VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Subjekt
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2 /2

Pripomienka
§2 rozšírenie definície verejného obstarávania o zelené verejné obstarávanie
§ 2 Verejné obstarávanie zmeniť a doplniť na:
a) Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.
b) Zelené verené obstarávanie je proces, v ktorom sa verejné orgány snažia obstarať tovary, služby a práce so zníženým
dopadom na životné prostredie počas celého ich životného cyklu, v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou
primárnou funkciou, ktoré by boli inak obstarané.
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§ 9 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
Doplniť o odsek 5) v znení: "Pri obstarávaní všetkých zákaziek s podielom fondov EÚ, Švajčiarského finančného
mechanizmu, resp. Nórskeho finančného mechanizmu je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný využíť zelené verejné
obstarávanie (§2 ods.2) v nasledovných minimálnych podieloch hodnoty zakázky:
- v roku 2013 - 10%; v roku 2014 – 30%; v roku 2015 – 50%; v roku 2016 – 60%; v roku 2017 – 70%; 2018 – 80%; 2019 –
90%; 2020 – 100%;
Odôvodnenie:
Odôvodnenie: Cieľ EÚ bol dosiahnuť mieru obsarávania cez GPP (Green Public Procurement – Zelené verejné
obstarávanie) na úrovni 50% v roku 2010. Slovensko tento cieľ nespĺňa, jeho napĺňanie je viac menej formálne, potrebujeme
zaviesť systémové opatrenie na podporu využívania GPP v SR. GPP prináša mnohé vedľajšie benefity obyvateľom SR,
ktoré podporujú, chránia naše zdravie, životné prostredie a kvalitu života, jeho zvýšené využívanie núti dodávateľov
prispôsobovať sa kvalite požadovanej cez GPP.
Európska únia (ďalej EÚ) aktívne podporuje a presadzuje GPP v kontexte svojej politiky udržateľnej výroby a spotreby.
Stratégia Európa 2020 identifikuje verejné obstarávanie ako jeden z kľúčových nástrojov na dosahovanie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu.
Viac o GPP v EÚ: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
SR: Strategickým cieľom NAP GPP II (Národného akčného plánu) je zvýšiť podiel uplatňovania GPP v SR na úrovni
ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) na 65 % a na úrovni samosprávnych krajov a miest na 50 % do roku 2015.
Uznesením vlády SR č. 22/2012 v bode B.4. uložila vláda ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej
správy SR „uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v rámci svojej pôsobnosti“ , a v bode B.5. „spolupracovať
pri plnení úloh, obsiahnutých v Národnom akčnom pláne pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 – 2015“. V
bodoch C.1. a C.2. sú rovnaké úlohy odporúčané predsedom samosprávnych krajov, a predsedovi ZMOS.
Viac o ZVO v SR: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1704
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