimi informacijami o vseh vidikih, navedenih v merilu. To nadaljnje usposabljanje ne pomeni nujno ponovne izvedbe začetnega 
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usposabljanja, vendar pa mora zajeti vsa navedena okoljska vprašanja in zagotoviti, da se ustrezni člani osebja v celoti zavedajo svojih 
odgovornosti. 

Izvajalec mora naročniku poročati o izvedenih usposabljanjih. 

Naročnik lahko določi pravila za uporabo kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev. 

 

Pojasnila 
Priporočene vrednosti 

Za stalno in začasno osebje z več kot enoletnimi pogodbami: 16 ur začetnega usposabljanja in 8 ur usposabljanja v okviru letnih novosti. 

Za začasno osebje z največ enoletnimi pogodbami: 8 ur začetnega usposabljanja. 

Trajanje usposabljanja je mogoče prilagoditi potrebam in pogojem razpisnih ponudb. 

 

3.3.3 Ukrepi in prakse okoljskega ravnanja 
Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 
Klavzule o izvedbi naročila 3: ukrepi in prakse okoljskega ravnanja 

(enako za osnovna in celovita merila) 

V času izvajanja naročila mora izvajalec dokumentirati in poročati o: 
– rezultatih spremljanja kazalnikov in 
– rezultatih vrednotenja ter ukrepih za odpravljanje in preprečevanje, kadar je ustrezno, v skladu s pisnimi postopki za preverjanje tehničnih 
specifikacij 3. 
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Naročniku je treba omogočiti dostop do teh poročil za namene preverjanja. 

Naročnik lahko določi pravila za uporabo kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev. 

 

3.3.4 Potrošno blago 
Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 
(naslednja merila se uporabljajo le, če naročnik zahteva, da se v okviru ponudbe zagotovi potrošno blago) 

Klavzule o izvedbi naročila 4: potrošno blago 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

V času izvajanja naročila mora izvajalec dokumentirati vrsto in količino potrošnega blaga, zagotovljenega v okviru tehničnih specifikacij 4.1, 4.2 
in 4.3, ter o tem vsaj dvakrat letno poročati naročniku, če je ustrezno. 
Naročnik lahko določi pravila za uporabo kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev. 
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3.3.5 Nakup novih sesalnikov 
Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 

Klavzule o izvedbi naročila 5: nakup novih sesalnikov 

(enako za osnovna in celovita merila) 

 

Vsi novi sesalniki, ki jih je izvajalec kupil za opravljanje nalog v okviru naročila, morajo ob nakupu ustrezati razredu A+ ali višjemu razredu 
energijske učinkovitosti v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 665/2013. 

Izvajalec mora naročniku poročati o nakupu novih sesalnikov. 

Naročnik lahko določi pravila za uporabo kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev. 
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4 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 
 

Izračun stroškov v življenjski dobi je metoda za oceno skupnih stroškov obravnavane skupine proizvodov ali storitve. Pri izračunu se upoštevajo vsi 
nakupni stroški, skupni stroški čiščenja in vsi stroški odstranjevanja kakršnih koli nastalih odpadkov. Namen izračuna stroškov v življenjski dobi je 
oceniti skupne stroške drugih možnih projektov in izbrati možnost, ki zagotavlja proizvod in/ali storitev z najnižjimi skupnimi stroški glede na 
kakovost in funkcijo proizvoda in/ali storitve. Izračun je treba opraviti na začetku postopka nakupa. 

Z uporabo izračuna stroškov v življenjski dobi pri postopkih zelenih javnih naročil se lahko določijo najnižji stroški za namen ocene ponudb. 
Pravzaprav lahko organi na podlagi tega izračuna poleg nabavnih stroškov proizvoda ali storitve (npr. stroški surovin in proizvodni stroški) upoštevajo 
tudi druge stroške, ki jih mora po navadi določiti in izračunati kupec (npr. stroški vzdrževanja, tekoči stroški poslovanja, stroški odstranjevanja in 
recikliranja odpadkov itd.). Tovrstne stroške bi bilo treba vključiti v prodajno ceno za zagotovitev celovite ocene stroškov v življenjski dobi proizvoda 
ali storitve. 

Izračun stroškov v življenjski dobi upošteva tudi zunanje vplive proizvoda ali storitve na okolje v življenjski dobi, kadar je mogoče določiti denarno 
vrednost. Ta izračun lahko zagotovi temeljitejši pregled stroškov storitve v fazah njene življenjske dobe, vključno s stroški dobave, pripomočkov in 
strojev ter tudi stroški opravljanja storitve (npr. poraba električne energije in vode med čiščenjem) in stroški dela. 

V Direktivi 2014/24/EU o javnem naročanju so določeni stroški, ki jih je treba upoštevati pri ekonomski analizi nakupa, ki se bo izvedel. Nadaljnje 
informacije v zvezi s tem so na voljo v tehničnem poročilu. 

Z zelenimi javnimi naročili lahko javni organi industriji zagotovijo resnične spodbude za razvoj zelenih tehnologij. V nekaterih storitvenih sektorjih je 
učinek lahko zlasti velik, saj javni naročniki obvladujejo velik del trga (npr. energijsko učinkovite stavbe, javni prevoz, upravljanje objektov). Če se 
upoštevajo stroški celotne življenjske dobe naročila, se lahko z zelenimi javnimi naročili prihrani denar, poleg tega pa ta naročila manj vplivajo na 
okolje. S pametnim nakupom se lahko prihranijo materiali in energija, zmanjšata se količina odpadkov in onesnaževanje ter se spodbudijo trajnostni 
vedenjski vzorci. 

Na podlagi specifične analize trga in stroškov, izvedene za storitve notranjega čiščenja, so bili oblikovani naslednji sklepi (več podrobnosti v zvezi s 
tem je na voljo v tehničnem poročilu): 
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Omejena razpoložljivost in podrobnost podatkov – podatki o stroških v življenjski dobi so pičli in na ravni ponudnika za to analizo niso bili 
opredeljeni nobeni podrobni viri podatkov. Opredeljeni podatki o stroških v življenjski dobi so bili nacionalni zbirni podatki iz manjšega števila držav 
članic EU (nadaljnje informacije v zvezi s tem so na voljo v tehničnem poročilu). Nobena od pregledanih študij ne vsebuje podrobne analize stroškov v 
življenjski dobi za ponudnika storitev čiščenja, zagotavljajo pa dober vpogled v stroškovno strukturo sektorja. Predloženi nacionalni podatki so 
omogočili primerjavo med konvencionalnimi in zelenimi različicami storitev čiščenja. Spremenljivke, obravnavane v teh študijah, so omejene na 
čistilna sredstva in nekatere pripomočke (npr. gobe za pomivanje tal in krpe). Drugi vidiki storitev čiščenja se štejejo za konstante (npr. plače in 
električna oprema za čiščenje) ter so pri konvencionalnih in zelenih različicah enaki. Opredeljene niso bile nobene druge javno dostopne študije, ki 
zagotavljajo celovitejšo pokritost različnih vrst zelenih intervencij. Eden od virov je vključeval podrobne podatke o stroških ponudnika storitev 
čiščenja, ni pa zajemal primerjave zelene in konvencionalne različice ter je obravnaval ponudnika iz Združenih držav. Na splošno je zelo težko 
pridobiti vire podatkov za analizo stroškov v življenjski dobi, saj so finančni podatki o posameznem ponudniku storitev čiščenja zelo zaupni. 

Plače osebja so najpomembnejši strošek – stroški dela so največji del obravnavanih stroškov storitev čiščenja. To vpliva na zelene proizvode in 
prakse na dva pomembna načina: 1) kakršne koli spremembe stroškov, ki niso povezani s plačami, za storitve čiščenja verjetno niso pomembne ter 2) 
zeleni proizvodi in prakse, ki lahko znižajo stroške osebja (npr. s skrajšanjem časa čiščenja), bodo verjetno zagotovili večje stroškovne koristi. 

Stroški zelenih čistilnih sredstev so v splošni strukturi sektorja nizki – pri pregledu virov je bilo ugotovljeno, da so zelene storitve čiščenja 
ekonomsko ugodnejše. Ker so stroški osebja največji sestavni del odhodkov, ni verjetno, da bi naložbe v zelene proizvode in storitve čiščenja močno 
zvišale stroške. 

Absolutni stroški zelenih proizvodov se med državami razlikujejo – pri pregledu študij (za več podrobnosti glej tehnično poročilo) je bilo 
ugotovljeno, da zeleni proizvodi za čiščenje niso nujno dražji od konvencionalnih proizvodov, čeprav se cene med državami razlikujejo. Tudi deležniki 
so poudarili, da se cene in razpoložljivost zelenih proizvodov (vključno s čistilnimi sredstvi in pripomočki za čiščenje) med državami bistveno 
razlikujejo. Razlike med državami so lahko velike, zato se ne smejo oblikovati splošne ugotovitve glede stroškov in razpoložljivosti. 

Koristi uporabe zelene opreme ali praks čiščenja so številne – pregledane študije proizvodov iz mikrovlaken (za več podrobnosti glej tehnično 
poročilo) ponazarjajo zapletenost izvedbe celovite študije stroškov v življenjski dobi za storitve čiščenja: krpe iz mikrovlaken so dražje od 
konvencionalnih bombažnih krp, vendar se z njihovo uporabo močno izboljša učinkovitost čiščenja, saj se skrajša čas čiščenja, zmanjšajo se poraba 
čistilnega sredstva in negativni vplivi na zdravje osebja, na podlagi tega pa se lahko močno znižajo stroški. Druge vrste zelenih praks čiščenja, na 
primer boljše usposabljanje osebja, bi verjetno zagotovile veliko podobnih koristi in precejšnje znižanje stroškov. 
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4.1 Stroški predlaganega sklopa meril 
 

Novopredlagana merila za zelena javna 
naročila 

Precejšnja razlika med zelenimi in nezelenimi 
ponudbami 

Predvideni pomen za stroške v 
življenjski dobi v zvezi s storitvami 
čiščenja 

Usposabljanje osebja 
Velik vpliv na stroške v življenjski dobi, ki pa ga je težko 
celovito količinsko opredeliti 

Približno 1 % 

Ukrepi in prakse okoljskega ravnanja 
Stroški vzpostavitve (zasnova sistema okoljskega ravnanja) 
so cenovno dostopni, vendar so stroški izvajanja lahko 
visoki, stroškovna učinkovitost pa ni znana 

Stroški vzpostavitve znašajo < 1 % 
stroškov v življenjski dobi; stroški 
izvajanja bi lahko bili visoki 

Uporaba čistilnih sredstev z manjšim 
vplivom na okolje 

Zeleni proizvodi so lahko veliko dražji Med 1 % in 3 % 

Uporaba koncentriranih, nerazredčenih 
čistilnih sredstev 

Dolgoročno so nerazredčena čistilna sredstva cenejša od 
proizvodov, pripravljenih za uporabo 

Približno od 1- do 3-odstotno znižanje 

Uporaba proizvodov iz mikrovlaken 
Proizvodi iz mikrovlaken so dražji, vendar zagotovijo velik 
prihranek stroškov v življenjski dobi 

9-odstotno znižanje (+ 1 % stroškov, –
 10 % delovnih ur zaposlenih) 

Uporaba pripomočkov za čiščenje z 
manjšim vplivom na okolje 

Nezadostni tržni podatki za oblikovanje sklepov  Manj kot 1–2 % 

Energijska učinkovitost sesalnikov Nezadostni tržni podatki za oblikovanje sklepov  Približno 2 %  

(Za več podrobnosti glej tehnično poročilo) 

 


