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Doplnenie súťažných podkladov v súvislosti s vybavením žiadosti o doplnenie podkladov 

verejného obstarávania 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Bošáca 

Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 

Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca  

IČO: 00311430         

DIČ:      2021091358       

Tel.:      0327781130        

E-mail:     bosaca@bosaca.sk 

Internetová stránka: www.bosaca.sk 

 

Kontaktné miesto: 

Názov: Obec Bošáca 

Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 

Kontaktná osoba:  Mgr. Daniel Juráček 

Tel.: +421 903 248 615 

E-mail: starosta@bosaca.sk     

 

(ďalej len: „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Názov predmetu zákazky: Spracovanie energetického auditu pre verejné budovy 

Zo dňa: 30.08.2021 

 

Verejný obstarávateľ obdržal dňa 31.08.2021 žiadosť o doplnenie súťažných podkladov verejného 

obstarávania  poskytnutých verejným obstarávateľom. V tejto súvislosti verejný obstarávateľ vykonáva 

aktualizáciu súťažných podkladov - dopĺňa súťažné podklady v nasledovnom rozsahu: 

 - verejný obstarávateľ odpovedá na otázky záujemcu/ uchádzača nasledovne: 

 

„1. K horeuvedenému zoznamu budov existujú stavebné výkresy od budov na základe bude 

možné energeticky posúdiť budovy?“ 

Verejný obstarávateľ disponuje projektovými dokumentáciami. Tieto dokumentácie sú však staršieho 

dátumu a je potrebné si na osobnej prehliadke skontrolovať, či projektové dokumentácie zodpovedajú 

súčasnému reálnemu stavu budovy. 

 

„2. Projektové dokumentácie hlavne stavebné časti pre jednotlivé budovy sú v elektronickej 

alebo papierovej forme?“ 

Projektové dokumentácie pre hlavné stavebné časti pre jednotlivé budovy sú v papierovej forme 

 

„3. Je súčasťou niektorej z auditovaných budov aj trafostanica vo vlastníctve mesta?“ 

Nie, nie je súčasťou niektorých z auditovaných budov trafostanica vo vlastníctve obce. 

 

 

http://www.bosaca.sk/
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„4. Jednotlivé budovy sú vykurované samostatne, alebo centrálne?“ 

Všetky budovy sú vykurované samostatne. 

 

„5. Aký druh zdroja tepla je v jednotlivých auditovaných budovách?“ 

 

V jednotlivých auditovaných budovách sú nasledovné zdroje tepla: 

 

• Materská škola – ústredné plynové kúrenie – jedna časť budovy je vykurovaná 

radiátormi, druhá časť budovy má podlahové kúrenie. 

• Základná škola - ústredné plynové kúrenie vodou do radiátorov. 

• Dom smútku – elektrické infražiariče na stenách 

• Kultúrny dom - ústredné plynové kúrenie vodou do radiátorov. 

• Obecný úrad - ústredné plynové kúrenie vodou do radiátorov. 

 

 

Dokument „Doplnenie súťažných podkladov v súvislosti s vybavením žiadosti o doplnenie podkladov 

verejného obstarávania“ verejný obstarávateľ 

-  zverejnil vo svojom profile: https://bosaca.sk/dokument/vyzva-na-predlozenie-cenovej-

ponuky-spracovanie-energetickeho-auditu-pre-verejne-budovy/ 

-  zasiela všetkým známym uchádzačom elektronicky mailom dňa 31.08.2021 

 

s pozdravom 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniel Juráček 
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