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1. ÚVOD 
 

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ (ďalej len „GPP“) sú navrhnuté s cieľom uľahčiť subjektom verejného sektora nákup výrobkov, služieb 

a prác so zníženým environmentálnym vplyvom. Uplatňovanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby sa dali, ak to daný orgán 

považuje za vhodné, (čiastočne alebo úplne) zaradiť do jeho súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. Subjektom verejného sektora sa 

odporúča, aby si pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk preskúmali dostupné ponuky výrobkov, služieb a prác, ktoré plánujú nakupovať na 

trhu, na ktorom pôsobia. Keď chce verejný obstarávateľ uplatniť kritériá navrhnuté v tomto dokumente, mal by to urobiť spôsobom, pri ktorom sa 

zabezpečí dodržanie požiadaviek právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania (pozri napríklad články 42, 43, 67 ods. 2 alebo 68 smernice 

2014/24/EÚ1 a podobné ustanovenia v iných právnych predpisoch EÚ v oblasti verejného obstarávania). Praktické aspekty tejto záležitosti sa uvádzajú 

aj v príručke o ekologickom verejnom obstarávaní z roku 2016, dostupnej na adrese http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

Verejní obstarávatelia by si mali byť vedomí aj skutočnosti, že verejní obstarávatelia pre inštitúcie ústrednej štátnej správy musia na základe článku 6 

smernice o energetickej efektívnosti2 nakupovať len výrobky, ktoré sú v súlade s referenčnými hodnotami týkajúcimi sa energetickej účinnosti 

stanovenými vo vykonávacích opatreniach, ak sa na výrobok vzťahuje takéto vykonávacie opatrenie na základe smernice o ekodizajne3. Pokiaľ ide 

o osvetlenie ciest, v súčasnosti platí nariadenie 245/20094 a neskôr bude zrušené novým nariadením Komisie. V tomto pripravovanom návrhu5 sa 

stanovujú požiadavky týkajúce sa svetelnej účinnosti LED osvetlenia (120 lm/W), ktoré nie sú prísnejšie ako požiadavky stanovené v kritériách EÚ 

GPP. 

                                                           
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa 

zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1). 
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ 

L 285, 31.10.2009, s. 10). 
4 Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn 

žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 17.) 
5 Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords


 

  3   

 

V tomto dokumente sa stanovujú kritériá GPP EÚ pre skupinu výrobkov „osvetlenie pozemných komunikácií a dopravná signalizácia“. 

Environmentálne aspekty zahrnuté v kritériách GPP EÚ pre osvetlenie pozemných komunikácií a dopravnú signalizáciu sú rozdelené do troch širokých 

okruhov: spotreba energie, svetelné znečistenie a životnosť. Ďalšie dôvody na výber týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie sú uvedené 

v sprievodnej technickej správe a usmerňovacom dokumente. Verejné obstarávanie dopravnej signalizácie sa posudzuje samostatne s použitím kritérií, 

ktoré sú zamerané prevažne na náklady na životný cyklus. 

Kritériá sú zložené z podmienok účasti, technických špecifikácií, kritérií na vyhodnotenie ponúk a doložiek o plnení zákazky. Možno ich rozdeliť na 

dve úrovne: 

 základné kritériá – ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché uplatňovanie GPP so zameraním na kľúčovú oblasť (kľúčové oblasti) 

environmentálnych vlastností výrobku, a ktorých cieľom je udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni, 

 komplexné kritériá – ktoré zohľadňujú viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a sú určené všetkým orgánom, ktoré 

chcú intenzívnejšie podporovať environmentálne a inovačné ciele. 

Formulácia „To isté platí pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza, ak sú kritériá totožné pre obidve kategórie. 

Zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií v rámci skupiny výrobkov sa môžu značne líšiť, pokiaľ ide o povahu, a rýchlo sa vyvíjajú. Viacero 

kritérií je preto doplnených podmienenými ustanoveniami, v ktorých sa uvádza, za akých okolností by sa dané kritériá mali považovať za dostatočne 

relevantné na zahrnutie do výzvy na predkladanie ponúk. 

Kritériá uvedené v tomto dokumente môžu zaujímať akýkoľvek subjekt verejného sektora, ktorý vlastní alebo spravuje zariadenia na osvetlenie 

pozemných komunikácií a/alebo potrebuje zaobstarať nové zariadenie na osvetlenie pozemných komunikácií. V konečnom dôsledku sa v právnych 

predpisoch o vnútroštátnom alebo regionálnom plánovaní určuje, či musí byť cesta osvetlená, a ak áno, pri akej intenzite (pozri obrázok č. 15 

v technickej správe). Pred rozhodnutím o zverejnení akejkoľvek výzvy na predkladanie ponúk sa dôrazne odporúča, aby subjekt verejného sektora 

posúdil všetky aktuálne používané osvetľovacie zariadenia vo svojej infraštruktúre a porovnal existujúce technické vlastnosti a nákladové faktory 

s výrobkami dostupnými na trhu. Ak z predbežných nákladov na životný cyklus vyplýva, že možno dosiahnuť značné úspory nákladov na 

energiu/údržbu, začlenenie kritérií GPP EÚ nadobúda osobitný význam. V závislosti od situácie (napr. nová inštalácia, modernizácia a nový projekt 

inštalácie, jednoduchá modernizácia inštalácie, len modernizácia ovládania alebo len výmena svietidiel za podobné) majú rozdielne kritériá odlišnú 

mieru relevantnosti (pozri obrázok č. 4 v technickej správe) 
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1.1 Vymedzenie a rozsah pôsobnosti 
 

Osvetlenie pozemných komunikácií: Tieto kritériá zahŕňajú verejné obstarávanie osvetľovacieho zariadenia na: 

̶ osvetlenie pozemných komunikácií v nových osvetľovacích sústavách, 

̶ dodatočnú montáž rôznych svietidiel do existujúcich osvetľovacích sústav, 

̶ dodatočnú montáž rôznych svetelných zdrojov alebo ovládania do existujúcich svietidiel alebo 

̶ jednoduchú výmenu svetelných zdrojov, lámp alebo svietidiel za podobné v existujúcich osvetľovacích sústavách. 

V súlade s normou EN 13201-1 sa pojmom „osvetlenie pozemných komunikácií“ označujú pevné osvetľovacie sústavy určené na zabezpečenie dobrej 

viditeľnosti pre používateľov vonkajšieho verejného dopravného priestoru počas hodín tmy na podporenie dopravnej bezpečnosti, premávky a verejnej 

bezpečnosti. 

Výslovne sú vyňaté osvetľovacie sústavy pre tunely, stanice na výber mýta, kanály a stavidlá, parkoviská, komerčné alebo priemyselné areály, 

športové zariadenia, pamätihodnosti a fasády budov. 

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

„účinnosť svietidla“: pomer výstupu svetelného toku zo svietidla (v lúmenoch) k spotrebe energie (vo wattoch). 

 

Dopravná signalizácia: zahrnuté sú červené, žlté a zelené signálne svetlá pre cestnú premávku s priemerom svetelných polí 200 mm a 300 mm 

v súlade s normou EN 12368. Prenosné signálne svetlá sú výslovne vyňaté. 

 

1.2 Všeobecná poznámka k overovaniu 
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V prípade niektorých kritérií zahŕňajú navrhnuté prostriedky overovania použitie údajov zo skúšok alebo správ. Pre každé z týchto kritérií sú príslušné 

skúšobné metódy uvedené vždy, keď to je možné. Subjekt verejného sektora rozhoduje o tom, či by sa výsledky skúšok mali poskytnúť pred zadaním 

zákazky alebo po ňom. Vo všeobecnosti zrejme nie je nutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby predložili všetky výsledky skúšok hneď na 

začiatku. V záujme zníženia zaťaženia uchádzačov a subjektov verejného sektora by sa pri predkladaní ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné 

vyhlásenie. Takže na základe rôznych možností uvedených ďalej by sa mohlo určiť, či a kedy sa môžu požadovať skúšky. 

 

a) Vo fáze predkladania ponúk: 

V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu požadovať od uchádzača s ekonomicky 

najvýhodnejšou ponukou. Ak sa dôkaz považuje za dostatočný, je možné zadať zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný alebo 

nezodpovedajúci požiadavkám, potom: 

i) ak sa prostriedky overenia týkajú technickej špecifikácie, dôkaz by sa požadoval od uchádzača s druhým najvyšším počtom bodov, 

v prípade ktorého by sa potom zvažovalo zadanie zákazky; 

ii) ak sa prostriedky overenia týkajú kritéria na vyhodnotenie ponúk, odpočítali by sa pridelené dodatočné body a hodnotenie ponuky by sa 

prepočítalo so všetkými ďalšími dôsledkami. 

Prostredníctvom skúšobného protokolu sa overí, či skúške na určité požiadavky bola podrobená vzorka výrobku, a nie položky skutočne dodané 

v rámci zákazky. V prípade rámcových zmlúv sa situácia môže líšiť. Tento scenár je podrobnejšie opísaný v nasledujúcom bode týkajúcom sa 

plnenia zákazky a v doplňujúcich vysvetlivkách uvedených ďalej. 

 

b) V priebehu plnenia zákazky: 

Výsledky skúšok sa môžu požadovať pre jednu alebo niekoľko položiek dodaných v rámci zákazky, a to buď vo všeobecnosti, alebo ak existujú 

pochybnosti o pravdivosti vyhlásení. To je obzvlášť dôležité v prípade rámcových zmlúv, v ktorých nie je stanovená počiatočná objednávka. 

Odporúča sa výslovne stanoviť doložky o plnení zákazky. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný obstarávateľ je oprávnený vykonávať náhodné 

overovacie skúšky kedykoľvek v priebehu trvania zákazky. Ak z výsledkov skúšok vyplynie, že dodané výrobky nespĺňajú kritériá, verejný 
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obstarávateľ je oprávnený uložiť sankcie a môže ukončiť zmluvu. Niektoré subjekty verejného sektora začleňujú podmienky, za ktorých musí 

v prípade, že skúšky preukazujú splnenie požiadaviek výrobkami, náklady na skúšky znášať subjekt verejného sektora, ale ak nie, náklady 

znáša dodávateľ. 

Pri rámcových dohodách bude okamih, keď sa musí predložiť dôkaz, závisieť od konkrétneho znenia zmluvy: 

i) pri rámcových dohodách s jediným subjektom, v ktorých sa jednotlivé položky, ktoré sa majú dodať, určujú po uzavretí rámcovej 

dohody a otázkou zostáva len to, koľko jednotiek bude potrebných, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri opísaných jednorazových 

zákazkách na dodanie tovaru; 

ii) v prípade rámcových dohôd, v ktorých sa predbežne vyberie viacero potenciálnych dodávateľov a následne sa pre nich zorganizuje 

výberové konanie, budú títo potenciálni dodávatelia musieť v tejto počiatočnej fáze predbežného výberu iba preukázať svoju schopnosť 

dodávať výrobky, ktoré spĺňajú minimálne výkonnostné požiadavky stanovené v rámcovej dohode. V prípade následných zákaziek 

(alebo objednávok) na požiadanie, ktoré sa zadávajú na základe súťaže medzi vopred vybratými dodávateľmi, sa v podstate uplatňujú tie 

isté hľadiská ako v písmenách a) a b) uvedených vyššie, ak je v rámci súťaže potrebné preukázať ďalšie požiadavky. Ak sa o výsledku 

súťaže rozhoduje len na základe ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze plnenia zákazky. 

Upozorňujeme takisto, že podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia akceptovať iné vhodné dôkazové 

prostriedky. Mohla by medzi ne patriť aj technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup k skúšobným 

protokolom alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. V takomto prípade musí hospodársky subjekt preukázať, že nebol 

zodpovedný za nedostatočný prístup a že práce, dodávky alebo služby, ktoré poskytol, spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené 

v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zmluvy. V prípade odkazu na osvedčenie/skúšobný 

protokol vypracované osobitným orgánom posudzovania zhody pri vykonaní skúšok musia verejní obstarávatelia akceptovať aj 

osvedčenia/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi posudzovania. 



 

  7   

 

HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY 

 

Na základe dostupných vedeckých dôkazov sú hlavné environmentálne vplyvy osvetlenia pozemných komunikácií a dopravnej signalizácie z hľadiska 

životného cyklu zhrnuté v nasledujúcej tabuľke (ďalšie podrobnosti možno nájsť v technickej správe). V tej istej tabuľke sa uvádza aj prístup založený 

na GPP EÚ používaný na zmierňovanie alebo znižovanie týchto vplyvov. 

         Hlavné environmentálne vplyvy počas životného 

cyklu osvetlenia pozemných komunikácií 

              Navrhnutý prístup GPP EÚ pri osvetlení pozemných 

komunikácií 

 CO2 a iné emisie skleníkových plynov v dôsledku 

spotreby elektrickej energie pri používaní osvetlenia 

pozemných komunikácií. 

 Emisie kyslých plynov v dôsledku spotreby elektrickej 

energie pri používaní osvetlenia pozemných 

komunikácií. 

 Strata viditeľnosti hviezd spôsobená vyžarovaním 

svetla nahor z netienených svietidiel a odrazom od 

zeme. 

 Narušenie správania nočných druhov s možnými 

nepriaznivými dôsledkami na biodiverzitu, najmä 

pokiaľ ide o modré svetlo. 

 Nedostatočne efektívne využívanie zdrojov 

v prípadoch, keď sa musia výrobky alebo komponenty 

vymeniť pred koncom ich uvádzanej životnosti, 

napríklad z dôvodu nižšej kvality (a lacnejších) LED 

čipov a ťažkostí s opravami alebo nesprávnej 

inštalácie. 

 

  Obstarávanie svietidiel, lámp alebo svetelných zdrojov, ktoré 

presahujú minimálnu účinnosť svietidiel. 

 Podporovať používanie stmievania a merania na zabezpečenie 

optimalizácie spotreby energie konkrétnej osvetľovacej sústavy a jej 

monitorovania v reálnom čase. 

 Požadovať, aby všetky svietidlá mali hornú účinnosť svietidla 0,0 %, 

a zabezpečiť, aby 97 % všetkého svetla dopadalo v smere nadol 

v uhle 75,5° na vertikálnu rovinu s cieľom znížiť rušivé svetlo 

a žiaru. 

 Podporovať povinné stmievanie v citlivých oblastiach a stanoviť 

limity na podiel modrého svetla (index G) v toku svetelných 

zdrojov/svietidiel. 

 Obstarávať trvácne zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií 

vhodných na daný účel, ktoré možno opravovať a na ktoré sa 

vzťahuje bežná alebo predĺžená záruka. 

 Stanoviť minimálne požiadavky týkajúce sa osoby zodpovednej za 

vyradenie osvetľovacej sústavy. 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich rozsah. 
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Ďalšie informácie o environmentálnych vplyvoch osvetlenia pozemných komunikácií a dopravnej signalizácie sa uvádzajú v technickej správe. 
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2. KRITÉRIÁ EÚ GPP PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROJEKČNÝCH SLUŽIEB, NÁKUP 

OSVETĽOVACIEHO ZARIADENIA A/ALEBO VEREJNÉ OBSTARÁVANIE INŠTALAČNÝCH PRÁC PRE 

OSVETLENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

 

2.1 Predbežné posúdenie existujúcej osvetľovacej infraštruktúry a inštalácie špeciálnych meracích zariadení 
 

PREDMET 

Kritérium v oddiele 3.1 sa týka konkrétne posúdenia a auditu existujúcej infraštruktúry na osvetlenie pozemných komunikácií, svetelných zdrojov, 

pomocných zariadení a záznamov o údržbe a spotrebe elektrickej energie. 

 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

Doložka o plnení zákazky 1. Predbežné posúdenie existujúcej osvetľovacej infraštruktúry a inštalácie špeciálnych meracích zariadení 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

(Táto zákazka by sa mala považovať za samostatné predbežné konanie. Nie je priamo spojená so žiadnym následným verejným obstarávaním na 

nákup zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií ani s kritériami GPP EÚ stanovenými ďalej v texte tohto dokumentu. Toto predbežné 

posúdenie by sa malo uskutočniť len vtedy, keď verejný obstarávateľ určí, že treba zlepšiť vedomosti o svojich existujúcich nainštalovaných 

aktívach na osvetlenie pozemných komunikácií; že treba nainštalovať zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie osvetlenia pozemných 

komunikácií; alebo keď sa obstarávateľ rozhodne nepoužiť na vykonanie tohto posúdenia vlastných zamestnancov.) 

V súčasnosti nainštalované aktíva na osvetlenie pozemných komunikácií, ktoré identifikoval verejný obstarávateľ vo vymedzenej oblasti, sa musia 

posúdiť na základe týchto aspektov: 

 mapovanie svetelných bodov a priradenie jedinečných identifikačných čísiel svetelným bodom (ak sa to už nestalo), 
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 model svietidla, účinnosť, horná účinnosť svietidla a rok inštalácie (keď sú tieto informácie dostupné), 

 technológia svetelného zdroja, menovitý výkon, náhradná teplota chromatickosti (CCT) a rok inštalácie, 

 prítomnosť/neprítomnosť ovládania stmievania. 

Celá osvetľovacia sieť sa rozdelí na podoblasti (ak to už verejný obstarávateľ predtým neurobil) a každá podoblasť sa posúdi s cieľom určiť, či je 

nainštalované osobitné zariadenie na meranie spotreby elektrickej energie osvetlenia pozemných komunikácií. 

Ak nie je nainštalované osobitné meracie zariadenie, nainštalujú sa nové meracie zariadenia a v prípade potreby rozvádzacie skrinky. 

Po nainštalovaní vhodných meracích zariadení sa musia viesť záznamy o spotrebe elektrickej energie, ktorú možno pripísať prevádzke osvetlenia 

pozemných komunikácií v každej vymedzenej podoblasti. Verejný obstarávateľ potom tieto informácie použije ako základ budúcich analýz nákladov 

a výnosov, keď bude zvažovať obstaranie nového osvetľovacieho zariadenia. 
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2.2 Podmienky účasti a príslušné doložky o plnení zákazky 
 

PREDMET 

Kritéria v oddiele 3.2 sa týkajú konkrétne kompetencie a skúseností projekčného a/alebo inštalačného tímu v súvislosti so službami, ktoré sa majú 

poskytnúť, a/alebo prácami, ktoré sa majú vykonať. Tieto podmienky účasti možno v plnej miere alebo čiastočne uplatniť na všetky zákazky, ktoré 

sa týkajú predmetu vymedzeného ďalej v oddiele 3.3 (nákup energeticky účinného zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií), v oddiele 3.4 

(nákup zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií s nízkym svetelným znečistením) a v oddiele 3.5 (nákup kvalitného a trvácneho zariadenia 

na osvetlenie pozemných komunikácií). 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

PODMIENKY ÚČASTI 

Podmienka účasti 1. Kompetencie projektového tímu 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

(Platí, keď sa vo verejnom obstarávaní požaduje projektovanie osvetlenia.) 

 

Uchádzač preukáže, že projekt skontrolujú a schvália zamestnanci s týmito minimálnymi skúsenosťami a kvalifikáciou: 

 najmenej tri roky skúseností s projektovaním osvetlenia, dimenzovaním elektrických obvodov a elektrickými distribučnými sústavami, 

 účasť na projektovaní najmenej troch rôznych vonkajších osvetľovacích sústav, 

 certifikovaná úroveň spôsobilosti, pokiaľ ide o používanie softvéru na projektovanie osvetlenia na výpočet ukazovateľa príkonovej hustoty 
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(PDI) a ukazovateľa ročnej spotreby energie (AECI) (napr. európske osvedčenie odborníka na osvetlenie), 

 skúsenosti s používaním overeného softvéru na svetelnotechnický výpočet (napr. podľa CIE 171, tabuliek odrazivosti povrchu vozoviek 

alebo iných príslušných noriem), 

 vhodná odborná kvalifikácia v oblasti osvetľovacej techniky alebo členstvo v profesijnom orgáne v oblasti projektovania osvetlenia. 

Overovanie: Uchádzač predloží zoznam osôb, ktoré budú zodpovedať za projekt v prípade úspešnej ponuky, a uvedie ich vzdelanie a odbornú 

kvalifikáciu, príslušné skúsenosti s projektovaním v reálnych projektoch a v náležitých prípadoch skúsenosti a názov prípadného používaného 

softvéru na projektovanie osvetlenia. Táto požiadavka by sa mala vzťahovať aj na osoby, ktoré zamestnávajú subdodávatelia, ak sa projektovanie má 

zadať subdodávateľom. 

Verejný obstarávateľ môže podľa vlastného uváženia akceptovať skúsenosti s menej ako tromi projektmi osvetľovacích sústav, ak bol rozsah 

projektu(-ov) dostatočne veľký (t. j. predstavoval najmenej 70 % rozsahu návrhu projektu, ktorý je predmetom výzvy na predkladanie ponúk) 

a trvanie bolo dostatočne dlhé (t. j. najmenej tri roky). 

Podmienka účasti 2. Kompetencie inštalačného tímu 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

(Platí, keď zodpovednosť za inštaláciu nepreberajú vlastní zamestnanci verejného obstarávateľa zodpovední za údržbu). 

 

Uchádzač preukáže, že inštalačné práce naplánujú, skontrolujú a schvália zamestnanci s týmito minimálnymi skúsenosťami a kvalifikáciou: 

 najmenej tri roky relevantných skúseností s inštaláciou vonkajších osvetľovacích systémov, 

 účasť na inštalácii najmenej troch rôznych inštalačných projektov, 

 vhodná odborná kvalifikácia v elektrotechnike a členstvo v profesijnom orgáne relevantnom pre vykonávané práce (napr. certifikovaný 

osvetľovací technik). Mal by sa uviesť zoznam relevantných nainštalovaných osvetľovacích systémov s príslušným rozsahom projektu. 
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Overovanie: 

Uchádzač predloží zoznam osôb, ktoré budú zodpovedať za inštalačné práce v prípade úspešnej ponuky, a uvedie v ňom ich vzdelanie a odbornú 

kvalifikáciu, záznamy o odbornej príprave a relevantné inštalačné skúsenosti v reálnych projektoch. Táto požiadavka by sa mala vzťahovať aj na 

osoby, ktoré zamestnávajú subdodávatelia, ak sa inštalácia má zadať subdodávateľom. 

Verejný obstarávateľ môže podľa vlastného uváženia akceptovať skúsenosti s menej ako tromi inštaláciami osvetľovacích sústav, ak bol rozsah prác 

dostatočne veľký (t. j. predstavoval najmenej 70 % rozsahu návrhu projektu, ktorý je predmetom výzvy na predkladanie ponúk) a trvanie bolo 

dostatočne dlhé (t. j. najmenej tri roky). 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

Doložka o plnení zákazky 2. Zaistenie dostatočne kvalifikovaných zamestnancov na vykonanie dohodnutých úloh 

(Platí pre podmienky účasti 1 a 2.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) zabezpečí, aby sa zamestnanci uvedení v dokumentácii, ktorá bola predložená na preukázanie splnenia podmienky 

účasti 1 a/alebo podmienky účasti 2, naozaj zúčastnili na prácach, na ktoré sa vzťahuje zákazka. 

Ak nie sú k dispozícii zamestnanci, ktorí boli pôvodne pridelení na tento projekt, zhotoviteľ musí túto skutočnosť oznámiť verejnému 

obstarávateľovi a poskytnúť náhradu alebo náhrady s rovnakými alebo rozsiahlejšími skúsenosťami a rovnakou alebo vyššou spôsobilosťou. 

Dôkaz o kvalifikácií náhradných zamestnancov by mal byť predložený rovnakým spôsobom, ako sa opisuje v podmienke účasti 1 a/alebo 

v podmienke účasti 2, podľa toho, čo je vhodné. 

  



 

  14   

 

 

2.3 Energeticky účinné osvetľovacie zariadenie: technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a súvisiace 

doložky o plnení zákazky 
 

 

PREDMET 

Kritériá stanovené v oddiele 3.3 sa týkajú konkrétne nákupu energeticky účinného zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií pre: nové 

osvetľovacie sústavy, renováciu existujúcich osvetľovacích sústav, dodatočnú montáž nových svietidiel do existujúcich sústav alebo dodatočnú 

montáž nových svetelných zdrojov alebo ovládania do existujúcich svietidiel. Kritérium týkajúce sa ukazovateľa ročnej spotreby energie (technická 

špecifikácia 4) zahŕňa aj obstaranie projektových služieb. 

 

 

 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Technická špecifikácia 1. Účinnosť svietidiel 

(Platí, keď sa svetelné zdroje alebo svietidlá majú vymeniť 

v existujúcich osvetľovacích sústavách a nerealizuje sa nový projekt. 

Tieto úrovne ambicióznosti by sa nemali uplatňovať, keď majú mať 

svetelné zdroje náhradnú teplotu chromatickosti CCT ≤ 2 700 K.) 

Technická špecifikácia 1. Účinnosť svietidiel 

(Platí, keď sa svetelné zdroje alebo svietidlá majú vymeniť 

v existujúcich osvetľovacích sústavách a nerealizuje sa nový projekt. 

Tieto úrovne ambicióznosti by sa nemali uplatňovať, keď majú mať 

svetelné zdroje náhradnú teplotu chromatickosti CCT ≤ 2 700 K.) 
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Osvetľovacie zariadenie, ktoré sa má nainštalovať, musí mať účinnosť 

svietidiel vyššiu, ako je príslušná referenčná hodnota uvedená ďalej. 

 

Rok výzvy na 

predkladanie 

ponúk* 

Účinnosť (lm/W) 

2018 – 2019 120 

2020 – 2021 137 

2022 – 2023 155 

 

Overovanie: 

Uchádzač predloží štandardný fotometrický súbor kompatibilný s bežným 

softvérom na plánovanie osvetlenia, ktorý obsahuje technické 

špecifikácie svetelného výkonu a spotreby energie svietidla meraných 

pomocou spoľahlivých, presných, reprodukovateľných a moderných 

meracích metód. Metódy musia byť v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami, ak existujú. 

 

*Z dôvodu rýchleho technologického vývoja účinnosti LED svietidla sa 

navrhuje, aby sa referenčné hodnoty stanovené v tomto dokumente pre 

výzvy na predkladanie ponúk v priebehu ďalších 6 rokov zvyšovali 

s cieľom zabrániť tomu, že sa stanú zastaranými skôr, ako sa budú opäť 

revidovať kritériá GPP EÚ. 

 

Osvetľovacie zariadenie, ktoré sa má nainštalovať, musí mať účinnosť 

svietidiel vyššiu, ako je príslušná referenčná hodnota uvedená ďalej. 

 

Rok výzvy na 

predkladanie 

ponúk* 

Účinnosť (lm/W) 

2018 – 2019 130 

2020 – 2021 147 

2022 – 2023 165 

 

Overovanie: 

Uchádzač predloží štandardný fotometrický súbor kompatibilný 

s bežným softvérom na plánovanie osvetlenia, ktorý obsahuje technické 

špecifikácie svetelného výkonu a spotreby energie svietidla meraných 

pomocou spoľahlivých, presných, reprodukovateľných a moderných 

meracích metód. Metódy musia byť v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami, ak existujú. 

 

*Z dôvodu rýchleho technologického vývoja účinnosti LED svietidla sa 

navrhuje, aby sa referenčné hodnoty stanovené v tomto dokumente pre 

výzvy na predkladanie ponúk v priebehu ďalších 6 rokov zvyšovali 

s cieľom zabrániť tomu, že sa stanú zastaranými skôr, ako sa budú opäť 

revidovať kritériá GPP EÚ. 
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Technická špecifikácia 2. Kompatibilita ovládania stmievania 

(Platí pre všetky výzvy na predkladanie ponúk.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Osvetľovacia sústava musí byť kompatibilná s ovládaním stmievania a umožňovať naprogramované vypnutie v časových intervaloch s nízkou 

intenzitou používania ciest v noci. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí vysvetliť, ako je navrhnutá osvetľovacia sústava kompatibilná s programovaným stmievaním a vypnutím svetiel. Toto vysvetlenie 

by malo zahŕňať relevantnú dokumentáciu od výrobcu svetelných zdrojov a svietidiel, ktorých použitie uchádzač navrhuje. 

Ak ovládanie nie je zabudované v svietidle, v dokumentácii by sa malo uviesť, aké ovládacie rozhrania možno použiť na stmievanie svetiel. 

V dokumentácii sa tiež uvedie, aké spôsoby stmievania svetiel sú kompatibilné, napríklad: 

 stmievanie založené na vopred stanovenom časovom intervale s očakávanou nízkou intenzitou používania ciest v noci, 

 počiatočné stmievanie osvetľovacích sústav s príliš veľkým výkonom na kompenzáciu postupného znižovania svetelného výkonu, 

 variabilné stmievanie na udržanie cieľovej intenzity osvetlenia v premenlivých poveternostných podmienkach. 

Technická špecifikácia 3. Minimálny stmievací výkon 

(Platí pre všetky výzvy na predkladanie ponúk okrem prípadov, keď je 

jasné, že ovládanie stmievania povedie k vyšším celkovým nákladom na 

vlastníctvo. Obstarávatelia by mali vo výzve na predkladanie ponúk 

jasne vymedziť želaný stmievací výkon.) 

 

Všetky svetelné zdroje a svietidlá sa inštalujú s plne funkčným ovládaním 

stmievania, pomocou ktorého možno naprogramovať minimálne jednu 

Technická špecifikácia 3. Minimálny stmievací výkon 

(Platí pre všetky výzvy na predkladanie ponúk s výnimkou prípadu, 

keď je jasné, že ovládanie stmievania povedie k vyšším celkovým 

nákladom na vlastníctvo. Obstarávatelia by mali vo výzve na 

predkladanie ponúk jasne vymedziť želaný stmievací výkon.) 

 

Všetky svetelné zdroje a svietidlá sa inštalujú s plne funkčným 

ovládaním stmievania, ktoré možno naprogramovať na nastavenie 
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vopred nastavenú úroveň stmievania na najmenej 50 % maximálneho 

svetelného výkonu. 

 

Overovanie: 

Uchádzač predloží dokumentáciu od výrobcu svetelných zdrojov 

a svietidiel, ktorých použitie uchádzač navrhuje, v ktorej sa preukazuje, 

že sú kompatibilné s ovládaním stmievania. 

V dokumentácii sa ďalej uvedie, aké ovládanie stmievania je obsiahnuté, 

napríklad: 

 vopred nastavené stmievanie alebo 

 variabilné stmievanie na základe poveternostných podmienok 

alebo objemu dopravy. 

V dokumentácii sa jasne uvedie aj výkonová krivka výstupu svetla 

v porovnaní so spotrebou energie, maximálne možné stmievanie 

a pokyny, ako sa programuje ovládanie a mení jeho naprogramovanie. 

minimálne dvoch vopred nastavených úrovní stmievania na najmenej 

10 % maximálneho výstupu svetla. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí predložiť dokumentáciu od výrobcu svetelných zdrojov 

a svietidiel, ktorých použitie uchádzač navrhuje, v ktorej sa preukazuje, 

že sú kompatibilné s ovládaním stmievania. 

V dokumentácii sa ďalej uvedie, aké ovládanie stmievania je 

obsiahnuté, napríklad: 

 vopred nastavené stmievanie alebo 

 variabilné stmievanie na základe poveternostných podmienok 

alebo objemu dopravy. 

V dokumentácii sa jasne uvedie aj výkonová krivka výstupu svetla 

v porovnaní so spotrebou energie, maximálne možné stmievanie 

a pokyny, ako sa programuje ovládanie a mení jeho naprogramovanie.  

Technická špecifikácia 4. Ukazovateľ ročnej spotreby energie (AECI) 

(Platí, keď sa projektuje nová osvetľovacia sústava alebo keď sa požaduje nový projekt z dôvodu renovácie existujúcej osvetľovacej sústavy 

alebo dodatočnej montáže nových svietidiel. Obstarávatelia by mali osobitnú pozornosť venovať číselným údajom predloženým v súvislosti 

s koeficientom údržby a priestorovej účinnosti od projektanta/uchádzača, a mali by sa uistiť, že sú realistické a opodstatnené.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá, aj keď referenčné hodnoty ukazovateľa príkonovej hustoty PDI sú vyššie pre komplexné kritériá – 

pozri technickú prílohu I.) 

 

Obstarávateľ poskytne technické výkresy rozvrhnutia cesty spoločne s oblasťami, ktoré majú byť osvetlené a požiadavkami týkajúcimi sa intenzity 

osvetlenia/svietivosti. 
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Pre cesty triedy M obstarávateľ určí koeficient odrazivosti povrchu cesty, ktorý by uchádzači mali použiť vo svojich výpočtoch svietivosti. 

S cieľom pomôcť uchádzačom pri odhadoch udržiavacích činiteľov pri projektovaní by mal obstarávateľ uviesť frekvenciu čistenia svietidiel. 

Pri priemerne udržiavanej intenzite osvetlenia/osvetlenosti určenej obstarávateľom musí ukazovateľ ročnej spotreby energie (AECI) projektu 

zodpovedať tejto rovnici: 

 

AECIprojekt ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001 

 

kde: 

PDI je ukazovateľ príkonovej hustoty v jednotkách W.lx-1.m-2 

Em je maximálna dosiahnutá intenzita osvetlenia (lx) 

FD je faktor stmievania pre akékoľvek naprogramované stmievanie 

T je čas prevádzky (h.rok-1) 

0,001 je počet kW v 1 W 

 

Použitá hodnota PDIref závisí od šírky cesty a roku uvedeného v technickej prílohe I. Nižšie hodnoty PDIref ako hodnoty uvedené v technickej 

prílohe I sú odôvodnené v prípadoch, keď sú špecifikované aj svetelné zdroje s náhradnou teplotou chromatickosti CCT ≤ 2 700 K. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí uviesť, aký osvetľovací softvér bol použitý na výpočet hodnoty ukazovateľa príkonovej hustoty PDI a poskytne jasný výpočet, 

v ktorom sú viditeľné hodnoty účinnosti svietidla, udržiavacieho činiteľa a koeficientu priestorovej účinnosti jeho navrhnutého projektu. Výsledky 

výpočtov musia zahŕňať mriežku merania a vypočítané hodnoty intenzity osvetlenia/svietivosti. 

Technická špecifikácia 5. Meranie 

(Platí pre všetkých uchádzačov, keď pre osvetľovaciu sústavu ešte nie 

je nainštalované osobitné meracie zariadenie.) 

Technická špecifikácia 5. Meranie 

(Platí pre všetkých uchádzačov, keď pre osvetľovaciu sústavu ešte nie 

je nainštalované osobitné meracie zariadenie.) 
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Obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk všetky osobitné 

technické požiadavky týkajúce sa meracieho systému. 

Uchádzač poskytne údaje o navrhnutom meracom zariadení a pomocných 

zariadeniach požadovaných na monitorovanie spotreby elektrickej 

energie na úrovni osvetľovacej sústavy pre tú istú osvetľovaciu sústavu, 

ktorá je predmetom výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne technické špecifikácie meracieho systému a poskytne 

jasné pokyny, ako tento systém prevádzkovať a udržiavať. Pre každú 

kontrolnú zónu sa poskytne osvedčenie o kalibrácii v súlade so smernicou 

o meradlách 2004/22/ES. 

 

Obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk všetky osobitné 

technické požiadavky týkajúce sa meracieho systému. 

Uchádzač poskytne údaje o navrhnutom meracom zariadení 

a pomocných zariadeniach požadovaných na monitorovanie spotreby 

elektrickej energie na úrovni osvetľovacej sústavy pre tú istú 

osvetľovaciu sústavu, ktorá je predmetom výzvy na predkladanie 

ponúk. 

Meracím prístrojom musí byť možné zaznamenávať údaje 24 hodín 

denne, pričom tieto údaje možno neskôr manuálne alebo na diaľku 

stiahnuť. 

 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne technické špecifikácie meracieho systému 

a poskytne jasné pokyny, ako tento systém prevádzkovať a udržiavať. 

Pre každú kontrolnú zónu sa poskytne osvedčenie o kalibrácii v súlade 

so smernicou o meradlách 2004/22/ES. 

Technická špecifikácia 6. Účinník 

(Platí, keď sa obstarávajú LED svietidlá.) 

 

Účinník pre svietidlo, ktoré sa má nainštalovať, je ≥ 0,90. 

 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o súlade s kritériom pre osvetľovacie 

zariadenie, ktoré plánuje dodať, podložené vyhlásením od výrobcu 

Technická špecifikácia 6. Účinník 

(Platí, keď sa obstarávajú LED svietidlá.) 

 

Účinník pre svietidlo, ktoré sa má nainštalovať, je ≥ 0,95. 

 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne vyhlásenie o súlade s kritériom pre osvetľovacie 

zariadenie, ktoré plánuje dodať, podložené vyhlásením od výrobcu 
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a výsledkami skúšok vykonaných v súlade s normou IEC 61000-3-2. a výsledkami skúšok vykonaných v súlade s normou IEC 61000-3-2. 

 

 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 1. Zvýšená účinnosť svietidiel 

(Platí pre technickú špecifikáciu 1.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzačom, ktorí dokážu poskytnúť svetelné zdroje alebo svietidlá presahujúce minimálnu účinnosť svietidiel vymedzenú v technickej 

špecifikácii 1, bude pridelených až X bodov. 

Maximálny počet bodov (X) bude udelený uchádzačovi s najvyššou hodnotou účinnosti svietidiel a body budú proporcionálne udelené všetkým 

ostatným uchádzačom, ktorých svetelné zdroje alebo svietidlá presahujú minimálne požiadavky technickej špecifikácie 1, ale nedosahujú hodnotu 

uchádzača s najvyššou účinnosťou. 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 2. Vyšší ukazovateľ ročnej spotreby energie (AECI) 

(Platí pre technickú špecifikáciu 4.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzačom, ktorí dokážu poskytnúť projekty s ukazovateľom ročnej spotreby energie (AECI) nižším ako maximálny limit vymedzený 

v technickej špecifikácii 4, bude pridelených až X bodov. 

Maximálny počet bodov (X) bude pridelený uchádzačovi s najnižšou hodnotou AECI a body budú proporcionálne pridelené všetkým ostatným 

uchádzačom, ktorých projekty nepresahujú maximálny limit v technickej špecifikácii 4, ale nedosahujú hodnotu uchádzača s projektom s najnižšou 

spotrebu energie. 
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DOLOŽKA O PLNENÍ ZÁKAZKY 

Doložka o plnení zákazky 3. Ovládanie stmievania 

(Platí pre technické špecifikácie 2 a 3.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Ak zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu poskytne iné svetelné zdroje a/alebo svietidlá ako tie, ktoré sú špecifikované v úspešnej ponuke, nové svetelné 

zdroje a/alebo svietidlá musia byť minimálne 

 rovnako kompatibilné s ovládaním stmievania ako pôvodné, 

 mať rovnakú flexibilitu programovania, 

 schopné dosiahnuť minimálne rovnaké maximálne stmievanie a 

 mať podobnú výkonovú krivku. 

V tejto súvislosti sa dohoda dosiahne poskytnutím podobnej dokumentácie od výrobcu(-ov) nových svetelných zdrojov a/alebo svietidiel, v ktorej sa 

odôvodní výber nových svietidiel a/alebo svetelných zdrojov. 

Doložka o plnení zákazky 4. Uvedenie do prevádzky a správna prevádzka ovládania osvetlenia 

(Platí pre technické špecifikácie 2 a 3.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) musí zabezpečiť riadne fungovanie nových alebo renovovaných osvetľovacích systémov a ovládania. 

 Všetky ovládacie prvky denných svetiel sa musia kalibrovať tak, aby sa osvetlenie vyplo, keď je dostatočné denné svetlo. 

 Všetky dopravné snímače sa vyskúšajú s cieľom overiť, že náležite rozpoznávajú vozidlá, bicykle a chodcov. 

 Preukáže sa, že všetky časové spínače, ovládače konštantného svetelného toku (CLO) a ovládanie stmievania spĺňajú všetky relevantné 
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špecifikácie, ktoré verejný obstarávateľ vymedzil vo výzve na predkladanie ponúk. 

Ak sa po uvedení systému do prevádzky ukáže, že ovládanie osvetlenia nespĺňa príslušné požiadavky uvedené vyššie v texte, zhotoviteľ musí 

upraviť a/alebo znovu kalibrovať ovládanie bez dodatočných nákladov pre verejného obstarávateľa. 

Zhotoviteľ dodá správu, v ktorej podrobne opíše, ako boli vykonané príslušné úpravy a kalibrácie a ako možno nastavenia použiť. 

 

Poznámka: Pri veľkých zariadeniach sa môže stať, že nová alebo renovovaná sústava jednoducho musí byť kompatibilná s existujúcimi ovládacími 

systémami používanými pre širšiu sieť osvetlenia. V takejto situácii musí táto doložka o plnení zákazky odkazovať aj na kompatibilitu ovládania 

s existujúcim ovládacím systémom. 

Doložka o plnení zákazky 5. Dodanie pôvodne špecifikovaného osvetľovacieho zariadenia 

(Platí pre technické špecifikácie 1 až 6 a kritériá na vyhodnotenie ponúk 1 a 2.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby bolo osvetľovacie zariadenie (vrátane svetelných zdrojov, svietidiel a ovládania osvetlenia) nainštalované podľa 

špecifikácie v pôvodnej ponuke. 

Ak zhotoviteľ zmení osvetľovacie zariadenie oproti osvetľovaciemu zariadeniu špecifikovanému v pôvodnej ponuke, musí uviesť písomné 

vysvetlenia tejto zmeny a všetko vymenené zariadenie musí zodpovedať technickým špecifikáciám pôvodného osvetľovacieho zariadenia alebo ich 

presahovať (napr. účinnosť svietidiel, funkčnosť stmievania, horná účinnosť svietidla RULO atď.). 

V každom prípade musí zhotoviteľ predložiť súpis skutočne nainštalovaného osvetľovacieho zariadenia spoločne s faktúrami alebo dodacími listami 

výrobcu ako prílohami. 

Ak sa nainštaluje alternatívne osvetľovacie zariadenie, poskytnú sa výsledky skúšok a skúšobné protokoly pre merný výkon od výrobcu všetkých 

nových svetelných zdrojov a svietidiel spoločne s príslušnou dokumentáciou, v ktorej sa uvádza výkon nového ovládania osvetlenia. 
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 Doložka o plnení zákazky 6. Súlad skutočnej úrovne energetickej 

účinnosti a osvetlenia s tvrdeniami v projekte 

(Odporúča sa len pre veľké sústavy so značným inštalovaným 

výkonom v mimomestských prostrediach.) 

 

V náležitých prípadoch vyberie obstarávateľ vhodnú mimomestskú 

podoblasť ciest, kde je rozmiestnenie svietidiel v súlade s fotometrickou 

štúdiou ukazovateľa príkonovej hustoty PDI pre fotometrické merania 

na mieste (podľa normy EN 13032-2) a merania spotreby energie 

(podľa normy EN 13201-5) počas dohodnutého obdobia v trvaní 

jedného týždňa. 

Vo vybranej podoblasti nesmie byť žiadna závažná interferencia 

osvetlenia zo stromov, autobusových zastávok alebo zaparkovaných 

vozidiel a zo svetla v pozadí z reklamných tabúľ alebo budov. 

Pre cesty triedy M s požiadavkami na osvetlenosť je prijateľné 

poskytnúť namiesto toho údaje o intenzite osvetlenia, ak sú obavy zo 

značnej odchýlky účinku skutočnej odrazivosti povrchu vozovky od 

predpokladov v projekte odôvodnené. 

Mali by sa zvážiť parametre ovplyvňujúce neistotu pri meraní intenzity 

osvetlenia uvedené v prílohe F k norme EN 13201-4. Odporúča sa 

používať automatizované systémy merania intenzity osvetlenia 

a dohodnúť si tolerancie intenzity osvetlenia a dátových bodov pred 



 

  24   

 

projektom (navrhuje sa ±10 %). 

Počas toho istého obdobia jedného týždňa by sa mal pre príslušné 

svetelné body merať a/alebo vypočítať špičkový výkon [W] a spotreba 

energie [kWh]. 

Hodnoty ukazovateľa príkonovej hustoty PDI a ukazovateľa ročnej 

spotreby energie AECI namerané na mieste by mali predstavovať 

±10 % projektovanej hodnoty AECI a ±15 % projektovanej hodnoty 

PDI. 

Poznámka: Vo výzve na predkladanie návrhov by mali byť vymedzené 

dôsledky nedodržania projektových hodnôt ukazovateľa príkonovej 

hustoty PDI a/alebo ukazovateľa ročnej spotreby energie AECI. Iné 

možnosti: 

 Nápravné práce sa vykonajú bez dodatočných nákladov pre 

obstarávateľa. 

 Finančné sankcie zodpovedajúce miere nesúladu (možno spojené 

s predvídateľnými zvýšenými nákladmi na elektrickú energiu počas 

vymedzeného obdobia spôsobenými sústavou s horším výkonom). 

V prípadoch sporného nesúladu môže zhotoviteľ zopakovať merania 

v tej istej podoblasti, alebo ak možno zdôvodniť, že podoblasť nebola 

vhodná na meranie, vybrať inú podoblasť. Obstarávateľ nesmie byť 

zodpovedný za náklady na akékoľvek ďalšie merania. 

Ak je výkon v skutočnosti lepší ako výkon predpokladaný v projekte, 

možno uplatniť finančné bonusy, ak sa obstarávateľ rozhodne stanoviť 

ich vo výzve na predkladanie návrhov. 
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2.4 Osvetľovacie zariadenie s nízkym svetelným znečistením: technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk 

a súvisiace doložky o plnení zákazky 
 

PREDMET 

Kritériá stanovené v oddiele 3.4 sa týkajú konkrétne nákupu zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií s nízkym svetelným znečistením pre: 

nové osvetľovacie sústavy, renováciu existujúcich osvetľovacích sústav, dodatočnú montáž nových svietidiel do existujúcich sústav alebo 

dodatočnú montáž nových svetelných zdrojov alebo ovládania do existujúcich svietidiel. 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Technická špecifikácia 7. Horná účinnosť svietidla (RULO) a rušivé 

svetlo 

(Platí pre všetky zákazky, keď sa kupujú nové svietidlá.) 

 

Všetky zakúpené modely svietidiel musia mať hornú účinnosť svietidla 

(RULO) 0,0 %. 

Ak je potrebné použiť uhol výložníka, či už na optimalizáciu 

rozmiestnenia stožiarov, alebo z dôvodu obmedzení daného miesta, 

pokiaľ ide o pozíciu stožiarov, mala by sa zachovať RULO 0,0 %, aj keď 

je svietidlo naklonené v požadovanom uhle. 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť fotometrické súbory. Tie musia zahŕňať 

tabuľku fotometrickej intenzity, z ktorej sa počíta RULO podľa noriem 

Technická špecifikácia 7. Horná účinnosť svietidla (RULO) a rušivé 

svetlo 

(Platí pre všetky zákazky, keď sa kupujú nové svietidlá. V situáciách, 

keď je žiara alebo rušivé svetlo problémom, by obstarávatelia mali 

zvážiť špecifikovanie požiadavky pre kódy toku C3.) 

 

Všetky zakúpené modely svietidiel by mali mať RULO 0,0 % a kód toku 

C3 ≥ 97 podľa fotometrických údajov. 

Ak je potrebné použiť uhol výložníka, či už na optimalizáciu 

rozmiestnenia stožiarov, alebo z dôvodu obmedzení daného miesta, 

pokiaľ ide o pozíciu stožiarov, mala by sa zachovať RULO 0,0 %, aj keď 

je svietidlo naklonené v požadovanom uhle. 

Overovanie: 
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EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, prílohy D k norme IEC 62722-1 

alebo iných príslušných medzinárodných noriem. 

Ak svietidlá nie sú nainštalované horizontálne, vo fotometrickom súbore 

musí byť preukázané: 

– že naklonenie údajov o rovnaký uhol sklonu, aký sa má použiť 

v prípade svietidla, stále vedie k RULO 0,0 % alebo 

– že na svietidlo sa namontovalo ďalšie tienenie a tienené svietidlo 

vykazuje pri sklone v projektovanom inštalačnom uhle 0,0 % RULO. 

 

Uchádzač musí poskytnúť fotometrické súbory. Tie musia zahŕňať 

tabuľku fotometrickej intenzity, z ktorej sa počíta RULO podľa noriem 

EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, prílohy D k norme IEC 62722-1 

alebo iných príslušných medzinárodných noriem. 

Ak svietidlá nie sú nainštalované horizontálne, vo fotometrickom súbore 

musí byť preukázané: 

– že naklonenie údajov o rovnaký uhol sklonu, aký sa má použiť 

v prípade svietidla, stále vedie k RULO 0,0 % a kódu toku C3 ≥ 97 alebo 

– že na svietidlo sa namontovalo ďalšie tienenie a tienené svietidlo 

vykazuje pri sklone v projektovanom inštalačnom uhle RULO 0,0 % 

a kód toku C3 ≥ 97. 

Technická špecifikácia 8. Obťažovanie 

(Hodnota náhradnej teploty chromatickosti je priamo spojená s vnímaním ľudí, takže by mala byť špecifikovaná, keď existujú obavy v súvislosti 

s obťažovaním ľudí.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

V obytných oblastiach musí byť v záujme zníženia rizika obťažovania ľudí hodnota náhradnej teploty chromatickosti svetelných zdrojov ≤ 3 000 K 

a musí sa použiť program na stmievanie alebo vypínanie*. 

Overovanie: 

Uchádzač musí na požiadanie poskytnúť svetelné spektrá všetkých svetelných zdrojov, ktoré má dodať. 

Uchádzač musí poskytnúť merania náhradnej teploty chromatickosti uvádzané v súlade s CIE 15. 

V prípade stmievania musí uchádzač poskytnúť podrobné údaje o navrhnutom ovládaní stmievania a rozsahu kapacity stmievania, ktorá umožňuje 

prinajmenšom stmievanie alebo vypnutie na základe astronomických hodín. 

*Podľa špecifikácií obstarávateľa (prípadne vymedzené v technickej špecifikácii 3, ak je zahrnutá vo výzve na predkladanie ponúk). 
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Technická špecifikácia 9. Ekologické svetelné znečistenie 

a viditeľnosť hviezd 

(Hodnota indexu G je priamo spojená s obsahom modrého svetla, takže 

by sa mala špecifikovať, keď účinky svetelného znečistenia na voľne 

žijúcu zver alebo na viditeľnosť hviezd vyvolávajú obavy.) 

 

V parkoch, záhradách a oblastiach, ktoré obstarávateľ považuje za 

ekologicky citlivé, musí byť index G ≥ 1,5*. 

V parkoch a záhradách, ktoré sú otvorené počas nočných hodín, sa 

použije program na stmievanie osvetlenia**. 

Program vypnutia sa použije v príslušných časových intervaloch, keď sú 

parky a záhrady zatvorené. 

Program na stmievanie a/alebo vypnutie** sa použije vo všetkých 

ostatných ekologicky citlivých oblastiach. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť merania indexu G***. 

 

*Ak nie je možné vypočítať index G, môže sa orientačne použiť 

náhradná teplota chromatickosti, pričom sa vždy rozumie, že jej použitie 

ako ukazovateľa modrého svetla nie je ideálne. Index G ≥ 1,5 by vo 

všeobecnosti (ale nie vždy) zodpovedal náhradnej teplote chromatickosti 

≤ 3 000 K. 

**Podľa špecifikácií obstarávateľa (prípadne podľa vymedzení 

v technickej špecifikácii 3, ak je zahrnutá vo výzve na predkladanie 

Technická špecifikácia 9. Ekologické svetelné znečistenie 

a viditeľnosť hviezd 

(Hodnota indexu G je priamo spojená s obsahom modrého svetla, takže 

by mala byť určená, keď účinky svetelného znečistenia na voľne 

žijúcu zver alebo na viditeľnosť hviezd vyvolávajú obavy. 

Obstarávatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že svietidlá, ktoré 

spĺňajú túto požiadavku, pravdepodobne nespĺňajú technickú 

špecifikáciu 1 pre účinnosť svietidiel.) 

 

V parkoch, záhradách a oblastiach, ktoré obstarávateľ považuje za 

ekologicky citlivé, alebo v akejkoľvek oblasti do 30 km od mestského 

optického astronomického observatória alebo do 100 km od väčšieho 

optického astronomického observatória je index G ≥ 2,0*. 

V parkoch a záhradách, ktoré sú otvorené počas nočných hodín, sa 

použije program na stmievanie osvetlenia**. 

Program vypnutia sa použije v príslušných časových intervaloch, keď sú 

parky a záhrady zatvorené. 

Program na stmievanie a/alebo vypnutie** sa použije vo všetkých 

ostatných ekologicky citlivých oblastiach alebo oblastiach vo 

vymedzenom okruhu od príslušných optických observatórií. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť merania indexu G***. 

 

*Ak nie je možné vypočítať index G, môže sa orientačne použiť 
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ponúk). 

***Index G možno rýchlo a jednoducho vypočítať pomocou tých istých 

fotometrických údajov, ktoré sa použili na výpočet náhradnej teploty 

chromatickosti, pomocou tabuľky v programe Excel dostupnej na tomto 

webovom sídle: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

náhradná teplota chromatickosti, pričom sa vždy rozumie, že jej použitie 

ako ukazovateľa modrého svetla nie je ideálne. Index G ≥ 2,0 by vo 

všeobecnosti (ale nie vždy) zodpovedal náhradnej teplote chromatickosti 

≤ 2 700 K. 

**Podľa špecifikácií obstarávateľa (prípadne podľa vymedzení 

v technickej špecifikácii 3, ak je zahrnutá vo výzve na predkladanie 

ponúk). 

***Index G možno rýchlo a jednoducho vypočítať pomocou tých istých 

fotometrických údajov, ktoré sa použili na výpočet náhradnej teploty 

chromatickosti, pomocou tabuľky v programe Excel dostupnej na tomto 

webovom sídle: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Kvalitné a trvácne osvetľovacie zariadenie: technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a súvisiace 

doložky o plnení zákazky 
 

PREDMET 

Kritériá stanovené v oddiele 3.5 sa týkajú konkrétne nákupu kvalitného a trvácneho zariadenia na osvetlenie pozemných komunikácií pre: nové 

osvetľovacie sústavy, renováciu existujúcich osvetľovacích sústav, dodatočnú montáž nových svietidiel do existujúcich sústav alebo dodatočnú 

montáž nových svetelných zdrojov alebo ovládania do existujúcich svietidiel. 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Technická špecifikácia 10. Poskytnutie pokynov 

(Platí, keď sa zariadenie a/alebo ovládanie v konkrétnej osvetľovacej sústave požadovanej vo výzve na predkladanie návrhov odlišuje od 

bežného zariadenia používaného inde v širšej sieti osvetlenia prevádzkovanej obstarávateľom.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzač musí pri inštalácii nových alebo renovovaných osvetľovacích systémov poskytnúť tieto informácie: 

 pokyny na demontáž svietidiel, 

 pokyny, ako vymeniť svetelné zdroje (v náležitých prípadoch) a ktoré svetelné zdroje možno použiť v svietidlách bez zníženia energetickej 

účinnosti, 

 pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby ovládania osvetlenia, 

 pri ovládaní spojenom s denným svetlom pokyny, ako ho nanovo kalibrovať a upravovať, a 

 pri časových spínačoch pokyny, ako upravovať časy vypnutia, a rady, ako to najlepšie urobiť, aby boli splnené vizuálne potreby bez 
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nadmerného zvýšenia spotreby energie. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o súlade s týmto kritériom podložené príkladmi písomných pokynov, ktoré poskytne verejnému 

obstarávateľovi v prípade úspešnej ponuky. 
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Technická špecifikácia 11. Zhodnocovanie odpadu 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzač musí zaviesť vhodné environmentálne opatrenia na zníženie tvorby odpadu vyprodukovaného počas inštalácie nového alebo 

renovovaného osvetľovacieho systému a jeho zhodnocovanie. 

Všetky svetelné zdroje, svietidlá a ovládanie osvetlenia určené na vyhodenie sa vytriedia a pošlú na zhodnotenie v súlade so smernicou o odpade 

z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)6. Všetky ostatné odpadové materiály, ktorých vznik sa predpokladá a ktoré možno recyklovať, sa 

vyzbierajú a odovzdajú príslušným zariadeniam. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť údaje o zavedených postupoch nakladania s odpadom a určí vhodné miesta, kam možno odviezť OEEZ a iné 

recyklovateľné materiály na triedenie, recykláciu alebo rekuperáciu tepla podľa toho, čo je vhodné.  

Technická špecifikácia 12. Životnosť výrobku, náhradné diely 

a záruka 

(Limity vymedzené v tomto dokumente platia pre svetelné zdroje, lampy 

a svietidlá založené na technológii LED.) 

 

Všetky LED svetelné zdroje majú pri 25 °C menovitú životnosť: 

 L96 – 6 000 hodín, 

 L70 – 50 000 hodín (predpokladaných), 

Technická špecifikácia 12. Životnosť výrobku, náhradné diely 

a záruka 

(Limity vymedzené v tomto dokumente platia pre svetelné zdroje, 

lampy a svietidlá založené na technológii LED.) 

 

Všetky LED svetelné zdroje majú pri 25 °C menovitú životnosť: 

 L96 – 6 000 hodín, 

 L70 – 100 000 hodín (predpokladaných), 

                                                           
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), prepracované znenie (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, 

s. 38). 
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 C0 – 3 000 hodín alebo C10 – 6 000 hodín, 

 C50 – 50 000 hodín (predpokladaných). 

Na opravu alebo poskytnutie príslušných náhradných dielov modulov 

LED, ktoré náhle zlyhali, sa vzťahuje záruka 5 rokov od dátumu 

inštalácie. 

 

Overovanie: 

Údaje zo skúšok udržiavaného svetelného výkonu svetelných zdrojov 

poskytne laboratórium akreditované Medzinárodnou organizáciou pre 

akreditáciu laboratórií (International Laboratory Accreditation 

Cooperation – ILAC), ktorá spĺňa IES LM-80* pre skutočné údaje a IES 

TM-21* pre predpokladané údaje. 

Uchádzač musí poskytnúť kópiu minimálne päťročnej záruky, ktorá sa 

podpíše, ak jeho ponuka bude úspešná. 

Zhotoviteľ musí poskytnúť kópiu záruky, ktorá bude platiť, ak bude 

ponuka úspešná, a poskytne potrebné kontaktné údaje (minimálne 

telefónne číslo a e-mail) na riešenie prípadných súvisiacich otázok alebo 

možných nárokov. 

Na objasnenie uvádzame, že záruka by sa mala vzťahovať minimálne na 

náklady na opravu alebo výmenu chybných dielov modulov LED 

v primeranej lehote po oznámení poruchy (určí obstarávateľ vo výzve na 

predkladanie ponúk), a to priamo alebo prostredníctvom menovaných 

sprostredkovateľov. Náhradné diely by mali byť rovnaké ako pôvodné, ak 

to však nie je možné, môžu sa použiť rovnocenné náhradné diely 

 C0 – 3 000 hodín alebo C10 – 6 000 hodín, 

 C50 – 100 000 hodín (predpokladaných). 

Na opravu alebo poskytnutie príslušných náhradných dielov modulov 

LED, ktoré náhle zlyhali, sa vzťahuje záruka 7 rokov od dátumu 

inštalácie. 

 

Overovanie: 

Údaje zo skúšok udržiavaného svetelného výkonu svetelných zdrojov 

poskytne laboratórium akreditované Medzinárodnou organizáciou pre 

akreditáciu laboratórií (International Laboratory Accreditation 

Cooperation – ILAC), ktorá spĺňa IES LM-80* pre skutočné údaje 

a IES TM-21* pre predpokladané údaje. 

Uchádzač musí poskytnúť kópiu minimálne sedemročnej záruky, ktorá 

sa podpíše, ak jeho ponuka bude úspešná. 

Zhotoviteľ musí poskytnúť kópiu záruky, ktorá bude platiť, ak bude 

ponuka úspešná, a poskytne potrebné kontaktné údaje (minimálne 

telefónne číslo a e-mail) na riešenie prípadných súvisiacich otázok 

alebo možných nárokov. 

Na objasnenie uvádzame, že záruka by sa mala vzťahovať minimálne 

na náklady na opravu alebo výmenu chybných dielov modulov LED 

v primeranej lehote po oznámení poruchy (určí obstarávateľ vo výzve 

na predkladanie ponúk), a to priamo alebo prostredníctvom 

menovaných sprostredkovateľov. Náhradné diely by mali byť rovnaké 

ako pôvodné, ak to však nie je možné, môžu sa použiť rovnocenné 
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s rovnakou funkčnosťou a s rovnakým alebo vyšším výkonom. 

Záruka sa nevzťahuje na: 

a) prevádzkovú poruchu z dôvodu vandalizmu, nehôd alebo iných 

extrémnych výkyvov počasia; 

b) svetelné zdroje alebo svietidlá, ktoré sa značný čas prevádzkujú 

v nezvyčajných podmienkach (napr. používajú sa s nesprávnym 

sieťovým napätím), pokiaľ to zhotoviteľ vie dokázať. 

*Aktualizujú sa na LM-84 a TM 28, keď budú tieto verzie zverejnené. 

 

náhradné diely s rovnakou funkčnosťou a s rovnakým alebo vyšším 

výkonom. 

Záruka sa nevzťahuje na: 

a) prevádzkovú poruchu z dôvodu vandalizmu, nehôd alebo iných 

extrémnych výkyvov počasia; 

b) svetelné zdroje alebo svietidlá, ktoré sa značný čas prevádzkujú 

v nezvyčajných podmienkach (napr. používajú sa s nesprávnym 

sieťovým napätím), pokiaľ to zhotoviteľ vie dokázať. 

*Aktualizujú sa na LM-84 a TM 28, keď budú tieto verzie zverejnené. 

 

Technická špecifikácia 13. Opraviteľnosť 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzač musí zabezpečiť, aby bol prístup odborníka k dielom (napr. svetelný zdroj, lampa, modul LED, ovládač) po uvedení svietidla do 

prevádzky realizovateľný a praktický. 

Diely musia byť identifikovateľné, prístupné a odnímateľné bez poškodenia dielu či svietidla. 

Výmenu dielov musí byť možné uskutočniť na mieste (t. j. vo výške montáže svietidla) bez nástrojov („plug and play“) alebo s jedným z týchto 

typov skrutkovačov: 

– štandardný, Pozidriv, Phillips, Torx, imbusový kľúč alebo kombinovaný kľúč. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť technickú príručku s nákresom rozloženého svietidla, kde budú znázornené diely, ku ktorým je možný prístup a ktoré 
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možno vymeniť. Musia byť označené aj diely, na ktoré sa vzťahujú dohody o poskytovaní služieb v rámci záruky. 

 

 

Technická špecifikácia 14. Stupeň ochrany pred vniknutím (IP) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Svietidlá pre cesty triedy M a C musia mať optický systém so stupňom ochrany pred vniknutím IP65 alebo vyšším v závislosti od miestnych 

podmienok. 

Svietidlá pre cesty triedy P musia mať stupeň ochrany pred vniknutím IP55 alebo vyšší v závislosti od miestnych podmienok. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť technické špecifikácie, v ktorých preukáže, že toto kritérium je splnené podľa bodu 9 normy IEC 60598-1. 

 

Poznámka: Nie všetky skúšky týkajúce sa vniknutia prachu, pevných predmetov a vlhkosti špecifikované v norme IEC 60598-1 sú identické so 

skúškami v norme IEC 60529 z dôvodu technických vlastností svietidiel. Vysvetlenie systému číslovania IP sa uvádza v prílohe J k norme. 

Technická špecifikácia 15. Poruchovosť ovládacieho zariadenia 

Špecifikovaná poruchovosť ovládacieho zariadenia musí byť nižšia ako 

0,2 % za 1 000 h a vzťahuje sa na ňu osemročná záruka na ovládacie 

zariadenie. 

 

Technická špecifikácia 15. Poruchovosť ovládacieho zariadenia 

Špecifikovaná poruchovosť ovládacieho zariadenia musí byť nižšia ako 

0,1 % za 1 000 h a vzťahuje sa na ňu desaťročná záruka na ovládacie 

zariadenie. 
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Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o súlade s uvedenou 

poruchovosťou pre všetky ovládacie zariadenia, ktoré plánuje dodať. 

Vyhlásenie musí byť podložené príslušnými skúšobnými postupmi, ktoré 

sú štandardné v rámci daného odvetvia. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť vyhlásenie o súlade s uvedenou 

poruchovosťou pre všetky ovládacie zariadenia, ktoré plánuje dodať. 

Vyhlásenie musí byť podložené príslušnými skúšobnými postupmi, 

ktoré sú štandardné v rámci daného odvetvia.   

Technická špecifikácia 16. Označovanie LED svietidiel 

(Platí v prípade inštalácie nových LED svietidiel.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

K svietidlám, ktorých inštaláciu navrhuje uchádzač, musia byť priložené minimálne tieto technické informácie: 

 názov výrobcu, kód, sériové číslo a dátum výroby, 

 menovitý príkon, 

 svetelný tok pri 25 °C, 

 horná účinnosť svietidla, 

 kódy toku CIE, 

 náhradná teplota chromatickosti, 

 index G, 

 označenie technológie ovládania stmievania (v náležitých prípadoch). 

Informácie by mali byť obsiahnuté na svietidle a podľa možnosti aj v časti stĺpu osvetlenia, ktorá je dostupná z úrovne zeme. Uchádzač by mal 
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presne špecifikovať, ako budú tieto informácie zobrazené (napr. kód QR na etikete, písomná informácia na etikete alebo rytina na kovovej tabuľke). 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť štandardný opis etikety, ktorú navrhuje dodať s osvetľovacím zariadením v prípade úspešnej ponuky. 

 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 3. Predĺžená záruka 

(Platí pre technickú špecifikáciu 12.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzačom, ktorí sú ochotní poskytnúť počiatočné záruky presahujúce minimálne záručné lehoty uvedené v technickej špecifikácii 12, ktorých 

náklady už sú zahrnuté v cene ponuky, bude pridelených maximálne X bodov. Body sa pridelia úmerne tomu, o koľko záruka presahuje minimálne 

požiadavky, takto: 

 minimum + 1 rok: 0,2 x X bodov, 

 minimum + 2 roky: 0,4 x X bodov, 

 minimum + 3 roky: 0,6 x X bodov, 

 minimum + 4 roky: 0,8 x X bodov, 

 minimum + 5 rokov alebo viac: X bodov. 

Uchádzači môžu prípadne poskytnúť cenové ponuky na predĺžené záruky, ktoré nie sú zahrnuté v cene ponuky, hoci v takomto prípade im nebudú 

pridelené body. V takýchto prípadoch sa za predĺženú záruku nebude požadovať platba do posledného roku počiatočnej záruky, po ktorom bude 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi hradiť ročné platby na začiatku každého roka predĺženej záruky. 

Obstarávateľ bude mať navyše možnosť iniciovať alebo odmietnuť ponuku na predĺženú záruku až do posledného roku počiatočnej záruky. Náklady 
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na predĺženú záruku budú náklady, ktoré boli pôvodne navrhnuté a ku ktorým sa pripočíta inflácia. 

 

 

 

 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 

Doložka o plnení zákazky 7. Záväzok na zhodnocovanie a prepravu odpadu do príslušných zariadení 

(Platí pre technickú špecifikáciu 11.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Zhotoviteľ musí poskytnúť súpis odpadu zozbieraného počas projektu. Zhotoviteľ musí navyše poskytnúť podrobné informácie o triedení, ktoré sa 

vykonalo pred prepravou do príslušných zariadení uvedených v pôvodnej ponuke alebo na iné vhodné miesta, kde možno odpad triediť, spracúvať, 

recyklovať alebo v náležitých prípadoch ho použiť na rekuperáciu tepla. 

Faktúry za dodanie budú predložené ako dôkaz o dodaní. 

 

 

Doložka o plnení zákazky 8. Označovanie LED svietidiel 

(Platí pre technickú špecifikáciu 16.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Zhotoviteľ sa musí zaviazať, že dodané svietidlá budú opatrené označením, ktoré obsahuje minimálne informácie uvedené v technickej špecifikácii 

16. 
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3. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE NÁKUP DOPRAVNEJ SIGNALIZÁCIE 

 

3.1 Technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

PREDMET 

Kritériá v oddiele 4.1 sa týkajú konkrétne nákupu osvetľovacieho zariadenia pre dopravnú signalizáciu a nákladov na jeho prevádzku a údržbu 

v stanovenom časovom rámci.  

 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Technická špecifikácia 1. Náklady na životný cyklus 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Náklady na životný cyklus sa musia vypočítať na základe špecifikácií stanovených obstarávateľom, ktoré by mali zahŕňať: 

 časový rámec (napr. 8 rokov), 

 súpis požadovanej dopravnej signalizácie (napr. červené okrúhle signálne svetlá, oranžové okrúhle signálne svetlá, zelené okrúhle signálne 

svetlá, zelené signálne svetlá v tvare šípky, signály zastavenia pre chodcov a signály voľna pre chodcov), 

 priemerný pracovný cyklus každého dopravného signálu (napr. červený signál 55 %, oranžový signál 2 %, zelený signál 43 %) a 

 sadzba za elektrinu (napr. 0,12 EUR/kWH). 

Uchádzač musí na účely posúdenia nákladov na životný cyklus poskytnúť tieto údaje: 
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 obdobie, počas ktorého sa na dopravné svetlá vzťahuje záruka na náhle zlyhanie, 

 menovitá životnosť svetelného zdroja (t. j. čas, keď sa očakáva, že svetelný výkon svetelných zdrojov klesne na 70 % pôvodného výkonu), 

 nákupná cena svetelných zdrojov (na začiatku a na prípadné výmeny počas stanoveného časového rámca), 

 nákupná cena pomocných zariadení, 

 nákupná cena stožiarov, základov a nových elektrických prípojok a 

 inštalačné náklady (hodiny práce vynásobené sadzbou za prácu, plus náklady za zdvíhacie zariadenia a pod.). 

Overovanie: 

Obstarávateľ musí uchádzačom poskytnúť tabuľkovú kalkulačku nákladov na životný cyklus, v ktorej už sú zadané informácie požadované 

obstarávateľom. 

Uchádzač musí predložiť kópiu vyplnenej tabuľky spoločne s vyhlásením, v ktorom potvrdzuje, že tieto náklady platia minimálne počas 

vymedzeného obdobia, ktoré zahŕňa pôvodný časový rámec plánovaný na realizáciu zákazky po výbere úspešného uchádzača. 
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Technická špecifikácia 2. Životnosť výrobku, náhradné diely 

a záruka 

(Limity vymedzené v tomto dokumente platia pre svetelné zdroje, lampy 

a svietidlá založené na technológii LED.) 

 

Všetky LED svetelné zdroje majú pri 25 °C menovitú životnosť: 

 L96 – 6 000 hodín, 

 L70 – 50 000 hodín (predpokladaných), 

 L0C0 – 3 000 hodín alebo C10 – 6 000 hodín, 

 C50 – 50 000 hodín (predpokladaných). 

Na opravu alebo poskytnutie príslušných náhradných dielov modulov 

LED, ktoré náhle zlyhali, sa vzťahuje záruka 5 rokov od dátumu 

inštalácie. 

 

Overovanie: 

Skúšky a overovanie vykonáva laboratórium akreditované 

Medzinárodnou organizáciou pre akreditáciu laboratórií (International 

Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC), ktorá spĺňa IES LM-80* 

pre skutočné údaje a IES TM-21* pre predpokladané údaje. 

Uchádzač musí poskytnúť kópiu minimálne päťročnej záruky, ktorá sa 

podpíše v prípade úspešnej ponuky uchádzača. 

Zhotoviteľ musí poskytnúť kópiu záruky, ktorá bude platiť, ak bude 

Technická špecifikácia 2. Životnosť výrobku, náhradné diely 

a záruka 

(Limity vymedzené v tomto dokumente platia pre svetelné zdroje, lampy 

a svietidlá založené na technológii LED.) 

 

Všetky LED svetelné zdroje majú pri 25 °C menovitú životnosť: 

 L96 – 6 000 hodín, 

 L70 – 100 000 hodín (predpokladaných), 

 L0C0 – 3 000 hodín alebo C10 – 6 000 hodín, 

 C50 – 100 000 hodín (predpokladaných). 

Na opravu alebo poskytnutie príslušných náhradných dielov modulov 

LED, ktoré náhle zlyhali, sa vzťahuje záruka 7 rokov od dátumu 

inštalácie. 

 

Overovanie: 

Skúšky a overovanie vykonáva laboratórium akreditované 

Medzinárodnou organizáciou pre akreditáciu laboratórií (International 

Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC), ktorá spĺňa IES LM-80* 

pre skutočné údaje a IES TM-21* pre predpokladané údaje. 

Uchádzač musí poskytnúť kópiu minimálne sedemročnej záruky, ktorú 

podpíše v prípade úspešnej ponuky. 

Zhotoviteľ musí poskytnúť kópiu záruky, ktorá bude platiť, ak bude 
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ponuka úspešná, a poskytne potrebné kontaktné údaje (minimálne 

telefónne číslo a e-mail) na riešenie prípadných súvisiacich otázok alebo 

možných nárokov. 

Na objasnenie uvádzame, že záruka by sa mala vzťahovať minimálne na 

náklady na opravu alebo výmenu chybných dielov modulov LED 

v primeranej lehote po oznámení poruchy (určí obstarávateľ vo výzve na 

predkladanie ponúk), a to priamo alebo prostredníctvom menovaných 

sprostredkovateľov. Náhradné diely by mali byť rovnaké ako pôvodné, 

ak to však nie je možné, môžu sa použiť rovnocenné náhradné diely 

s rovnakou funkčnosťou a s rovnakým alebo vyšším výkonom. 

Záruka sa nevzťahuje na: 

a) prevádzkovú poruchu z dôvodu vandalizmu, nehôd alebo iných 

extrémnych výkyvov počasia; 

b) svetelné zdroje alebo svietidlá, ktoré sa značný čas prevádzkujú 

v nezvyčajných podmienkach (napr. používajú sa s nesprávnym 

sieťovým napätím), pokiaľ to zhotoviteľ vie dokázať. 

*Aktualizujú sa na LM-84 a TM 28, keď budú tieto verzie zverejnené. 

ponuka úspešná, a poskytne potrebné kontaktné údaje (minimálne 

telefónne číslo a e-mail) na riešenie prípadných súvisiacich otázok alebo 

možných nárokov. 

Na objasnenie uvádzame, že záruka by sa mala vzťahovať minimálne na 

náklady na opravu alebo výmenu chybných dielov modulov LED 

v primeranej lehote po oznámení poruchy (určí obstarávateľ vo výzve na 

predkladanie ponúk), a to priamo alebo prostredníctvom menovaných 

sprostredkovateľov. Náhradné diely by mali byť rovnaké ako pôvodné, 

ak to však nie je možné, môžu sa použiť rovnocenné náhradné diely 

s rovnakou funkčnosťou a s rovnakým alebo vyšším výkonom. 

Záruka sa nevzťahuje na: 

a) poruchy v činnosti z dôvodu vandalizmu, nehôd alebo iných 

extrémnych výkyvov počasia; 

b) svetelné zdroje alebo svietidlá, ktoré sa značný čas prevádzkujú 

v nezvyčajných podmienkach (napr. používajú sa s nesprávnym 

sieťovým napätím), pokiaľ to zhotoviteľ vie dokázať. 

*Aktualizujú sa na LM-84 a TM 28, keď budú tieto verzie zverejnené. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 1. Najnižšie náklady na životný cyklus 

(Platí pre technickú špecifikáciu 1.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzačovi s preukázanými najnižšími nákladmi na životný cyklus sa pridelí maximálne X bodov. 
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Ostatným uchádzačom sa body pridelia úmerne k ich nákladom na životný cyklus (LCC) v porovnaní s najnižšími nákladmi, pričom sa použije 

tento vzorec: 

 

𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛é 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑘𝑒 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖žš𝑖𝑒 𝐿𝐶𝐶 𝑧𝑜 𝑣š𝑒𝑡𝑘ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑛ú𝑘

𝐿𝐶𝐶 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑘𝑦 𝐴
 

 

Overovanie: 

Po prijatí všetkých ponúk musí byť obstarávateľ schopný určiť ponuku s najnižšími nákladmi na životný cyklus a na základe toho prideliť body 

jednotlivým ponukám. 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 2. Predĺžená záruka 

(Platí pre technickú špecifikáciu 2.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzačom, ktorí sú ochotní poskytnúť počiatočné záruky presahujúce minimálne záručné lehoty uvedené v technickej špecifikácii 2, ktorých 

náklady už sú zahrnuté v cene ponuky, bude pridelených maximálne X bodov. Body sa pridelia úmerne tomu, o koľko záruka presahuje minimálne 

požiadavky, takto: 

 minimum + 1 rok: 0,2 x X bodov, 

 minimum + 2 roky: 0,4 x X bodov, 

 minimum + 3 roky: 0,6 x X bodov, 

 minimum + 4 roky: 0,8 x X bodov, 

 minimum + 5 rokov alebo viac: X bodov. 

Uchádzači môžu prípadne poskytnúť cenové ponuky na predĺžené záruky, ktoré nie sú zahrnuté v cene ponuky, hoci v takomto prípade im nebudú 

pridelené body. V takýchto prípadoch sa za predĺženú záruku nebude požadovať platba do posledného roku počiatočnej záruky, po ktorom bude 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi hradiť ročné platby na začiatku každého roka predĺženej záruky. 
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Obstarávateľ bude mať navyše možnosť iniciovať alebo odmietnuť ponuku na predĺženú záruku až do posledného roku počiatočnej záruky. Náklady 

na predĺženú záruku budú náklady, ktoré boli pôvodne navrhnuté a ku ktorým sa pripočíta inflácia. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 3. Ovládanie stmievania 

(Platí pre všetky výzvy na predkladanie ponúk s výnimkou prípadu, keď je jasné, že ovládanie stmievania povedie k vyšším celkovým nákladom 

na vlastníctvo. Obstarávatelia by mali vo výzve na predkladanie ponúk jasne vymedziť želaný stmievací výkon.) 

(To isté platí pre základné a komplexné kritériá.) 

 

Uchádzačom, ktorí špecifikujú svetelné zdroje a svietidlá s plne funkčnými ovládaním stmievania, ktoré možno naprogramovať na použitie 

stmievania v časových intervaloch s nízkou intenzitou používania ciest v noci, budú pridelené body. 

 

Overovanie: 

Uchádzač musí predložiť dokumentáciu od výrobcu svetelných zdrojov a svietidiel, ktorých použitie uchádzač navrhuje, v ktorej sa preukazuje, že 

sú kompatibilné s ovládaním stmievania. 

V dokumentácii sa uvedie aj výkonová krivka svetelného toku v porovnaní so spotrebou energie, maximálne možné stmievanie a pokyny o tom, ako 

sa programuje a mení naprogramovanie ovládania. 
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4. KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
 

Náklady na životný cyklus sú pre osvetlenie pozemných komunikácií mimoriadne relevantnou témou. Dominantným nákladom na životný cyklus 

v prípade tradičných technológií s vysokou svietivosťou bola počas fázy používania vždy spotreba elektrickej energie. Technológie LED sú účinnejšie, 

ich nákup je však nákladnejší, hoci počas posledných piatich rokov ich náklady rýchlo klesali. Subjekty verejného sektora preto musia byť schopné 

prijať objektívne rozhodnutie, ktoré je pre nich najlepšie z hospodárskeho hľadiska. Táto záležitosť je osobitne citlivá, lebo premena sústavy osvetlenia 

pozemných komunikácií z technológií s vysokou svietivosťou na LED si zvyčajne vyžaduje vysoké kapitálové výdavky, ktoré presahujú ročný 

rozpočet subjektu verejného sektora na osvetlenie pozemných komunikácií. Takže preukázanie nižších nákladov na životný cyklus môže byť 

v skutočnosti predpokladom na získanie financovania na inštaláciu LED sústavy. 

V amerických mestách, kde sa začal prechod na technológiu LED pre sústavy osvetlenia pozemných komunikácií, sa vykonali viaceré porovnania 

nákladov na životný cyklus. Niektoré z nich sú stručne opísané ďalej v texte. 

 Mesto Portland investovalo 18,5 milióna USD do výmeny 45 000 svetelných bodov so sodíkovými výbojkami za technológiu LED so 

spotrebou elektrickej energie nižšou o 50 % – čo viedlo k úsporám 1,5 milióna USD ročne vo forme nižších nákladov na energiu a údržbu. Pri 

zohľadnení diskontných sadzieb to zodpovedá dobe návratnosti osem rokov (Portland, 2015). 

 Mesto Los Angeles investovalo 57 miliónov USD na výmenu 140 000 svetelných bodov so sodíkovými výbojkami za technológiu LED so 

spotrebou elektrickej energie nižšou o 3 % (Los Angeles, 2013). Spočiatku sa predpokladali úspory energie vo výške približne 40 %, no pokrok 

v oblasti technológie LED pred projektom viedol k ešte väčším úsporám. V štúdii sa uvádzajú aj rýchlo klesajúce jednotkové náklady (napr. od 

marca do septembra 2012 klesli náklady zo 495 USD na 309 USD). Očakávajú sa ročné úspory vo výške 2,5 milióna USD len v podobe 

nákladov na údržbu z dôvodov nižšej poruchovosti technológie LED (0,2 % pri LED v porovnaní s 10 % pri sodíkových výbojkách). Spoločne 

s úsporami nákladov na elektrickú energiu vo výške 7,5 milióna USD by celkové ročné úspory vo výške 10 miliónov USD mali viesť k dobe 

návratnosti päť až šesť rokov. V štúdii sa však vyzýva na opatrnosť pri obstarávaní riešení založených na LED, keďže sa zistilo, že len 84 z 244 

LED jednotiek spĺňa špecifikácie kvality stanovené na webovom sídle Úradu pre pouličné osvetlenie (Bureau of Street Lighting) (BSL, 2018). 

 Okres Charlotte posudzoval v roku 2016 náklady na výmenu ich 2 145 svetelných bodov so sodíkovými výbojkami za osvetlenie LED. 

Predpokladalo sa, že ich vtedajšie náklady na údržbu sa pohybovali v rozmedzí 28 USD až 55 USD na svetelný bod v závislosti od typu. 

Náklady na energiu sodíkových výbojok boli približne 12 USD/mesiac a predpokladalo sa, že v prípade osvetlenia LED to bude 6 USD/mesiac 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html


 

  45   

 

(zníženie o 50 %). Súčasné náklady na energiu v prípade sodíkových výbojok sú 310 000 USD a na ich údržbu 80 000 USD. Náklady, ktoré 

uvádzali pre rôzne druhy svietidiel, boli takéto: zahnuté svietidlá (345 USD sodíkové výbojky, 780 USD LED) a dekoratívne svietidlá 

(1 200 USD sodíkové výbojky, 1 800 USD LED). Predpokladalo sa, že sodíková výbojka sa bude vymieňať každých 5 rokov, výkonový modul 

LED (150 USD) sa bude vymieňať takisto každých 5 rokov a optický modul LED (750 USD) sa bude vymieňať každých 20 rokov. Dospeli 

k záveru, že náklady na sodíkové výbojky a technológiu LED sú na obdobie 20 rokov podobné, no z dôvodu klesajúcich nákladov na 

technológiu LED bude táto možnosť hospodárnejšia. 

 V Minnesote (mesto Chanhassen) boli v roku 2012 odhadnuté jednoduché doby návratnosti 8 až 12 rokov pre prechod z výbojok s vysokou 

svietivosťou na LED osvetlenie (Swanson and Carlson, 2012). Pre výbojky s vysokou svietivosťou a LED svetelné zdroje boli odhadnuté 

životnosti 6 rokov (21 000 hodín), resp. 22 rokov (78 000 hodín) (na základe 3 550 hodín prevádzky za rok). Autori zistili, že ceny za LED 

svietidlá sa značne líšili v závislosti od požadovanej účinnosti, veľkosti objednávky a dĺžky dodávateľského reťazca. Pre dodávky 500 svietidiel 

sa ceny pohybovali od 250 USD do 1 325 USD za jedno LED svietidlo. Podľa odhadov by nový svetelný zdroj so sodíkovými výbojkami mal 

stáť 11 USD a nový stožiar 800 USD. Odhadlo sa, že inštalácia nového svetelného zdroja so sodíkovými výbojkami alebo nového LED 

svietidla by stála 110 USD a inštalácia nového stožiaru 1 500 USD. Pri technológii LED sa predpokladajú úspory spotreby energie na úrovni 

60 % a celkové náklady na servis počas 22 rokov sa odhadli na 220 USD. Uplatnili sa rôzne diskontné sadzby vo výške 2 %, 4 % a 8 % 

a sadzba za elektrickú energiu 0,046 USD/kWh a posúdili sa tri rôzne sadzby prenájmu. Takmer vo všetkých prípadoch bola z hľadiska 

nákladov na životný cyklus možnosť technológie LED lacnejšia ako možnosť sodíkových výbojok. Čím vyššia diskontná sadzba, tým menej 

atraktívna bola možnosť technológie LED. 

 Vo Phoenixe sa výmena takmer 95 000 svetelných bodov so sodíkovými výbojkami za technológiu LED posudzovala v roku 2013 (Silsby, 

2013). Počas obdobia 10 rokov posudzovali sodíkové výbojky a technológiu LED na základe týchto charakteristík: náklady na energiu za svetlo 

za rok (sodíkové výbojky 72,36 USD, LED 32,88 USD); náklady na upevnenie (sodíkové výbojky 250 USD, LED 475 USD); inštalácia 

upevnenia (sodíkové výbojky 29 USD, LED 29 USD) a životnosť svetelného zdroja (sodíková výbojka 20 000 hodín, LED 50 000 hodín). 

Dospelo sa k záveru, že technológia LED bola v priebehu 10 rokov lacnejšia o 20 %. V prípade mesta Phoenix to predstavovalo približne 

5 miliónov USD ročne po zmene celého systému. Pre investíciu vo výške 1 milión USD do technológie LED bola vypočítaná jednoduchá doba 

návratnosti 9 rokov. 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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Príklady viacerých rôznych scenárov obstarávania sa uvádzajú v technickej prílohe IV k technickej správe, ktorá je priložená k týmto kritériám GPP 

EÚ. V scenároch sa používa kalkulačka nákladov na životný cyklus Švédskej vnútroštátnej agentúry pre verejné obstarávanie. Čitatelia, ktorí sa 

zaujímajú o ďalšie príklady nákladov na životný cyklus v obstarávaní osvetlenia pozemných komunikácii, by si mali prečítať technickú správu.   
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5. TECHNICKÁ PRÍLOHA I: REFERENČNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽA PRÍKONOVEJ HUSTOTY PDI 

A UKAZOVATEĽA ROČNEJ SPOTREBY ENERGIE AECI 

 
Rok 

Požadovaná úroveň a šírka vozovky (ktorá má byť osvetlená) 
Základné Komplexné Základné Komplexné Základné Komplexné Základné Komplexné Základné Komplexné Základné Komplexné 

≤ 5 m ≤ 5 m 5 – 6 m 5 – 6 m 6 – 7 m 6 – 7 m 7 – 8 m 7 – 8 m 8 – 9 m 8 – 9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 

Referenčné hodnoty 
ukazovateľa príkonovej 

hustoty PDI 
W.lx-1.m-2 

=1 / (účinnosť svietidla x 
udržiavací činiteľ x 

priestorová účinnosť) 

2018 – 
2019 

0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020 – 
2021 

0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022 – 
2023 

0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

Základné hodnoty 
ukazovateľa ročnej spotreby 

energie AECI 
kWh.m-2.yr-1.lx-1 

[v podstate ukazovateľ 
príkonovej hustoty PDI x 

0,001 kW/W x 4015 h/y a x 
1,00 (základné) alebo 0,73 

(komplexné) faktor 
stmievania] 

2018 – 
2019 

0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020 – 
2021 

0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022 – 
2023 

0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Skutočné 
referenčné 

hodnoty 
ukazovateľa 

ročnej spotreby 
energie AECI, 

ktoré sú 
jednoducho 

základné 
hodnoty 

C0*, C1*, 
C2 

(priemern
e 20 luxov) 

2018 – 
2019 

1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020 – 
2021 

1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022 – 
2023 

1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3/P1 
(priemern
e 15 luxov) 

2018 – 
2019 

1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020 – 
2021 

1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 
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ukazovateľa 
ročnej spotreby 

energie 
uvedené vyššie 
a vynásobené 

intenzitou 
osvetlenia (lux). 

 
*Úrovne C0 

alebo C1 musia 
spĺňať 

ukazovateľ 
ročnej spotreby 
energie AECI na 
základe 20 lux 

(napr. 
prostredníctvo

m lepšieho 
stmievania). 

 
Upozorňujeme, 

že v prípade 
ciest triedy M 

musí byť 
špecifikovaná 
osvetlenosť, 
ktorú bude 

ovplyvňovať 
odrazivosť 

povrchu 
vozovky 

(osvetlenosť = 
intenzita 

osvetlenia x 

2022 – 
2023 

1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4/P2 
(priemern
e 10 luxov) 

2018 – 
2019 

0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020 – 
2021 

0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022 – 
2023 

0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5/P3 
(priemern
e 7,5 luxu) 

2018 – 
2019 

0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020 – 
2021 

0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022 – 
2023 

0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(priemern
e 5 luxov) 

2018 – 
2019 

0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020 – 
2021 

0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022 – 
2023 

0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(priemern
e 3 luxy) 

2018 – 
2019 

0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020 – 
2021 

0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022 – 
2023 

0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(priemern
e 2 luxy) 

2018 – 
2019 

0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020 – 
2021 

0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022 – 
2023 

0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 
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odrazivosť). 

Rozdiely hodnôt ukazovateľa príkonovej hustoty PDI pre rôzne roky sú založené na stupňovitom zvyšovaní účinnosti svietidiel, ktorú má dosiahnuť odvetvie LED, alebo 17 lm/W 
každé dva roky v období 2018 – 2023. Počiatočné účinnosti svietidiel sú 120 lm/W (základné) a 130 lm/W (komplexné) v roku 2018. Vykonal sa zjednodušený výpočet 
referenčných hodnôt ukazovateľa príkonovej hustoty, kde PDI = 1/(účinnosť svietidiel x udržiavací činiteľ x priestorová účinnosť). 

Pre všetky referenčné hodnoty ukazovateľa príkonovej hustoty PDI sa predpokladá udržiavací činiteľ (MF) 0,85. Hodnoty priestorovej účinnosti sú funkciou šírky vozovky a kritéria 
požadovanej úrovne ambicióznosti takto: 

Základné/komplexné: ≤5 m šírka (U = 0,42/0,5); 5 – 6 m šírka (U = 0,49/0,55); 6 – 7 m šírka (U = 0,56/0,6); 7 – 8 m šírka (U = 0,63/0,7); 8 – 9 m šírka (U = 0,7/0,75); ≥9 m 
šírka (U = 0,7/0,75). 

 


