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Čo je zelené verejné obstarávanie 
(GPP)? 

“GPP je proces, pri ktorom sa orgány verejnej 
správy snažia obstarať tovary, služby a 
stavebné práce so zníženým dopadom na 
životné prostredie po celú dobu ich životného 
cyklu v porovnaní s tovarmi, službami a 
prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré 
by inak mohli byť poskytnuté.“  



Prečo GPP? 

Orgány verejnej správy v EÚ spotrebujú 17% HDP každý rok. 

3 kategórie: 70-80% všetkých vplyvov na životné prostredie 
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Oznámenie (2008) "Verejné obstarávanie pre lepšie 
životné prostredie" 

Spoločné EÚ kritériá GPP pre prioritné produkty / služby 

 

Právne / Prevádzkové pokyny: Školiace príručky pre GPP 

 

GPP Národné akčné plány 

 

Politický cieľ: 50% výberových konaní má byť „zelených“ do roku 2010 (s ohľadom 
na prvých desať skupín navrhovaných výrobkov) 



Smernica o verejnom obstarávaní: 
 
► Smernica 2004/17/EC pre sektor vody, energie, 

dopravy and poštových služieb 
 

► Smernica 2004/18/EC (tovary, práce a služby) 
 

► Umožňujúce začlenenie environmentálnych 
aspektov do VO za určitých podmienok 

 

Legislatívny rámec 



Zmluva o Európskej únii 

► Nasledujúce princípy musia byť rešpektované 

pri verejnom obstarávaní  

Legislatívny rámec 

– Voľný pohyb tovarov 

– Sloboda poskytovania služieb 

– Nediskriminácia 

– Rovnaké zaobchádzanie 

– Transparentnosť 

– Proporcionalita 

 

 



Tak prečo to všetko nerobíme? Prekážky GPP 

• Nedostatok politickej podpory 

 

• Zelené produkty sú vnímané ako drahšie 

 

• Nedostatok právnych poznatkov v oblasti uplatňovania environmentálnych kritérií 

 

• Nedostatok tréningu 

 

• Obmedzené stanovenie kritérií pre výrobky / služby v oblasti životného prostredia 

 

 

 

 



19+ EU kritériá pre GPP 

Stavebné práce, elektrina, čistiace prostriedky a služby, textil, potraviny a stravovacie 
služby, * nábytok *, kancelárska výpočtová technika, papier *, záhradnícke 
výrobky a zariadenia, doprava, okná, tepelná izolácia, nástenné panely, pevné 
podlahové krytiny *, kogenerácia (CHP), cestné stroje a dopravné značenie, 
verejné osvetlenie a dopravná signalizácia, mobilné telefóny * (* = aktualizácia 
2012) 

Novinka v roku 2012: Interiérové svietidlá a hodvábny papier, zobrazovacie 
zariadenia, budovy, vykurovacie systémy, kohútiky a sprchy, toalety 

Kritériá tiež pripravované pre zdravotnícke elektrické zariadenie (Semco) 



Kde môžu byť zavedené zelené 
kritériá v súťažných podkladoch? 

• Obsah ponuky 

• Technická špecifikácia 

• Výberové kritériá 

• Kritériá na vyhodnotenie 

ponúk 

• Zmluva o dielo 

 

 

požiadavky na 

tovary / služby / stavebné 

práce 

Požiadavky na uchádzača 



Dve úrovne kritérií 

Základné kritériá: orientované na riešenie zásadných vplyvov na životné 
prostredie, majú sa používať s minimálnym zvýšením náročnosti a bez zvyšovania 
nákladov. 

 

Komplexné kritériá: na nákup najlepších environmentálnych produktov 
dostupných na trhu, možno vyžadovať vyššiu náročnosť alebo mierne zvýšenie 
nákladov v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou funkčnosťou. 

 

Kritériá GPP sú z veľkej časti založené na štandardnom Type I ekoznačiek. 

Nie je však  dovolené požadovať výrobky, ktoré majú špecifické označenie. 

 

 

 

 



zdroje informácií 

Pomocné info: gpp-helpdesk@iclei.org  

 (len v EN, FR, DE) 

Novinky (newsletter)  (prihláste sa!) 

GPP na webových stránkach Európskej komisie: 

* Nákup Green Handbook 

* Kompletné sady kritérií EÚ pre GPP a správ, informácie o procese, kritériách, 
nadstavení 

* GPP Príklady 

* Informácie o národných akčných plánoch pre GPP 

* Zoznam často kladených otázok a slovníček kľúčových  

pojmov 

* Správy a nadchádzajúce udalosti 
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