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1 ÚVOD 
 
Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ sú navrhnuté s cieľom uľahčiť orgánom verejnej moci nákup výrobkov, služieb a prác s menším vplyvom 
na životné prostredie. Uplatňovanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby sa dali, ak to daný orgán považuje za vhodné, 
(čiastočne alebo úplne) zahrnúť do jeho súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. Orgánom verejnej moci sa odporúča, aby pred 
zverejnením výzvy na predkladanie ponúk preskúmali, aká je ponuka výrobkov, služieb a prác, ktorých nákup plánujú, na trhu, na ktorom pôsobia. Ak 
má verejný obstarávateľ v úmysle uplatniť kritériá navrhnuté v tomto dokumente, urobí tak v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ 
týkajúcich sa verejného obstarávania (pozri napríklad články 42 a 43, článok 67 ods. 2 alebo článok 68 smernice 2014/24/EÚ a podobné ustanovenia 
v ďalších právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania). Praktické aspekty v tejto oblasti sa rozoberajú v príručke o ekologickom 
verejnom obstarávaní z roku 2016, ktorá je dostupná na tejto adrese: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Tento dokument obsahuje kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ v oblasti cestnej dopravy. Podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií 
a odkazy na ďalšie informácie sa uvádzajú v sprievodnej technickej správe. Kritériá sú rozdelené na: i) podmienky účasti; ii) technické špecifikácie; 
iii) kritériá na vyhodnotenie ponúk a iv) doložky o plnení zákazky. Existujú dva druhy kritérií: 

• základné kritériá, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché uplatňovanie zeleného verejného obstarávania so zameraním na kľúčovú 
oblasť (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 tým subjektom, ktoré si 
stanovujú náročnejšie ciele v oblasti ochrany životného prostredia a inovácií. 

Pojem „rovnaké pre základné a komplexné kritériá“ sa používa vtedy, ak sú kritériá pre oba druhy rovnaké. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Skupina výrobkov „cestná doprava“ zahŕňa tieto kategórie vozidiel a služieb: 

Kategória 1: „Nákup, lízing alebo prenájom osobných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel (ĽÚV) a vozidiel kategórie L“: 
- „osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá“: vozidlá kategórie M1 a N1 v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (EÚ) 2018/858, 
- vozidlá „kategórie L“ v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (EÚ) č. 168/2013. 

Z rozsahu pôsobnosti tejto kategórie sú vyňaté vozidlá na špeciálne účely, ako sú pancierové vozidlá. 
 

Kategória 2: „Služby mobility“: 
- „služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely“, ako sú uvedené v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pod kódom 60130000-8, 
- „nepravidelná osobná doprava“, ako je uvedená v CPV pod kódom 60140000-1. Mala by zahŕňať obstarávané služby verejnej dopravy 

(verejná doprava zadávaná taxislužbám, t. j. preprava žiakov/študentov, ktorí nie sú schopní cestovať samostatne), 
- „prenájom autobusov a autokarov s vodičom“ uvedený v CPV pod kódom 60172000-3, 
- „taxislužba“ uvedená v CPV pod kódom 60120000-5, 
- „car sharing“ (spoločné využívanie automobilov), pri ktorom organizácia vlastní vozidlá a platformu. Zvyčajne ide o štandardizovanejšie 

a spoľahlivejšie služby, ako sú partnerské služby (peer services). Niektorí výrobcovia automobilov prevádzkujú pridruženú spoločnosť na car 
sharing, 

- „služby kombinovanej mobility“, čiže služby založené na novom obchodnom modeli, ktorý používateľom ponúka široký rad možností 
kombinovanej mobility na základe predplatného a zjednotenej fakturácie, niekedy aj vo forme balíka prispôsobeného osobitným potrebám 
zákazníkov, napríklad balík jázd, ktoré sa obvykle uskutočnia počas týždňa. Tieto služby kombinovanej mobility sú podporované určitou 
formou digitálneho rozhrania, ktoré môže zákazník použiť (aplikácia, webová služba a pod.), 

- „bicykle“: bicykle (CPV kódy 34430000-0 a 34431000-7), cykloprívesy, bicykle s elektrickým pohonom (CPV kód 34420000-7), 
- „ľahké elektrické vozidlá a samovyrovnávacie vozidlá“, ktorých osobitné vymedzenie pojmov sa pripravuje v rámci normy CEN/TC 354/WG 

4. 
 

Na túto kategóriu sa vzťahuje aj vymedzenie pojmov osobné autá, ľahké úžitkové vozidlá, vozidlá kategórie L a autobusy. 
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Kategória 3: „Nákup alebo lízing ťažkých úžitkových vozidiel“: 

- vozidlá kategórie M2 a M3 v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (EÚ) 2018/858, 

o kategória M2: vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s najväčšou 
hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton, 

o kategória M3: vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s najväčšou 
hmotnosťou presahujúcou 5 ton, 

- vozidlá kategórie N2 a N3 v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (EÚ) 2018/858, t. j. nákladné vozidlá vrátane vozidiel na zber odpadu. 

Kategória 4: „Služby cestnej dopravy“: 
- Táto kategória zahŕňa externé zabezpečovanie nasledujúcich služieb cestnej dopravy, za ktoré sú zodpovední verejní obstarávatelia: 

o „autobusová doprava“ alebo „služby verejnej dopravy“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(ES) č. 1370/2007 a/alebo CPV kódy 60112000-6 (služby verejnej cestnej dopravy), 

o „služby zberu odpadu“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahujú kategórie CPV „služby zberu 
odpadu“(90511000-2) a „služby prepravy odpadu“ (90512000-9), 

o „poštové a kuriérske služby“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahujú kategórie CPV skupiny 641 „poštové 
a kuriérske služby“, s výnimkou železničnej prepravy, leteckej poštovej prepravy a vodnej prepravy pošty. 

 
Kategória 5: „Poštové, kuriérske a prepravné služby“: 

- Táto kategória zahŕňa obstarávanie (nie externé zabezpečovanie) poštových, kuriérskych a prepravných služieb, medzi ktoré patrí: 
o skupina 641 „poštové a kuriérske služby“, s výnimkou železničnej prepravy, leteckej poštovej prepravy a vodnej prepravy pošty, 
o 79613000-4 Zmena pracovného zaradenia zamestnancov, 
o 63100000-0 Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu, 
o 98392000-7 Evakuačné služby. 

 
Podrobnosti a ďalšie vymedzenie technických pojmov je uvedené v technickej správe. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.2 Všeobecná poznámka k overovaniu 
 
V prípade menšieho počtu kritérií sa ako spôsob overenia ich splnenia navrhuje predloženie skúšobných protokolov. Pre každé z nich boli 
špecifikované metódy skúšania, ktoré sa majú použiť. Každý orgán verejnej moci sám rozhodne, v ktorej fáze sa majú poskytnúť výsledky týchto 
skúšok. Vo všeobecnosti zrejme nie je nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby predložili výsledky skúšok hneď na začiatku. V záujme zníženia 
záťaže 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, existuje niekoľko možností uvedených ďalej: 
 

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 daný dôkaz považuje za dostatočný, je možné zadať zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo 
nezodpovedajúci požiadavkám, potom: 

i) ak sa prostriedok 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 prostriedky overenia týkajú kritéria na vyhodnotenie ponúk, odobrali by sa dodatočné body pridelené ponuke a jej bodové 
hodnotenie by sa prepočítalo s uplatnením všetkých súvisiacich dôsledkov. 

Treba si uvedomiť, že prostredníctvom skúšobného protokolu sa overí, či určitým požiadavkám vyhovuje už vzorka výrobku, a teda nie až 
položky 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 nižšie. 
 

b) V priebehu plnenia zákazky: 
Výsledky skúšok by sa mohli vyžadovať vo vzťahu k jednému alebo viacerým kusom (výrobkom) dodaným na základe zákazky, či už vo 
všeobecnosti, alebo len v prípade podozrenia, že vyhlásenia môžu byť nepravdivé. To je obzvlášť dôležité v prípade rámcových zmlúv, 
v ktorých nie je stanovená počiatočná objednávka. 
Odporúča sa výslovné uvedenie doložiek 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 má právo uplatniť sankcie a môže zmluvu ukončiť. Niektoré orgány verejnej moci uvádzajú podmienky, že ak výrobok na 
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základe skúšok splní ich požiadavky, výdavky na skúšanie uhradí samotný 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 prevádzkovateľom, v ktorých sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, identifikujú v čase 
uzavretia rámcovej dohody a v prípade ktorých ide najmä o to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri 
už opísaných jednorazových zákazkách na dodanie tovaru; 

ii) pri rámcových dohodách, na základe ktorých sa predbežne vyberie viacero potenciálnych dodávateľov a zorganizuje sa následné 
výberové konanie spomedzi týchto predbežne vybraných uchádzačov, budú daní uchádzači musieť v tejto počiatočnej fáze predbežného 
výberu iba preukázať svoju schopnosť dodávať výrobky, ktoré spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky stanovené v rámcovej 
dohode. Pri všetkých zákazkách (alebo objednávkach) na požiadanie, ktoré sa zadávajú na základe výberového konania spomedzi 
predbežne vybraných dodávateľov, a ak treba preukázať ďalšie požiadavky, by sa v podstate mali uplatňovať tie isté hľadiská ako 
v písmenách a) a b). Ak sa o výsledku výberového konania rozhoduje len na základe ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia 
zákazky. 

Takisto upozorňujeme, že podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia akceptovať aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky. Jedným príkladom by mohla byť technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup k skúšobným 
protokolom alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. Takéto dokumenty by mohli byť prijateľné pod podmienkou, že 
dotknutý hospodársky subjekt za uvedený chýbajúci prístup neniesol zodpovednosť a ak tento subjekt preukáže, že poskytované práce, tovar 
alebo služby spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach 
plnenia zákazky. V prípade odkazu na osvedčenie/skúšobný protokol vypracovaný osobitným orgánom posudzovania zhody pri vykonaní 
skúšok musia verejní obstarávatelia akceptovať aj osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania. 
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2 HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY 
 

Hlavné environmentálne vplyvy cestnej dopravy z hľadiska životného cyklu výrobku vychádzajúce z dostupných vedeckých dôkazov sú zhrnuté 
v ďalej uvedenej tabuľke (ďalšie podrobnosti pozri v technickej správe). V tej istej tabuľke sa uvádza aj prístup v rámci zeleného verejného 
obstarávania EÚ (GPP) zameraný na zmierňovanie alebo znižovanie týchto vplyvov. 

Hlavné environmentálne vplyvy v priebehu životného cyklu 
výrobku  Prístup v rámci zeleného verejného obstarávania EÚ 

• emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich 
ovzdušie, ktoré vznikajú v dôsledku spotreby 
energie v priebehu prevádzkovej fázy, 

• emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich 
ovzdušie v rámci dodávateľského reťazca 
energetických nosičov, 

• environmentálne vplyvy, ktoré vznikajú pri výrobe 
batérií do elektrických vozidiel, 

• emisie hluku vytvorené vozidlom a pneumatikami 
v priebehu prevádzkovej fázy. 
 

 • vyžadovať kritériá týkajúce sa emisií CO2 pri typovom schválení v prípade 
osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ako aj špecifické 
technológie v prípade ťažkých úžitkových vozidiel a vozidiel kategórie L, 

• vyžadovať kritériá založené na emisných parametroch látok 
znečisťujúcich ovzdušie v prípade osobných vozidiel a ľahkých 
úžitkových vozidiel, ako aj špecifické technológie v prípade 
ťažkých úžitkových vozidiel a vozidiel kategórie L, 

• vyžadovať kritériá týkajúce sa valivého odporu pneumatík, 
• vyžadovať kritériá týkajúce sa energetickej účinnosti elektrických 

osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, 
• vyžadovať kritériá týkajúce sa záruk na batérie, 
• vyžadovať kritériá týkajúce sa emisií hluku z vozidla a pneumatík, 
• vyžadovať od poskytovateľov služieb, aby mali kľúčové 

spôsobilosti a uplatňovali hlavné opatrenia a postupy 
environmentálneho manažérstva, 

• vyžadovať od poskytovateľov služieb, aby svojim zamestnancom 
poskytovali primeranú a častú odbornú prípravu, 

• vyžadovať kritériá týkajúce sa pneumatík a mazív používaných pri údržbe. 
Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 

Podrobné informácie o cestnej doprave vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch, normách a technických zdrojoch používaných ako 
dôkazy sú uvedené v technickej správe. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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3 ŠTRUKTÚRA KRITÉRIÍ 
Kritériá boli rozdelené do týchto hlavných častí: 

- Kategória 1: Nákup, lízing alebo prenájom osobných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel (ĽÚV) a vozidiel kategórie L 
- Kategória 2: Obstarávanie služieb mobility 
- Kategória 3: Nákup alebo lízing ťažkých úžitkových vozidiel 
- Kategória 4: Externé zabezpečovanie služieb verejnej cestnej dopravy 
- Kategória 5: Obstarávanie poštových, kuriérskych a prepravných služieb 
- Spoločné kritériá pre kategórie vozidiel 
- Spoločné kritériá pre kategórie služieb 

 
  Č. Kritérium Základné  Komplexné 
KATEGÓRIA 1: „NÁKUP, LÍZING ALEBO PRENÁJOM OSOBNÝCH VOZIDIEL, ĽAHKÝCH ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL (ĽÚV) 
A VOZIDIEL KATEGÓRIE L“: 
PREDMET: 

 „Osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá“: vozidlá kategórie M1 a N1 v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (EÚ) 2018/858, 
 vozidlá „kategórie L“ v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (EÚ) č. 168/2013. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

TŠ1 Emisie CO2 a energetická účinnosť X X 
TŠ2 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie  X X 
TŠ3 Zobrazenia spotreby energie X X 
TŠ4 Informácie o premávke a optimalizácia trasy   X 
TŠ5 Minimálna záruka na batériu X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK 

KVP1 Nižšie emisie CO2 X X 
KVP2 Energetická účinnosť X  X 
KVP3 Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie X   
KVP4 Schopnosť nulových výfukových emisií X   
KVP5 Obmedzovač rýchlosti   X 
KVP6 Predĺžená záruka   X 
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KATEGÓRIA 2: OBSTARÁVANIE SLUŽIEB MOBILITY 
PREDMET: 
Nákup služieb v oblasti autobusovej dopravy na špeciálne účely, nepravidelnej autobusovej dopravy, prenájom autobusov a autokarov so 
službami vodičov, taxislužby, služby využívajúce car sharing a služby kombinovanej mobility s malým vplyvom na životné prostredie 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TŠ1 Hodnota CO2 pri typovom schválení  X X 
TŠ2 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie  X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK 

KVP1 Emisie CO2 X X 
KVP2 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie  X X 

KATEGÓRIA 3: NÁKUP ALEBO LÍZING ŤAŽKÝCH ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL 
PREDMET: 
Nákup alebo lízing ťažkých úžitkových vozidiel vymedzených ako vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/858, 
t. j. autobusov a nákladných vozidiel vrátane vozidiel na zber odpadu, s malým vplyvom na životné prostredie 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

TŠ1 Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových plynov X X 
TŠ2 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie X X 
TŠ3 Pomocné jednotky X X 
TŠ4 Výfukové potrubia X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK 

KVP1 Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových plynov X X 
KVP2 Plyny v klimatizačnom systéme    X 
KVP3 Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie  X   
KVP4 Pomocné jednotky   X  

KATEGÓRIA 4: EXTERNÉ ZABEZPEČOVANIE SLUŽIEB CESTNEJ DOPRAVY 
PREDMET: 
Externé zabezpečovanie týchto služieb cestnej dopravy, za ktoré sú zodpovední verejní obstarávatelia: 

 „autobusová doprava“ alebo „služby verejnej dopravy“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(ES) č. 1370/2007 a/alebo CPV kódy 60112000-6 (služby verejnej cestnej dopravy), 

 „služby zberu odpadu“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahujú kategórie CPV „služby zberu 
odpadu“(90511000-2) a „služby prepravy odpadu“ (90512000-9), 

 „poštové a kuriérske služby“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahujú kategórie CPV skupiny 641 „poštové 
a kuriérske služby“, s výnimkou železničnej prepravy, leteckej poštovej prepravy a vodnej prepravy pošty. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

TŠ1 Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových 
plynov X X 

TŠ2 Cyklologistika X X 
TŠ3 Pneumatiky – valivý odpor X X 
TŠ4 Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (SMTP) X X 
TŠ5 Palivá X X 
TŠ6 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK 

KVP1 Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových 
plynov X X 

KVP2 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie X X 
KVP3 Pomocné jednotky X X 
KVP4 Emisie hluku   X 

DOLOŽKA O PLNENÍ 
ZÁKAZKY DPZ1 Nové vozidlá X X 

KATEGÓRIA 5: OBSTARÁVANIE POŠTOVÝCH, KURIÉRSKYCH A PREPRAVNÝCH SLUŽIEB (OBSTARÁVANIE) 
PREDMET: 
Obstarávanie (nie externé zabezpečovanie) poštových, kuriérskych a prepravných služieb s malým vplyvom na životné prostredie, kam 
patria tieto položky: 

 skupina 641 Poštové a kuriérske služby s výnimkou železničnej prepravy, leteckej poštovej prepravy a vodnej prepravy pošty, 
 79613000-4 Zmena pracovného zaradenia zamestnancov, 
 63100000-0 Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu, 
 98392000-7 Evakuačné služby. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ1 Hodnota CO2 pri typovom schválení  X X 
TŠ2 Cyklologistika   X 
TŠ3 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie  X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK 

KVP1 Emisie CO2 X X 
KVP2 Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie  X X 

SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE KATEGÓRIE VOZIDIEL 
PREDMET: 
Kategória 1: Nákup, lízing alebo prenájom osobných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel (ĽÚV) a vozidiel kategórie L 
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Kategória 3: Nákup alebo lízing ťažkých úžitkových vozidiel 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

TŠ1 Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (SMTP)  X X 
TŠ2 Pneumatiky vozidiel – valivý odpor X X 
TŠ3 Pneumatiky – valivý odpor X X 

TŠ4 Informácie o ekologickom spôsobe jazdy pre konkrétne 
vozidlá  X X 

TŠ5 Hlučnosť pneumatík   X 
KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK KVP1 Hluk vozidla   X 

SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE KATEGÓRIE SLUŽIEB 
PREDMET: 
Kategória 2: Obstarávanie služieb mobility 
Kategória 4: Externé zabezpečovanie služieb verejnej cestnej dopravy 
Kategória 5: Obstarávanie poštových, kuriérskych a prepravných služieb 

PODMIENKY ÚČASTI PÚ1 Spôsobilosti uchádzača  X X 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TŠ1 Opatrenia environmentálneho manažérstva  X X 

KRITÉRIÁ NA 
VYHODNOTENIE PONÚK KVP1 Mazacie oleje, hydraulické kvapaliny a oleje   X 

DOLOŽKY O PLNENÍ 
ZÁKAZKY 

DPZ1 Výcvik vodičov  X X  
DPZ2 Opatrenia environmentálneho manažérstva  X X  
DPZ3 Mazacie oleje s nízkou viskozitou  X X  
DPZ4 Pneumatiky vozidiel – valivý odpor  X X  
DPZ5 Hlučnosť pneumatík   X  
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4 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ PRE NÁKUP, LÍZING ALEBO PRENÁJOM 
OSOBNÝCH VOZIDIEL, ĽAHKÝCH ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL (ĽÚV) A VOZIDIEL KATEGÓRIE L 
(KATEGÓRIA 1) 

4.1 Predmet 

PREDMET 
Nákup, lízing alebo prenájom osobných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel (ĽÚV) a vozidiel kategórie L s malým environmentálnym vplyvom 
Vozidlá na špeciálne účely ako pancierové vozidlá sú vyňaté. 

 

4.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie vozidiel (oddiel 9). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE (TŠ) 
TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
Emisie CO2 pri typovom schválení vozidiel nesmú prekročiť tieto 
hodnoty: 

Typ vozidla CO2 g/km  

Všetky vozidlá 
kategórie M1 a N1 

Do 31. decembra 
2025: 50 (WLTP1)) 
Od 1. januára 2026: 
0 

Vozidlá kategórie L musia byť batériové elektrické vozidlá. 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 
 

TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
Emisie CO2 pri typovom schválení vozidiel nesmú prekročiť tieto 
hodnoty: 

Typ vozidla CO2 g/km  

Všetky vozidlá 
kategórie M1 a N1 

0 

Vozidlá kategórie L musia byť batériové elektrické vozidlá. 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 
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TŠ2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1 
s referenčnou hmotnosťou1), ktorá nepresahuje 2 610 kg. Vozidlá 
kategórie M1 a N1 s referenčnou hmotnosťou, ktorá presahuje 2 610 kg, 
budú musieť spĺňať požiadavky TŠ2 Hodnoty emisií látok znečisťujúcich 
ovzdušie kategórie 3 (oddiel 6.2). 
 
Do 31. decembra 2025: 
Emisie za skutočných jazdných podmienok (RDE) všetkých nových 
osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel nesmú prekročiť 0,8-
násobok limitných hodnôt normy Euro 6 pre NOx a PN (nezahŕňa sa 
uplatniteľná odchýlka merania2). 
Vozidlá zakúpené na použitie v oblastiach s problémami s kvalitou 
ovzdušia3 musia mať nulové výfukové emisie. 
 
Od januára 2026: 
Vozidlá musia mať nulové výfukové emisie. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 

TŠ2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
Vozidlá musia mať nulové výfukové emisie. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 

TŠ3. Zobrazenie spotreby energie 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Vozidlá musia byť vybavené mechanizmom, ktorý vodičovi zobrazuje číselné údaje o jeho spotrebe paliva. 
Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť technický list vozidla, ktorý obsahuje tieto informácie. 

 TŠ4. Informácie o premávke a optimalizácia trasy 



 

16 

Poznámka: Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať splnenie tohto kritéria 
v prípade, že vozidlo bude určené na prevádzku v mestských oblastiach, 
ktoré trpia dopravným preťažením, alebo na miestach, ktoré vodiči 
nepoznajú, a ak nie je k dispozícii žiadny iný informačný systém (napr. 
smartfón). 
Poznámka: Toto kritérium sa nebude vzťahovať na vozidlá používané na 
špeciálne účely, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň ochrany údajov 
z pohybujúcich sa vozidiel, napr. vozidlové parky bezpečnostných síl, 
oficiálne vozidlá používané členmi vlády atď. 
Vozidlá musia byť vybavené systémami informácií o doprave 
a optimalizácii trasy, ktoré poskytujú vodičovi informačné služby pred 
začiatkom cesty s cieľom pomôcť mu vyhnúť sa dopravnému ruchu 
a zvoliť si cestu v záujme optimalizácie trasy. Musí ísť o zabudovaný 
systém, t. j. úplný komunikačný modul pozostávajúci z modemu a modulu 
SIM, ktorý je vo vozidle trvalo nainštalovaný. 
Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť technický list vozidla, ktorý obsahuje tieto 
informácie. 

TŠ5. Minimálna záruka 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uchádzač musí poskytnúť minimálnu záruku na batériu, ktorou zabezpečí jej kapacitu na 160 000 km alebo 8 rokov na úrovni aspoň 70 % pôvodnej 
menovitej kapacity pri dodávke podľa normy EN 626601, a to aj v prípade bežnej postupnej degradácie v dôsledku používania. 
Overenie: 
Uchádzači musia predložiť vyhlásenie so záručnými podmienkami. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK (KVP) 
KVP1. Nižšie emisie CO2 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Do 31. decembra 2025: body sa pridelia vozidlám s nižšími emisiami CO2 pri typovom schválení, než sú emisie vyžadované v TŠ1, a to úmerne 
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k dosiahnutému zníženiu. 
 
Overenie: 
Pozri TŠ1 uvedenú vyššie. 

KVP2. Energetická účinnosť 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Body sa pridelia vozidlám s najnižšou spotrebou energie vyjadrenou v kWh/100 km podľa skúšobného postupu WLTP. Uplatní sa tento vzorec: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒

× 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 
• Pointsoffer je počet bodov pridelených hodnotenej ponuke, 
• Energyhighest a Energylowest sú najvyššie a najnižšie hodnoty spotreby energie vyjadrené v kWh/100 km spomedzi predložených ponúk, 
• Pointsmax je maximálny počet bodov, ktorý možno prideliť. 

Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 

KVP3. Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1 
s referenčnou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 2 610 kg. Vozidlá 
kategórie M1 a N1 s referenčnou hmotnosťou, ktorá presahuje 2 610 kg, 
budú musieť spĺňať úrovne KVP3 Lepšie emisné parametre látok 
znečisťujúcich ovzdušie kategórie 3 (oddiel 6.2). 
Do 31. decembra 2025: 
Body sa pridelia úmerne k emisným parametrom látok znečisťujúcich 
ovzdušie, a to vozidlám, ktoré dosahujú lepšiu úroveň RDE, než sú 
limitné hodnoty normy Euro 6 pre NOx a PN (nezahŕňa sa uplatniteľná 
odchýlka merania). 
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Body sa pridelia podľa tohto vzorca: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙
� × 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �

𝑃𝑃𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑃𝑃𝑁𝑁𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙

� × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

• NOxhigh a NOxlow sú najvyššia a najnižšia hodnota emisií NOx 

v mg/km spomedzi predložených ponúk, 

• PNhigh a PNlow sú najvyššia a najnižšia hodnota emisií PN 

v počte/km spomedzi predložených ponúk, 

• NOx a PN sú emisie NOx a PN v rámci hodnotenej ponuky, 

• PNOxmax a PPNmax sú maximálne body, ktoré budú pridelené za 

každú látku znečisťujúcu ovzdušie. 

Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 
KVP4. Schopnosť nulových výfukových emisií 
Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1 
s referenčnou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 2 610 kg. Vozidlá 
kategórie M1 a N1 s referenčnou hmotnosťou, ktorá presahuje 2 610 kg, 
budú musieť spĺňať úrovne KVP3 Lepšie emisné parametre látok 
znečisťujúcich ovzdušie kategórie 3 (oddiel 6.2). 
Do 31. decembra 2025: 
Body sa pridelia vozidlám schopným jazdy s nulovými výfukovými 
emisiami, a to podľa dojazdu podľa WLTP, ktorú vozidlo môže prejsť 
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bez akýchkoľvek výfukových emisií nad rámec štandardnej vzdialenosti 
stanovenej miestnym orgánom. Verejný obstarávateľ stanoví referenčný 
prah minimálnej vzdialenosti WLPT s nulovými výfukovými emisiami 
podľa profilov predpokladaného používania vo výzve na predkladanie 
ponúk (navrhovaná štandardná vzdialenosť by mohla byť 50 km4). 
Vozidlám, ktoré nie sú vybavené spaľovacím motorom, sa pridelí viac 
bodov ako vozidlám vybaveným spaľovacím motorom. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 

 KVP5. Obmedzovač rýchlosti 
Body sa pridelia vozidlám, ktoré sú vybavené zariadením na obmedzenie 
rýchlosti, t. j. palubným zariadením, ktoré automaticky obmedzuje 
rýchlosť vozidla na určitú maximálnu hodnotu. 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť technický list vozidla, ktorý obsahuje tieto 
informácie. 

KVP6. Predĺžená záruka 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Body sa pridelia ponukám, ktoré ponúkajú predĺženie minimálnej záruky stanovenej v TŠ5 Minimálna záruka, a to úmerne k hodnote predĺženia. 
Overenie: 
Rovnako ako pri TŠ5. 

 

4.3 Vysvetlivky 

Vysvetlivky 
TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
1) WLTP: celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá 
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TŠ2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
1) „Referenčná hmotnosť“ je hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave, ktorá je deklarovaná v osvedčení o zhode, po odrátaní štandardnej hmotnosti 
vodiča 75 kg a prirátaní štandardnej hmotnosti 100 kg. 
2) Hodnoty RDE sú udávané maximálne hodnoty RDE uvedené v bode 48.2 osvedčenia o zhode a opísané v prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu 
Komisie (EÚ) 2020/683 v mg/km, prípadne ako počet častíc/km. Nezahŕňajú odchýlku merania, ktorá je spojená len s neistotami týkajúcimi sa 
meracieho zariadenia. Dôvodom je, že odchýlka neistoty na úrovni 0,43, ako je v súčasnosti stanovená v právnych predpisoch, sa postupne zníži. 
Keby teda výrobca uviedol hodnotu s prirátanou súčasnou uplatniteľnou odchýlkou (t. j. hodnota + odchýlka 2021) a v roku 2022 by sa následne 
odchýlka znížila, jeho vyhlásenie by bolo znevýhodnené v porovnaní s vyhlásením výrobcu, ktorý by urobil svoje vyhlásenie v roku 2022 (t. j. 
hodnota + odchýlka 2022), hoci obe autá by mali rovnaké emisie. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené limitné hodnoty RDE NOx max a PNmax potrebné na kvalifikáciu podľa kritérií zeleného verejného 
obstarávania EÚ, ktorým budú musieť zodpovedať hodnoty uvedené v osvedčení o zhode vozidla. 
       
Od 
1. januára 2021 M a N1 trieda I  N1 trieda 2 N1 trieda III 
 Nafta Benzín Nafta Benzín Nafta Benzín 
NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 
PN (počet/km) 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 

 

3) Oblasti s problematickou kvalitou ovzdušia sú tie oblasti, v ktorých sú prijaté opatrenia na obmedzenie premávky s cieľom dodržať limity emisií 
látok znečisťujúcich ovzdušie stanovené v smernici o kvalite ovzdušia (smernica 2008/50/ES). 
4) Keďže elektromobilita sa vyvíja veľmi rýchlo, verejným obstarávateľom sa odporúča, aby minimálny dojazd aktualizovali podľa vývoja na trhu. 

TŠ5. Minimálna záruka 
1) Vďaka rýchlemu vývoju technológie elektrických vozidiel sa zvyšuje trvanlivosť a spoľahlivosť batérií. Z tohto dôvodu by sa prahové hodnoty 
navrhnuté v rámci tohto kritéria mali preveriť v porovnaní s možnosťami dostupnými na trhu v čase zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
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5 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ PRE SLUŽBY MOBILITY (KATEGÓRIA 2) 
5.1 Predmet 

PREDMET 

Nákup služieb v oblasti autobusovej dopravy na špeciálne účely, nepravidelnej autobusovej dopravy, prenájom autobusov a autokarov so službami 
vodičov, taxislužby, služby využívajúce car sharing a služby kombinovanej mobility s malým vplyvom na životné prostredie. 

 

5.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 10). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
Osobné vozidlá a dodávky 
Vozidlový park musí byť zložený z vozidiel, ktoré nepresahujú túto 
hodnotu CO2 pri typovom schválení: 

• Do 31. decembra 2025: 50 (WLTP) 
• Od 1. januára 2026: 0 

V týchto pomeroch: 
• 1,25-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 

v revidovanej smernici o ekologických vozidlách1 za danú 
krajinu. 

Vozidlá kategórie L musia byť batériové elektrické vozidlá. 
Ťažké úžitkové vozidlá 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby vozidlá vybavené jednou 

TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
Osobné vozidlá a dodávky 
Vozidlový park musí byť zložený z vozidiel, ktoré nepresahujú 0 g/km, a to 
v týchto pomeroch: 

• 1,5-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 
v revidovanej smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 

 
 
 
Vozidlá kategórie L musia byť batériové elektrické vozidlá. 
Ťažké úžitkové vozidlá 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby vozidlá vybavené jednou 
z vhodných technológií uvedených v zozname možností v rámci základnej 

                                                           
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj). 
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z vhodných technológií uvedených v zozname možností v rámci 
základnej TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie 
emisií skleníkových plynov kategórie 3 boli zastúpené v tomto 
pomere: 
 

• 1,25-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 
v revidovanej smernici o ekologických vozidlách za danú 
krajinu. 

 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel tvoriacich služobný 
vozidlový park a ich emisie CO2 pri typovom schválení (podložené 
osvedčeniami o zhode). 

TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií skleníkových 
plynov kategórie 3 boli zastúpené v tomto pomere: 
 

• 1,5-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 
v revidovanej smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 

 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel tvoriacich služobný vozidlový 
park a ich emisie CO2 pri typovom schválení (podložené osvedčeniami 
o zhode). 

TŠ2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
TŠ2.1 
Do decembra 2024: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá (ŤÚV) používané na vykonávanie 
služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V a: 

• 2021: 64 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2022: 72 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2023: 80 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2024: 88 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 

Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená 
výzva na predkladanie ponúk. 
 
Od januára 2025: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby 
musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro VI. 
Ak vozidlá nie sú osvedčené ako vozidlá spĺňajúce normu Euro 

TŠ2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
TŠ2.1 
Do decembra 2022: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V a: 

• 2021: 84 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2022: 92 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 

 
Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená výzva na 
predkladanie ponúk. 
 
Od januára 2023: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro VI. 
Ak vozidlá nie sú osvedčené ako vozidlá spĺňajúce normu Euro V alebo 
vyššiu, ale dodatočná technická úprava dosiahla rovnakú úroveň, táto 
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V alebo vyššiu, ale dodatočná technická úprava dosiahla rovnakú 
úroveň, táto skutočnosť by mala byť uvedená v ponuke. 
Do decembra 2026 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky 
normy Euro 6c a: 
2021: 15 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí 
spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej 
normy. 
2022: 30 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí 
spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej 
normy. 
2023: 45 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí 
spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej 
normy. 
2024: 60 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí 
spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej 
normy. 
2025: 75 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí 
spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej 
normy. 
2026: 90 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí 
spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej 
normy. 
Od januára 2027 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky 
normy Euro 6d-TEMP alebo Euro 6d. 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 5. 
 
TŠ2.2. V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou 
ovzdušia: 

skutočnosť by mala byť uvedená v ponuke. 
Do decembra 2025 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy 
Euro 6c a: 
2021: 25 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať 
požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
2022: 40 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať 
požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
2023: 55 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať 
požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
2024: 70 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať 
požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
2025: 85 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel musí spĺňať 
požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
Od januára 2026 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá používané 
na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 6d-
TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia spĺňať 
aspoň požiadavky normy Euro 5. 
 
TŠ2.2. V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou ovzdušia: 
Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať nulové 
výfukové emisie. 
Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo si profil 
predpokladaného používania vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti, vozidlá 
môžu byť iba schopné dosiahnuť nulové výfukové emisie, t. j. ľahké 
úžitkové vozidlo môže prejsť minimálnu vzdialenosť 50 km bez výfukových 
emisií. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel 
s vymedzenými emisnými normami a podľa vhodnosti aj partnerskú dohodu 
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Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať 
nulové výfukové emisie. 
Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo si profil 
predpokladaného používania vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti, 
vozidlá môžu byť iba schopné dosiahnuť nulové výfukové emisie, 
t. j. ľahké úžitkové vozidlo môže prejsť minimálnu vzdialenosť 
50 km bez výfukových emisií. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel, 
v ktorých sú vymedzené emisné normy. Pri vozidlách, ktoré po 
technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia byť 
merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť 
overené nezávislou treťou stranou. 

s mestským konsolidačným centrom. 
Pri vozidlách, ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej 
norme, musia byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí 
byť overené nezávislou treťou stranou. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP1. Emisie CO2 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Verejný obstarávateľ stanovuje vo výzve na predkladanie ponúk, aké typy vozidiel sa vyžadujú na vykonávanie služby. 

Pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza služobný vozidlový park, v rámci ktorého je podiel vozidiel spĺňajúcich požiadavky TŠ1 vyšší ako 
podiel stanovený v TŠ1, a to úmerne k podielu vozidlového parku spĺňajúceho požiadavky TŠ1. 

Pre autobusy 
Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza služobný vozidlový park zložený z určitého počtu vozidiel vybavených jednou z vhodných 
technológií uvedených v základnej TŠ1 kategórie 3. Verejný obstarávateľ môže stanoviť toto číslo ako: i) percentuálny podiel; ii) všetky vozidlá 
vozidlového parku; iii) špecifické kategórie či podkategórie vozidiel alebo iv) vozidlá, ktoré sa majú používať na špecifických trasách. Podrobnosti 
sú uvedené vo vysvetlivke. 

 
Overenie: uchádzač musí predložiť tabuľku so zoznamom vozidiel služobného vozidlového parku, ich emisie CO2 pri typovom schválení 
(podložené osvedčeniami o zhode) a/alebo v prípade autobusov technický list vozidla, v ktorom sú tieto technológie uvedené. 
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KVP2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá, neuplatňuje sa v prípade, že sa v rámci TŠ2.2 vyžadujú nulové výfukové emisie pre všetky vozidlá) 
Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza buď: 

a) vyšší percentuálny podiel, než je podiel stanovený v TŠ2; 
b) osobné vozidlá a dodávky, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 6; 
c) vozidlá kategórie L, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 5; alebo 
d) autobusy na zemný plyn a vozidlá schopné dosiahnuť nulové emisie, t. j. osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá s minimálnym dojazdom 

50 km bez produkovania výfukových emisií, v prípade autobusov a vozidiel kategórie L ide o plug-in hybridy (PHEV) a batériové 
elektrické vozidlá (BEV) a v prípade autobusov o elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCV). 

(Verejný obstarávateľ spresní, do akej miery sa budú body prideľovať na základe vyšších percentuálnych podielov, lepších parametrov a vozidiel 
s nulovými výfukovými emisiami. Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami musia získať viac bodov ako vozidlá s lepšími parametrami, než sa 
vyžaduje v norme Euro 6/5, a ako autobusy na zemný plyn). 
Overenie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TŠ2. 
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5.3 Vysvetlivky 

Vysvetlivky 
Služby kombinovanej mobility 
Služby kombinovanej mobility ponúkajú široký rad možností kombinovanej mobility, medzi ktoré obvykle patrí verejná doprava a požičiavanie 
bicyklov. Kľúčovou vlastnosťou služieb kombinovanej mobility je schopnosť uspokojiť cestovné nároky zákazníkov, a to použitím najvhodnejších 
a najefektívnejších druhov dopravy alebo ich kombinácie. Riešenia v oblasti mobility sú optimalizované s cieľom znížiť pomer energie 
spotrebovanej na určitú vzdialenosť a cestujúceho (energia/[km.cestujúci]), čo sa dosiahne prioritizáciou nemotorizovaných vozidiel a druhov 
verejnej dopravy. V záujme čo najefektívnejšieho uspokojovania dopravných požiadaviek je teda nevyhnutné zabezpečiť potrebnú úroveň 
multimodálnej a intermodálnej dopravy. Úroveň multimodálnosti a intermodálnosti služby mobility by bolo možné charakterizovať ako rôzne druhy 
dopravy, ktoré je predmetná služba schopná ponúknuť, ako aj možné kombinácie v rámci jednej cesty. Pod pojmom druhy dopravy sa rozumejú: 
súkromné osobné vozidlá, vozidlá kategórie L, elektrické bicykle, bicykle, verejná doprava, car sharing atď. Služby kombinovanej mobility sú stále 
vo veľmi ranej fáze vývoja. Tento druh služby, ktorý spočíva v stimulovaní prechodu na nemotorizované a verejné dopravné služby, však má veľmi 
významný potenciál. Preto sa odporúča, aby verejní obstarávatelia preskúmali (v prípade dostupnosti prevádzkovateľov) možnosť obstarávania 
služieb kombinovanej mobility namiesto iných služieb mobility, ktoré neponúkajú intermodálnu dopravu. 
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6 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ PRE NÁKUP ALEBO LÍZING ŤAŽKÝCH 
ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL (KATEGÓRIA 3) 

6.1 Predmet 

PREDMET 
Nákup alebo lízing ťažkých úžitkových vozidiel vymedzených ako vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/858, t. j. 
autobusov a nákladných vozidiel vrátane vozidiel na zber odpadu, s malým vplyvom na životné prostredie. 

 

6.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie vozidiel (oddiel 9). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1. Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií 

skleníkových plynov 
Vozidlá musia byť vybavené jednou alebo viacerými týmito technológiami: 

• vozidlo s dvojpalivovým motorom vyrobené výrobcom pôvodného 
zariadenia (VPZ) na zemný plyn s pomerom plynu voči energii 
v teplej časti skúšobného cyklu celosvetovo harmonizovaného 
cyklu v neustálenom stave (WHTC) aspoň 50 % * 

• vozidlá na zemný plyn s priamym vstrekovaním pod vysokým tlakom * 
• vozidlá s motorom konštruovaným priamo na zemný plyn * 
• plne elektrické vozidlá 
• plug-in hybrid** 
• vozidlo s vodíkovým palivovým článkom * 

* Aby boli vozidlá s vodíkovými palivovými článkami a na zemný plyn 
oprávnené, istý minimálny percentuálny podiel dodávaného paliva musí 
pochádzať z obnoviteľných zdrojov (pozri nasledujúcu vysvetlivku). 
** V súčasnosti sa technológia dobíjateľných (plug-in) hybridných vozidiel nepoužíva 

TŠ1. Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov 
Vozidlá musia byť vybavené jednou alebo viacerými týmito 
technológiami: 

• plne elektrické vozidlo 
• vozidlo s vodíkovým palivovým článkom * 

* Aby boli vozidlá s vodíkovými palivovými článkami oprávnené, istý 
minimálny percentuálny podiel dodávaného paliva musí pochádzať 
z obnoviteľných zdrojov (pozri nasledujúcu vysvetlivku). 
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v prípade medzimestských autobusov a autokarov a hoci jej použitie v budúcnosti 
nemožno úplne vylúčiť, v súčasnosti sa v tomto segmente zjavne nevyužíva. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť technický list vozidla, v ktorom sú tieto 
technológie uvedené. 
 
 
TŠ2. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
Vozidlá s referenčnou hmotnosťou1, ktorá presahuje 2 610 kg, musia 
spĺňať požiadavky normy Euro VI podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu (ES) č. 595/20092. 
Vozidlá s referenčnou hmotnosťou1 nepresahujúcou 2 610 kg musia spĺňať 
emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie stanovené v TŠ2 kategórie 1. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. Pri vozidlách, 
ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia 
byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť 
overené nezávislou treťou stranou. 
 

TŠ2. Emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
Vozidlá s referenčnou hmotnosťou1, ktorá presahuje 2 610 kg, musia byť vozidlá 
s nulovými emisiami, t. j. vozidlá bez spaľovacieho motora, prípadne so 
spaľovacím motorom, ktorý produkuje menej ako 1 g emisií CO2/kWh podľa 
meraní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu (ES) č. 595/2009, alebo 
vozidlá s referenčnou hmotnosťou1 nepresahujúcou 2 610 kg musia spĺňať 
emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie stanovené v TŠ2 kategórie 1. 

 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. Pri vozidlách, 
ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia 
byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť 
overené nezávislou treťou stranou. 

 

TŠ3. Pomocné jednotky 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje na vozidlá na zber odpadu. 

                                                           
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) 
a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0595). 



 

29 

Emisie vozidla zo samostatných motorov pre pomocné jednotky (napr. kompaktor, zariadenie na zdvíhanie atď., ktoré vymedzí verejný 
obstarávateľ) musia spĺňať limity výfukových emisií podľa nariadenia (EÚ) 2016/16283, etapa V. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť buď osvedčenie o typovom schválení, alebo skúšobný protokol z nezávislého laboratória podľa nariadenia (EÚ) 
2016/1628. 
 
TŠ4. Výfukové potrubia (umiestnenie) 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Výfukové potrubia autobusov musia byť umiestnené buď na opačnej strane, ako sú dvere pre cestujúcich v zadnej časti vozidla, alebo na streche. 
Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť technický list vozidla. 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP1. Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií 

skleníkových plynov 
 
Body sa pridelia vozidlám vybaveným jednou alebo viacerými týmito 
technológiami: 

• plne elektrické vozidlo 
• vozidlo s vodíkovým palivovým článkom 

 
Overenie: Rovnako ako pri TŠ1. 
 

 

 KVP2. Plyny v klimatizačnom systéme 
Body sa pridelia vozidlám, ktoré sú vybavené systémom klimatizácie 
využívajúcim chladivo s potenciálom globálneho otepľovania (PGO) 

                                                           
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov 
necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj). 
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nižším ako 150 (vzhľadom na faktor CO2 a časový horizont 100 rokov). 
Overenie: 
Uchádzač musí uviesť názov, vzorec a PGO chladiaceho plynu 
použitého v klimatizačnom systéme. Ak sa použije zmes plynov (počet 
plynov je n), potenciál globálneho otepľovania sa vypočíta takto: 
PGO = Σ[látka X1 % x PGO(X1)] + [látka X2 % x PGO(X2)] + … 
[látka Xn % x PGO(Xn)], 
kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/– 1 %. 
PGO plynov možno nájsť v prílohách I a II k nariadeniu (EÚ) 
č. 517/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.SLK).  

KVP3. Lepšie emisné parametre látok znečisťujúcich ovzdušie 
Body sa pridelia vozidlám s nulovými emisiami, t. j. vozidlám bez 
spaľovacieho motora, prípadne so spaľovacím motorom, ktorý 
produkuje menej ako 1 g emisií CO2/kWh podľa meraní v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu (ES) č. 595/2009. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. Pri tých 
vozidlách, ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej 
norme, musia byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo 
musí byť overené nezávislou treťou stranou. 

 

  
KVP4. Elektrifikácia pomocných motorov 
Body sa pridelia vozidlám, ktoré sú vybavené elektrickými pomocnými jednotkami. 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť technický list vozidla, v ktorom sa tieto 
informácie uvádzajú. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.SLK
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6.3 Vysvetlivky 

Vysvetlivky 
TŠ1. Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií skleníkových plynov 
Kvalifikácia technológií 
Verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť, že elektrické vozidlá s palivovými článkami sa kvalifikujú ako vhodná technológia, ak majú zabezpečenú 
dodávku vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov získaných na mieste, ktorá uspokojuje aspoň 15 % ich spotreby. 
Verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť, že vozidlo s dvojpalivovým motorom vyrobené výrobcom pôvodného zariadenia (VPZ) na zemný plyn sa 
kvalifikuje ako vhodná technológia, ak majú zabezpečenú dodávku metánu z obnoviteľných zdrojov, ktorá uspokojuje aspoň 60 % ich spotreby. 
Verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť, že vozidlá na zemný plyn s priamym vstrekovaním pod vysokým tlakom sa kvalifikujú ako vhodná technológia, 
ak majú zabezpečenú dodávku metánu z obnoviteľných zdrojov, ktorá uspokojuje aspoň 20 % ich spotreby. 
Verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť, že vozidlá s motorom konštruovaným priamo na zemný plyn sa kvalifikujú ako vhodná technológia, ak majú 
zabezpečenú dodávku metánu z obnoviteľných zdrojov, ktorá uspokojuje aspoň 35 % ich spotreby. 
 

Metán z obnoviteľných zdrojov je biometán a syntetický metán vyrobený pomocou prebytku elektriny z obnoviteľných zdrojov, t. j. ide o výrobu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorá presahuje dopyt v priebehu určitých období a vytvára nadprodukciu elektriny (premena energie na plyn). 
TŠ2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
1 „Referenčná hmotnosť“ je hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave, ktorá je deklarovaná v osvedčení o zhode, po odrátaní štandardnej hmotnosti 
vodiča 75 kg a prirátaní štandardnej hmotnosti 100 kg. 
 

Informácie o stanovení záručných podmienok batérií pre batériové elektrické vozidlá 
(ak verejný obstarávateľ vyžaduje batériové elektrické vozidlá) 
Podľa správy ZeEUS eBus Aktualizovaný prehľad elektrických autobusov v Európe dodávatelia batérií LiFePO4 obvykle ponúkajú záručnú lehotu v rozpätí 2 až 5 rokov, pričom 
najčastejšia lehota je 4 – 5 rokov. O batériách s obsahom oxidu lítia, niklu, mangánu a kobaltu (LiNiMnCoO2 alebo NMC), na ktoré sa poskytuje záruka 2 až 6 rokov, je k dispozícii 
menej údajov. Na batérie s titaničitanom lítnym sa poskytujú dlhšie záručné lehoty, a to až 15 rokov, a na grafénové superkondenzátory 8 až 11 rokov. Ďalší dodávatelia ponúkajú 
individuálne prispôsobené záruky v závislosti od predmetnej lízingovej zmluvy, medzi ktoré môže patriť monitorovanie výkonu v dohodnutom časovom rámci. 
Ďalšie podrobnosti nájdete v správe ZeEUS eBus Prehľad elektrických autobusov v Európe: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-
ebus-report-internet.pdf. 
 

Vďaka rýchlemu vývoju technológie elektrických vozidiel sa zvyšuje trvanlivosť a spoľahlivosť batérií. Z tohto dôvodu by mali orgány verejnej moci pri 
formulovaní výzvy na predkladanie ponúk sledovať najnovšie dostupné informácie o ponuke, ktorá je na trhu k dispozícii. 
Verejní obstarávatelia by zároveň mohli bodovo zohľadniť dlhšie záručné lehoty prostredníctvom kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 
  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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7 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ PRE EXTERNÉ ZABEZPEČOVANIE SLUŽIEB 
CESTNEJ DOPRAVY (KATEGÓRIA 4) 

7.1 Predmet 

PREDMET 
Externé zabezpečovanie týchto služieb cestnej dopravy, za ktoré sú zodpovední verejní obstarávatelia: 

• „autobusová doprava“ alebo „služby verejnej dopravy“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 
č. 1370/2007 a/alebo CPV kódy 60112000-6 (služby verejnej cestnej dopravy), 

• „služby zberu odpadu“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahujú kategórie CPV „služby zberu odpadu“(90511000-2) 
a „služby prepravy odpadu“ (90512000-9), 

• „poštové a kuriérske služby“: tieto služby by sa mali vymedziť ako služby, na ktoré sa vzťahujú kategórie CPV skupiny 641 „poštové 
a kuriérske služby“, s výnimkou železničnej prepravy, leteckej poštovej prepravy a vodnej prepravy pošty. 
 

 

7.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
(tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovatelia daný služobný vozidlový park vlastnia alebo ho majú v prenájme) 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 10). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1. Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových plynov 
Možnosť 1 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby vozidlá vybavené jednou 
z vhodných technológií uvedených v zozname možností v rámci 
základnej TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov kategórie 3 alebo vozidlá spĺňajúce požiadavky 
TŠ1 Emisie CO2 pri typovom schválení kategórie 1 boli zastúpené 
v týchto pomeroch: 
1,25-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného v revidovanej 

TŠ1. Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových plynov 
Možnosť 1 
Pokiaľ ide o poštové služby a služby zberu odpadu, vozidlový park musí 
byť zložený tak, aby vozidlá vybavené jednou z vhodných technológií 
uvedených v zozname možností v rámci základnej TŠ1 Možnosti 
technologického zlepšenia na zníženie emisií skleníkových plynov 
kategórie 3 alebo vozidlá spĺňajúce požiadavky TŠ1 Emisie CO2 pri 
typovom schválení kategórie 1 boli zastúpené v týchto pomeroch: 
1,5-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného v revidovanej 
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smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 
 
 
Možnosť 2 
Servisná sieť sa musí prevádzkovať úplne alebo čiastočne s použitím 
vozidiel, ktoré spĺňajú špecifikácie takýmito spôsobmi: 
– ťažké úžitkové vozidlá musia byť vybavené jednou z vhodných 
technológií uvedených v rámci TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia 
na zníženie emisií skleníkových plynov kategórie 3. 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť technológiu/technológie, ktoré sú 
vhodné ako jedna zo základných TŠ1 Možnosti technologického 
zlepšenia na zníženie emisií skleníkových plynov kategórie 3, alebo 
ponechať túto voľbu na uchádzača. 
Verejný obstarávateľ môže takisto rozhodnúť, či niektoré špecifické trasy 
musia byť pokryté špecifickou technológiou/technológiami. 
– osobné vozidlá a ľahké vozidlá musia spĺňať požiadavky základnej 
TŠ1 Emisie CO2 pri typovom schválení. 
 
Overenie: 
Rovnaké ako pri TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie 
emisií skleníkových plynov kategórie 3 spolu so zoznamom 
a s technickými listami celého vozidlového parku. 

smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 
 
Pokiaľ ide o autobusovú dopravu, vozidlový park musí byť zložený tak, aby vozidlá 
vybavené jednou z technológií nulových emisií uvedených v zozname možností 
v rámci komplexnej TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov kategórie 3 boli zastúpené v týchto pomeroch:  
 
1,5-násobok podielu autobusov s nulovými emisiami v rámci verejného 
obstarávania stanoveného v revidovanej smernici o ekologických 
vozidlách za danú krajinu. 
 
Možnosť 2 
 
Sieť služieb sa musí prevádzkovať úplne alebo čiastočne s použitím 
vozidiel, ktoré spĺňajú špecifikácie takýmito spôsobmi: 
– ťažké úžitkové vozidlá musia byť vybavené jednou z vhodných 
technológií uvedených v rámci TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia 
na zníženie emisií skleníkových plynov kategórie 3. 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť technológiu/technológie, ktoré sú 
vhodné ako jedna zo základných TŠ1 Možnosti technologického 
zlepšenia na zníženie emisií skleníkových plynov kategórie 3, alebo 
ponechať túto voľbu na uchádzača. 
Verejný obstarávateľ môže takisto rozhodnúť, či niektoré špecifické trasy 
musia byť pokryté špecifickou technológiou/technológiami. 
– osobné vozidlá a ľahké vozidlá musia spĺňať požiadavky komplexnej 
TŠ1 Emisie CO2 pri typovom schválení. 
 
Overenie: 
Rovnaké ako pri TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie 
emisií skleníkových plynov kategórie 3 spolu so zoznamom 
a s technickými listami celého vozidlového parku. 



 

34 

TŠ2. Cyklologistika 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Táto technická špecifikácia sa bude uplatňovať pri vozidlách používaných na vykonávanie mestských poštových a kuriérskych služieb. 
Verejní obstarávatelia by mohli stanoviť aj druh donášok, v prípade ktorých sa musí použiť cyklologistika (v mestách, kde je na to vhodná mestská 
infraštruktúra a kde je dostatok prevádzkovateľov cyklologistiky). 
Uchádzač musí ponúknuť služobný vozidlový park, ktorý zahŕňa bicykle a cykloprívesy, prípadne bicykle s elektrickým pohonom. Cieľom tohto je 
minimalizovať využívanie motorových vozidiel a riešiť problémy súvisiace s poslednými úsekmi dodávky tovaru na základe plánu znižovania 
emisií stanoveného v TŠ1 Postupy environmentálneho manažérstva v rámci spoločných kritérií pre kategórie služieb. 
Toto kritérium možno splniť formou partnerstva s mestským konsolidačným centrom, ktorého vozidlový park tvoria bicykle a nákladné bicykle. 
 
Overenie: Uchádzač predloží špecifikácie služobného vozidlového parku a podľa vhodnosti aj partnerskú dohodu s mestským konsolidačným 
centrom. 
TŠ2. Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (SMTP) 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Všetky vozidlá musia byť vybavené systémami, ktoré spĺňajú požiadavky TŠ1, pokiaľ ide o SMTP, ako sú vymedzené v oddiele 9.2 spoločných 
kritérií pre kategórie vozidiel. 

Overenie: 
Rovnaké ako pri TŠ1, pokiaľ ide o SMTP v oddiele 10.2 spoločných kritérií pre kategórie vozidiel spolu so zoznamom a s technickými listami 
celého vozidlového parku. 

TŠ3. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Všetky vozidlá musia byť vybavené pneumatikami, ktoré spĺňajú požiadavky TŠ2, pokiaľ ide o pneumatiky vozidiel, ako sú vymedzené v oddiele 
9.2 spoločných kritérií pre kategórie vozidiel. 
Overenie: 
Rovnaké ako pri TŠ2, pokiaľ ide o pneumatiky vozidiel v oddiele 10.2 spoločných kritérií pre kategórie vozidiel spolu so zoznamom 
a s technickými listami celého vozidlového parku. 
TŠ4. Palivá 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že technológia je vhodná podľa vysvetlivky k TŠ1 Možnosti 
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technologického zlepšenia na zníženie emisií skleníkových plynov kategórie 3 (oddiel 6.2), a ak uchádzač zabezpečí súlad príslušnej technológie 
s požiadavkami TŠ1. Verejný obstarávateľ môže stanoviť vyššie percentuálne podiely dodávok paliva z obnoviteľných zdrojov podľa dostupnej 
dodávky na príslušnom vnútroštátnom alebo regionálnom trhu. 
Podiel dodávok paliva z obnoviteľných zdrojov musí byť v súlade s percentuálnymi podielmi stanovenými vo vysvetlivke k TŠ1 Možnosti 
technologického zlepšenia na zníženie emisií skleníkových plynov kategórie 3 (oddiel 6.2). 
 
Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť kópiu zmluvy, resp. zmlúv podpísaných dodávateľom (dodávateľmi) a opis a technické špecifikácie výroby 
a špecializovaného systému dodávky daného paliva. 
TŠ5. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
TŠ5.1 
Do decembra 2024: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V a: 

• 2021: 64 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2022: 72 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2023: 80 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2024: 88 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 

Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená výzva 
na predkladanie ponúk. 
 
Od januára 2025: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro VI. 
Ak vozidlá nie sú osvedčené ako vozidlá spĺňajúce normu Euro V alebo 
vyššiu, ale po dodatočnej technickej úprave dosiahli rovnakú normu, táto 
skutočnosť by mala byť uvedená v ponuke. 
Do decembra 2026 všetky ľahké úžitkové vozidlá používané na 
vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 6c a: 

TŠ5. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
TŠ5.1 
Do decembra 2022: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V a: 

• 2021: 84 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2022: 92 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 

Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená 
výzva na predkladanie ponúk. 
 
Od januára 2023: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro VI. 
Ak vozidlá nie sú osvedčené ako vozidlá spĺňajúce normu Euro V alebo 
vyššiu, ale po dodatočnej technickej úprave dosiahli rovnakú normu, 
táto skutočnosť by mala byť uvedená v ponuke. 
Do decembra 2025 všetky ľahké úžitkové vozidlá používané na 
vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 6c a: 

• 2021: 25 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
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• 2021: 15 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2022: 30 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2023: 45 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2024: 60 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2025: 75 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2026: 90 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

Od januára 2027 všetky ľahké úžitkové vozidlá používané na 
vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 6d-
TEMP alebo Euro 6d. 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 5. 
 
TŠ5.2 V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou ovzdušia: 
Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať nulové 
výfukové emisie. 
Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo si profil 
predpokladaného používania vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti, 

novšej normy. 
• 2022: 40 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 

musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2023: 55 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2024: 70 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2025: 85 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

Od januára 2026 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky 
normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 5. 
 
TŠ5.2 V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou ovzdušia: 
Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať nulové 
výfukové emisie. 
Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo si profil 
predpokladaného používania vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti, 
vozidlá musia byť prinajmenšom schopné dosiahnuť nulové výfukové 
emisie, t. j. môžu prejsť minimálnu vzdialenosť 50 km bez výfukových 
emisií. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel 
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vozidlá musia byť prinajmenšom schopné dosiahnuť nulové výfukové emisie, 
t. j. môžu prejsť minimálnu vzdialenosť 50 km bez výfukových emisií. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel 
s vymedzenými emisnými normami. Pri vozidlách, ktoré po technickej 
modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia byť merania 
zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť overené nezávislou 
treťou stranou. 
 
 
 
 

 

s vymedzenými emisnými normami a podľa vhodnosti musí zahrnúť 
partnerskú dohodu s mestským konsolidačným centrom. 
Pri vozidlách, ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej 
norme, musia byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, 
čo musí byť overené nezávislou treťou stranou. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP1. Technologické možnosti zníženia emisií skleníkových plynov 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza: 
Možnosť 1: (ak je to relevantné) vozidlový park, ktorý sa má používať v rámci zákazky, má podiel vozidiel (%) väčší, ako sa stanovuje v TŠ1 (pozri 
vyššie), úmerne k prekročeniu hodnôt stanovených v TŠ1 (pozri vyššie). 
Možnosť 2: (ak je to relevantné) viac trás, než sú trasy stanovené v TŠ1 (pozri vyššie), ktoré budú prevádzkované s použitím vozidiel spĺňajúcich 
základné požiadavky TŠ1 kategórie 3. 
 
Overenie: 
Pozri TŠ1 uvedenú vyššie. 
 

KVP2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá, neuplatňuje sa v prípade, že sa v TŠ5.2 vyžadujú nulové výfukové emisie pre všetky vozidlá) 
Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza buď: 

a) vyšší percentuálny podiel, než je podiel stanovený v TŠ5 (pozri vyššie); 
b) osobné vozidlá a dodávky, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 6; 
c) vozidlá kategórie L, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 5; alebo 
d) autobusy na zemný plyn a vozidlá schopné dosiahnuť nulové emisie, t. j. osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá s minimálnym dojazdom 
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50 km bez produkovania výfukových emisií, v prípade autobusov a vozidiel kategórie L ide o plug-in hybridy (PHEV) a batériové elektrické 
vozidlá (BEV) a v prípade autobusov o elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCV). 

 
(Verejný obstarávateľ spresní, do akej miery sa budú body prideľovať na základe vyšších percentuálnych podielov, lepších parametrov a vozidiel 
s nulovými výfukovými emisiami. Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami musia získať viac bodov ako vozidlá s lepšími parametrami, než sa 
vyžaduje v norme Euro 6/5, a ako ťažké úžitkové vozidlá na zemný plyn). 
 
Overenie: 
Pozri uvedenú špecifikáciu TŠ5. 

 

KVP3. Pomocné jednotky 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Toto kritérium na vyhodnotenie ponúk sa vzťahuje na služby zberu odpadu. 
Body sa pridelia na základe pomeru vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky TŠ3 Pomocné jednotky kategórie 3. 
 
Overenie: 
Pozri TŠ3 kategórie 3. 
 KVP4. Emisie hluku 

Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza služobný vozidlový 
park tvorený výlučne vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky KVP1 
týkajúce sa emisií hluku vozidiel stanovené v oddiele 9.2 Spoločné 
kritériá pre kategórie vozidiel. 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel tvoriacich služobný 
vozidlový park a ich osvedčenia o zhode. 
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7.3 Doložky o plnení zákazky 
(uplatňuje sa len vtedy, ak prevádzkovatelia daný služobný vozidlový park vlastnia alebo ho majú v prenájme) 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
DPZ1. Nové vozidlá 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

V prípade výmeny vozidla, ktoré je súčasťou služobného vozidlového parku, nové vozidlo musí prispieť k zachovaniu vlastností (zloženie a použité 
technológie) vozidlového parku alebo ich zlepšiť z hľadiska emisií skleníkových plynov a emisií látok znečisťujúcich ovzdušie tak, ako sa uvádza 
v danej súťažnej ponuke. 
Dodávateľ bude viesť záznamy o všetkých zmenách služobného vozidlového parku a musí ich sprístupniť verejnému obstarávateľovi na účely 
overenia. Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 

 

7.4 Vysvetlivky 
Vysvetlivky 

Optimalizácia trasy v prípade služieb zberu odpadu 
 

Existujú systémy optimalizácie trasy, ktoré zahŕňajú technológiu počítačového plánovania trás a rozvrhu využívania vozidiel (CVRS) a dokážu 
znížiť spotrebu paliva o 5 % až 15 %. V rámci týchto systémov sa môžu využívať: 

a) modely, ktoré predvídajú úroveň naplnenia kontajnerov na odpad na základe údajov zo systémov poplatkov za množstvo vyhodeného odpadu 
(známych aj pod názvom Zaplať podľa toho, koľko vyhodíš) alebo prostredníctvom systémov váženia odpadu namontovaných v nákladných 
vozidlách; 

b) snímače namontované v kontajneroch na odpad, ktoré sledujú údaje o úrovni naplnenia kontajnerov v reálnom čase. 
 

Obe technológie sú v súčasnosti rozvinuté a dostupné na trhu. Odporúča sa teda, aby verejný obstarávateľ preskúmal možnosti využitia uvedených 
systémov optimalizácie trasy v rámci svojho systému zberu odpadu. 
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8 KRITÉRIÁ ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ PRE NÁKUP POŠTOVÝCH, KURIÉRSKYCH 
A PREPRAVNÝCH SLUŽIEB (KATEGÓRIA 5) 

8.1 Predmet 

PREDMET 
Obstarávanie (nie externé zabezpečovanie) poštových, kuriérskych a prepravných služieb s malým vplyvom na životné prostredie, kam patria tieto 
položky: 

- skupina 641 Poštové a kuriérske služby s výnimkou železničnej prepravy, leteckej poštovej prepravy a vodnej prepravy pošty, 
- 79613000-4 Zmena pracovného zaradenia zamestnancov, 
- 63100000-0 Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu, 
- 98392000-7 Evakuačné služby. 

 

8.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
(tieto kritériá sa uplatňujú len vtedy, ak prevádzkovatelia daný služobný vozidlový park vlastnia alebo ho majú v prenájme) 
Dôležité upozornenie: Na túto kategóriu sa vzťahujú aj spoločné kritériá pre kategórie služieb (oddiel 9). 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
Osobné vozidlá a dodávky 
Vozidlový park musí byť zložený z vozidiel, ktoré nepresahujú túto 
hodnotu CO2 pri typovom schválení: 

• Do 31. decembra 2025: 50 (WLTP) 
• Od 1. januára 2026: 0 

V týchto pomeroch: 
• 1,25-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 

TŠ1. Hodnota CO2 pri typovom schválení 
Osobné vozidlá a dodávky 
Vozidlový park musí byť zložený z vozidiel, ktoré nepresahujú 0 g/km, a to 
v týchto pomeroch: 

• 1,5-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 
v revidovanej smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 

 
Vozidlá kategórie L musia byť batériové elektrické vozidlá. 
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v revidovanej smernici o ekologických vozidlách za danú 
krajinu. 

 
Vozidlá kategórie L musia byť batériové elektrické vozidlá. 
Ťažké úžitkové vozidlá 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby vozidlá vybavené jednou 
z vhodných technológií uvedených v zozname možností v rámci 
základnej TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov kategórie 3 boli zastúpené v tomto pomere: 
 
1,25-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného 
v revidovanej smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 
Toto kritérium možno splniť prostredníctvom partnerstva s mestským 
konsolidačným centrom, ktorého vozidlový park spĺňa danú 
technickú špecifikáciu. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel tvoriacich služobný 
vozidlový park a ich emisie CO2 pri typovom schválení (podložené 
osvedčeniami o zhode). 

Ťažké úžitkové vozidlá 
Vozidlový park musí byť zložený tak, aby vozidlá vybavené jednou 
z vhodných technológií uvedených v zozname možností v rámci základnej 
TŠ1 Možnosti technologického zlepšenia na zníženie emisií skleníkových 
plynov kategórie 3 boli zastúpené v tomto pomere: 
 
1,5-násobok podielu verejného obstarávania stanoveného v revidovanej 
smernici o ekologických vozidlách za danú krajinu. 
Toto kritérium možno splniť prostredníctvom partnerstva s mestským 
konsolidačným centrom, ktorého vozidlový park spĺňa danú technickú 
špecifikáciu. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel tvoriacich služobný vozidlový 
park a ich emisie CO2 pri typovom schválení (podložené osvedčeniami 
o zhode). 

TŠ2. Cyklologistika 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Táto technická špecifikácia sa uplatňuje pri vozidlách používaných na vykonávanie mestských poštových a kuriérskych služieb. Verejní 
obstarávatelia by mohli stanoviť aj druhy donášok, v prípade ktorých sa musí použiť cyklologistika (v mestách, kde je na to vhodná mestská 
infraštruktúra a kde je dostatok prevádzkovateľov cyklologistiky). 
Uchádzač musí ponúknuť služobný vozidlový park, ktorý zahŕňa bicykle a cykloprívesy, prípadne bicykle s elektrickým pohonom. Cieľom tohto je 
minimalizovať využívanie motorových vozidiel a riešiť problémy súvisiace s poslednými úsekmi dodávky tovaru na základe plánu znižovania 
emisií stanoveného v TŠ1 Postupy environmentálneho manažérstva v rámci spoločných kritérií pre kategórie služieb (oddiel 10.2). 
Toto kritérium možno splniť formou partnerstva s mestským konsolidačným centrom, ktorého vozidlový park tvoria bicykle a nákladné bicykle. 
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Overenie: Uchádzač predloží špecifikácie služobného vozidlového parku a podľa vhodnosti aj partnerskú dohodu s mestským konsolidačným 
centrom. 
 
TŠ3. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
TŠ3.1 
Do decembra 2024: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V a: 

• 2021: 64 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2022: 72 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2023: 80 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2024: 88 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 

Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená výzva 
na predkladanie ponúk. 
 
Od januára 2025: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro VI. 
Ak vozidlá nie sú osvedčené ako vozidlá spĺňajúce normu Euro V alebo 
vyššiu, ale po dodatočnej technickej úprave dosiahli rovnakú normu, táto 
skutočnosť by mala byť uvedená v ponuke. 
Do decembra 2026 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy 
Euro 6c a: 

• 2021: 15 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2022: 30 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 

TŠ3. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
TŠ3.1 
Do decembra 2022: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro V a: 

• 2021: 84 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 
• 2022: 92 % ŤÚV musí spĺňať požiadavky normy Euro VI. 

Uplatniteľná úroveň bude zodpovedať roku, v ktorom je vyhlásená 
výzva na predkladanie ponúk. 
 
Od januára 2023: 
Všetky ťažké úžitkové vozidlá používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro VI. 
Ak vozidlá nie sú osvedčené ako vozidlá spĺňajúce normu Euro V alebo 
vyššiu, ale po dodatočnej technickej úprave dosiahli rovnakú normu, 
táto skutočnosť by mala byť uvedená v ponuke. 
Do decembra 2025 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky 
normy Euro 6c a: 

• 2021: 25 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2022: 40 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 
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musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2023: 45 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2024: 60 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2025: 75 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2026: 90 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

Od januára 2027 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky normy 
Euro 6d-TEMP alebo Euro 6d. 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 5. 
TŠ3.2 V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou ovzdušia: 
Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať nulové 
výfukové emisie. 
Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo si profil 
predpokladaného používania vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti, 
vozidlá musia byť prinajmenšom schopné dosiahnuť nulové výfukové 
emisie, t. j. môžu prejsť minimálnu vzdialenosť 50 km bez výfukových 
emisií. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel 

• 2023: 55 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2024: 70 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

• 2025: 85 % osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel 
musí spĺňať požiadavky normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo 
novšej normy. 

Od januára 2026 všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá 
používané na vykonávanie služby musia spĺňať aspoň požiadavky 
normy Euro 6d-TEMP, Euro 6d alebo novšej normy. 
 
Všetky vozidlá kategórie L používané na vykonávanie služby musia 
spĺňať aspoň požiadavky normy Euro 5. 
TŠ3.2 V prípade mestských oblastí s problematickou kvalitou ovzdušia: 
Ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá kategórie L musia vykazovať nulové 
výfukové emisie. 
Ak nie je k dispozícii žiadna nabíjacia infraštruktúra alebo si profil 
predpokladaného používania vyžaduje jazdy na veľké vzdialenosti, 
vozidlá musia byť prinajmenšom schopné dosiahnuť nulové výfukové 
emisie, t. j. môžu prejsť minimálnu vzdialenosť 50 km bez výfukových 
emisií. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy vozidiel 
s vymedzenými emisnými normami a podľa vhodnosti partnerskú 
dohodu s mestským konsolidačným centrom. 
Pri vozidlách, ktoré po technickej modernizácii zodpovedajú uvedenej 
norme, musia byť merania zdokumentované a zahrnuté do ponuky, 
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s vymedzenými emisnými normami. Pri vozidlách, ktoré po technickej 
modernizácii zodpovedajú uvedenej norme, musia byť merania 
zdokumentované a zahrnuté do ponuky, čo musí byť overené nezávislou 
treťou stranou. 
 

čo musí byť overené nezávislou treťou stranou. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP1. Emisie CO2 
(uplatňujú sa len pri ľahkých úžitkových vozidlách a vozidlá kategórie L; rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Body sa pridelia úmerne k podielu vyhovujúceho vozidlového parku ľahkých úžitkových vozidiel alebo podielu vozidiel vybavených technológiami 
oprávnenými na ťažké úžitkové vozidlá. 

• V prípade ľahkých úžitkových vozidiel a vozidiel kategórie L sa body pridelia úmerne k rozsahu, v akom je podiel vozidlového parku 
ľahkých úžitkových vozidiel vyšší ako podiel stanovený v TŠ1. 

• V prípade ťažkých úžitkových vozidiel sa body pridelia za podiel vozidiel poháňaných technológiami uvedenými v TŠ1 kategórie 3 (nákup 
a lízing ťažkých úžitkových vozidiel). 

Overenie: uchádzač musí predložiť zoznam vozidiel tvoriacich služobný vozidlový park a ich emisie CO2 pri typovom schválení (podložené 
osvedčeniami o zhode). 

KVP2. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá, neuplatňuje sa v prípade, že sa v TŠ2.2 vyžadujú nulové výfukové emisie pre všetky vozidlá) 

Body sa pridelia ponukám, v ktorých sa uvádza buď: 
a) vyšší percentuálny podiel, než je podiel stanovený v TŠ3; 
b) osobné vozidlá a dodávky, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 6; 
c) vozidlá kategórie L, ktorých emisné parametre sú lepšie ako požiadavky stanovené v norme Euro 5; alebo 
d) autobusy na zemný plyn a vozidlá schopné dosiahnuť nulové emisie, t. j. osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá schopné prejsť minimálnu 

vzdialenosť 50 km bez produkovania výfukových emisií, v prípade autobusov a vozidiel kategórie L ide o plug-in hybridy (PHEV) 
a batériové elektrické vozidlá (BEV) a v prípade autobusov o elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCV). 

 
(Verejný obstarávateľ spresní, do akej miery sa budú body prideľovať na základe vyšších percentuálnych podielov, lepších parametrov a vozidiel 
s nulovými výfukovými emisiami. Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami musia získať viac bodov ako vozidlá s lepšími parametrami, než sa 



 

45 

vyžaduje v norme Euro 6/5, a ako autobusy na zemný plyn). 
 
Overenie: 
Pozri uvedenú TŠ3. 

 

9 SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE KATEGÓRIE VOZIDIEL 
9.1 Predmet 

PREDMET 
Nákup týchto cestných vozidiel s malým environmentálnym vplyvom: 

 „osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá (ĽÚV) a vozidlá kategórie L“, 
 „ťažké úžitkové vozidlá“. 

 

9.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1. Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (SMTP) 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá musia byť vybavené systémami na monitorovanie tlaku v pneumatikách, t. j. systémami, ktoré 
môžu vyhodnotiť tlak v pneumatikách alebo kolísanie tlaku v čase a prenášať príslušné informácie používateľovi počas prevádzky vozidla, alebo 
v prípade autobusov a nákladných vozidiel na zber odpadu systémami, ktoré prenášajú tieto informácie do miesta prevádzkovateľa. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť technický list vozidla, v ktorom sa tieto informácie uvádzajú. 
TŠ2. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
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Vozidlá musia byť vybavené pneumatikami, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) alebo b): 
a) pneumatikami, 

1. ktoré spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti pre valivý odpor, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre4, 

a 
2. ktoré spĺňajú kritérium triedy priľnavosti za mokra „A“ alebo „B“, ako sa vymedzuje v tom istom nariadení a v súlade s jeho článkom 11 ods. 2; 

ALEBO 
b) protektorovanými pneumatikami. 

Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť štítok pneumatiky podľa nariadenia (EÚ) 2020/740 v prípade pneumatík uvedených v písmene a) alebo oznámenie o schválení 
podľa predpisov č. 108 (osobné vozidlá a dodávky) a č. 109 (ťažké úžitkové vozidlá) v prípade protektorovaných pneumatík [písmeno b)]. 
TŠ3. Informácie o ekologickom spôsobe jazdy pre konkrétne vozidlá 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
Vozidlá musia byť vybavené informáciami/pokynmi týkajúcimi sa ekologického spôsobu jazdy. V prípade vozidiel s motormi s vnútorným 
spaľovaním musí príručka pre používateľov vozidla obsahovať pokyny týkajúce sa včasného radenia rýchlostných stupňov, udržiavania ustálenej 
rýchlosti pri nízkych otáčkach za minútu (ot./min.) a predpokladania dopravných tokov. V prípade hybridných a elektrických vozidiel sa musia 
poskytnúť informácie o použití rekuperačného brzdenia na úsporu energie. V prípade plug-in hybridov a elektrických vozidiel s predĺženým 
dojazdom musia poskytnuté informácie zahŕňať špecifické pokyny na maximalizáciu počtu najazdených kilometrov s elektrickým pohonom. Tieto 
informácie/pokyny môžu byť poskytnuté vo forme odborného vzdelávania (ak si orgán verejnej moci zvolí túto možnosť, musí predpísať minimálne 
množstvo hodín odborného vzdelávania, ktoré je potrebné poskytnúť). 
Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť technický list vozidla, v ktorom sa tieto informácie uvádzajú, alebo opis a obsah predpísaných školení. 
 
 
 

                                                           
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 
a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009.  
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 TŠ4. Hlučnosť pneumatík 
 
Vozidlá musia byť vybavené: a) pneumatikami, ktorých hladiny emisií 
vonkajšieho hluku valenia sú triedy „A“, ako sa vymedzuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 
o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné 
parametre; alebo b) protektorovanými pneumatikami. 
 
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť štítok pneumatiky podľa 
nariadenia (EÚ) 2020/740 v prípade pneumatík uvedených v písmene a) 
alebo oznámenie o schválení podľa prílohy 1 k predpisu EHK OSN 
č. 109 v prípade protektorovaných pneumatík [písmeno b)]. 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 KVP1. Hluk vozidla 

Body sa budú prideľovať vozidlám, ktorých emisie hluku sú v súlade 
s limitmi fázy 3 uvedenými v nariadení (EÚ) č. 540/2014. Emisie hluku 
sa budú skúšať podľa postupu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 
č. 540/2014. 
 
Overenie: 
Uchádzač musí predložiť osvedčenie o zhode vozidla. 
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10 SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE KATEGÓRIE SLUŽIEB 

10.1 Predmet a podmienky účasti 

PREDMET 
Nákup týchto služieb cestnej dopravy s malým environmentálnym vplyvom: 

 „služby mobility“, 
 „autobusová doprava“, 
 „služby zberu odpadu“, 
 „poštové, kuriérske a prepravné služby“. 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

PODMIENKY ÚČASTI 
PÚ1. Spôsobilosti uchádzača 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

 
Uchádzač musí mať náležité skúsenosti v každej z týchto oblastí: 

- identifikácia, hodnotenie a zavádzanie dostupných technológií a opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich 
ovzdušie, ktoré vznikajú počas celého procesu well-to-wheels (od zdroja po kolesá), 

- uplatňovanie postupov monitorovania a oznamovania emisií skleníkových plynov. 
 
Overenie: 
Dôkazy vo forme informácií a odkazov súvisiacich s príslušnými zákazkami (podľa možností podobnej veľkosti), ktoré boli uskutočnené v priebehu 
predchádzajúcich 5 rokov a ktoré zahŕňali uvedené položky. 
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10.2 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
TŠ1. Opatrenia environmentálneho manažérstva 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Uchádzač musí disponovať písomnými postupmi v týchto oblastiach: 
1. monitorovanie a zaznamenávanie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie vznikajúcich počas danej služby, pričom použité 
ukazovatele musia byť emisie a spotreba energie danej služby spolu za celý rok a na cestujúceho/tonu/prepravenú jednotku-kilometer alebo inú 
jednotku, ktorá vyjadruje výkon danej služby; 
2. realizácia plánu znižovania emisií s opatreniami zameranými na zníženie emisií skleníkových plynov a emisií látok znečisťujúcich ovzdušie; 
3. zhodnotenie výsledkov plánu znižovania emisií formou sledovania zmien ukazovateľov a vykonávania opatrení stanovených v rámci plánu; 
4. vykonanie potrebných opatrení na nápravu odchýlok od plánu alebo zvýšenia ukazovateľov, podľa možností s cieľom zabrániť odchýlkam 
a zvyšovaniu ukazovateľov v budúcnosti. 
 

Overenie: 
Uchádzač musí poskytnúť: 
1. postup monitorovania a zaznamenávania ukazovateľov uvedených v TŠ1; 
2. plán znižovania emisií; 
3. postup hodnotenia na zabezpečenie vykonávania plánu znižovania emisií; 
4. postup nápravy akýchkoľvek odchýlok zistených pri hodnotení a, ak je to možné, zabránenia ich výskytu v budúcnosti. 
Systémy environmentálneho manažérstva certifikované podľa normy ISO 14001 alebo schémy EMAS sa budú považovať za vyhovujúce, ak budú 
obsahovať environmentálny cieľ znižovania emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie zo služobného vozidlového parku. 
Uchádzač musí poskytnúť zásady ochrany životného prostredia, z ktorých vplýva jeho záväzok dosiahnuť tento cieľ, spolu s osvedčením vydaným 
certifikačným orgánom. 
 

Poznámka: Verejný obstarávateľ môže prideliť body uchádzačom, ktorí vo svojich opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva ponúkajú 
významné zlepšenia. 
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KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 KVP1 Mazacie oleje, hydraulické kvapaliny a oleje 

Body sa pridelia uchádzačom, ktorí pri údržbe služobných vozidiel 
používajú tieto prípravky: 

- regenerované mazacie oleje, t. j. oleje vyrobené z použitých 
olejov, ktoré boli podrobené postupu, pri ktorom sa obnovuje 
kvalita oleja tak, že olej je vhodný na pôvodné použitie, 

- hydraulické kvapaliny a oleje, na ktorých sa neuvádza žiadne 
upozornenie ani výstražná informácia týkajúca sa nebezpečnosti 
pre zdravie alebo pre životné prostredie; kumulovaný hmotnostný 
podiel látok prítomných v hydraulických kvapalinách a olejoch, 
ktoré nie sú biologicky rozložiteľné ani bioakumulatívne, nesmie 
byť väčší ako 0,1 % (hm. %). 

Overenie: Uchádzač musí poskytnúť technické listy mazív a hydraulických 
kvapalín a olejov, ktoré sa použili. Hydraulické kvapaliny a oleje, ktoré 
majú príslušnú environmentálnu značku EÚ alebo environmentálnu značku 
rovnocennú environmentálnej značke typu 1 zahŕňajúcej požiadavky 
stanovené v KVP1, sa budú považovať za vyhovujúce. 

 

10.3 Doložky o plnení zákazky 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
DPZ1. Výcvik vodičov 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poznámka: Táto doložka o plnení zákazky sa bude uplatňovať len v prípade, že služba zahŕňa vodiča, a pokiaľ sa od vodičov nevyžaduje, aby mali 
vodičské osvedčenie o odbornej spôsobilosti (OOS) vodičov podľa smernice 2003/59/ES. 
Všetci vodiči, ktorí sa podieľajú na vykonávaní služby počas trvania zákazky, musia v uznávanej inštitúcii pravidelne absolvovať výcvik v oblasti 
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ekologicky zodpovednej jazdy v záujme zvýšenia palivovej úspornosti. 
 

Primeraný výcvik v rozsahu minimálne 16 hodín musí absolvovať každý nový zamestnanec pracujúci v rámci zákazky, a to do 4 týždňov od 
nástupu do zamestnania. Všetci ostatní zamestnanci musia aspoň raz za rok absolvovať aktualizačné školenie v uvedených oblastiach v minimálnom 
rozsahu 4 hodiny. 
Poskytovateľ služby musí zdokumentovať a raz za rok oznámiť verejnému obstarávateľovi počet (hodín) a tému odborného vzdelávania, ktoré 
absolvovali jednotliví zamestnanci pracujúci v rámci zákazky. 
 

Všetci vodiči, ktorí sa podieľajú na vykonávaní služby počas trvania zákazky, musia pravidelne dostávať informácie o výsledkoch v oblasti 
palivovej úspornosti (minimálne raz za mesiac). 
 

Záznamy o každoročnom odbornom vzdelávaní zamestnancov musia byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na účely overovania. Verejný 
obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok. 

DPZ2. Opatrenia environmentálneho manažérstva 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Poskytovateľ služby musí počas trvania zákazky zdokumentovať a oznámiť výsledky: 
– monitorovania ukazovateľov a 
– podľa vhodnosti prijatých hodnotiacich, nápravných a preventívnych opatrení. 
Túto povinnosť musia splniť pomocou písomných postupov poskytnutých na overenie TŠ1 Opatrenia environmentálneho manažérstva. 
Tieto správy sa musia verejnému obstarávateľovi poskytnúť na účely overovania. 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie podmienok a bonusy za prekročenie cieľov stanovených v pláne 
znižovania emisií. 

DPZ3. Mazacie oleje s nízkou viskozitou 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 

Okrem prípadov, keď výrobca vozidla odporúča iný typ maziva, dodávateľ musí nahradiť mazivá používané vo vozidlách, ktoré poskytujú službu, 
motorovými mazacími olejmi s nízkou viskozitou. Motorové mazacie oleje s nízkou viskozitou sú oleje zodpovedajúce triede SAE stupeň 0W30 
alebo 5W30 alebo rovnocennej triede. 
Dodávateľ bude viesť záznamy o použitých mazivách a sprístupní ich verejnému obstarávateľovi. 
DPZ4. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor 
(rovnaké pre základné a komplexné kritériá) 
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Vozidlá musia byť vybavené pneumatikami, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) alebo b): 
a) pneumatikami, 
• ktoré sú dobre prispôsobené zamýšľanému použitiu, klimatickým podmienkam a montážnej polohe vo vozidlách typu N2, N3, O3 a O4 

a 
• ktoré spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti pre valivý odpor, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, 
a 

• ktoré spĺňajú kritérium triedy priľnavosti za mokra „A“ alebo „B“, ako sa vymedzuje v tom istom nariadení a v súlade s jeho článkom 11 
ods. 2; 

ALEBO 
b) protektorovanými pneumatikami. 

Dodávateľ bude viesť záznamy týkajúce sa použitých pneumatík a sprístupní ich verejnému obstarávateľovi. 
 

 DPZ5. Hlučnosť pneumatík 
 
Dodávateľ musí vymeniť opotrebované pneumatiky vozidiel, ktoré 
poskytujú službu, a nahradiť ich buď: 

a) novými pneumatikami, ktorých hladiny emisií vonkajšieho 
hluku valenia sú triedy „A“, ako sa vymedzuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 
o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné 
parametre; 

 
ALEBO 

b) protektorovanými pneumatikami. 
Emisie vonkajšieho hluku valenia daného modelu pneumatík musia byť 
preskúšané podľa postupu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 
2020/740. 
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Dodávateľ bude viesť záznamy týkajúce sa nahradenia opotrebovaných 
pneumatík a sprístupní ich verejnému obstarávateľovi.  

 

10.4 Vysvetlivky 

Vysvetlivky 
DPZ3. Mazacie oleje s nízkou viskozitou, DPZ4. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor a DPZ5. Hlučnosť pneumatík 
Verejný obstarávateľ môže zahrnúť tieto kritériá do výzvy na predkladanie ponúk týkajúcej sa služieb údržby vozidiel. Uvedené kritériá však 
pokrývajú len malú časť činností údržby a nemožno ich považovať za kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre služby údržby vozidiel. 
Verejný obstarávateľ môže stanoviť pravidlá uplatňovania sankcií za neplnenie rôznych doložiek o plnení zákazky. 

DPZ4. Pneumatiky vozidiel – valivý odpor 
V článku 6 smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) a v prílohe III k uvedenej smernici, ktoré sa mali transponovať do vnútroštátneho 
práva do júna 2014, sa stanovujú osobitné povinnosti verejných obstarávateľov, ktoré spočívajú v obstarávaní určitých energeticky účinných 
zariadení. Patrí sem povinnosť zakúpiť len také pneumatiky, ktoré: 
„spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti palív“ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 
z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre. Táto požiadavka nebráni verejným 
orgánom v nákupe pneumatík s najvyššou triedou priľnavosti za mokra alebo triedou vonkajšieho hluku valenia, ak je takýto nákup zdôvodnený 
bezpečnosťou alebo zdravím obyvateľstva.“ 
Uvedená povinnosť sa obmedzuje na ústredné orgány štátnej správy a na nákupy nad prahovými hodnotami stanovenými v smerniciach o verejnom 
obstarávaní. Okrem toho musia byť dané požiadavky v súlade so zásadami nákladovej účinnosti, ekonomickej uskutočniteľnosti, udržateľnosti zo 
širšieho hľadiska, technickej vhodnosti a dostatočnej konkurencieschopnosti. Uvedené faktory môžu byť v prípade rôznych verejných obstarávateľov 
aj na rôznych trhoch rôzne. Ďalšie usmernenia týkajúce sa výkladu tohto aspektu článku 6 smernice o energetickej efektívnosti a prílohy III k nej 
v súvislosti s obstarávaním výrobkov, služieb a budov ústrednými orgánmi štátnej správy možno nájsť v usmerňujúcom dokumente Komisie 
COM(2013) 762 final – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Vykonávanie smernice o energetickej efektívnosti – usmernenie 
Komisie1). 

Nariadenie (ES) č. 1222/2009 bolo nahradené nariadením (EÚ) 2020/740. 
1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:52013DC0762. 
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Požiadavky na zloženie vozidlového parku 
Vždy, keď verejný obstarávateľ žiada od poskytovateľa služieb, aby používal vozidlový park s určitým percentuálnym podielom vozidiel, ktoré sú 
v súlade s kritériami týkajúcimi sa emisií CO2 alebo emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, mal by uvažovať o najlepšom spôsobe overenia, či boli 
tieto kritériá splnené. Poskytovanie informácií zo strany dodávateľa a overovanie informácií zo strany orgánu verejnej moci o tom, ktoré vozidlá sa 
použili, na aké vzdialenosti a v ktorý deň, a vypočítanie priemeru môže byť zdĺhavé. Ak teda nie je reálne požadovať, aby všetky vozidlá spĺňali danú 
požiadavku, verejný obstarávateľ by mohol určiť, že na konkrétnych trasách je možné použiť len vyhovujúce vozidlá (napr. v oblastiach 
s problematickou kvalitou ovzdušia) alebo že jedna alebo niekoľko kategórií vozidiel musí byť v súlade s danou požiadavkou. Uvedené otázky môžu 
byť menej významné z hľadiska outsourcingu verejnej autobusovej dopravy a zberu odpadu, pri ktorých sa vďaka plánovaniu a monitorovaniu 
služieb uľahčuje overovanie výkonnosti vozidlového parku využívaného na poskytovanie služieb. 
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11 NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
 

Analýza nákladov na životný cyklus je metóda posúdenia celkových nákladov skupiny výrobkov alebo služby, ktoré sú predmetom skúmania. 
Zohľadňujú sa v nej všetky náklady súvisiace s činnosťami v rámci nákupu, používania a údržby, ako aj so zneškodnením vytvoreného odpadu. 
Účelom analýzy nákladov na životný cyklus je odhadnúť celkové náklady alternatív projektu a vybrať možnosť, ktorou sa zabezpečí, aby nákup alebo 
služba, prípadne oba procesy, priniesli najnižšie celkové náklady zodpovedajúce kvalite a funkčnosti. Mala by sa vykonať v dostatočne skorej fáze 
nákupného procesu. 
Pri vyhodnocovaní ponúk môžu náklady na životný cyklus pomôcť určiť najnižšie náklady. Náklady na životný cyklus môžu totiž orgánom pomôcť 
zohľadniť nielen náklady na nadobudnutie 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 zneškodnenie odpadu a recykláciu atď.). Nákladmi na životný 
cyklus sa pripočítavajú k predajnej cene tieto druhy nákladov v záujme komplexného odhadu nákladov na výrobok alebo službu. 
V rámci nákladov na životný cyklus sa okrem toho zohľadňujú environmentálne externality výrobku alebo služby počas ich životného cyklu, keď je na 
tento účel možné určiť peňažnú hodnotu. Použitím nákladov na životný cyklus možno 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 zamýšľaného nákupu. Ďalšie 
informácie možno nájsť v technickej správe. 
Verejní obstarávatelia môžu prostredníctvom zeleného verejného obstarávania poskytnúť priemyslu skutočné stimuly na vývoj ekologických 
technológií. V niektorých odvetviach služieb to môže mať obzvlášť významný vplyv, keďže verejní obstarávatelia ovládajú veľký podiel na trhu (napr. 
energeticky efektívne budovy, verejná doprava, správa zariadení). Ak sa zohľadnia celkové náklady na životný cyklus v rámci zákazky, zeleným 
verejným obstarávaním sa môžu ušetriť peniaze a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie. Rozvážnym nákupom možno ušetriť materiály a energiu, 
znížiť odpad a znečistenie a podporovať udržateľné modely správania. 
V prípade cestnej dopravy sa v súvislosti s rôznymi prípadovými štúdiami uskutočnilo posúdenie nákladov na životný cyklus, kde sa uplatnili niektoré 
z kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ: 

- prípadová štúdia 1: nákup elektrických autobusov a ďalších alternatívnych technológií (namiesto autobusov s dieselovými motormi), ktoré 
majú tvoriť časť vozidlového parku, 

- prípadová štúdia 2: výcvik v oblasti ekologickej jazdy pre vodičov v rámci poštových a kuriérskych služieb. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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Náklady na scenáre jednotlivých prípadov sa porovnali so scenárom nezmeneného prístupu bez kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ. 
Odhadli sa tieto druhy nákladov: 
a) celkové náklady spojené s vlastníctvom: 

- obstarávacie náklady, 

- náklady na palivo, 

- náklady na údržbu, 

- poistenie, 

- dane; 
b) náklady na externality: emisie oxidu uhličitého (CO2) a oxidov dusíka (NOx), nemetánové uhľovodíky (NMHC) a tuhé častice (PM) – na oboje sa 

vzťahuje smernica o ekologických vozidlách (smernica 2009/33/ES). 
 

Z posúdenia nákladov na životný cyklus vykonaného v súvislosti s týmito prípadovými štúdiami možno vyvodiť tieto závery (podrobnosti možno nájsť 
v technickej správe): 
Prípadová štúdia 1: nákup elektrických autobusov (namiesto autobusov s dieselovým motorom), ktoré majú tvoriť časť vozidlového parku –
 analýza ukazuje, že dane z palív majú veľký vplyv na výpočet nákladov na životný cyklus. Pokiaľ sa pri výpočte nákladov na životný cyklus 
zohľadnia dane, celkové náklady na elektrické autobusy vrátane nákladov na environmentálne externality sú na tej istej úrovni, prípadne nižšie, ako pri 
autobusoch s dieselovými motormi. Investičné náklady sú v porovnaní so všetkými ostatnými nákladmi pomerne vysoké. Predpokladá sa, že náklady 
na údržbu elektrických vozidiel budú nižšie, keďže motor obsahuje menej pohyblivých súčastí, menej sa opotrebúva a obsahuje menej poruchových 
súčastí. Keďže sa však technológia elektrických autobusov stále vyvíja, isté technické poruchy možno očakávať. Významne sa znižujú náklady na 
externality, ktoré zahŕňajú emisie súvisiace s výrobou elektriny. Okrem toho je vhodné zdôrazniť, že k uvoľňovaniu látok znečisťujúcich ovzdušie 
z elektrární obvykle dochádza v značných výškach a často v riedko osídlených oblastiach. Tieto emisie sa zmiešavajú s veľkým objemom vzduchu 
a ich podiel na problematickej kvalite ovzdušia v mestských oblastiach je teda pomerne malý. Oproti tomu emisie z dopravy sa vyskytujú v nižších 
polohách, a to vo vrstve okolitého ovzdušia. Predstavujú tak hlavný zdroj znečistenia v mestských oblastiach. Keďže elektrické vozidlá nevytvárajú 
výfukové emisie, môžu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách. Emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie súvisiace 
s výrobou elektriny sa okrem toho budú v najbližších desaťročiach ďalej znižovať vďaka dekarbonizácii elektrického mixu EÚ. 
Prípadová štúdia 2: výcvik v oblasti ekologickej jazdy pre vodičov v rámci poštových a kuriérskych služieb – z výsledkov vyplýva, že výcvik je pomerne 
drahý v porovnaní s úsporami nákladov, a to z dôvodu honorára pre inštruktora a straty človekohodín. Toto kritérium je priaznivejšie pri vyššom počte 
najazdených kilometrov a okrem toho má ďalšiu výhodu: je totiž pravdepodobné, že správanie vodičov sa pri používaní ich súkromných vozidiel zlepší. 
  

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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11.1 Nákladové vplyvy v prípade niektorých navrhovaných kritérií 
 

Kritériá zeleného verejného 
obstarávania Odhadovaný vplyv na obstarávacie náklady Odhadovaný vplyv na náklady na životný 

cyklus v prípade vozidla alebo služby 

Elektrické autobusy 

 
Investičné náklady na elektrické autobusy sú 
o 55 % vyššie v porovnaní s autobusmi 
s dieselovým motorom (IEA, 20185 a BNEF, 
20186). 
V správe TNO a Civitas Clean buses for your city 
(Ekologické autobusy pre vaše mesto) (TNO 
Civitas, 2013)7 sa odhaduje, že náklady na 
infraštruktúru umožňujúcu príležitostné nabíjanie 
dosahujú 10 000 EUR na autobus vrátane 
dobíjacích miest v autobusových depách a na 
autobusových zastávkach popri trasách. 
 

V prípade zahrnutia daní sa náklady na životný 
cyklus vozidla znížia približne o 2,5 – 6 %, a to 
z dôvodu zníženia nákladov na energiu 
a nákladov na environmentálne vplyvy. Ak sa 
dane nezarátajú, elektrické autobusy nedosiahnu 
úspory nákladov na životný cyklus. 

Výcvik v oblasti ekologickej jazdy pre 
vodičov v rámci poštových a kuriérskych 
služieb 

Odhadovaná cena školenia vodičov je 300 až 
1 000 EUR na vodiča vrátane honorára pre 
inštruktora a straty človekohodín. 

V prípade zahrnutia daní sa náklady na životný 
cyklus služby znížia približne o 0,5 % až 2 % 
z dôvodu zníženia spotreby paliva a nákladov na 
externality. 

(Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickej správe.) 
 

                                                           
5 IEA, 2018. Global EV Outlook 2018 (Celosvetový výhľad v oblasti elektrických vozidiel z roku 2018), https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2018. 
6 BNEF, 2018. Electric Buses in cities (Elektrické autobusy v mestách), https://about.bnef.com/blog/electric-buses-cities-driving-towards-cleaner-air-lower-co2/. 
7 Clean buses for your city (Ekologické autobusy pre vaše mesto), http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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