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Uradni list Republike Slovenije

Temeljne okoljske zahteve za þistila, storitve þišþenja in storitve pranja perila

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
univerzalna þistila,
–
þistila za sanitarne prostore,
–
þistila za okna,
–
detergenti za roþno pomivanje posode,
–
detergenti za pomivalne stroje,
–
detergenti za pranje perila,
–
storitve þišþenja,
–
storitve pranja perila.
9.1

Temeljne okoljske zahteve za univerzalna þistila

9.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazna univerzalna þistila.
9.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.

Univerzalno þistilo glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne sestavine, za
katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200829:
–
R31 (V stiku s kislinami se sprošþa strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s
sprošþa strupen plin.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

29

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvršþanju,
oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.
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2.

potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka30, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Univerzalno þistilo ne sme vsebovati:
a) veþ kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega þistila,
b) biocidov, razen þe se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
c) biocidov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
uþinki.);
31
32
razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.1.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/200433.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

30

CAS številka je mednarodno priznana enoznaþen številþni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov,
bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva »Chemical Abstracts
Service (CAS)«.
31
Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode.
32
BCF je faktor biokoncentracije.
33
Besedilo Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih in
njenih sprememb http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0648:SL:NOT.
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Temeljne okoljske zahteve za þistila za sanitarne prostore

9.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazna þistila za sanitarne prostore.
9.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
ýistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
ýistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:
a) veþ kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega þistila,
b) biocidov, razen þe se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
c) biocidov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
uþinki.);
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razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.2.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.3

Temeljne okoljske zahteve za þistila za þišþenje oken

9.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazna þistila za þišþenje oken.
9.3.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
ýistilo za þišþenje oken glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),

Stran

13658 /
–
–
–

–

2.

Št.

102 / 13. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
ýistilo za þišþenje oken ne sme vsebovati:
a) fosforja,
b) biocidov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
uþinki.);
razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali þe se uporabljajo kot sredstva
za konzerviranje,.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.3.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za detergente za roþno pomivanje posode

9.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazni detergenti za roþno pomivanje posode.
9.4.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Detergent za roþno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.

Detergent za roþno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere velja eno ali veþ
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar pomeni, da
biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali þe se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje.
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3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.4.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
vsega dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.5

Temeljne okoljske zahteve za detergente za pomivalne stroje

9.5.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazni detergenti za pomivalne stroje.
9.5.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Detergent za pomivalne glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Detergent za pomivalne stroje ne sme vsebovati:
–
fosfatov v koliþini nad 10 g/pranje,
–
sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost
ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
9.5.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.6

Temeljne okoljske zahteve za detergente za pranje perila

9.6.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazni detergenti za pranje perila.
9.6.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Detergent za pranje perila glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
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R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Detergent za pranje perila ne sme vsebovati:
–
fosfatov v koliþini nad 25 g/pranje,
–
sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost
ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
9.6.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za storitve þišþenja

9.7.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazne storitve þišþenja.
9.7.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehniþne specifikacije, opredeljene v
toþkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge.
Naþin dokazovanja:
Naroþnik preveri izpolnjevanje zahtev na naþin, predviden v toþkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2.
in 9.5.2 te priloge.
9.7.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naroþila priložiti
seznam, iz katerega je razvidno ime in koliþina þistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju
storitve.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.8

Temeljne okoljske zahteve za storitve pranja perila

9.8.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazne storitve pranja perila.
9.8.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehniþne specifikacije, opredeljene v
toþkah 9.6.2 te priloge.
Naþin dokazovanja:
Naroþnik preveri izpolnjevanje zahtev na naþin, predviden v toþkah 9.6.2 te priloge.
9.8.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naroþila priložiti
seznam, iz katerega je razvidno ime in koliþina þistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju
storitve.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

