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Zapracovanie aspektov zeleného obstarania do jednotlivých zákaziek
I. Možnosť zapracovať do SP povinnosť vylúčiť uchádzača za porušenie povinností v oblasti životného prostredia, príp. žiadať 

formou čestného vyhlásenia informáciu ohľadom dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia. 
V prípade, ak by sa dodávateľ týchto porušení dopustil, tak by sme ho za tieto porušenia vylučovali. Podľa aktuálneho znenia ZVO 
po 31.3.2022 je v § 40 ods.8 ZVO možnosť uchádzača za tieto porušenia vylučovať, už to nie je povinnosť.

§40 ods. 8 písm. b)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
b) sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného 

porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 
predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

II. Využívať § 36 ZVO, požadovať certifikát environmentálneho manažérstva ISO14001 alebo certifikát EMAS

§ 36
Systém environmentálneho manažérstva
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa 
potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže 
odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva 
podľa osobitného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných 
aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným 
orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených 
lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva 
predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam 
požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho 
manažérstva.

III. V technických špecifikáciách žiadať, ak je to možné:
– v tovarových zákazkách – zariadenie z určitého % recyklovaného materiálu
– informácie ako nakladať so zariadením po skončení jeho životnosti a možnosti recyklácie
– tam, kde je to možné súťažiť náklady na celý životný cyklus
– dodanie tovarov v recyklovateľných materiáloch
– pri službách – vzdelávacie a profesijné kvalifikácie zamestnancov so skúsenosťami v environmentálnych záležitostiach
– v katalógovom nákupe žiadať označenie zelených produktov, aby bola možná ich jasné oddelenie od iných produktov 

IV. Zaviazať aj subdodávateľov a 3. osoby na plnenie environmentálnych kritérií v zmluve
– Vo VOP je ustanovené právo odberateľa odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dodávateľ pri realizácii plnenia obišiel alebo 

nedodržal predpisy alebo interné pravidlá ZSD týkajúce sa ochrany životného prostredia (bod 15.4 VOP),
– Vo VOP  je ustanovené, že dodávateľ je povinný zaviazať subdodávateľa všetkými zmluvnými povinnosťami. ktoré dodávateľ 

má voči odberateľovi a zabezpečiť, aby ich subdodávateľ dodržiaval (bod 5.2 VOP); zároveň vo vzorových zmluvách je 
ustanovenie, podľa ktorého dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za plnenie subdodávateľa v takom istom rozsahu 
a spôsobom, ako keby plnil sám dodávateľ.

– Podľa vzorových zmlúv sa dodávateľ zaväzuje, že všetky vyhlásenia podľa zmluvy sú platné a aktuálne počas trvania zmluvy 
(napr. aj vyhlásenie, že disponuje certifikátom environmentálneho manažérstva).

– Predmetom zmlúv je dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo zhotovenie diela v súlade so špecifikáciou (t.j. aj v súlade 
s environmentálnymi požiadavkami uvedenými v špecifikácii). 


