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Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest 

 

1 ÚVOD 

Cieľom kritérií zeleného verejného obstarávania (ďalej len „GPP“) EÚ je uľahčiť verejným orgánom nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým environmentálnym 

vplyvom. Používanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované spôsobom, ktorý umožní v prípade, že to určitý orgán považuje za vhodné, ich zaradenie do jeho 

súťažných podkladov. V tomto dokumente sa stanovujú kritériá GPP EÚ vypracované pre skupinu výrobkov „projektovanie, výstavba a údržba ciest“. Vychádza sa z návrhu 

usmerňovacieho dokumentu, ako účinne zahrnúť tieto kritériá GPP do procesu verejného obstarávania. Sprievodná technická správa obsahuje podrobné dôvody výberu týchto 

kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 

Kritériá sú rozdelené do kritérií výberu, technických špecifikácií a kritérií na vyhodnotenie ponúk a doložiek týkajúcich sa plnenia zákazky. V prípade každého súboru kritérií 

existuje možnosť zvoliť si jednu z dvoch úrovní ambícií: 

- Základné kritéria sú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduché uplatňovanie GPP s dôrazom na kľúčovú(-é) oblasť(-ti) environmentálnych vlastností výrobku a ich 

cieľom je udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni. 

- Komplexné kritériá zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a slúžia pre orgány, ktoré v rámci podporovania environmentálnych 

a inovačných cieľov chcú zájsť ešte ďalej. 

 

1.1 Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 

Tento súbor kritérií GPP sa zaoberá procesom verejného obstarávania pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest.  

Cesta je vymedzená ako: 

„Dopravná komunikácia (dopravná cesta) prístupná pre verejnú dopravu, predovšetkým pre motorové vozidlá, ktoré používajú stabilizovaný podklad iný než 

koľajnice alebo pristávacia dráha“ (Eurostat, 2009) 

Výstavba ciest je vymedzená ako: 

„Príprava a výstavba cesty s použitím materiálov vrátane kameniva, asfaltového a hydraulického spojiva a prísad, ktoré sa používajú na podklad, cestný základ a 

povrchové vrstvy cesty.“ 

Údržba ciest je vymedzená ako: 

„Všetky kroky podniknuté s cieľom udržať a obnoviť prevádzkyschopnosť a úroveň cestných služieb (cestný slovník PIARC), s týmito dvomi podkategóriami: 

- Bežná údržba je vymedzená ako:  

„všetky úkony, ktoré možno naplánovať v pravidelných intervaloch s cieľom udržať uspokojivú úroveň služieb, ktoré sú čo najbližšie k pôvodnému stavu a v súlade s 

klasifikáciou cesty“ (PIARC cestný slovník) 



 

3 

 

- Preventívna údržba a sanácia sú vymedzené ako:  

„práce vykonávané s cieľom zachovať a obnoviť prevádzkyschopnosť a predĺžiť životnosť existujúcej cesty“ (PIARC cestný slovník). 

Preventívna údržba sa zvyčajne aplikuje na vozovku v dobrom stave pri značnej zostávajúcej dobe životnosti a bez výraznej zmeny štrukturálnej kapacity, pričom 

sanácia sa vykonáva, keď je ohrozená štrukturálna účinnosť existujúceho zariadenia. 

Rekonštrukcia ciest je vymedzená ako: 

„práce vykonávané s cieľom modernizovať sieť alebo nahradiť celé úseky ciest“ (CEDR 2013). Z hľadiska obstarávania je táto fáza podobná fáze výstavby, a preto 

sa na ňu vzťahujú osobitné výzvy na predkladanie ponúk. 

Cesty sa budujú vo vrstvách, pričom možno určiť tri hlavné typy výstavby ciest: pružné vozovky, tuhé vozovky a polotuhé vozovky (Sherwood, 2001). 

Tento súbor kritérií obsahuje odporúčania, ktoré sa týkajú výstavby nových ciest, ako aj údržby a sanácie existujúcich ciest. Kritériá sú založené na usmernení týkajúcom sa 

procesu prípravy a obstarávania novej alebo udržiavanej a sanovanej cesty. Kľúčové fázy v tomto procese, ktoré boli identifikované v usmernení sú:  

— predbežná analýza rozsahu a uskutočniteľnosti, 

— podrobné požiadavky týkajúce sa projektu a vlastností, 

— výstavba alebo rozsiahle rozšírenia, 

— využívanie cesty, 

— údržba a prevádzka, 

— koniec životnosti, t. j. vyradenie z prevádzky. 

Jednotlivé fázy tohto procesu, v priebehu ktorých sa uskutočňuje formálne verejné obstarávanie a pre ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú kritériá, sú uvedené v oddiele 1.2. 

Pre každú z týchto činností sú navrhnuté environmentálne kritériá. Tieto kritériá riešia hlavné problémové oblasti počas celého životného cyklu cesty, od výroby materiálov 

(vrátane ťažby a prepravy surovín), po výstavbu, použitie (spotreba paliva počas prevádzkovej životnosti cesty v dôsledku interakcie vozovky a vozidla), údržbu (a 

prevádzku) a koniec životnosti. Najvýznamnejšie environmentálne vplyvy sú spojené s emisiami skleníkových plynov zo spotreby paliva počas používania cesty a využívania 

zdrojov pri výrobe stavebných materiálov. Riešia sa aj ďalšie environmentálne oblasti záujmu, ako ochrana vody a prirodzeného prostredia a zníženie emisií hluku. 

Vo všeobecnosti sú kritériá zamerané na cestu skôr ako na systém, než na jednotlivé zložky. Treba podotknúť, že pre pouličné osvetlenie a dopravné signalizačné zariadenia
1
 

existujú samostatné kritériá GPP, ktoré možno použiť v kontexte cestného obstarávania.  

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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1.2 Uplatniteľnosť kritérií zeleného verejného obstarávania pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest 

Projektovanie a obstarávanie cestnej výstavby, údržba alebo sanačné činnosti so zníženým environmentálnym vplyvom predstavujú zložitý proces. Na základe tejto zložitosti 

vznikol usmerňovací dokument s cieľom poskytnúť obstarávateľom informácie o tom, ako účinne zahrnúť kritériá GPP pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest do procesu 

verejného obstarávania (pozri Usmerňovací dokument pre postupy verejného obstarávania, ktorý sa poskytuje ako samostatný dokument). 

Proces výstavby novej cesty alebo vykonania činností údržby pozostáva zo sledu samostatných postupov činností verejného obstarávania s príslušnými zákazkami. Tento sled 

postupov verejného obstarávania môže mať významný vplyv na výsledok, a to z toho dôvodu, že s každým typom zákazky dochádza k odlišným interakciám medzi 

obstarávateľom, projektovým tímom pre cestu a dodávateľmi. 

V závislosti od prijatého spôsobu verejného obstarávania môžu byť tieto zákazky zadané tomu istému dodávateľovi alebo sú zadávané samostatne. Niektoré zákazky môžu 

byť zlúčené a zadané metódou Design and Build („navrhni a postav“ ďalej len „DB“) alebo Design, Build and Operate („navrhni, postav a prevádzkuj“, ďalej len „DBO“), 

pričom všetko, podrobné projektovanie, hlavnú zákazku na výstavbu, zákazku na údržbu alebo prevádzku, potenciálne koordinuje jeden dodávateľ.  

Z tohto dôvodu je v slede aktivít verejného obstarávania dôležité určiť hlavné body, kam by sa mali zahrnúť kritériá GPP. Tieto kritériá sú preto usporiadané tak, aby odrážali 

najbežnejšie obstarávacie činnosti a dopĺňa ich usmerňovací dokument, v ktorom sú uvedené všeobecné informácie o tom, ako a kedy možno kritériá GPP zahrnúť do tohto 

procesu. Na základe skúseností z projektov v rámci EÚ sa tiež navrhuje, ako by mala byť riadená postupnosť verejného obstarávania, aby sa dosiahli najlepšie výsledky, aké 

záležitosti sa majú posúdiť v hlavných fázach v rámci celého procesu a aké konkrétne typy poznatkov môžu pomôcť pri dosahovaní najlepších výsledkov. 

Navrhované kritériá sa vzťahujú na tieto fázy procesu verejného obstarávania pre nové alebo udržiavané cesty. Identifikované boli ako fázy, kde bude prebiehať formálne 

verejné obstarávanie, alebo kde sa vyžaduje monitorovanie: 

A) výber projektového tímu a dodávateľov, 

B) podrobné požiadavky týkajúce sa projektu a vlastností, 

C) výstavba alebo rozsiahle rozšírenia, 

D) využívanie cesty, 

E) údržba a prevádzka, 

F) koniec životnosti. 

 

V závislosti od úrovne ambícií projektu, časových obmedzení a skúseností verejného obstarávateľa nebudú všetky kritériá GPP zahrnuté do tohto súboru kritérií relevantné. 

Okrem toho v závislosti od požadovanej postupnosti obstarávania môže byť vhodné zaoberať sa kritériami v určitých fázach. Strategické zámery a ciele projektu by sa mali 

určiť na jeho začiatku s odkazom na súbor kritérií GPP. Mali by sa vyhodnotiť optimálne fázy na zahrnutie kritérií GPP s cieľom určiť spôsob verejného obstarávania. 

V každom prípade sa odporúča v záujme zaistenia želaných výsledkov a dosiahnutia najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou zahrnúť kritériá GPP ešte v 

počiatočnej fáze do interného plánovania, ako aj do postupnosti verejného obstarávania. 
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1.3 Hlavné environmentálne vplyvy 

1.3.1 Najvýznamnejšie environmentálne vplyvy ciest 

Hlavné environmentálne vplyvy vyplývajú z dennej intenzity dopravy (spotreba paliva vozidiel a ťažkých nákladných vozidiel) vo fáze používania cesty. 

Valivý odpor súvisiaci so štruktúrou vozovky má spravidla najväčší potenciál vplyvu, pretože sa priamo spája so spotrebou paliva vozidiel. Podľa Wang a kol. (2012a), 10 % 

zníženie valivého odporu by mohlo viesť k 1 až 2 % zlepšeniu palivového hospodárstva. 

Dopravná zápcha môže nastať v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti verejných prác (napríklad dopravné špičky, nehody, poruchy a nepriaznivé 

poveternostné podmienky) alebo v dôsledku faktorov, ktoré sú s nimi priamo spojené, napríklad uzávierky jazdných pruhov/ciest potrebné na výstavbu ciest a/alebo údržbu. 

Môže výrazne ovplyvniť spotrebu paliva vozidla v dôsledku pomaly sa posúvajúcich vozidiel, a to vo fáze výstavby, aj údržby.  

Fáza výstavby sa v rámci životného cyklu cesty označuje ako fáza s druhým najväčším environmentálnym vplyvom, pričom jej problémové oblasti súvisia s použitými 

zdrojmi a s emisiami a vplyvmi na ekosystém, ktoré súvisia s výrobou materiálu vrátane ťažby a prepravy. Využívanie zdrojov je ovplyvnené množstvom odpadu, ktorý sa 

vytvorí pri postupoch výroby, výstavby na stavenisku a údržby, čo môže predstavovať významný podiel z celkových materiálových tokov na stavenisku. To zdôrazňuje 

význam projektovania a presného vymedzenia pokiaľ ide o efektívne využívanie zdrojov, pričom najdôležitejšie prvky cesty, ktoré je potrebné riešiť, sú podložie vrátane 

zemných prác, podklad, základ, spojivo a povrchové vrstvy alebo betónové platne. V tejto súvislosti k zníženiu environmentálnych vplyvov a rozvoju obehového 

hospodárstva môže prispieť recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov a výrobkov.  

Príslušnú pozornosť si v prípade objemných stavebných materiálov s veľkou hmotnosťou zasluhujú vplyvy súvisiace s prepravou kameniva (prírodného, recyklovaného alebo 

sekundárneho) do výrobných závodov. Tieto materiály sa obvykle prepravujú nákladným autom, výsledkom čoho sú emisie z  pohonných látok, ktoré sú spravidla vyššie 

alebo rovnaké ako emisie, ktoré vznikajú pri výrobe týchto materiálov. Ak sa tieto materiály premiestňujú do vzdialeností viac než 25 km, výsledné emisie môžu významne 

prispieť k environmentálnym vplyvom fázy výroby hlavných prvkov cesty. Minimalizácia emisií z dopravy môže v prípade týchto materiálov prispieť k podpore používania 

takých druhov dopravy, ktoré majú menšie vplyvy, ako napr. železničná alebo lodná doprava. Napokon, používanie recyklovaných materiálov, ako napr. kameniva zo 

stavebného odpadu a sutiny, môžu pomôcť rozvinúť trh pre takéto materiály v súlade s cieľmi obehového hospodárstva EÚ a prispieť k efektívnosti využívania zdrojov. 

 

Vplyvy súvisiace so zemnými prácami vrátane stabilizácie pôdy môžu v zložitých orografických podmienkach predstavovať hlavnú časť celkových emisií a až 30 % 

nákladov na projekt. 

Údržba a sanácia majú v súčasnosti čoraz väčší význam vzhľadom na pokles vo výstavbe nových ciest. Údržba by sa nemala posudzovať len ako jednoduché opakovanie 

činností obnovovania a opravovania, ale skôr ako komplexná sieť stratégií projektovania vrátane hodnotenia valivého odporu, dopravnej zápchy a odolnosti materiálov 

povrchu vozovky. V tejto fáze dominuje výroba materiálu a dopravné zápchy, podobne ako pri fáze výstavby. Viaceré štúdie naznačujú, že existuje jasná súvislosť medzi 

odolnosťou a aspektmi udržateľnosti. Preto ak sa použijú odolné materiály, zníži sa potreba údržby. 

Dôležitým faktorom je vplyv dopravného toku na relatívny význam zistených problémových oblastí: 

- Na cestách s vysokou premávkou (t. j. diaľnice, cesty prvej triedy a hlavné vnútroštátne cesty) má najväčší vplyv na spotrebu energie a emisie valivý odpor a 

dopravné zápchy. Výroba a preprava materiálov je tretím najdôležitejším faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť. 
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- Na cestách so slabou premávkou
2
 (t. j. cesty druhej triedy): vyšší vplyv na spotrebu energie a emisie súvisí skôr s výrobou a prepravou materiálu než s valivým 

odporom a dopravnými zápchami. Relatívny význam výroby a prepravy materiálu sa zvyšuje so znižujúcim sa dopravným tokom.  

Niektoré iné vplyvy, ktoré spravidla nie sú zahrnuté do štúdií posudzovania životného cyklu (LCA) ciest, ale ktoré majú osobitný význam, sú: emisie environmentálneho 

hluku a odvádzanie dažďovej vody. Pokiaľ ide o environmentálny hluk, cestná doprava je pravdepodobne najvýraznejším zdrojom vo väčšine EÚ. Existujú dva možné  

prístupy k zníženiu hluku z cestnej premávky: prvým je vymedzenie cestného povrchu s nízkou hlučnosťou, druhým je inštalácia protihlukových bariér. Pokiaľ ide o 

odvádzanie dažďovej vody, z ciest sa do vodných tokov dostáva množstvo znečisťujúcich látok. Kľúčom k riešeniu dažďovej vody a odstraňovaniu znečisťujúcich látok z 

ciest je odstraňovanie plávajúceho materiálu (odpad a oleje) a pevných častíc (sediment). V oblastiach ohrozených povodňami existuje obrovský potenciál pre cestné 

odvodňovacie systémy v snahe poskytnúť tak potrebnú povodňovú kapacitu. V súčasnosti existujú dva rozšírené typy konštrukcie odvodňovacích systémov, ktoré možno 

rozpoznať podľa toho, či využívajú „tvrdé stavebné riešenia“ (používajú viac betónu) alebo „mäkké stavebné riešenia“(používajú menej betónu). Z hľadiska povodňového 

manažmentu možno oboje prispôsobiť tak, aby významne znižovali riziko záplav po prúde.  

 

1.3.2 Ako sa rieši životný cyklus stavebných materiálov  

So stavebnými materiálmi, ako už bolo uvedené, sa spájajú významné environmentálne vplyvy. V rámci kritérií sa obstarávateľom a uchádzačom poskytujú viaceré možnosti 

na posúdenie týchto vplyvov a na výber prvkov cesty s menším vplyvom. 

Kritériá umožňujú celkové posúdenie vplyvov materiálov počas životného cyklu s cieľom umožniť uchádzačom a ich projektovým tímom rozhodnúť o zlepšeniach. Tieto 

kritériá sú technicky náročné, a preto sú vhodné najmä pre pokročilejšie projekty so skúsenými projektovými tímami. Niektoré kritériá sú zamerané len na konkrétne fázy 

životného cyklu cesty. Sú určené na podporu opatrení zameraných na riešenie známych osobitných vplyvov a na príslušné možnosti zlepšenia v prípade konkrétnych 

materiálov. Tieto kritériá sú menej technicky náročné a môžu byť vhodnejšie pre menej pokročilé projekty a menej skúsené projektové tímy.   

Obstarávatelia majú k dispozícii tieto kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa úrovne ambícií a technickej zložitosti od najnáročnejších po najmenej náročné: 

1. Posudzovanie životného cyklu (LCA): Vykonávanie posudzovania životného cyklu (pozri komplexné kritérium B14). V tomto prípade sa vyžaduje, aby uchádzači 

posúdili vplyvy hlavných prvkov cesty na životný cyklus. 

2. Uhlíková stopa: Vykonávanie uhlíkovej stopy (pozri hlavné kritérium B14). V tomto prípade sa vyžaduje, aby uchádzači posúdili potenciál globálneho otepľovania 

životného cyklu hlavných prvkov. 

3. Požiadavka na recyklovaný a opätovne použitý materiál: v tomto prípade sa požaduje, aby uchádzači poskytli materiály spĺňajúce minimálnu požiadavku, pokiaľ ide 

o množstvo recyklovaného a opätovne použitého materiálu pre hlavné prvky cesty (pozri kritérium B15). 

4. Požiadavka na znížené emisie z dopravy ťažkých materiálov: v tomto prípade sa oceňujú nízke emisie CO2e z prepravy kameniva použitého na hlavné prvky cesty 

(pozri kritérium B16). 

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne oceniť recyklovaný alebo opätovne použitý materiál (bod 3) alebo znížené emisie z dopravy (bod 4), mal by zvážiť stanovenie kritérií, 

ktoré zohľadňujú osobitné podmienky na miestnom trhu stavebných materiálov. Potenciálne kompromisy, pokiaľ ide o environmentálne vplyvy, sa odporúča riešiť 

                                                      
2 Z medzinárodného hľadiska sa za cesty s nízkym objemom dopravy považujú cesty s dopravným tokom menším ako 2 000 vozidiel za deň (AASHTO, 1993). 
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kombináciou požiadaviek na recyklovaný a opätovne použitý obsah s nižšími emisiami z dopravy. Relatívna váha týchto dvoch kritérií by mala zabezpečiť efektívnu 

hospodársku súťaž medzi potenciálnymi dodávateľmi a zároveň podporiť také ponuky, ktoré poskytujú celkový environmentálny prínos. 

Úroveň ambícií zvolená vo výzve na predkladanie ponúk bude závisieť od poznatkov a skúseností verejného obstarávateľa, rozsahu projektu a posúdenia úrovne skúseností 

potenciálnych uchádzačov. Verejný obstarávateľ bude musieť starostlivo dbať na rovnováhu medzi rôznymi environmentálnymi a neenvironmentálnymi kritériami na 

vyhodnotenie ponúk a jasne ich formulovať vo výzve na predkladanie ponúk. 
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Kľúčové environmentálne oblasti v životnom cykle cesty a kľúčové 

environmentálne vplyvy 

 Navrhovaný prístup GPP EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest 

Hlavné environmentálne oblasti 

- Valivý odpor v dôsledku interakcie vozovky a vozidla a 

súvisiaca spotreba paliva, a súvisiace emisie skleníkových 

plynov vo fáze používania cesty; 

- Vyčerpávanie prírodných zdrojov, obsiahnutá energia a emisie 

spojené s výrobou a prepravou cestných stavebných 

materiálov; 

- Vykopaný materiál a pôda vrátane vrchnej vrstvy počas 

prípravy staveniska, zemné práce. Výstavba a demolácia cesty; 

- Emisie hluku z výstavby cesty, prevádzky a údržby; 

- Odolnosť povrchových vrstiev vozovky. Optimalizácia 

stratégie údržby pre zabezpečenie žiadaného valivého odporu, 

odolnosti a zníženia hluku; 

- Dopravná zápcha spôsobená stavebnými a údržbovými 

prácami; 

- Znečistenie vody počas výstavby cesty a počas fázy 

používania. Podiel povrchov vozoviek na záplavách. 

Fragmentácia prirodzeného prostredia a riziko pre faunu a 

flóru počas fázy používania. 

Hlavné environmentálne vplyvy a parametre životného cyklu týkajúce 

sa využívania zdrojov: 

- Nasledujúce kategórie kľúčových environmentálnych vplyvov 

so životným cyklom výrobku sa považujú za najdôležitejšie: 

potenciál globálneho otepľovania, vytváranie fotochemického 

ozónu, vyčerpávanie abiotických zdrojov, acidifikácia, toxicita 

pre človeka, ekotoxicita, využívanie pôdy, využívanie 

obnoviteľných a neobnoviteľných primárnych zdrojov energie, 

využívanie sekundárnych a opätovne použitých materiálov 

 — Projektovanie a výstavba s cieľom dosiahnuť nízky valivý odpor (s 

technicky akceptovateľnými bezpečnostnými parametrami) a s tým 

súvisiacu nízku spotrebu paliva a nízke emisie na diaľniciach a cestách 

prvej triedy, prostredníctvom optimalizácie makroštruktúry (meranej ako 

priemerná hĺbka profilu MPD) a jej monitorovania počas fázy používania 

cesty; 

— projekt a špecifikácia zamerané na zníženie zahrnutých vplyvov 

a využívanie zdrojov súvisiacich so stavebnými materiálmi; 

— projekt, špecifikácia a riadenie lokalít s cieľom maximalizovať opätovné 

použitie vyťažených materiálov a pôdy (vrátane vrchnej vrstvy), 

maximalizovať opätovné použitie a recyklovanie odpadu zo stavebných a 

demolačných prác a odpadu z iných priemyselných procesov, a používať 

stavebný materiál s vysokým recyklovaným alebo opätovne používaným 

obsahom vrátane vedľajších produktov; 

— špecifikácia prístupov k zníženiu emisií hluku (vrátane prírodných riešení
3
) 

počas fázy výstavby, prevádzky a údržby; 

— zvýšenie odolnosti materiálu a zníženie potreby údržby; 

— stratégie údržby a sanácie vrátane plánu monitorovania a plánu údržby; 

— plán na zmiernenie dopravných zápch vrátane riešení ako alternatívne trasy, 

jazdné pruhy podľa dopravného toku a odstavné pruhy vyhodnotené 

prostredníctvom analýzy nákladov životného cyklu (LCC); 

— zavedenie prvkov kontroly znečistenia vody a prvkov kapacity zadržiavania 

dažďovej vody vrátane ľahkých konštrukčných riešení (napr. prírodné 

riešenia) v systéme odvodňovania, ako aj možnosti vytvorenia prirodzeného 

prostredia predovšetkým na zníženie odtekajúcej vody do kanalizácie a 

celkového objemu vody, ktorá vteká do miestnej kanalizácie alebo 

povrchových vôd, čím by sa podstatne znížili škody súvisiace s povodňami. 

                                                      
3 Prírodné riešenia sú riešenia prispôsobené miestnym podmienkam, efektívne z hľadiska využívania zdrojov, predstavujú systematické zásahy, ktoré sú podnietené alebo podporené prírodou a ktoré sú nákladovo efektívne, predstavujú environmentálny, sociálny a 

hospodársky prínos zároveň a napomáhajú pri zvyšovaní odolnosti. 
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a toky odpadových materiálov. 
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2 KRITÉRIÁ GPP PRE PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBU A ÚDRŽBU CIEST 

A. Výber projektového tímu a dodávateľov 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Výstavba nových ciest, ktoré sú efektívne z hľadiska využívania zdrojov a ktorých projektovanie berie do úvahy širšie environmentálne vplyvy vrátane hlučnosti, 

odvodňovania a spotreby paliva vozidiel počas ich používania. 

Alebo 

Údržbové práce alebo významnejšia sanácia existujúcich ciest spôsobom efektívneho využívania zdrojov, ktorý zohľadňuje širšie environmentálne vplyvy vrátane hlučnosti, 

odvodňovania a spotreby paliva vozidiel počas ich používania. 

PODMIENKY ÚČASTI 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania v prípade, že projektový tím obstaráva verejný obstarávateľ. Počet a rozsah realizovaných projektov na preukázanie 

skúseností by mali byť primerané projektu, ktorý je predmetom verejného obstarávania. 

A1. Kompetencie projektového manažéra a projektového tímu 

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania pre projektového manažéra 

alebo ak služby projektového tímu obstaráva verejný obstarávateľ. 

Projektový manažér, inžinieri, architekti, konzorcium konzultantov a/alebo projektových 

tímov musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v každej z týchto oblastí, za ktoré by jeho 

členovia boli v rámci zákazky zodpovední (zvoľte podľa toho, čo je vhodné pre konkrétnu 

zákazku): 

— zákazky na riadenie projektu výstavby a údržby ciest, ktoré priniesli lepšiu úroveň 

ochrany životného prostredia; 

— posúdenie environmentálnych vlastností ciest s použitím systémov certifikácie s 

viacerými kritériami a nástrojov uhlíkovej stopy podľa ISO 14067 alebo rovnocennej 

normy; 

— špecifikácia, obstarávanie a použitie stavebných materiálov s malým environmentálnym 

vplyvom; 

— používanie stavebných materiálov s vysokým recyklovaným alebo opätovne 

používaným obsahom a vedľajších produktov z výstavby a údržby ciest; 

— plány na zmiernenie dopravných zápch a analýza LCC s cieľom určiť nákladovo 

optimálne riešenie; 

— skutočné riešenia na zmiernenie hluku z cestnej premávky prostredníctvom vozoviek s 

A1. Kompetencie projektového manažéra a projektového tímu  

Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania pre projektového manažéra 

alebo ak služby projektového tímu obstaráva verejný obstarávateľ. 

Projektový manažér, inžinieri, architekti, konzorcium konzultantov a/alebo projektových 

tímov musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v každej z týchto oblastí, za ktoré by jeho 

členovia boli v rámci zákazky zodpovední (zvoľte podľa toho, čo je vhodné pre konkrétnu 

zákazku): 

— Zákazky na riadenie projektu výstavby a údržby ciest s lepšou úrovňou ochrany 

životného prostredia; 

— hodnotenie účinkov nerovnomernosti a makroštruktúry na valivý odpor a v dôsledku 

toho na spotrebu paliva a vzťah s odolnosťou proti šmyku. Hodnotenie makroštruktúry 

(meranej ako priemerná hĺbka profilu MPD) a odolnosti súvisiacej so stavebnými 

materiálmi. Používanie nástroja MIRAVEC alebo iných nástrojov hodnotenia na 

posúdenie spotreby paliva, ak sú k dispozícii; 

— používanie komplexných nástrojov pri projektovaní a špecifikácii ciest s lepšími 

environmentálnymi vlastnosťami vrátane nákladov na životný cyklus (LCC) 

a posudzovania životného cyklu (LCA). Porovnávacie štúdie v súlade s normami 

ISO 14040 a ISO 14044; 

— špecifikácia, obstarávanie a použitie stavebných materiálov s malým environmentálnym 

vplyvom; 
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nízkou hlučnosťou a protihlukových bariér; 

— zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev vozovky, nosnej kapacity a odolnosti proti 

únave; 

— vývoj a vykonávanie plánov monitorovania a údržby v reálnych situáciách; 

— projektovanie a inštalácia komponentov kontroly znečistenia dažďovej vody a kapacity 

zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane ľahkých konštrukčných riešení do systému 

odvodňovania.  

Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a neustály profesionálny rozvoj v týchto 

oblastiach.  

V závislosti od charakteru projektu môže verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na 

zhromažďovanie technických dôkazov a môže vyžadovať preukázanie minimálneho počtu 

zmlúv. 

Overovanie: 

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte. 

 

 

 

— používanie stavebných materiálov s vysokým recyklovaným alebo opätovne 

používaným obsahom a vedľajších produktov z výstavby a údržby ciest; 

— plány na zmiernenie dopravných zápch a analýza LCC s cieľom určiť nákladovo 

optimálne riešenie; 

— skutočné riešenia na zmiernenie hluku z cestnej premávky prostredníctvom vozoviek s 

nízkou hlučnosťou a protihlukových bariér; 

— zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev vozovky, nosnej kapacity a odolnosť proti 

únave. Skúsenosti s vozovkami s vysokou životnosťou a večnými vozovkami; 

— vývoj a vykonávanie plánov monitorovania a údržby v reálnych situáciách; 

— projektovanie a inštalácia komponentov kontroly znečistenia dažďovej vody a kapacity 

zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane ľahkých konštrukčných riešení do systému 

odvodňovania. 

Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a neustály profesionálny rozvoj v týchto 

oblastiach.  

V závislosti od charakteru projektu ciest môže verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na 

zhromažďovanie technických dôkazov a môže vyžadovať preukázanie minimálneho počtu 

zmlúv. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú životopismi pracovníkov, 

ktorí budú pracovať na projekte. 

 

A2. Kompetencie hlavného dodávateľa stavby  

Tieto kritériá môžu tvoriť súčasť predbežného výberového konania pre hlavného dodávateľa 

stavby.  

Hlavný dodávateľ stavby musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v oblasti realizácie 

zákaziek na výstavbu a údržbu ciest, v prípade ktorých sa preukázalo, že sa dosiahli zlepšené 

environmentálne vlastnosti. 

V prípade zákaziek Design and Build (DB) alebo Design, Build and Operate (DBO), bude pre 

vybraný projektový tím relevantné aj kritérium A2. 

Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá GPP): 

— Realizácia činností monitorovania a bežnej údržby na makroštruktúre (MPD); 

— posúdenie odolnosti súvisiacej so stavebnými materiálmi; 

— realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch a riadenie dopravných zápch 

A2. Kompetencie hlavného dodávateľa stavby 

Tieto kritériá môžu tvoriť súčasť predbežného výberového konania pre hlavného dodávateľa 

stavby.  

Hlavný dodávateľ stavby musí mať príslušné kompetencie a skúsenosti v oblasti realizácie 

zákaziek na výstavbu a údržbu ciest, v prípade ktorých sa preukázalo, že sa dosiahli zlepšené 

environmentálne vlastnosti. 

V prípade zákaziek Design and Build (DB) alebo Design, Build and Operate (DBO), bude pre 

vybraný projektový tím relevantné aj kritérium A2. 

Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá GPP): 

— Realizácia činností monitorovania a bežnej údržby na makroštruktúre (MPD) a 

posúdenie spotreby paliva v dôsledku zmien MPD, nerovnomerností a povrchových 

chýb; 

— posúdenie odolnosti súvisiacej so stavebnými materiálmi. používanie nástroja 
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počas výstavby a údržby vrátane riešení vo forme alternatívnych trás, jazdných 

pruhov podľa dopravného toku, odstavných jazdných pruhov, zariadení 

inteligentných dopravných systémov (ITS) a ich posúdenie pomocou analýzy LCC; 

— nákup a použitie stavebných materiálov s nízkym vplyvom na životné prostredie a 

overenie ich vlastností. riadenie dodávateľského reťazca s cieľom zaistiť súlad so 

systémami príslušného hodnotenia ciest a certifikácie, napríklad CEEQUAL alebo 

Greenroads, atď.; 

— nákup a používanie stavebných materiálov s vysokým recyklovaným alebo opätovne 

používaným obsahom a vedľajších produktov z výstavby a údržby ciest; 

— úspešné vykonávanie plánov nakladania so sutinou, výkopovým materiálom a 

pôdou s cieľom minimalizovať vznik odpadu. Výber a znalosti o možnostiach 

spracovania na stavenisku a mimo staveniska; 

— skúsenosti s nízkoteplotným asfaltom s osobitným zreteľom na najlepšie postupy 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov; 

— výstavba vozoviek s nízkou hlučnosťou; 

— vozovky s vysokou životnosťou a zvýšenie odolnosti povrchovej vrstvy vozovky; 

— výstavba a uvedenie do prevádzky komponentov kontroly znečistenia vody a 

kapacity zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane ľahkých konštrukčných riešení 

do systému odvodňovania. 

Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a neustály profesionálny rozvoj v týchto 

oblastiach.  

V závislosti od charakteru projektu môže verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na 

zhromažďovanie technických dôkazov a môže vyžadovať minimálny počet zmlúv. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na príslušné zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch, 

v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú takisto životopismi 

pracovníkov, ktorí budú pracovať na projekte. 

MIRAVEC alebo iných nástrojov hodnotenia na posúdenie spotreby paliva, ak sú k 

dispozícii; 

— realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch a riadenie dopravných zápch počas 

výstavby a údržby vrátane riešení vo forme alternatívnych trás, jazdných pruhov 

podľa dopravného toku, odstavných jazdných pruhov, zariadení inteligentných 

dopravných systémov (ITS) a ich posúdenie pomocou analýzy LCC; 

— nákup a použitie stavebných materiálov s nízkym vplyvom na životné prostredie a 

overenie ich vlastností. Riadenie dodávateľského reťazca s cieľom zaistiť súlad so 

systémami príslušného hodnotenia ciest a certifikácie, napríklad CEEQUAL alebo 

Greenroads, atď. Skúsenosti s nástrojmi LCA a LCC; 

— nákup a používanie stavebných materiálov s vysokým recyklovaným alebo opätovne 

používaným obsahom a vedľajších produktov z výstavby a údržby ciest; 

— úspešné vykonávanie plánov nakladania so sutinou, výkopovým materiálom a pôdou 

s cieľom minimalizovať vznik odpadu. Výber a znalosti o možnostiach spracovania 

na stavenisku a mimo staveniska; 

— skúsenosti s nízkoteplotným asfaltom s osobitným zreteľom na najlepšie postupy 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov; 

— Výstavba a monitorovanie vozoviek s nízkou hlučnosťou, analýza vlastností zníženia 

hluku; 

— vozovky s vysokou životnosťou a zvýšenie odolnosti povrchovej vrstvy vozovky; 

— výstavba a uvedenie do prevádzky komponentov kontroly znečistenia vody a 

kapacity zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane ľahkých konštrukčných riešení 

do systému odvodňovania. 

Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a neustály profesionálny rozvoj v týchto 

oblastiach.  

V závislosti od charakteru projektu môže verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na 

zhromažďovanie technických dôkazov a môže vyžadovať minimálny počet zmlúv. 

Overovanie:  

Dôkazy vo forme informácií a referencií na predchádzajúce zákazky v posledných 5 rokoch, 
v ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. Podložené budú dôkazmi a údajmi z: 

— Audity vykonávané tretími stranami (napríklad z auditu demolačného odpadu); 

— Analýza LCA/LCC hlavných prvkov cesty a/alebo; 

— Zber údajov z monitorovania, napríklad výroby a riadenia odpadu zo stavebných a 

demolačných prác a výkopových materiálov a pôdy, výkonnostné parametre pre 
bežnú a preventívnu údržbu ciest a sanáciu, atď. 

Doplnené budú takisto životopismi pracovníkov, ktorí budú pracovať na projekte 
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Dodatočné poznámky: 

— Na hodnotenie poradcov, projektových tímov a dodávateľov je potrebný skúsený hodnotiaci výbor. Môže byť vhodné priviesť externých odborníkov, čo môže 

zahŕňať vymenovanie projektového manažéra a zriadenie výboru s poznatkami a skúsenosťami na posúdenie skúseností súťažiacich dodávateľov. Zoznamy uvedené 

vo výberovom kritériu 1 a 2 sú orientačné a mali by sa prispôsobiť projektu a fáze obstarávania. 

— V reforme smerníc o verejnom obstarávaní
4,5

 (uverejnených v Úradnom vestníku 28. marca 2014 a vyžadujúcich transpozíciu členskými štátmi do 24 mesiacov) sa 

výslovne uvádza (článok 67 smernice 2014/24/EÚ), že organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie danej zákazky (ak kvalita určených 

zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia zákazky) môže predstavovať kritérium pre zadanie zákazky. V prípade zložitých zákaziek, akými sú 

zákazky na cesty, možno spravidla očakávať, že kvalita projektových manažérov, projektového tímu, odborných konzultantov a dodávateľov môže mať značný 

vplyv na realizáciu projektu. Upozorňujeme, že vzdelanie a odborné kvalifikácie poskytovateľa služieb alebo dodávateľa alebo riadiacich pracovníkov podniku 

možno hodnotiť v postupe verejného obstarávania len raz, a to buď vo fáze výberu, alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk (príloha XII časť II 

smernice 2014/24/EÚ). 

 

                                                      
4 Smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

5 Smernica 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES. 
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B. Podrobné požiadavky týkajúce sa projektu a vlastností 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

B1. Nízkoteplotný asfalt 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia uplatniť najlepšie postupy a techniky na 

položenie asfaltových zmesí s cieľom znížiť teplotu výroby a aplikácie asfaltu. 

Maximálna teplota na položenie asfaltových zmesí povrchu a vrstiev spojiva nesmie 

presiahnuť 140°C. Pokladanie pri teplotách vyšších ako 140°C, ale nižších ako 155°C môže 

byť povolené len v prípade špeciálnych asfaltových zmesí s vyššou viskozitou. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí poskytnúť technickú správu a pracovný plán 

na projektové činnosti, kde sa uvedú miešacie a pokladacie metódy a maximálne teploty, ktoré 

sa pri týchto metódach požadujú, vrátane technickej dokumentácie o zložení spojiva a návrhu 

na miešanie asfaltu dodaný výrobcom (výrobcami). 

B1. Nízkoteplotný asfalt 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia uplatniť najlepšie postupy a techniky na 

položenie asfaltových zmesí s cieľom znížiť teplotu výroby a aplikácie asfaltu. 

Maximálna teplota na položenie asfaltových zmesí povrchu a vrstiev spojiva nesmie 

presiahnuť 120°C. Pokladanie pri teplotách vyšších ako 120°C, ale nižších ako 155°C môže 

byť povolené len v prípade špeciálnych asfaltových zmesí s vyššou viskozitou. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí poskytnúť technickú správu a pracovný plán 

na projektové činnosti, kde sa uvedú miešacie a pokladacie metódy a maximálne teploty, ktoré 

sa pri týchto metódach požadujú, vrátane technickej dokumentácie o zložení spojiva a návrhu 

na miešanie asfaltu dodaný výrobcom (výrobcami). 

B2. Plán nakladania s výkopovým materiálom a pôdou 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Produkcia odpadu počas výkopových prác s výnimkou stavebného a demolačného odpadu sa musí zaznamenať. 

Plán nakladania s výkopovým materiálom a pôdou sa vyhotovuje zavedením systémov pre separovaný zber: 

i) vykopaného materiálu z výkopových prác (napríklad z prípravy staveniska a vyrovnávania, základov, základového podložia, podložnej horniny a hĺbenia priekopy), obvykle zemina a 

kamenivo vrátane pôdneho podložia; 

ii) vrchnej vrstvy. 

V prípade výkopového materiálu a vrchnej vrstvy by sa malo maximalizovať opätovné použitie uzavretého obvodu na stavenisku, a to podľa výsledkov uhlíkovej stopy alebo hodnotenia 

výkonnosti LCA (pozri kritérium B14). Separovaný zber výkopových materiálov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie sa musí riadiť hierarchiou odpadového hospodárstva uvedenou 

v smernici 2008/98/ES. 

Overovanie: 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne riadiaci plán pre výkopový materiál a vrchnú 

vrstvu pozostávajúci z nasledovného:  

i) Výkaz výmer pre výkopový materiál na základe osvedčených postupov, ako sa vymedzuje v Kódexe postupov pre správu pôdy DEFRA (2009) a/alebo v protokole ENCODE (2013); 

ii) odhady všetkých materiálov odvezených zo skládky a určenie možných nebezpečných látok; 

iii) odhad percent na hmotnosť opätovne použitého a/alebo recyklovaného materiálu na stavenisku; 
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iv) odhad percent na hmotnosť opätovne použitého a/alebo recyklovaného materiálu mimo staveniska; 

v) celkové množstvo vrchnej vrstvy pôdy a stratégie na zachovanie jej kvality. 

B3. Požiadavky týkajúce sa vlastností komponentov kontroly znečistenia vody v 

odvodňovacom systéme 

Pokiaľ sa osobitne nevyžadujú kanalizačné prípojky podľa miestnych právnych predpisov 

alebo osobitných okolností 

Odvodňovacie systémy pre cesty nesmú byť pripojené k hlavnej kanalizácii. 

Odvodňovací systém musí obsahovať také komponenty odvodňovania, ktoré pomáhajú 

odstrániť usadeniny a pevné častice z dažďovej vody. 

Overovanie:  
Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí spresniť, kam má smerovať drenážna voda a 

kde a ktoré zariadenia na odstraňovanie usadenín sa majú začleniť do systému odvodňovania. 

B3. Požiadavky týkajúce sa vlastností komponentov kontroly znečistenia vody v 

odvodňovacom systéme 

Pokiaľ sa osobitne nevyžadujú kanalizačné prípojky podľa miestnych právnych predpisov 

alebo osobitných okolností 

Odvodňovacie systémy pre cesty nesmú byť pripojené k hlavnej kanalizácii.  

Odvodňovací systém musí obsahovať také komponenty odvodňovania, ktoré pomáhajú 

odstrániť usadeniny a pevné častice z dažďovej vody. Tieto „tvrdé technické“ komponenty sa 

musia skombinovať s „mäkkými technickými“ komponentmi (často nazývanými SuDS). 

Overovanie:  
Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia spresniť, kam má smerovať drenážna voda a 

kde a ktoré komponenty/zariadenia na odstraňovanie usadenín sa majú začleniť do systému 

odvodňovania a ktoré z týchto komponentov/zariadení dodržiavajú zásady SuDS. 

B4. Požiadavky týkajúce sa vlastností kapacity zadržiavania dažďovej vody v odvodňovacom systéme 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

V prípadoch, keď to vyžadujú právne predpisy, alebo keď je mimoriadne dôležité pre špecifickú oblasť 

Odvodňovací systém musí byť skonštruovaný tak, aby bol schopný: 

— zadržať zrážky z projektovaného prívalového dažďa6 s obdobím návratnosti (frekvenciou) 1 za X rokov a trvaním Y minút vo vymedzenej odvodňovanej oblasti; 

— obmedziť maximálnu mieru odtoku z odvodňovacieho systému najviac na zodpovedajúcu zelenú lúku alebo inú osobitnú hodnotu jasne vymedzenú verejným obstarávateľom v rámci 

výziev na predloženie ponúk. 

Overovanie:  

Verejný obstarávateľ by mal projektovému tímu alebo uchádzačovi v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnúť primerané 

údaje o zrážkach z projektovaného prívalového dažďa. 

Použitím týchto údajov môžu spustiť hydraulickú simuláciu s použitím vhodného modelovacieho softvéru určeného verejným obstarávateľom. Simulácia musí preukázať, že: 

— počas projektovaného prívalového dažďa nie je prekročená kapacita odvodňovacieho systému a 

— počas projektovaného prívalového dažďa miera odtoku neprekračuje hodnotu stanovenú verejným obstarávateľom. 

                                                      
6 Pozri obrázok A.7 a A.8 v prílohe 5 technickej správy. 
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B5. Plán environmentálnej integrácie a obnovy 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Toto kritérium sa uplatňuje, ak je k dispozícii vhodný pozemok na pestovanie, čo môže zahŕňať pestovanie v „mäkkej stavebnej“ odtokovej infraštruktúre, ako retenčné nádrže, rybníky alebo 

umelé mokrade 

Plán environmentálnej integrácie a obnovy sa poskytuje ako súčasť projektovania ciest a obsahuje tieto údaje: 

— mapu lokality, kde je uvedený typ, umiestnenie a množstvá/koncentrácie všetkých rastlinných druhov (musia sa uviesť iba neinvazívne a pôvodné rastlinné druhy); 

— opis postupu použitého pri výbere druhov rastlín a stručné zdôvodnenie, prečo je každý druh vhodný do konkrétnych environmentálnych podmienok v danej lokalite; 

— požiadavky na záhon na klíčenie priesad: pôda/kompost/rastové médiá a ich hĺbka, počiatočná aplikácia hnojív, používanie mulčovacieho materiálu, zasiatie semien trávy; 

— plánované opatrenia na zabránenie erózii pôdy pred aj po založení porastu; 

— predpokladané požiadavky na údržbu týchto oblastí porastených vegetáciou. Zahŕňa zavlažovanie, prerezávanie, kosenie trávy alebo nahradenie rastlín. 

Tento plán by mal byť vypracovaný v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch, ako sú tie uvedené v správe COST 341, alebo inej podobnej literatúre. 

Overovanie:  
Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí verejnému obstarávateľovi poskytnúť kópiu plánu 

environmentálnej integrácie a obnovy. 

B6. Monitorovanie emisií hluku počas výstavby a údržby 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Ak to vyžaduje stavebné povolenie alebo miestne/vnútroštátne právne predpisy, alebo pri výslovnej žiadosti verejného obstarávateľa 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia poskytnúť podrobnosti o tom, ako sa majú postaviť 

dočasné protihlukové bariéry (alebo trvalé, ak sú súčasťou konečnej podoby) s cieľom znížiť hladinu hluku vo vymedzenej oblasti na menej ako X dB (A) ako priemerná hodnota Ldeň a Y 

dB(A) ako priemerná hodnota Lnoc, podľa prílohy I smernice o environmentálnom hluku (2002/49/ES). 

Overovanie: Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia predložiť: 

— plán prác a vymedzenú oblasť podľa posúdenia vplyvu na životné prostredie, právnych predpisov alebo verejného obstarávateľa, ak je to potrebné; 

— harmonogram prác, pričom sa určia časy, kedy majú prebiehať najhlučnejšie práce; 

— špecifikáciu umiestnenia protihlukových bariér a približné vlastnosti spojené so základnými akustickými výpočtami, ktoré preukážu, že zmiernenie hluku v danej oblasti bude možné. 

 

B7. Minimálne požiadavky na projektovanie  vozoviek s nízkou hlučnosťou 

Ak to vyžadujú miestne alebo vnútroštátne právne predpisy, alebo ak sa nízke úrovne hluku z 

danej cesty považujú za prioritu 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO vyhlási, že navrhovaná vozovka s nízkou 

hlučnosťou musí spĺňať nasledovné úrovne emisií hluku v tesnej blízkosti (CPX) podľa 

B7. Minimálne požiadavky na projektovanie  vozoviek s nízkou hlučnosťou 

Ak to vyžadujú miestne alebo vnútroštátne právne predpisy, alebo ak sa nízke úrovne hluku z 

danej cesty považujú za prioritu 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO vyhlási, že navrhovaná vozovka s nízkou 

hlučnosťou musí spĺňať nasledovné úrovne emisií hluku v tesnej blízkosti (CPX) podľa 
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ISO/DIS 11819-2 ako funkcia najvyššej povolenej rýchlosti na úseku cesty: 

— 90 dB (A) pri 50 km/h, a/alebo 

— 95 dB (A) pri 70 km/h, a/alebo 

— 98 dB (A) pri 90 km/h. 

Skúšobné údaje použité na podporu projektu a akýchkoľvek predpokladov by mali zodpovedať 

použitiu CPX skúšobných vozidiel a/alebo prívesov s použitím radiálnych pneumatík s 

oceľovým pásom s rozmerovým kódom P225/60 R16 podľa ASTM F2493-14, s najmenej 5 

mm behúňom. 

Všetky údaje o skúškach sa musia korigovať na teplotu 20°C. Analýza neistoty údajov o 

skúškach sa vyhodnotí podľa Príručky na vyjadrovanie neistoty pri meraniach (ISO/IEC 

Príručka 98-3:2008) a skúšky musia preukázať, že výsledky vrátane ich neistoty nepresahujú 

vyššie uvedené hodnoty alebo hodnoty uvedené v projekte (ak sú nižšie) o viac než 1 dB (A). 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO opíše povahu navrhovanej vozovky s nízkou 

hlučnosťou napr. pokiaľ ide o zrnitosť kameniva, maximálnu veľkosť kameniva, použité 

spojivo, očakávaný objem dutín a očakávané emisie hluku CPX zo skúšobných vozidiel pri 

príslušnej rýchlosti na ceste. 

Očakávané zníženie hodnôt hluku novej vozovky musí vychádzať z laboratórnych a/alebo 

miestnych meraní skúšaných úsekov ciest a možno ich porovnať s inými známymi 

referenčnými povrchmi s nízkou hlučnosťou. Údaje a informácie môže uchádzač získať sám z 

odborníkmi preskúmanej uverejnenej literatúry alebo z vyhlásení podpísanými príslušnými 

orgánmi v oblasti merania hluku povrchu vozoviek. 

Po otvorení sa predloží skúšobná správa, podpísaná príslušným orgánom, z výsledkov skúšania 

hluku CPX na určených úsekoch cesty pri určenej rýchlosti alebo rýchlostiach vozidla, kde sa 

preukazuje splnenie príslušných limitov emisií hluku.  

Územné rozdiely skúšaného úseku cesty musia preukázať, že ani jedna časť skúšobného úseku 

neprekračuje tieto celkové limity o viac než 2 dB(A). 

 

ISO/DIS 11819-2 ako funkcia najvyššej povolenej rýchlosti na úseku cesty: 

— 87 dB (A) pri 50 km/h, a/alebo 

— 92 dB (A) pri 70 km/h, a/alebo 

— 95 dB (A) pri 90 km/h. 

Skúšobné údaje použité na podporu projektu a akýchkoľvek predpokladov by mali zodpovedať 

použitiu CPX skúšobných vozidiel a/alebo prívesov s použitím radiálnych pneumatík s 

oceľovým pásom s rozmerovým kódom P225/60 R16 podľa ASTM F2493-14, s najmenej 5 

mm behúňom. 

Všetky údaje o skúškach sa musia korigovať na teplotu 20°C. Analýza neistoty údajov o 

skúškach sa vyhodnotí podľa Príručky na vyjadrovanie neistoty pri meraniach (ISO/IEC 

Príručka 98-3:2008) a skúšky musia preukázať, že výsledky vrátane ich neistoty nepresahujú 

vyššie uvedené hodnoty alebo hodnoty uvedené v projekte (ak sú nižšie) o viac než 1 dB (A). 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO opíše povahu navrhovanej vozovky s nízkou 

hlučnosťou napr. pokiaľ ide o zrnitosť kameniva, maximálnu veľkosť kameniva, použité 

spojivo, očakávaný objem dutín a očakávané emisie hluku CPX zo skúšobných vozidiel pri 

príslušnej rýchlosti na ceste. 

Očakávané zníženie hodnôt hluku novej vozovky musí vychádzať z laboratórnych a/alebo 

miestnych meraní skúšaných úsekov ciest a možno ich porovnať s inými známymi 

referenčnými povrchmi s nízkou hlučnosťou. Údaje a informácie môže uchádzač získať sám z 

odborníkmi preskúmanej uverejnenej literatúry alebo z vyhlásení podpísanými príslušnými 

orgánmi v oblasti merania hluku povrchu vozoviek. 

Po otvorení sa predloží skúšobná správa, podpísaná príslušným orgánom, z výsledkov skúšania 

hluku CPX na určených úsekoch cesty pri určenej rýchlosti alebo rýchlostiach vozidla, kde sa 

preukazuje splnenie príslušných limitov emisií hluku.  

Územné rozdiely skúšaného úseku cesty musia preukázať, že ani jedna časť skúšobného úseku 

neprekračuje tieto celkové limity o viac než 2 dB(A). 

 

B8. Požiadavky týkajúce sa osvetlenia 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Pokiaľ ide o toto kritérium, obráťte sa na kritériá GPP EÚ pre pouličné osvetlenie a dopravné signalizačné zariadenia: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

Overovanie:  

Pozri príslušné dokumenty s kritériami GPP EÚ. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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B9. Požiadavky týkajúce sa vodorovného dopravného značenia 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Pokiaľ ide o toto kritérium, obráťte sa na kritériá GPP EÚ pre farby, laky a cestné značenie, ktoré sa majú čoskoro uverejniť na internetovej stránke: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Overovanie:  

Pozri príslušné dokumenty s kritériami GPP EÚ. 

B10. Plán na zmiernenie dopravných zápch 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Plán na zmiernenie dopravných zápch, ktorý sa má realizovať počas činností výstavby a údržby, musí byť predložený spolu s projektom ciest a musí obsahovať: 

— harmonogram s očakávanými činnosťami výstavby a/alebo údržby pre prevádzkovú životnosť cesty; 

— alternatívne trasy pre odklonenú dopravu počas týchto činností, ak je to potrebné. 

Ak projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO zahrnie riešenia dopravných zápch počas fázy 

používania a údržby ciest založené na jazdných pruhoch podľa dopravného toku a odstavných pruhoch, ktoré sa majú použiť ako jazdné pruhy, musí predložiť analýzu LCC vrátane vplyvu 

dopravných zápch na náklady používateľov. 

Na úsekoch, kde je doprava riadená pomocou inteligentných dopravných systémov (ITS), musí byť cesta vybavená zariadeniami potrebnými na podporu ITS: kamery, semafory, informačné 

obrazovky a premenlivé dopravné značenie. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne podrobný plán na zmiernenie dopravných zápch, 

analýzu LCC podľa ISO 15686-5 (ak sa vyžaduje) a opis zariadení ITS (ak sa vyžaduje). 

B11. Požiadavky týkajúce sa odolnosti vozovky 

Verejný obstarávateľ stanoví nominálnu minimálnu prevádzkovú životnosť vozovky, s 

výnimkou povrchových vrstiev, ale nemala by byť kratšia ako: 

— 15 rokov pre vrstvu spojiva, s možnosťou zníženia na nie menej ako 10 rokov v 

prípade špecifických podmienok (napr. agresívna klíma – má sa uviesť vo výzve na 

predloženie ponúk); 

— 20 rokov pre základové vrstvy pre pružné/polotuhé vozovky a pre betónové panely 

pre tuhé vozovky; 

— 40 rokov pre podklad. 

Okrem toho môže verejný obstarávateľ určiť minimálnu nominálnu prevádzkovú životnosť 

povrchovej vrstvy, za predpokladu, že špecifické podmienky vozovky umožnia stanoviť prahovú 

hodnotu. 

Overovanie:  

B11. Požiadavky týkajúce sa odolnosti vozovky 

Verejný obstarávateľ stanoví nominálnu minimálnu prevádzkovú životnosť vozovky, s 

výnimkou povrchových vrstiev, ale nemala by byť kratšia ako: 

— 20 rokov pre vrstvu spojiva, s možnosťou zníženia na nie menej ako 15 rokov v 

prípade špecifických podmienok (napr. agresívna klíma – má sa uviesť vo výzve na 

predloženie ponúk); 

— 40 rokov pre základové vrstvy pre pružné/polotuhé vozovky a pre betónové panely 

pre tuhé vozovky; 

— 60 rokov pre podklad. 

Okrem toho môže verejný obstarávateľ určiť minimálnu nominálnu prevádzkovú životnosť 

povrchovej vrstvy, za predpokladu, že špecifické podmienky vozovky umožnia stanoviť prahovú 

hodnotu. 

Overovanie:  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne technickú správu, v ktorej sa uvedie 

minimálna nominálna prevádzková životnosť vrstiev spojiva a základu a vrstvy podkladu, 

ktoré nesmú byť kratšie, ako je uvedené vyššie. Táto správa musí obsahovať hodnotenie nosnej 

kapacity a odolnosti proti únave a kritické napätia a deformácie vo vrstvách vozovky. Táto 

správa musí zahŕňať primerané údaje a informácie, týkajúce sa konkrétne: fyzikálno-

mechanických vlastností materiálov, používaných konštrukčných metód a postupov a pracovný 

plán stavebnej činnosti. 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne technickú správu, v ktorej sa uvedie 

minimálna nominálna prevádzková životnosť vrstiev spojiva a základu a vrstvy podkladu, 

ktoré nesmú byť kratšie, ako je uvedené vyššie. Táto správa musí obsahovať hodnotenie nosnej 

kapacity a odolnosti proti únave a kritické napätia a deformácie vo vrstvách vozovky. Táto 

správa musí zahŕňať primerané údaje a informácie, týkajúce sa konkrétne: fyzikálno-

mechanických vlastností materiálov, používaných konštrukčných metód a postupov a pracovný 

plán stavebnej činnosti. 

B12. Plán údržby a sanácie 

Možnosť 1 

Táto možnosť platí v prípade zákaziek typu DBO 

Uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO uvedie v podrobnom projekte plán 

údržby a sanácie. Pre každý úsek cesty, ktorú charakterizujú špecifické konštrukčné metódy, 

materiály, environmentálne podmienky, meteorologické podmienky a použitie, by mal plán 

údržby a sanácie prinajmenšom: 

— obsahovať bežné, preventívne a sanačné činnosti; 

— optimalizovať pomer nákladov voči zisku v rámci údržbárskych prác; 

— preukázať environmentálne vlastnosti bežnej, preventívnej a sanačnej 

činnosti/stratégie, ktorá bola začlenená do uhlíkovej stopy (v súlade s kritériom B14, 

ak je to vhodné); 

— zahŕňať náklady, očakávané intervaly medzi činnosťami údržby, plán na zmiernenie 

dopravných zápch (podľa kritéria B10) a plán nakladania s demolačným odpadom 

(podľa kritéria E2) pre jednotlivé opatrenia. 

B12. Plán údržby a sanácie 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO uvedie plán údržby a sanácie v podrobnom projekte. 

Pre každý úsek cesty, ktorú špecificky charakterizujú špecifické konštrukčné metódy, 

materiály, environmentálne podmienky, meteorologické podmienky a použitie, by mal plán 

údržby a sanácie prinajmenšom: 

— obsahovať bežné, preventívne a sanačné činnosti; 

— optimalizovať pomer nákladov voči zisku v rámci údržbárskych prác; 

— Preukázať environmentálne vlastnosti bežnej, preventívnej a sanačnej 

činnosti/stratégie, ktorá bola začlenená do LCA (v súlade s kritériom B14, ak je to 

vhodné); 

— zahŕňať náklady, očakávané intervaly medzi činnosťami údržby, plán na zmiernenie 

dopravných zápch (podľa kritéria B10) a plán nakladania s demolačným odpadom 

(podľa kritéria E2) pre jednotlivé opatrenia. 

Overovanie: 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne technickú správu obsahujúcu primerané 

údaje a informácie a pracovný plán projektových činností. 

Možnosť 2 

Táto možnosť platí v prípade osobitných zákaziek v prípade zákazky zadávanej metódou 

Design and Build alebo zákaziek zadávaných metódou DB 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB zahrnie do 

podrobného projektu celkový plán údržby a sanácie. Pre každý úsek cesty, ktorú charakterizujú 

špecifické konštrukčné metódy, materiály, environmentálne podmienky, meteorologické 

podmienky a použitie, by mal celkový plán údržby a sanácie obsahovať: 

— environmentálne vlastnosti bežnej, preventívnej a sanačnej činnosti (v súlade s 

kritériom B14 CF, ak je to vhodné); 

— priemerné intervaly všetkých bežných, preventívnych a sanačných činností (ak to nie 

je stanovené verejným obstarávateľom); 

— plán na zmiernenie dopravných zápch (podľa kritéria B10) a plán nakladania s 
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demolačným odpadom (podľa kritéria E2) pre jednotlivé opatrenia. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne technickú správu obsahujúcu primerané 

údaje a informácie a pracovný plán projektových činností. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

B13.  neuvádza sa B13. Požiadavky týkajúce sa dopravnej spotreby paliva v dôsledku valivého odporu 

Týka sa len diaľnic a ciest prvej triedy, hlavných ciest a vnútroštátnych ciest navrhnutých na 

vysoký ročný priemer dennej intenzity premávky (AADT7) pri konštantnej rýchlosti 

Na realizáciu tohto kritéria si verejný obstarávateľ môže zvoliť jednu z nasledujúcich 

možností. V prípade všetkých troch možností musí byť splnená požiadavka, aby MPD 

zabezpečovala súlad s vnútroštátnymi, regionálnymi a/alebo miestnymi právnymi predpismi 

pokiaľ ide o odolnosť proti šmyku a mokré trenie. 

Možnosť 1 

Body sa udelia tým ponukám, ktoré sa zaviažu k nižšej MPD povrchu vozovky, v rozsahu 

bezpečnostných podmienok stanovených odolnosťou proti šmyku a mokrým trením. 

Možnosť 2 

Body sa udelia tým ponukám, ktoré sa zaviažu k nižšiemu valivému odporu povrchu 

vozovky.  

Táto možnosť by sa mala použiť, len ak sú splnené nasledovné tri požiadavky: 

1. verejný obstarávateľ vo výzve na predloženie ponúk stanoví skúšobnú metódu, ktorá 

sa má používať na priame meranie valivého odporu a 

2. uchádzači majú prístup do laboratórií, ktoré testujú valivý odpor podľa danej 

testovacej metódy a 

3. skúšobná metóda sa potvrdí v súlade s ustanoveniami normy ISO 17025. 

Možnosť 3 

Body sa udelia tým ponukám, ktoré sa zaviažu k vybudovaniu povrchu vozovky, ktorý bude 

znižovať spotrebu paliva. 

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačom nástroj vrátane údajov pre plánovanie (trasa, 

dopravný tok, priemerný stupeň zakrivenia, stúpanie a sklon/klesanie). Uchádzač musí zahrnúť 

                                                      
7 Vysoký AADT sa môže medzi krajinami a regiónmi EÚ líšiť, preto rozsah považovaný za „vysoký“ by mal byť prehodnotený každým cestným orgánom. Vo všeobecnosti sa v literatúre uvádza, že hranica medzi vysokým a nízkym objemom dopravy je približne 

2000 – 3000 AADT. 



 

21 

 

projektové parametre, ktoré majú vplyv na spotrebu paliva, pričom tieto hodnoty preukáže 

spolu s ich mierami neistoty, a mieru neistoty odhadu spotreby paliva. 

Overovanie:  

Všetky možnosti: Projektový tím, uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne podrobný projekt vrátane 

výkonnostných parametrov preukázaných spolu s výsledkami skúšok na reprezentatívnom 

skúšobnom povrchu. Skúšky sa musia vykonať v nezávislom laboratóriu v súlade so 

všeobecnými zásadami normy ISO 17025. 

Možnosť 1: MPD sa zmeria v súlade s normou ISO 13473-1. 

Možnosť 2: valivý odpor sa zmeria pomocou skúšobnej metódy stanovenej verejným 

obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk. 

Možnosť 3: Projektový tím, uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne výsledky očakávanej spotreby 

paliva pomocou nástroja MIRAVEC alebo iných ekvivalentných nástrojov hodnotenia, ak sú k 

dispozícii. Aby tieto nástroje bolo možné považovať za rovnocenné, musia mať tieto 

parametre: 

— model spotreby paliva pre voľný dopravný tok na základe: 

o charakteristiky vozidla (typ, používané palivo, trieda Euro); 

o valivého odporu, odporu vzduchu, priemerného stupňa zakrivenia, stúpania 

a sklonu/klesania, rýchlosti; 

— valivý odpor závisí od teploty okolia, IRI, MPD; 

— rýchlosť vozidla, na základe zaznamenanej rýchlosti, typ vozidla, objem dopravy, 

klesanie, IRI a prítomné stopy po pneumatikách; 

— doba nečinnosti. 
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B14. Vlastnosti LCA hlavných prvkov cesty  

Ak sa má zvážiť vplyv fázy používania cesty, toto kritérium sa používa v kombinácii s kritériom 

na vyhodnotenie ponúk B13 Požiadavky týkajúce sa spotreby paliva v dôsledku valivého 

odporu. 

Toto kritérium možno uplatniť len v prípade, keď sa uchádzačom má poskytnúť výkaz výmer8 

pre referenčnú cestu ako základ na porovnanie, alebo keď sa návrhy predložené jednotlivými 

uchádzačmi majú porovnať v priebehu súťažného ponukového konania. 

Počas postupu verejného obstarávania je potrebné sa riadiť ďalším technickým usmernením, 

ako je uvedené v prílohe A (možnosť uhlíkovej stopy). 

Technický hodnotiteľ špecializovaný na CF pomôže pri príprave výzvy na predkladanie ponúk 

a kriticky preskúma predložené dokumenty. 

Body sa udelia na základe zlepšenia uhlíkovej stopy cesty vrátane aspoň hlavných prvkov 

cesty zahrnutých v tabuľke a) v porovnaní s referenčnou cestou alebo inými konkurenčnými 

projektmi. 

Základ pre porovnanie musí byť špecifikovaný vo výzve na predkladanie ponúk. 

Tabuľka a) Rozsah cestných prvkov, ktoré sa majú hodnotiť 

Nová výstavba alebo rozsiahle rozšírenie Údržba a sanácia 

 Podložie vrátane zemných prác 

 Podklad 

 Základ, spojivo a povrch alebo betónové 

panely 

 Dodatočné pomocné cestné prvky 

(voliteľné) 

 Základ, spojivo a povrch alebo 

betónové panely 

 

Vlastnosti sa hodnotia vykonaním uhlíkovej stopy (CF) v súlade s normou ISO 14067 alebo 

ekvivalentnou. Výzva na predkladanie ponúk stanoví spôsob, ktorý sa použije na hodnotenie 

(pozri prílohu A). 

Uchádzač, ktorý vykáže najnižšiu uhlíkovú stopu bude mať s najvyššiu hodnotu. 

Ak sa analýza pomocou možnosti CF vykoná pred uskutočnením obstarávania hlavného 

dodávateľa, úspešný uchádzač si pripraví odovzdávací dokument vrátane základných 

predpokladov a výsledkov s osobitným zreteľom na: 

— riešenia zemných prác; 

— materiály navrhované na použitie, uplatňované metódy ako WMA, HWMA, CMA a 

B14. Vlastnosti LCA hlavných prvkov cesty  

Ak sa má zvážiť vplyv fázy používania cesty, toto kritérium sa používa v kombinácii s kritériom 

na vyhodnotenie ponúk B13 Požiadavky týkajúce sa spotreby paliva v dôsledku valivého 

odporu. 

Toto kritérium možno uplatniť len v prípade, keď sa uchádzačom má poskytnúť výkaz výmer8 

pre referenčnú cestu ako základ na porovnanie, alebo ak sa projekty predložené 

rôznymi uchádzačmi majú porovnať v priebehu súťažného ponukového 

konania. 

Počas postupu verejného obstarávania je potrebné sa riadiť ďalším technickým usmernením, 

ako je uvedené v prílohe B (možnosť LCA). 

Technický hodnotiteľ špecializovaný na LCA pomôže pri príprave výzvy na predkladanie 

ponúk a kriticky preskúma predložené dokumenty. 

Body sa udelia na základe zlepšenia posudzovania životného cyklu (LCA) cesty vrátane aspoň 

hlavných prvkov cesty zahrnutých v tabuľke b) v porovnaní s referenčnou cestou alebo inými 

konkurenčnými projektmi. 

Základ pre porovnanie, ktoré sa má použiť, musí byť špecifikovaný vo výzve na predkladanie 

ponúk. 

Tabuľka b) Rozsah cestných prvkov, ktoré sa majú hodnotiť 

Nová výstavba alebo rozsiahle rozšírenie Údržba a sanácia 

 Podložie vrátane zemných prác 

 Podklad 

 Základ, spojivo a povrch alebo betónové 

panely 

 Dodatočné pomocné cestné prvky 

(voliteľné) 

 Základ, spojivo a povrch alebo 

betónové panely 

 

Vlastnosti sa hodnotia posudzovaním životného cyklu (LCA) cesty v súlade s normami ISO 

14040/14044. Vo výzve na predkladanie ponúk sa určí, ktorá z týchto metód sa použije na 

hodnotenie (pozri prílohu B): 

i) Výsledky podľa kategórie vplyvu: súhrnná výsledná charakteristika každého 

ukazovateľa získaná pomocou špecifikovanej metódy LCA, alebo 

ii) Bodovanie na základe nástroja LCA: jednotné bodové ohodnotenie získané pomocou 

vnútroštátneho alebo regionálneho nástroja LCA pre cesty, ktoré používajú verejné 

                                                      
8
 Výkaz výmer je vymedzený ako „zoznam položiek podrobne uvádzajúci opisy a definitívne množstvá prác zahrnutých v zákazke“ (RICS 2011). 
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recyklovaný obsah, opätovne použitý obsah a/alebo vedľajšie produkty; 

— emisie CO2e na tonu prepravených materiálov z miesta výroby na stavenisko 

(základný plán prepravy výkopového materiálu); 

— % recyklácie, opätovné použitie vykopaného materiálu a stavba a demolácia odpadu 

na mieste jeho vzniku, ako aj mimo neho; 

— činnosti údržby a frekvencia. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytne k navrhovanému projektu zoznam 

materiálov pre navrhovaný projekt a výsledky CF, ktoré sa oznámia podľa normy ISO 14067 

alebo rovnocennej normy. Porovnanie s referenčnou cestou sa podrobne spíše v stručnej 

technickej správe, v ktorej sa porovnajú navrhované naprojektované možnosti a vypočíta sa 

potenciál zlepšenia. V technickej správe sa opíše, ako sa vyriešili „technické záležitosti, ktoré 

sa majú riešiť“ (ako je uvedené v prílohe A). 

Odovzdávací dokument bude použitý verejným obstarávateľom pre budúce výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade samostatnej zákazky na projektovanie a výstavbu, alebo sa 

aktualizuje a ďalej vylepší hlavným dodávateľom stavby, alebo dodávateľom v prípade zákazky 

zadávanej metódou DB alebo dodávateľom v prípade zákazky zadávanej metódou DBO pred 

začatím fázy výstavby. 

Úspešný uchádzač verejnej súťaže uzavrie fázu projektovania prípravou odovzdávacieho 

dokumentu. 

Úspešný uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade 

zákazky zadávanej metódou DBO pripraví odovzdávací dokument pred začatím fázy výstavby. 

Technický posudzovateľ LCA, ktorého určia verejní obstarávatelia, technickú správu kriticky 

preskúma. Kritické preskúmanie sa riadi usmerneniami v prílohe C. 

orgány. 

V každom prípade musí metodika obsahovať minimálne ukazovatele kategórie vplyvu 

životného cyklu uvedené v prílohe B. 

V LCA sa zahrnú technológie na získavanie energie podľa prílohy B bodu d). 

Ak sa analýza LCA vykonáva pred uskutočnením obstarávania hlavného dodávateľa, úspešný 

uchádzač si pripraví odovzdávací dokument vrátane základných predpokladov a výsledkov s 

osobitným zreteľom na: 

— riešenia zemných prác; 

— materiály navrhované na použitie, uplatňované metódy ako WMA, HWMA, CMA a 

recyklovaný obsah, opätovne použitý obsah a/alebo vedľajšie produkty; 

— emisie CO2e na tonu prepravených materiálov z miesta výroby na stavenisko 

(základný plán prepravy výkopového materiálu); 

— % recyklácie, opätovné použitie vykopaného materiálu a stavba a demolácia odpadu 

na mieste jeho vzniku, ako aj mimo neho; 

— činnosti údržby a frekvencia. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnú k navrhovanému projektu zoznam 

materiálov pre navrhovaný projekt a výsledky LCA, ktoré sa oznámia podľa normy 

ISO 14044. Porovnanie s referenčnou cestou sa podrobne spíše v stručnej technickej správe, 

v ktorej sa porovnajú navrhované naprojektované možnosti a vypočíta sa potenciál zlepšenia. 

V technickej správe sa opíše, ako sa vyriešili „technické záležitosti, ktoré sa majú riešiť“ (ako 

je uvedené v prílohe B). 

Odovzdávací dokument bude použitý verejným obstarávateľom pre budúce výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade samostatnej zákazky na projektovanie a výstavbu, alebo sa 

aktualizuje a ďalej vylepší hlavným dodávateľom stavby, alebo dodávateľom v prípade zákazky 

zadávanej metódou DB alebo dodávateľom v prípade zákazky zadávanej metódou DBO pred 

začatím fázy výstavby. 

Úspešný uchádzač verejnej súťaže uzavrie fázu projektovania prípravou odovzdávacieho 

dokumentu. 

Úspešný uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade 

zákazky zadávanej metódou DBO pripraví odovzdávací dokument pred začatím fázy výstavby. 

Technický posudzovateľ LCA, ktorého určia verejní obstarávatelia, technickú správu kriticky 

preskúma. Kritické preskúmanie sa riadi usmerneniami v prílohe C. 
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B15. Zahrnutie recyklovaného obsahu 

Odporúča sa zvážiť spojenie tohto kritéria s kritériom B16, ale nemalo by sa použiť, ak sa 

vyberie kritérium B149.  

Verejný obstarávateľ pridelí body uchádzačom, u ktorých bude hmotnosť recyklovaného 

obsahu, opätovne použitého obsahu a/alebo vedľajších produktov10 predstavovať v súčte 

hlavných prvkov cesty v tabuľke c) aspoň 15%. 

Požiadavka na minimálny obsah pre pridelenie bodov by sa mohla stanoviť vyššie, ak by sa 

dosiahla dohoda s projektovým tímom pred verejným obstarávaním hlavného dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ sa môže na základe špecifických miestnych podmienok rozhodnúť prideliť 

viac bodov za opätovne použitý obsah než za recyklovaný obsah. 

Tabuľka c) Rozsah cestných prvkov, ktoré sa majú hodnotiť 

Nová výstavba alebo rozsiahle rozšírenie Údržba a sanácia 

 Podložie vrátane zemných prác; 

 Podklad; 

 Základ, spojivo a povrch alebo betónové 

panely. 

 Základ, spojivo a povrch alebo 

betónové panely. 

 

Obsah recyklovaného, ako aj opätovne použitého materiálu sa vypočíta na základe priemernej 

hmotnostnej bilancie opätovne použitých, recyklovaných materiálov a/alebo vedľajších 

produktov podľa spôsobu ich výroby a dodávky na stavenisko (podľa potreby): 

— Pre každú hotovú namiešanú dávku, z ktorej sú dodávky odoslané na stavenisko v 

súlade s normami na: 

o kamenivá EN 13242, EN 13285; 

o asfaltovú vozovku EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betónovú vozovku EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hydraulicky viazané zrnité zmesi EN 14227 časť 1 až 5; 

o stabilizovanú pôdu EN 14227 časť 10 až 15. 

— Na ročnom základe v prípade prefabrikovaných panelov a prvkov s uvedenými 

úrovňami obsahu v súlade s normou EN 12620 a EN 206, EN 13877 a 

B15. Zahrnutie recyklovaného obsahu 

Odporúča sa zvážiť spojenie tohto kritéria s kritériom B16, ale nemalo by sa použiť, ak sa 

vyberie kritérium B149.  

Verejný obstarávateľ pridelí body uchádzačom, u ktorých bude hmotnosť recyklovaného 

obsahu, opätovne použitého obsahu a/alebo vedľajších produktov10 predstavovať v súčte 

hlavných prvkov cesty v tabuľke d) aspoň 30%. 

Požiadavka na minimálny obsah pre pridelenie bodov by sa mohla stanoviť vyššie, ak by sa 

dosiahla dohoda s projektovým tímom pred verejným obstarávaním hlavného dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ sa môže na základe špecifických miestnych podmienok rozhodnúť prideliť 

viac bodov za opätovne použitý obsah než za recyklovaný obsah. 

Tabuľka d) Rozsah cestných prvkov, ktoré sa majú hodnotiť 

Nová výstavba alebo rozsiahle rozšírenie Údržba a sanácia 

 Podložie vrátane zemných prác; 

 Podklad; 

 Základ, spojivo a povrch alebo betónové 

panely. 

 Základ, spojivo a povrch alebo 

betónové panely. 

 

Obsah recyklovaného, ako aj opätovne použitého materiálu sa vypočíta na základe priemernej 

hmotnostnej bilancie opätovne použitých, recyklovaných materiálov a/alebo vedľajších 

produktov podľa spôsobu ich výroby a dodávky na stavenisko (podľa potreby): 

— Pre každú hotovú namiešanú dávku, z ktorej sú dodávky odoslané na stavenisko v 

súlade s normami na: 

o kamenivá EN 13242, EN 13285; 

o asfaltovú vozovku EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betónovú vozovku EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hydraulicky viazané zrnité zmesi EN 14227 časť 1 až 5; 

o stabilizovanú pôdu EN 14227 časť 10 až 15. 

— Na ročnom základe v prípade prefabrikovaných panelov a prvkov s uvedenými 

úrovňami obsahu v súlade s normou EN 12620 a EN 206, EN 13877 a 

                                                      
9 Ak osobitné miestne podmienky a politiky plánovania podporujú využívanie recyklovaného obsahu, verejný obstarávateľ môže v jednotlivých prípadoch posúdiť možnosť zahrnúť kritérium týkajúce sa recyklovaného obsahu do výzvy na predkladanie ponúk spolu 

s komplexným kritériom B14 CF/LCA.  V odpovedi na kritérium B14 by mali byť zahrnuté predpoklady a údaje z inventarizačnej analýzy životného cyklu týkajúce sa výrobnej a stavebnej fázy recyklovaných materiálov. 

10 Vedľajší produkt je vymedzený v článku 5 rámcovej smernice o odpadoch ako „látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci...“. 
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vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO navrhnú množstvo recyklovaného obsahu, opätovne 

použitého obsahu a/alebo vedľajších produktov a vyčíslia pomerný podiel recyklovaného alebo 

opätovne použitého materiálu na celkovej hmotnosti špecifikovaných prvkov cesty na základe 

informácií poskytnutých výrobcom(-ami) stavebného materiálu. 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO opíšu spôsob výpočtu a overenia recyklovaného 

obsahu, minimálne vrátane dokumentácie šarží ako správy o typovej skúške, dokumentácie o 

kontrole výroby v závode a dokumentácie týkajúcej sa dodania a spôsob overovania treťou 

stranou počas fázy výstavby. 

 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO navrhnú množstvo recyklovaného obsahu, opätovne 

použitého obsahu a/alebo vedľajších produktov a vyčíslia pomerný podiel recyklovaného alebo 

opätovne použitého materiálu na celkovej hmotnosti špecifikovaných prvkov cesty na základe 

informácií poskytnutých výrobcom(-ami) stavebného materiálu. 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO opíšu spôsob výpočtu a overenia recyklovaného 

obsahu, minimálne vrátane dokumentácie šarží ako správy o typovej skúške, dokumentácie o 

kontrole výroby v závode a dokumentácie týkajúcej sa dodania a spôsob overovania treťou 

stranou počas fázy výstavby. 

 

B16. Požiadavky na vlastnosti týkajúce sa emisií CO2e z prepravy kameniva 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Toto kritérium by sa nemalo použiť, ak sa uplatňuje kritérium B14. V záujme dosiahnutia celkového prínosu pre životné prostredie sa odporúča zvážiť spojenie tohto kritéria s kritériom B15. Pri 

tom treba vždy vychádzať zo znalostí miestnych trhových podmienok a stanoviť a vo výzve na predkladanie ponúk jasne určiť tieto dve kritériá, ktoré zabezpečia účinnú hospodársku súťaž 

a ocenenie ponúk, ktoré ponúkajú najlepšie celkové environmentálne vlastnosti. 

Body sa pridelia úmerne k zníženiu ekvivalentu emisií CO2e/tonu kameniva 11 použitého pri výrobe hlavných prvkov cesty uvedených v tabuľke e). Metóda a nástroj, ktoré sa majú použiť na 

výpočet ekvivalentu emisií CO2e z dopravy sa uvedú vo výzve na predkladanie ponúk. V niektorých členských štátoch môžu existovať požiadavky na povolenie a súvisiace nástroje dostupné pre 

výpočet ekvivalentu emisií CO2 z dopravy, v takom prípade uchádzači musia uviesť emisie na základe týchto pravidiel.  

Verejný obstarávateľ by mohol stanoviť maximálnu cieľovú hodnotu pre ekvivalent emisií CO2e/tonu prepravovaného kameniva na základe informácií projektového tímu. Táto hodnota spolu 

s predpokladmi a pravidlami verejného obstarávateľa musí byť uvedená vo výzve na predkladanie ponúk hlavného dodávateľa.  

Tabuľka e) Rozsah cestných prvkov, ktoré sa majú hodnotiť 

Nová výstavba alebo rozsiahle rozšírenie Údržba a sanácia 

 Podložie vrátane zemných prác; 

 Podklad; 

 Základ, spojivo a povrch alebo betónové panely; 

 Dodatočné pomocné cestné prvky (voliteľné). 

 Základ, spojivo a povrch alebo betónové 

panely. 

 

Overovanie: 

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží odhad ekvivalentu emisií CO2e/t pre kamenivo, 

ktoré je použité v špecifikovaných prvkoch cesty, pomocou nástroja na výpočet uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk. Je potrebné špecifikovať druh(-y) dopravy a emisný faktor pre 

                                                      
11 Kamenivo môže zahŕňať: prírodné kamenivo (napr. piesok, štrk, kamenná drť), ii) recyklované kamenivo (napr. materiály zo stavieb a odpad z demolácií) a iii) sekundárne kamenivo (ako troska a popol z priemyselných procesov). 
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každý druh dopravy sa vynásobí príslušným množstvom materiálov, ako je uvedené vo výkaze výmer (VV). 

B17. Požiadavky na „mäkké stavebné“ komponenty na kontrolu znečistenia vody v systéme odvodňovania 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Body sa pridelia tým návrhom odvodňovacieho systému, ktoré obsahujú „mäkké stavebné“ komponenty (často označované ako SuDS) takto: 

— filter priekopy s nízkou (<25mm) alebo žiadnou obrubou na okraji vozovky pokrývajúci aspoň 40 % okraja vozovky (0,25X bodov); 

— trávnaté vlhké priehlbne pokrývajúce najmenej 40 % okraja vozovky (0,5X bodov); 

— retenčné nádrže porastené vegetáciou so základmi bez výmurovky na vsakovanie, cez ktoré smeruje všetko cestné odvodnenie pred tým, než dosiahne miestny povrchový tok (0,5X 

bodov); 

— retenčné rybníky porastené vegetáciou s výmurovkou na vytvorenie umelých mokradí a/alebo stáleho vodného útvaru v celej nádrži alebo jej časti, cez ktoré smeruje všetko cestné 

odvodnenie pred tým, než dosiahne miestny povrchový tok (0,75X bodov). 

Do projektu odvodňovania možno zaradiť viac ako jeden prvok SuDS.  

Tieto systémy musia byť projektované v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch, napríklad podľa príručky „The SUDS Manual C697“, ktorú uverejnila CIRIA v roku 2007 alebo 

podľa inej podobnej, ale novšej literatúre. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnú podrobnosti o týchto odvodňovacích riešeniach 

a jasne ich uvedú v projekte. Prípadne sa uvedie odkaz na podrobnosti o osvedčených konštrukčných postupoch a na to, ako sú tieto začlenené do projektu. 
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B18. Požiadavky na kapacitu zadržiavania dažďovej vody v odvodňovacích systémoch, ktoré obsahujú „mäkké stavebné“ komponenty 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Body sa pridelia návrhom odvodňovaciemu systému obsahujúcim „mäkké stavebné“ komponenty (často označované ako SuDS), ktoré využívajú zariadenia na zadržiavanie dažďovej vody, 

ktoré zlepšujú estetický vzhľad lokality a prispievajú k potenciálnej tvorbe biotopov, takto: 

— trávnaté vlhké priehlbne s kontrolnými hrádzami a s ústím na spodnej časti, ktoré majú slúžiť ako retenčné zariadenia počas veľmi intenzívnych dažďov, ale za normálnych okolností 

sú suché (0,50X bodov); 

— retenčné nádrže porastené vegetáciou so základmi bez výmurovky na vsakovanie a pretečenie pri nepriaznivých podmienkach, cez ktoré smeruje všetko cestné odvodnenie pred tým, 

než dosiahne miestny povrchový tok (0,50X bodov); 

— retenčné rybníky porastené vegetáciou s výmurovkou na vytvorenie umelých mokradí a/alebo stáleho vodného útvaru v celej nádrži alebo jej časti, cez ktoré smeruje všetko cestné 

odvodnenie pred tým, než dosiahne miestny povrchový tok (0,75X bodov). 

Do projektu odvodňovania možno zaradiť niektorý alebo všetky prvky a možno ich kombinovať s inými „tvrdými stavebnými“ odvodňovacími komponentmi podľa požiadaviek staveniska. 

Tieto systémy musia byť projektované v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch, napríklad podľa príručky „The SUDS Manual C697“, ktorú uverejnila CIRIA v roku 2007 alebo 

podľa inej podobnej, ale novšej literatúre. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnú podrobnosti o týchto odvodňovacích riešeniach 

a jasne ich uvedú v projekte. Prípadne sa uvedie odkaz na podrobnosti o osvedčených konštrukčných postupoch a na to, ako sú tieto začlenené do projektu. 
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B19. Požiadavky týkajúce sa cestných prechodov pre voľne žijúcu zver 

Body sa pridelia tým návrhom infraštruktúr odvodňovania (priepusty alebo podjazdy), ktoré 

zabezpečujú bezpečný prechod malých živočíchov a obojživelných alebo vodných druhov cez 

cestu. Body sa vypočítajú takto: 

— filter priekopy s nízkou (<25 mm) alebo žiadnou obrubou na okraji vozovky 

pokrývajúci aspoň 40 % okraja vozovky (0,5X bodov); 

— aspoň 50 % všetkých priepustov pre povrchové vody, ktoré vedú cez cestný základ, 

musia poskytovať rovné a hladké cestičky pre malé živočíchy (0,5X bodov); 

— všetky priepusty, ktorými vedú trvalé povrchové vodné toky nebránia migrácii rýb 

alebo obojživelníkov proti prúdu (0,5X bodov). 

Priepusty, ktoré umožňujú prechod malých živočíchov alebo vodných druhov sa musia 

navrhnúť v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch, napríklad podľa príručky COST 

341 alebo inej podobnej dokumentácie, ktorú navrhne verejný obstarávateľ. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnú podrobnosti o všetkých obrubách, filtroch 

priekop alebo priepustoch a porovnajú s usmerneniami o osvedčených postupoch, ktoré určí 

verejný obstarávateľ. 

B19. Požiadavky týkajúce sa cestných prechodov pre voľne žijúcu zver 

Body sa pridelia tomu návrhu infraštruktúry odvodňovania (priepusty alebo podjazdy), ktorý 

umožňuje bezpečný prechod malých živočíchov a obojživelných alebo vodných druhov cez 

cestu. Body sa pridelia takto: 

— filter priekopy so žiadnou obrubou na okraji vozovky pokrývajúci aspoň 60 % okraja 

vozovky (0,5X bodov); 

— všetky priepusty pre povrchové vody, ktoré vedú cez cestný základ, musia 

poskytovať rovné a hladké cestičky pre malé živočíchy (0,5X bodov); 

— všetky priepusty, ktorými vedú trvalé povrchové vodné toky nebránia migrácii rýb 

alebo obojživelníkov proti prúdu (0,5X bodov). 

Priepusty, ktoré umožňujú prechod malých živočíchov alebo vodných druhov sa musia 

navrhnúť v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch, napríklad podľa príručky COST 

341 alebo inej podobnej dokumentácie, ktorú navrhne verejný obstarávateľ. 

Overovanie:  

Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v 

prípade zákazky zadávanej metódou DBO poskytnú podrobnosti o všetkých obrubách, filtroch 

priekop alebo priepustoch a porovnajú s usmerneniami o osvedčených postupoch, ktoré určí 

verejný obstarávateľ. 

B20. Vyhlásenie o požiadavkách týkajúcich sa projektu vozovky s nízkou hlučnosťou 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Body sa pridelia, ak projekt vozovky uvádza dosiahnutie emisie hluku CPX > 1 dB (A) nižšie než minimálne technické požiadavky (pozri B7). Body sa pridelia úmerne k počtu decibelov dB 

(A), prostredníctvom ktorých sa zlepšia odhadované minimálne technické požiadavky. 

Overovanie:  

Rovnako ako sa uvádza v overovaní pre kritérium B7. 
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C. Výstavba alebo rozsiahle rozšírenia 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 

C1. Uvedenie cestnej stavby do prevádzky 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia zabezpečiť, že uvedenie cestnej 

stavby do prevádzky zodpovedá dohodnutému projektu a špecifikáciám. Pritom by sa malo 

osobitne dbať na tieto aspekty: 

— CF/LCA hlavných cestných prvkov (kritérium B14) alebo emisie CO2 na tonu 

prepravených materiálov (kritérium B16); 

— plán nakladania s výkopovým materiálom a pôdou (kritérium B2); 

— komponenty kontroly znečistenia vody, kapacita zadržiavania dažďovej vody a plán 

environmentálnej integrácie a obnovy a plán cestných prechodov pre voľne žijúcu 

zver v odvodňovacom systéme (kritériá B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

— odolnosť vozovky (kritérium B11); 

— realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch (kritérium B10). 

V prípade značného odchýlenia sa od požiadaviek projektovania počas fázy výstavby, ktoré je 

nevyhnutné, musia hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej 

metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať 

verejného obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa musí odsúhlasiť. 

V prípadoch, ak sa nedosiahne dohoda, zmluvné ustanovenia by mali stanoviť vopred určený 

postup rozhodovania o vhodných a primeraných sankciách za nedodržanie a/alebo nápravné 

alebo zmierňujúce opatrenia. 

C1. Uvedenie cestnej stavby do prevádzky 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia zabezpečiť, že uvedenie cestnej 

stavby do prevádzky zodpovedá dohodnutému projektu a špecifikáciám. Pritom by sa malo 

osobitne dbať na tieto aspekty: 

— makroštruktúra vozovky (MPD) (pozri kritérium B13); 

— CF/LCA hlavných cestných prvkov (kritérium B14) alebo emisie CO2 na tonu 

prepravených materiálov (kritérium B16); 

— plán nakladania s výkopovým materiálom a pôdou (kritérium B2); 

— komponenty kontroly znečistenia vody, kapacita zadržiavania dažďovej vody a plán 

environmentálnej integrácie a obnovy a plán cestných prechodov pre voľne žijúcu 

zver v odvodňovacom systéme (kritériá B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

— odolnosť vozovky (kritérium B11); 

— realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch (kritérium B10). 

V prípade značného odchýlenia sa od požiadaviek projektovania počas fázy výstavby, ktoré je 

nevyhnutné, musia hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej 

metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať 

verejného obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa musí odsúhlasiť. 

V prípadoch, ak sa nedosiahne dohoda, zmluvné ustanovenia by mali stanoviť vopred určený 

postup rozhodovania o vhodných a primeraných sankciách za nedodržanie a/alebo nápravné 

alebo zmierňujúce opatrenia. 

C2. neuvádza sa C2. Kvalita dokončenej cesty – monitorovanie výkonnostných parametrov 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia monitorovať dohodnuté 

parametre valivého odporu, ktorý má vplyv na spotrebu paliva po výstavbe cesty a 6 mesiacov 

po začatí prevádzky, a musia poskytnúť kópie výsledkov skúšok. 

V prípade nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia 

všeobecnej zákazky v C1. 
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C3. Zahrnutie recyklovaného obsahu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Keď sa materiály dodajú na stavenisko, tvrdenia týkajúce sa recyklovaného materiálu s jasnou vysledovateľnosťou sa musia overovať v prípade každej šarže12 výrobkov. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný overiť tvrdenia poskytnutím buď: 

— osvedčenia od nezávislej tretej strany o vysledovateľnosti a hmotnostnej bilancii pre výrobok a/alebo recyklovaný výrobok, 

— alebo rovnocennej dokumentácie, ktorú poskytol výrobca, prípadne výrobca(-ovia). 

C4. Monitorovanie nízkoteplotného asfaltu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Pokladacia teplota nízkoteplotného asfaltu sa musí pre každú šaržu13 výrobku overiť na pracovisku. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný poskytnúť buď: 

— nezávislé laboratórne osvedčenie o maximálnej teplote pokladania asfaltu; 

— alebo rovnocennú dokumentáciu, ktorú poskytol výrobca, prípadne výrobca(-ovia) asfaltu. 

C5. Realizácia plánu nakladania s výkopovým materiálom a pôdou 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný zaviesť systém na monitorovanie a 

vykazovanie opatrení zahŕňajúcich výkopový materiál a pôdu počas stavebných prác na stavenisku. Tento systém musí obsahovať údaje týkajúce sa vytvorených hmotností (vrchná vrstva pôdy 

a vykopaný materiál), percento opätovne použitých/recyklovaných materiálov na stavenisku a percento opätovne použitých/recyklovaných materiálov mimo neho. 

Daný systém musí tiež sledovať a overovať miesto určenia výkopového materiálu. Údaje z monitorovania a sledovania sa verejnému obstarávateľovi budú poskytovať pravidelne podľa 

dohodnutého harmonogramu. 

V prípadoch nevyhnutného značného odchýlenia sa od plánu nakladania s výkopovým materiálom a pôdou navrhovaného počas fázy projektovania, musia hlavný dodávateľ stavby alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať verejného obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa 

musí odsúhlasiť. 

 

                                                      
12 „Šarža“ je množstvo jednotne označeného výrobku vyrobené tým istým závodom na výrobu betónovej zmesi za tých istých podmienok podľa stanoveného návrhu zmiešavania s rovnakými vstupnými materiálmi. 

13 „Šarža“ je množstvo jednotne označeného výrobku vyrobené tým istým závodom na výrobu betónovej zmesi za tých istých podmienok podľa stanoveného návrhu zmiešavania s rovnakými vstupnými materiálmi. 
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C6. Inšpekcia komponentov kontroly znečistenia vody v systéme odvodňovania 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Dodávateľ je povinný vykonať inšpekciu priamo na mieste s cieľom stanoviť rozmery odvodňovacieho systému, chodníky a spojenia medzi komponentmi odvodňovacieho systému, a overiť, že 

sú v súlade s plánmi projektu. Informácie sa majú zasielať verejnému obstarávateľovi na základe dohodnutého harmonogramu. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 

C7. Výstavba „mäkkých stavebných“ komponentov na kontrolu znečistenia vody v odvodňovacom systéme 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Dodávateľ je povinný vykonať inšpekciu priamo na mieste pred a po inštalácii odvodňovacích komponentov porastených vegetáciou a zabezpečiť, aby sa prijali primerané opatrenia v súlade s 

usmerneniami o osvedčených postupoch pre vytvorenie krytov porastených vegetáciou na SUDS odvodňovacích komponentoch. Informácie sa majú zasielať verejnému obstarávateľovi na 

základe dohodnutého harmonogramu. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 

 

C8. Inšpekcia kapacity zadržiavania dažďovej vody v systéme odvodňovania 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný skontrolovať odvodňovací systém 

odvodňovania počas stavebnej fázy s cieľom zabezpečiť, že je v súlade s odsúhlaseným projektom a že spĺňa rozmery, sklony a iné technické podrobnosti špecifikované v projekte. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 

 

C9. Inšpekcia kapacity zadržiavania dažďovej vody v odvodňovacích systémoch, ktoré obsahujú „mäkké stavebné“ komponenty 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný vykonať inšpekciu priamo na 

mieste pred a po inštalácii odvodňovacích komponentov porastených vegetáciou a zabezpečiť, aby sa prijali primerané opatrenia v súlade s usmerneniami o osvedčených postupoch pre 

vytvorenie krytov porastených vegetáciou na SuDS odvodňovacích komponentoch. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 

 

C10. Realizácia plánu environmentálnej integrácie a obnovy 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je počas týchto prác povinný absolvovať 

inšpekciu staveniska s cieľom zabezpečiť, že plán sa zrealizoval. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je po skončení týchto prác povinný 

absolvovať konečnú inšpekciu staveniska s cieľom zabezpečiť, že plán a prípadné odsúhlasené odchýlky sa zrealizovali. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 
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C11. Inšpekcia prechodov pre voľne žijúcu zver cez cestu a iné opatrenia 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný vykonať inšpekciu filtrov priekopy 

alebo priepustov, ktoré sú uvedené v jeho ponuke, počas výstavby a hneď po nej, a musí zabezpečiť, aby spĺňali minimálne požiadavky technických údajov uvedených v projekte a aby spĺňali 

podmienky požadované pre udelenie bodov. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 

C12. Monitorovanie emisií hluku počas výstavby 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Počas prác výstavby/údržby musí hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ  v prípade zákazky zadávanej metódou DBO zabezpečiť, 

že: 

— sú inštalované vhodné protihlukové bariéry v súlade s projektom alebo prekračujúce požiadavky projektu; 

— hladiny hluku vo vymedzenej oblasti sa monitorujú počas harmonogramu, ktorý je dohodnutý s verejným obstarávateľom; 

— údaje o hluku sa spracúvajú s cieľom vytvárať jednotné hodnoty Ldeň and Lnoc pre každý deň počas harmonogramu prác, ktoré možno porovnať s limitmi dohodnutými s verejným 

obstarávateľom. 

Ak sa zistí, že hodnoty Ldeň and Lnoc počas dohodnutého obdobia monitorovania prekračujú limity vymedzené v prijatej ponuke, verejný obstarávateľ môže zastaviť práce alebo zaviesť sankcie, 

ako sú vymedzené v rámci výzvy na predloženie ponúk. Sankcie sa zvyšujú v pomere k množstvu decibelov dB(A) výrobku, o ktoré sa limity prekročili, a k času, počas ktorého došlo k 

nesúladu. 
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C13. Skúšky zhody výroby vozoviek s nízkou hlučnosťou 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Po dokončení prác a 4 až 12 týždňov po spustení prevádzky cesty sú hlavný dodávateľ stavby, dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky 

zadávanej metódou DBO povinní predložiť výsledky skúšania vykonaného nezávislými a spôsobilými tretími stranami metódou CPX z hľadiska zhody výroby s požiadavkami projektu na 

emisie hluku z povrchu cesty. 

Skúška sa vykonáva pomocou upraveného vozidla a podľa normy ISO/DIS 11819-2. Referenčné pneumatiky, ktoré sa majú použiť počas týchto skúšok, sú štandardné radiálne referenčné 

skúšobné pneumatiky P225/60R16, ako je vymedzené v ASTM F2493-14, pričom táto skutočnosť by mala byť jasne uvedená vo výzve na predkladanie ponúk. 

Skúšky by sa mali vykonať za suchých podmienok a pre pórovité povrchy vozoviek aspoň po dvoch dňoch od posledných zrážok. 

Ak údaje o CPX nespĺňajú tvrdenia projektu, potom dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO podlieha finančnej pokute 

a/alebo povinnosti vykonať nápravné práce bez dodatočných nákladov pre verejného obstarávateľa. 

Ak priestorová analýza odhalí, že len malá časť úseku cesty nespĺňa limity hluku, všetky nápravné opatrenia by sa mali vzťahovať len na túto časť. 

Rámec pre všetky uplatniteľné sankcie alebo nápravné opatrenia musí byť jasne uvedený vo výzve na prekladanie ponúk. 

C14. Realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný poskytnúť listinné dôkazy o 

správnej realizácii plánu na zmiernenie dopravných zápch. 

Verejný obstarávateľ overí osobitné požiadavky na dopravnú zápchu (zariadenia ITS, jazdné pruhy podľa dopravného toku a odstavné pruhy) po výstavbe, pred spustením prevádzky a 6 

mesiacov po spustení prevádzky. 

V prípade nevyhnutného značného odchýlenia sa od plánu na zmiernenie dopravných zápch navrhovaného počas fázy projektovania, musia hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade 

zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať verejného obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa musí odsúhlasiť. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v C1. 
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D. Používanie cesty 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

D1. Odolnosť vozoviek s nízkou hlučnosťou 

Ak to vyžadujú miestne alebo vnútroštátne právne predpisy, alebo ak sa nízke úrovne hluku z 

danej cesty považujú za prioritu 

Emisie hluku z vozoviek s nízkou hlučnosťou, podľa merania metódou malej vzdialenosti 

(CPX), ktorá je vymedzená v ISO/DIS 11819-2, nesmú prekročiť nasledujúce limity ako 

funkcia najvyššej povolenej rýchlosti na úseku cesty, počas obdobia 5 rokov po skúškach 

zhody výroby. 

— 93 dB (A) pri 50 km/h, a/alebo 

— 98 dB (A) pri 70 km/h, a/alebo 

— 101 dB (A) pri 90 km/h. 

Skúška sa musí vykonať aspoň raz počas každého 30-mesačného obdobia po spustení cestnej 

prevádzky. 

Skúšobné vozidlá CPX a/alebo prívesy musia používať radiálne pneumatiky s oceľovým 

pásom s rozmerovým kódom P225/60 R16 podľa ASTM F2493-14, s najmenej 5 mm 

behúňom. 

Údaje o skúškach sa musia korigovať na teplotu 20°C. Analýza neistoty údajov o skúškach sa 

vyhodnotí podľa Príručky na vyjadrovanie neistoty pri meraniach (ISO/IEC Príručka 98-

3:2008) a skúšky musia preukázať, že výsledky vrátane ich neistoty nepresahujú o viac ako 1 

dB(A) vyššie uvedené hodnoty alebo ambicióznejšie hodnoty uvedené v projekte. 

Územné rozdiely skúšaného úseku cesty musia preukázať, že ani jedna časť skúšobného úseku 

neprekračuje tieto celkové limity o viac než 2 dB(A).   

Overovanie:  

Skúšobné správy zo skúšok CPX vykonaných nezávislými a spôsobilými orgánmi a v súlade s 

ISO/DIS 11819-2 sa musia predložiť verejnému obstarávateľovi a podľa potreby musia spĺňať 

vyššie uvedené limity. 

D1. Odolnosť vozoviek s nízkou hlučnosťou 

Ak to vyžadujú miestne alebo vnútroštátne právne predpisy, alebo ak sa nízke úrovne hluku z 

danej cesty považujú za prioritu 

Emisie hluku z vozoviek s nízkou hlučnosťou, podľa merania metódou malej vzdialenosti 

(CPX), ktorá je vymedzená v ISO/DIS 11819-2, nesmú prekročiť nasledujúce limity ako 

funkcia najvyššej povolenej rýchlosti na úseku cesty, počas obdobia 5 rokov po skúškach 

zhody výroby. 

— 90 dB (A) pri 50 km/h, a/alebo 

— 95 dB (A) pri 70 km/h, a/alebo 

— 98 dB (A) pri 90 km/h. 

Skúška sa musí vykonať aspoň raz počas každého 30-mesačného obdobia po spustení cestnej 

prevádzky. 

Skúšobné vozidlá CPX a/alebo prívesy musia používať radiálne pneumatiky s oceľovým 

pásom s rozmerovým kódom P225/60 R16 podľa ASTM F2493-14, s najmenej 5 mm 

behúňom. 

Údaje o skúškach sa musia korigovať na teplotu 20°C. Analýza neistoty údajov o skúškach sa 

vyhodnotí podľa Príručky na vyjadrovanie neistoty pri meraniach (ISO/IEC Príručka 98-

3:2008) a skúšky musia preukázať, že výsledky vrátane ich neistoty nepresahujú o viac ako 1 

dB(A) vyššie uvedené hodnoty alebo ambicióznejšie hodnoty uvedené v projekte. 

Územné rozdiely skúšaného úseku cesty musia preukázať, že ani jedna časť skúšobného úseku 

neprekračuje tieto celkové limity o viac než 2 dB(A).   

Overovanie:  

Skúšobné správy zo skúšok CPX vykonaných nezávislými a spôsobilými orgánmi a v súlade s 

ISO/DIS 11819-2 sa musia predložiť verejnému obstarávateľovi a podľa potreby musia spĺňať 

vyššie uvedené limity. 
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DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 

D2. Odolnosť vozoviek s nízkou hlučnosťou 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Počas 5 rokov od skúšky zhody výroby je hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO 

povinný predložiť výsledky skúšania emisií hluku z povrchu vozovky metódou CPX vykonaného nezávislými a spôsobilými tretími stranami podľa metódy uvedenej v technickej špecifikácii D1. 

Skúšky by sa mali vykonať za suchých podmienok a pre pórovité povrchy vozoviek aspoň po dvoch dňoch od posledných zrážok. 

Ak údaje CPX nespĺňajú primerané limity pre kritérium odolnosti, potom dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO 

podlieha finančnej pokute a/alebo povinnosti vykonať nápravné práce bez dodatočných nákladov pre verejného obstarávateľa. 

Rámec pre všetky uplatniteľné sankcie alebo nápravné opatrenia musí byť jasne uvedený vo výzve na prekladanie ponúk. 

D3. Realizácia plánu údržby a sanácie 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Táto možnosť platí v prípade zákaziek zadávaných metódou DBO, ak monitorovanie vykonáva dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO 

V prípade nevyhnutného značného odchýlenia sa od plánu údržby a sanácie počas fázy projektovania, musí dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať verejného 

obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa musí odsúhlasiť. 
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E. Údržba a prevádzka 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

E1. Asfalt obsahujúci decht 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Verejný obstarávateľ môže toto kritérium uplatniť, ak obsah dechtu povrchovej vrstvy (povrch + vrstvy spojiva) a vrstva (vrstvy) základu prekračujú limity stanovené vnútroštátnymi právnymi 

predpismi. 

Ak obsah dechtu v asfalte, ktorý sa má regenerovať, prekračuje limit stanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi, musia sa použiť najlepšie dostupné metódy (podľa toho, čo sa považuje za 

najlepšie dostupné metódy v každom členskom štáte v závislosti od miestnej situácie) na ošetrenie regenerovaného asfaltu obsahujúceho decht, a ich použitie musí byť opísané v technickej 

správe. 

Overovanie:  

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO je povinný predložiť technickú správu, ktorá 

pozostáva z najlepších dostupných metód na ošetrenie regenerovaného asfaltu obsahujúceho decht, a to prostredníctvom miešania za studena na stanovisku alebo mimo neho. 

Musí sa použiť systém na monitorovanie a analýzu regenerovaného asfaltu obsahujúceho decht a na sledovanie miesta mimo staveniska a opätovné využitie na stavenisku, pričom sa stanoví 

množstvo materiálu a určí sa miesto (mapy, zemepisné označenie). Údaje z monitorovania sa poskytnú verejnému obstarávateľovi. 

E2. Audit odpadu z demolácií a plán riadenia 

Minimálne 70% hmotnosti odpadu, ktorý nie je nebezpečný, vzniknutého pri demolačných 

prácach vrátane zásypov, sa musí pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné formy 

zhodnocovania materiálu. To zahŕňa: 

i) betón, RAP, kamenivo získané z hlavných cestných prvkov, 

ii) materiály získané z vedľajších prvkov. 

Zásyp sa nepovoľuje v nezastavaných lokalitách mimo vozovky. Zásyp v priepustných 

oblastiach vozovky sa musí vykonať iba s vyťaženými materiálmi a pôdou. Opätovne použité, 

recyklované a zhodnotené suroviny sa používajú na zásyp výhradne na nepriepustných 

oblastiach vozovky. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO pred demoláciou vykoná audit s cieľom 

určiť, čo sa dá opätovne použiť alebo recyklovať. To zahŕňa: 

i) určovanie a posudzovanie rizika nebezpečných odpadov, 

ii) výkaz výmer s rozpisom jednotlivých cestných materiálov, 

iii) odhad % materiálov vhodných na potenciálne opätovné použitie a recykláciu 

založený na návrhoch systémov separovania zberu počas demolácie. 

Identifikované materiály, výrobky a prvky budú podrobne rozpísané vo výkaze výmer pre 

E2. Audit odpadu z demolácií a plán riadenia 

Minimálne 90% hmotnosti odpadu, ktorý nie je nebezpečný, vzniknutého pri demolačných 

prácach vrátane zásypov, sa musí pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné formy 

zhodnocovania materiálu. To zahŕňa: 

i) betón, RAP, kamenivo získané z hlavných cestných prvkov, 

ii) materiály získané z vedľajších prvkov. 

Zásyp sa nepovoľuje v nezastavaných lokalitách mimo vozovky. Zásyp v priepustných 

oblastiach vozovky sa musí vykonať iba s vyťaženými materiálmi a pôdou. Opätovne použité, 

recyklované a zhodnotené suroviny sa používajú na zásyp výhradne na nepriepustných 

oblastiach vozovky. 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO pred demoláciou vykoná audit s cieľom 

určiť, čo sa dá opätovne použiť alebo recyklovať. To zahŕňa: 

i) určovanie a posudzovanie rizika nebezpečných odpadov, 

ii) výkaz výmer s rozpisom jednotlivých cestných materiálov, 

iii) odhad % materiálov vhodných na potenciálne opätovné použitie a recykláciu 

založený na návrhoch systémov separovania zberu počas demolácie. 

Identifikované materiály, výrobky a prvky budú podrobne rozpísané vo výkaze výmer pre 
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demoláciu. 

Overovanie: 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží pred demoláciou audit stavu, 

ktorý obsahuje určené informácie. Na monitorovanie a evidenciu tvorby odpadu je potrebné 

zaviesť systém. Miesto určenia odvozu odpadu a materiálu, ktoré prestáva byť odpadom, sa 

bude monitorovať pomocou nákladných listov a faktúr. Údaje z monitorovania sa poskytnú 

verejnému obstarávateľovi. 

demoláciu. 

Overovanie: 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO predloží pred demoláciou audit stavu, 

ktorý obsahuje určené informácie. Na monitorovanie a evidenciu tvorby odpadu je potrebné 

zaviesť systém. Miesto určenia odvozu odpadu a materiálu, ktoré prestáva byť odpadom, sa 

bude monitorovať pomocou nákladných listov a faktúr. Údaje z monitorovania sa poskytnú 

verejnému obstarávateľovi. 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZÁKAZKY 

E3. Realizácia plánu údržby a sanácie 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO sa zaviaže vykonávať údržbu v súlade s 

plánom na údržbu a sanáciu (pozri kritérium B12). 

E4. Realizácia údržby ciest 

Hlavný dodávateľ údržby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí zabezpečiť, že uvedenie cestnej 

údržby do prevádzky zodpovedá dohodnutému projektu a špecifikáciám. Pritom by sa malo 

osobitne dbať na tieto aspekty: 

— CF/LCA hlavných cestných prvkov (kritérium B14) alebo emisie CO2 na tonu 

prepravených materiálov (kritérium B16); 

— komponenty kontroly znečistenia vody, kapacita zadržiavania dažďovej vody a plán 

environmentálnej integrácie a obnovy a plán cestných prechodov pre voľne žijúcu 

zver v odvodňovacom systéme (kritériá B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

— odolnosť vozovky (kritérium B11); 

— realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch (kritérium B10). 

V prípade značného odchýlenia sa od požiadaviek projektovania počas fázy výstavby, ktoré je 

nevyhnutné, musia hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej 

metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať 

verejného obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa musí odsúhlasiť. 

V prípadoch, ak sa nedosiahne dohoda, verejný obstarávateľ by mal mať k dispozícii fungujúci 

rozhodovací strom pre rozhodnutie o vhodných a primeraných sankciách za nedodržanie 

a/alebo nápravné alebo zmierňujúce opatrenia. 

E4. Realizácia údržby ciest 

Hlavný dodávateľ údržby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo 

dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí zabezpečiť, že uvedenie cestnej 

údržby do prevádzky zodpovedá dohodnutému projektu a špecifikáciám. Pritom by sa malo 

osobitne dbať na tieto aspekty: 

— makroštruktúra vozovky (MPD) (pozri kritérium B13); 

— CF/LCA hlavných cestných prvkov (kritérium B14) alebo emisie CO2 na tonu 

prepravených materiálov (kritérium B16); 

— komponenty kontroly znečistenia vody, kapacita zadržiavania dažďovej vody a plán 

environmentálnej integrácie a obnovy a plán cestných prechodov pre voľne žijúcu 

zver v odvodňovacom systéme (kritériá B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

— odolnosť vozovky (kritérium B11); 

— realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch (kritérium B10). 

V prípade značného odchýlenia sa od požiadaviek projektovania počas fázy výstavby, ktoré je 

nevyhnutné, musia hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej 

metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO informovať 

verejného obstarávateľa, pričom každé odôvodnené odchýlenie sa musí odsúhlasiť. 

V prípadoch, ak sa nedosiahne dohoda, verejný obstarávateľ by mal mať k dispozícii fungujúci 

rozhodovací strom pre rozhodnutie o vhodných a primeraných sankciách za nedodržanie 

a/alebo nápravné alebo zmierňujúce opatrenia. 
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E5. Zahrnutie recyklovaného obsahu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Rovnaké ako C3. 

 

E6. Monitorovanie nízkoteplotného asfaltu 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Rovnaké ako C4. 

 

E7. Realizácia plánu environmentálnej integrácie a obnovy 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Počas týchto prác musí hlavný dodávateľ stavby alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DB alebo dodávateľ v prípade zákazky zadávanej metódou DBO zabezpečiť, aby boli 

vykonané všetky primerané opatrenia na údržbu vytvorených krytov porastených vegetáciou a kvality biotopu. Tieto môžu zahŕňať najmä: použitie mulčovacieho materiálu/kompostu, 

prerezávanie, nahrádzanie uhynutých rastlín, atď. 

V prípade nedostatočných alebo nevyhovujúcich výsledkov sa odvoláva na text doložky týkajúcej sa plnenia všeobecnej zákazky v E4. 

 

E8. Monitorovanie emisií hluku počas údržby 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Rovnaké ako C12. 

 

E9. Realizácia plánu na zmiernenie dopravných zápch 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Rovnaké ako C14. 
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F. Skončenie životnosti 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

F1. Audit odpadu z demolácií a plán riadenia 

(Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií) 

Rovnaké ako E2. 
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3 NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 

Úvahy o LCC viedli k vytvoreniu kritérií GPP v EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest. Náklady na životný cyklus možno použiť na posúdenie celkových nákladov 

na vlastníctvo cesty počas jej projektovanej alebo prevádzkovej životnosti. Umožňujú najmä „uskutočniť porovnateľné posúdenie nákladov za určené obdobie pri zohľadnení 

všetkých relevantných hospodárskych faktorov z hľadiska počiatočných kapitálových nákladov, ako aj budúcich prevádzkových nákladov a nákladov na obnovu 

infraštruktúry“. 

 

3.1 Odôvodnenie a rozsah posúdenia nákladov na životný cyklus 

Posúdenie nákladov na životný cyklus je mimoriadne dôležité na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností, pretože na dosiahnutie nižších prevádzkových nákladov 

počas životného cyklu môžu byť potrebné vyššie počiatočné kapitálové náklady. Z tohto dôvodu je táto metóda vhodná pre efektívne dlhodobé investičné rozhodnutia.  

V rámci cestnej infraštruktúry, správa majetku poskytuje systematický postup pre údržbu, modernizáciu a prevádzku hmotného majetku hospodárnym spôsobom pomocou 

súboru nástrojov a postupov riadenia cestnej premávky pre krátkodobé a dlhodobé plánovanie.  

LCC je často prvým krokom k vytvoreniu komplexného prístupu riadenia aktív. LCC môže byť dôležitý nástroj pri formulovaní projektu, návrhu koncepcie a v jednotlivých 

fázach projektovania, ktorý možno využiť na výber a hodnotovú analýzu projektu, vďaka čomu sa počas životného cyklu aktíva zabezpečia najnižšie celkové náklady 

(a najvyššia zostatková hodnota). Komplexné posudzovanie nákladov na životný cyklus možno vykonať s odkazom na normu ISO 15685-5 alebo rovnocenný predpis. 

 

3.2 Ako môžu kritériá GPP prispieť k zníženiu nákladov na životný cyklus 

Kritériá GPP EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest budú mať pozitívny vplyv na niektoré kľúčové faktory ovplyvňujúce celkové náklady na životný cyklus cesty. 

Tieto faktory sú stručne zhrnuté ďalej s odkazom na hlavné premenné náklady na životný cyklus cesty, pričom treba poznamenať, že potenciálne prínosy budú vždy závisieť 

od špecifických charakteristík každého projektu (napr. od lokality, klimatických podmienok, miestnej dostupnosti, stavebných postupov): 

— Obstarávacie náklady:  

o Podmienky účasti možno použiť na získanie kvalifikovaných projektových manažérov, projektových tímov, poradcov v oblasti nákladov a dodávateľov, ktorí sa 

budú usilovať o zníženie rizika prekročenia nákladov inovačných projektov.   

o V sprievodných usmerneniach GPP sa upozorňuje na to, ako možno identifikovať úspory nákladov na základe včasného posúdenia možností, napríklad 

zhodnotením rôznych profilov trás.   

o Kritériá pre výstavbu, ktorá efektívne využíva zdroje, podporujú znižovanie nákladov na prepravu hlavných stavebných materiálov (napr. asfalt, betón, 

kamenivo) a podporujú použitie nízkoteplotného asfaltu, ktorý je počas výrobnej fázy energeticky menej náročný. To všetko môže prispieť k zníženiu nákladov 

na výstavbu. Okrem toho zemné práce môžu v zložitých orografických podmienkach predstavovať až 30 % projektových nákladov a kritériá na optimalizáciu 

riadenia výkopového materiálu sú zamerané na zníženie týchto nákladov.  

— Náklady na prevádzku, údržbu a sanáciu 
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o Stratégie na údržbu a sanáciu sa snažia zaručiť čo najlepšie vozovky a nákladovo-optimálne riešenia cez zachovanie, zlepšenie a prevádzku infraštruktúry. 

Okrem toho, ak sú údržbové činnosti naplánované načas, možno minimalizovať dopravné zápchy. 

o Takisto sa rieši kvalita výstavby vozovky s povrchom s nízkym valivým odporom, odvodňovacími systémami a nízkou hladinou hluku, a to s cieľom zabezpečiť 

dosiahnutie výkonnostných parametrov, ako aj správnu realizáciu tak, aby tieto parametre boli v súlade so špecifikáciami projektu.  

o Kritériá zahŕňajú možnosť vykonať uhlíkovú stopu alebo posúdenie životného cyklu cesty, čo umožňuje modelovanie a optimalizáciu životnosti cesty ako celku 

i jednotlivých prvkov na základe odhadov nákladov na ich údržbu a sanáciu a očakávané doby užitočnej životnosti.  

o Posudzovala sa aj minimálna nominálna životnosť vozoviek (okrem povrchovej vrstvy) pri zohľadnení skutočnosti, že najodolnejšie materiály môžu znamenať 

vyššie stavebné náklady, ale tieto náklady by sa mohli kompenzovať prostredníctvom menšej potreby údržby. 

o Zahrnutie osobitných požiadaviek pre projekty zadávané metódou DBO možno využiť na podnietenie dodávateľov minimalizovať dlhodobé prevádzkové 

náklady vrátane bežnej údržby, preventívnej údržby a nákladov na sanáciu, čo by bolo v prospech oboch strán.   

— Zostatková hodnota:  

o Plnením súboru kritérií GPP sa preukáže, že cesta má lepšie environmentálne vlastnosti, ktoré by vďaka tomu, že znižujú prevádzkové náklady a dávajú najavo 

zodpovednú investíciu, mohli prispieť k zachovaniu alebo zlepšeniu jej budúcej hodnoty majetku.  

Okrem toho, kritériá berú do úvahy aj nehmotné výhody, napríklad okrasná zeleň, pohodlie a spokojnosť. Napríklad zmiernenie dopravných zápch môže prispieť k pohodliu 

používateľov (vodičov) a k zníženiu stratených hodín vo vozidle.  

Napokon, zníženie nákladov pre spoločnosť na špecifické environmentálne vplyvy (environmentálne externality) možno dosiahnuť aj uplatnením kritérií, napríklad: 

— Kritériá na valivý odpor súvisiace so štruktúrou vozovky a drsnosťou povrchu vozovky priamo súvisia so spotrebou paliva vozidiel počas fázy používania cesty 

(10 % zníženie valivého odporu môže viesť k 1 až 2 % zníženiu spotreby paliva) a teda aj s emisiami skleníkových plynov. To prináša aj hospodárske výhody pre 

účastníkov cestnej premávky (vodičov). 

— Kritériá zamerané na zníženie dopravných zápch majú za cieľ znížiť dodatočnú spotrebu paliva a emisie v ovzduší, čo súvisí s dopravnými zápchami, ktoré môžu 

byť podstatnou súčasťou cestných nákladov počas životného cyklu, najmä v prípade diaľnic a rýchlostných ciest; 

— Kritériá týkajúce sa environmentálneho hluku majú vplyv na ľudské zdravie a širšie hospodárske faktory, ako sú hodnota majetku. Externé náklady na emisie hluku 

z osobných vozidiel v cestnej premávke sa odhadujú v priemere na 2€/1000 osobokilometrov a z nákladných vozidiel 2,5€/1000 ton.km – čo sa celkovo odhaduje na 

približne 20 mld. EUR v roku 2008 v EÚ-28. 

— Kritériá na odvodňovacie systémy („tvrdé“ alebo „mäkké“ stavebné riešenia) môžu pomôcť pri znižovaní rizika záplav. V súčasnosti sa škody spôsobené záplavami 

v EÚ odhadujú na 5,3 až 6,4 miliárd EUR ročne, čo každoročne negatívne ovplyvňuje životy 200 000 ľudí. Nedávna štúdia spoločného výskumného centra Komisie 

predpokladá, že ročné náklady na tieto škody by sa mohli 7 až 8-násobne zvýšiť do roku 2050, čím by sa dosiahla hranica 40 mld. EUR, čo by každoročne 

nepriaznivo ovplyvnilo životy 500 000 ľudí. 
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Technické prílohy  
Príloha A 

Sprievodné usmernenia pre kritérium B14 (hlavné kritérium): Možnosť 1 – uhlíková stopa (CF) 

Kritérium B14 na vyhodnotenie ponúk (hlavné kritérium) uvádza, že uhlíková stopa (CF) by mohla byť uchádzačmi použitá 

na preukázanie spôsobu na zníženie environmentálneho vplyvu pri výstavbe ciest. V tomto stručnom usmernení sa uvádza: 

— kedy možno použiť toto kritérium, 

— aké pravidlá sú potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk a 

— technická podpora požadovaná pre výber ponuky. 

Každé použitie CF sa vykoná podľa normy ISO 14067 alebo podľa rovnocennej normy. 

1.1  Kedy možno použiť možnosť CF č. 1? 

Použitie kritéria B14 sa odporúča len vtedy, ak možno uskutočniť porovnanie s návrhom referenčnej cesty a/alebo medzi 

rôznymi návrhmi ciest. Má teda význam pre tieto scenáre obstarávania: 

— ak klient už má návrh referenčnej cesty a posúdený výkaz výmer s cieľom získať orientačnú cenu na porovnanie 

ponúk, 

— ak sa využije súťaž návrhov s cieľom podporiť návrhy na inovatívne cestné projekty projektových tímov a/alebo 

dodávateľov. 

V týchto prípadoch možno CF použiť ako požiadavku na zadanie zákazky. 

1.2  Budú na vyhodnotenie ponúk potrebné ďalšie odborné znalosti? 

V každom výberovom konaní na výstavbu a údržbu ciest obstarávateľ môže potrebovať podporné projektové a technické 

odborné znalosti, aby mohol stanoviť požiadavky a vyhodnotiť projekty. Tieto odborné znalosti si môže vyžiadať v dvoch 

fázach procesu obstarávania: 

1. pri vyhotovení zadania projektu a požiadaviek na vlastnosti: uchádzači musia byť poučení o tom, aké technické 

požiadavky by mali dodržať na zabezpečenie porovnateľnosti predložených projektov. 

2. Pri hodnotení projektov a možností zlepšenia: na účely podpory obstarávateľa by sa malo vykonať technické 

hodnotenie odpovedí uchádzačov na toto kritérium. 

Od technického posudzovateľa sa bude požadovať, aby vykonal kritické preskúmanie CF každého uchádzača podľa 

usmernenia uvedeného v prílohe C. 

1.3  Aké pokyny je potrebné poskytnúť uchádzačom? 

Na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk sa do výzvy na predkladanie ponúk zahrnú tieto technické pokyny. Ak sa majú 

projekty hodnotiť v porovnaní s referenčnou cestou, musí to byť jasne uvedené v predloženom zozname materiálov. 

Technické pokyny pre uchádzačov, ktorí používajú CF pre hodnotenie ciest 

Technická záležitosť, 

ktorú je potrebné 

vyriešiť 

Čo to znamená v praxi 

a) Metóda 

a inventarizačné údaje 

Na zabezpečenie porovnateľnosti sa, pokiaľ možno, musia špecifikovať metódy posúdenia 

vplyvu a údaje o inventarizačnej analýze životného cyklu (LCI), ktoré má každý projektový 

tím použiť. 

Na doplnenie chýbajúcich údajov možno použiť overené primárne údaje podľa usmernenia 

v norme ISO 14067 alebo podľa rovnocennej normy a pre údaje z EPD podľa normy ISO 

14025 a EN 15804. ISO 21930 možno použiť aj ako podkladový štandard, ak je to relevantné. 

Miera neistoty sa rieši aj zahrnutím: 

1. kvalitatívneho hodnotenia neistôt na základe zdrojov podkladových údajov, spôsobu, 

akým boli získané alebo zostavené a druhu procesu a technológie, ktorý predstavujú, 

ako aj  

2. kvantitatívneho hodnotenia dvoch najvýznamnejších stavebných prvkov 

identifikovaných z analýzy (pozri bod d) a tabuľky a) a b) v kritériu B14). 

b) Porovnanie na 

základe funkčnej 

rovnocennosti 

Ako referenčná hodnota pre každý projekt sa špecifikujú tieto charakteristiky cesty (pozri ISO 

14067 alebo rovnocennú normu): 

— príslušné technické a funkčné požiadavky, ako je opísané v požiadavkách na 

vlastnosti, 
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— požadovaná prevádzková životnosť. 

Na predloženie výsledkov sa použije spoločná funkčná jednotka (pozri ISO 14067 alebo 

rovnocennú normu). 

c) Stanovenie životného 

cyklu cesty a scenáre 

Rozmedzím pre analýzu je životný cyklus vrátane výstavby (vrátane výroby materiálov a 

prepravy), údržby a prevádzky a konca životnosti. 

Podiel recyklovaných alebo opätovne použitých materiálov sa stanoví podľa týchto pravidiel:  

- Výrobné náklady (výrobná fáza): podľa pravidiel ISO 14067 alebo rovnocennej 

normy; 

- Výstupy (fáza skončenia životnosti alebo údržby): podľa pravidiel uvedených v EN 

15804 oddiel 6.4.3. 

d) Cestné prvky v rámci 

rozsahu pôsobnosti 

kritérií 

Rozsah pôsobnosti kritérií musí zahŕňať minimálne tieto cestné prvky: 

— Podložie vrátane zemných prác; 

— Podklad; 

— Základ, spojivo a povrch alebo betónové panely; 

— Dodatočné pomocné cestné prvky (voliteľné) 

e) Ukazovateľ kategórie 

životného cyklu, ktoré sa 

použijú na účely 

hodnotenia 

Potenciál globálneho otepľovania (Global warming potential – GWP) 

 

 

 

Príloha B 

Sprievodné usmernenia pre kritérium B14 (komplexné kritérium): Možnosť 2 – analýza LCA 

Kritérium B14 na vyhodnotenie ponúk uvádza, ako môže byť posudzovanie životného cyklu cesty (LCA) použité 

uchádzačmi na preukázanie spôsobu na zníženie environmentálneho vplyvu výstavby ciest. V tomto stručnom usmernení sa 

uvádza: 

— kedy možno použiť toto kritérium, 

— aké pravidlá sú potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk a 

— technická podpora požadovaná pre výber ponuky. 

Každé použitie LCA sa vykoná podľa normy ISO 14040/14044. 

2.1  Kedy možno použiť možnosť LCA č. 2? 

Použitie kritéria B14 sa odporúča len vtedy, ak možno uskutočniť porovnanie s návrhom referenčnej cesty a/alebo medzi 

rôznymi návrhmi ciest. Má teda význam pre tieto scenáre obstarávania: 

— ak klient už má návrh referenčnej cesty a posúdený výkaz výmer s cieľom získať orientačnú cenu na porovnanie 

ponúk, 

— ak sa využije súťaž návrhov s cieľom podporiť projektové tímy a/alebo dodávateľov, aby predložili inovačné 

návrhy ciest. 

V týchto prípadoch možno analýzu LCA použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

2.2  Budú na vyhodnotenie ponúk potrebné ďalšie odborné znalosti? 

V každom výberovom konaní na výstavbu a údržbu ciest obstarávateľ môže potrebovať podporné projektové a technické 

odborné znalosti, aby mohol stanoviť požiadavky a vyhodnotiť projekty. Tieto odborné znalosti si môže vyžiadať v dvoch 

fázach procesu obstarávania: 

1. pri vyhotovení zadania projektu a požiadaviek na vlastnosti: uchádzači musia byť poučení o tom, aké technické 

požiadavky by mali dodržať na zabezpečenie porovnateľnosti predložených projektov. 

2. Pri hodnotení projektov a možností zlepšenia: na účely podpory obstarávateľa by sa malo vykonať technické 

hodnotenie odpovedí uchádzačov na toto kritérium. 

Od technického posudzovateľa sa bude požadovať, aby vykonal kritické preskúmanie LCA každého uchádzača podľa 

usmernenia uvedeného v prílohe C. 
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2.3  Aké pokyny je potrebné poskytnúť uchádzačom? 

Na zabezpečenie porovnateľnosti ponúk sa do výzvy na predkladanie ponúk zahrnú tieto technické pokyny. Ak sa majú 

projekty hodnotiť v porovnaní s referenčnou cestou, musí to byť jasne uvedené v predloženom zozname materiálov. 

 

Technické pokyny pre uchádzačov, ktorí používajú LCA pre hodnotenie ciest 

Technická záležitosť, 

ktorú je potrebné 

vyriešiť 

Čo to znamená v praxi 

a) Metóda 

a inventarizačné údaje 

Na zabezpečenie porovnateľnosti sa, pokiaľ možno, musia špecifikovať metódy posúdenia 

vplyvu a údaje o inventarizačnej analýze životného cyklu (LCI), ktoré má každý projektový 

tím použiť.   

Na doplnenie chýbajúcich údajov možno použiť overené primárne údaje podľa usmernenia 

v norme SO 14040/14044 a pre údaje z EPD podľa normy ISO 14025 a EN 15804. ISO 21930 

možno použiť aj ako podkladový štandard, ak je to relevantné. 

Miera neistoty sa rieši aj zahrnutím: 

1. kvalitatívneho hodnotenia neistôt na základe zdrojov podkladových údajov, spôsobu, 

akým boli získané alebo zostavené a druhu procesu a technológie, ktorý predstavujú, 

ako aj 

2. kvantitatívneho hodnotenia dvoch najvýznamnejších stavebných prvkov 

identifikovaných z analýzy (pozri bod d) a tabuľky a) a b) v kritériu B14). 

b) Porovnanie na 

základe funkčnej 

rovnocennosti 

Ako referenčná hodnota pre každý projekt sa špecifikujú tieto charakteristiky cesty (pozri ISO 

14040/14044): 

- príslušné technické a funkčné požiadavky, ako je opísané v požiadavkách na 

vlastnosti, 

- požadovaná prevádzková životnosť. 

Na predloženie výsledkov sa použije spoločná funkčná jednotka alebo referenčná jednotka 

(pozri ISO 14040). Pri vymedzovaní funkčnej jednotky sa musí zohľadniť prevádzková 

životnosť. 

c) Stanovenie životného 

cyklu cesty a scenáre 

Rozmedzím pre analýzu je životný cyklus vrátane výstavby (vrátane výroby materiálov a 

prepravy), údržby a prevádzky a konca životnosti (pozri ISO 14040).   

Podiel recyklovaných alebo opätovne použitých materiálov sa stanoví podľa týchto pravidiel: 

- Výrobné náklady (výrobná fáza): podľa pravidiel ISO 14044 oddiel 4.3.4.3; 

- Výstupy (fáza skončenia životnosti alebo údržby): podľa pravidiel uvedených v EN 

15804 oddiel 6.4.3. 

d) Cestné prvky v rámci 

rozsahu pôsobnosti 

kritérií 

Rozsah pôsobnosti kritérií musí zahŕňať minimálne tieto cestné prvky: 

- podložie vrátane zemných prác; 

- podklad; 

- základ, spojivo a povrch alebo betónové panely; 

- dodatočné pomocné cestné prvky (voliteľné). 

Pri použití sa musia do LCA zahrnúť technológie na získavanie energie ako pomocné cestné 

prvky a elektrina vyrábaná počas prevádzkovej fázy sa zníži o energiu spotrebovanú počas 

tejto fázy. 

e) Ukazovatele kategórie 

životného cyklu, ktoré sa 

použijú na účely 

hodnotenia 

 

Minimálne sa použijú nasledujúce ukazovatele kategórie vplyvu stanovené v EN 15804: 

- Potenciál globálneho otepľovania (GWP), 

- potenciál tvorby fotochemických oxidantov troposférického ozónu (POCP), 

- potenciál poškodenia stratosférickej ozónovej vrstvy (ODP), 

- potenciál acidifikácie pôdy a vody (AP), 

- potenciál eutrofizácie (EP), 

- potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov – prvky (ADP_elements), 

- potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov – fosílne palivá (ADP_fossil fuels). 

Ďalšie parametre opisujúce využívanie zdrojov, odpad a výstupné toky uvedené v norme 

EN 15804 môžu byť tiež čiastočne alebo úplne zahrnuté, ak sa na ne nevzťahujú iné kritériá 

GPP, ide napr. o recyklovaný materiál. 

Na hodnotenie celkového počtu bodov sa použije systém váženia vybraných ukazovateľov 

kategórie vplyvu. Tento systém vyberie verejný obstarávateľ na základe: 

- vhodného existujúceho systému váženia, ako napr. systémy váženia prijaté 
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v niektorých vnútroštátnych systémoch LCA alebo 

- systému váženia navrhnutého technickým hodnotiteľom LCA (pozri prílohu C). 

Ak sa pomocou nástroja LCA získa celkové bodové ohodnotenie cesty, zohľadní sa len 

výsledok pre kategórie vplyvu uvedené v norme EN 15804. 
 

 

Príloha C 

Stručné informácie pre technického hodnotiteľa LCA 

Úlohou technického hodnotiteľa bude pomáhať obstarávateľovi pri stanovení základných pravidiel pre uchádzačov so 

odkazom na prílohu A alebo B v závislosti od zvolenej možnosti. 

Technický hodnotiteľ musí navrhnúť a dohodnúť s verejným obstarávateľom váženie výsledkov ukazovateľov posudzovania 

vplyvov životného cyklu (LCIA), čo sa musí uviesť vo výzve na predkladanie ponúk. 

Po otvorení ponúk, hodnotiteľ buď: 

i) kriticky preskúma CF z hľadiska výberu metodík, kvality a porovnateľnosti údajov, alebo 

ii) kriticky preskúma LCA z hľadiska výberu metodík, kvality a porovnateľnosti údajov. 

Kritické preskúmanie sa vykoná so zreteľom na normu ISO 14044, oddiel 6, ISO 14065 v prípade uhlíkovej stopy a tieto 

oddiely odporúčania Európskej komisie o environmentálnej stope výrobku (PEF) (2013/179/EÚ): 

— Kritické preskúmanie (príloha II, oddiel 9, s. 54), 

— Kontrolný zoznam zhromažďovania údajov (príloha III), 

— Požiadavky na kvalitu údajov (príloha II, oddiel 5.6, s. 33), 

— Interpretácia výsledkov (príloha II, oddiel 7, s. 50). 

 


