
Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy 

P.č. Názov položky Minimálne 

požiadavky 

kupujúceho na 

technické 

parametre 

predmetu zmluvy 

Minimálne požiadavky 

kupujúceho na 

technické vlastnosti 

predmetu zmluvy 

Technická špecifikácia predávajúcim ponúkaného predmetu zmluvy (vrátane 

uvedenia konkrétneho typu/značky výrobku)  

1. Kávovar  - typ 1 parný tlak – min. 
15 bar, 
objem – max. 1,25 
l,  
príkon – max.1500 
W 

kapsulový, odnímateľný 
zásobník vody, 
mechanické ovládanie, 
bez mlynčeka, možnosť 
prípravy studených aj 
horúcich nápojov, 
automatické vypnutie 

Krups KP1101 

Krásny, elegantný espressovač Krups KP1101 s príkonom 1 460 W, v čistom 
bielom prevedení. Zásobník na vodu s objemom 0,8 l, tlakom 15 barov je super 
pre teplé, aj studené nápoje z kapsúl Nescafé Dolce Gusto. Espresso Krups je 
rýchle, čisté, jednoduché a spoľahlivé riešenie. Vrátane 1 balenia kapsúl. 

2. Varič objem – 10-20 l, 
termoregulácia – 
30-100 °C, 
pripojenie – 230 V   

bezpečnostný termostat 
s nekvapkajúcim 
kohútikom 

Professor ZVH271 

Univerzálny zavárací hrniec, objem 27l, príkon 1800 W, ľahko čistiteľný, 
hygienický smaltovaný plášť nemá vplyv na chuť potravín, pre 22 ks zaváracích 
pohárov s objemom 0,7l, plynule nastaviteľný termostat 30-100 ° C, plynulo 
nastaviteľný časovač 0-120 minút , plastové veko, skrytý vykurovací článok, 
vstavaný výtokový kohút vhodný pre stáčanie napr. vareného vína, čaju, punču 
alebo iných horúcich nápojov, ochrana proti vyvarení a prehriatiu, svetelná 
signalizácia zapnutia, tepelne izolované rukoväte, zavárací rošt 

3.  Umývačka riadu počet programov – 
min. 8, 
počet súprav riadu 
– min. 10, 
energetická trieda 
– min. A***, 
hlučnosť – max.45 
db, 
šírka – 60cm, 
hĺbka – 60 cm 

voľne stojaca, aqua 
stop, auto program, kôš 
na príbory, odložený 
štart, ukazovatele 
priebehu programu, soli 
a leštidla, ochrana proti 
úniku vody 

Whirlpool WFO 3032 P biela 

Umývačka riadu, energetická trieda A+++, hlučnosť 42 dB, spotreba vody 9 l, 14 
súprav riadu, 10 programov, 6.ZMYSEL POWER CLEAN, posun štartu 1-24hod, 
aquastop, farba biela, kontrolka nedostatku reg.soli elektronická, kontrolka 
nedostatku leštidla elektronická, zvuková signalizácia na konci cyklu, ukazovateľ 
zostatkového času, ochrana proti úniku vody 

4. Termoska objem – 1,5 l nerezové vyhotovenie, 
100 % tesniaca 

EMSA Termoska PRONTO 502485 červená 
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Materiál: objem 1,9l nerez/plast. 3x vyšší pumpovací výkon ako bežné kanvice. 
Dávkovacia pumpa odnímateľná pre ľahké čistenie a plnenie. Výškovo 
nastaviteľná plošinka na hrnčeky. Plošinka slúži i ako odkvapová miska. Otočná 
základňa, robustné prevedenie 

5. Digestor šírka – 60-62 cm, 
počet rýchlostí – 
min. 3, 
výkon odsávania – 
140-500 m3/hod. 

vstavaný, osvetlenie, 
recirkulácia, 
mechanické ovládanie 

ELECTROLUX LFP216S 

Výsuvný odsávač, šírka 60 cm, 3 rýchlosti, LED žiarovka, 2x, max v7kon 
odsávania 280m3/hod, recirkulácia 

6. Sporák príkon – 7000-8000 
W, 
počet platničiek – 
4, 
energetická trieda 
– min. A, 
objem rúry – 50-60 
l 

elektrický, 
multifunkčný, 
sklokeramická varná 
doska, osvetlenie rúry, 
gril, ventilátor, horný 
a spodný ohrev, 
rozmrazovanie, horúci 
vzduch 

AMICA SHC51074DW biely 

Sporák so sklokeramickou doskou, A, príkon 9.2kW, vnútorný objem rúry 66l, 
rozmery: VxŠxH 850x500x600mm, digitálny displej / typ programátora Ta, 
elektrická rúra multifunkčná, počet funkcií rúry: 10, super rýchly ohrev: 150 ° C 
za 4 min. 30 s., bočné závesné lišty plechov, ľahko čistiteľný smalt vnútri rúry, 
počet skiel dverí rúry: 3, výsuvný odkladací priestor, objem rúry: 66 l, gril: 2000 
W, gril, ventilátor, horný/spodný ohrev, funkcia rozmrazovania, horúci vzduch 

7. Dvojplatnička - 
varič 

príkon – max. 2000 
W 

dvojplatničkový, 
elektrický, biele 
prevedenie, svetelná 
signalizácia prevádzky, 
plynulá regulácia 
teploty, poistka proti 
prehriatiu, 
sklokeramické platničky 

Vigan SKV2B 

Varič je vybavený dvoma platničkami s priemerom 19cm / 1200W a 16cm / 
800W. Kontrolu nad intenzitou ohrevu dodáva plynule regulovateľná teplota a 
o prevádzke prístroja vás informujú svetelné kontrolky, poistka proti prehriatiu, 
sklokeramické platničky, farba biela 

8. Kávovar – typ 2 objem vody 
v nádržke– 1,6-2 l, 
parný tlak – min. 
15 bar, 
príkon – max. 1600 
W 

plnoautomatický 
kávovar, automatické 
čistenie, automatické 
odvápňovanie, 
elektronické ovládanie, 
nastaviteľná teplota 
kávy, nastaviteľná 
intenzita kávy, možnosť 

DeLonghi ECAM 23.123 B 

Automatický kávovar s tlakom 15 barov. 
Kávovar má zabudovaný 13 stupňový, tichý, oceľový mlynček na mletie 
zrnkovej kávy, zásobník má kapacitu 250 gramov. Je možné použiť aj namletú 
kávu. Samozrejmosťou je odnímateľná sparovacia jednotka, ktorá zabezpečuje 
jednoduché čistenie. Nádržka na vodu má objem 1,8 litra. Tlak kávovaru je 15 
barov., 1450W, možnosť prípravy dvoch šálok súčasne, nastaviteľná sila kávy, 
automatické čistenie, automatické odvápňovanie 



Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy 

použitia zrnkovej aj 
mletej kávy, mlynček, 
odnímateľný zásobník 
vody, tryska na paru, 
možnosť prípravy dvoch 
šálok naraz 

Premyslená technika umožňuje individuálne nastavenie malej či veľkej kávy. 
Taktiež si môžete nastaviť jemnosť chuti svojej kávy (silnú alebo extra jemnú). 
Možnosť uloženia do pamäti kávovaru Vami navolenej kávy Vám dáva  funkcia 
“Moja káva”. 
 

9. Rýchlovarná 
kanvica 

objem – 1,7 – 2 l nerezová, bezdrôtová, 
ukazovateľ hladiny 
vody, sitko proti 
vodnému kameňu, 
otočný podstavec, 
automatické vypnutie 
proti varu bez vody 

GUZZANTI GZ 202 Nerez 

Kanvica z vysoko kvalitnej nerezovej ocele, objem 1.7 l. Modré podsvietenie pri 
zapnutí. Odnímateľná základňa s 360° konektorom. Priehľadný vodoznak. 
Odnímateľný filter pre ľahké čistenie, ochrana proti prehriatiu Skrytá ohrevná 
špirála. Navíjanie napájacieho kábla. 

10. Mikrovlnná rúra objem – 20-25 l, 
priemer otočného 
taniera – min.24 
cm, 
napätie – 230 V, 
výkon 
mikrovlnného 
ohrevu – min. 700 
W 
 

voľne stojaca, 
mechanické ovládanie, 
ovládanie dvierok 
tlačidlom, akustická 
signalizácia, funkcia 
rozmrazovania, 
otváranie dverí 
bočné/ľavé závesy 

DAEWOO KOR 6S20G 

Biela mikrovlnná s objemom 20 l a jednoduchým ovládaním 2 otočnými voličmi, 
pomocou ktorých ľahko nastavíte jeden z 5 stupňov výkonu alebo 
rozmrazovanie, ktoré môžete navoliť buď podľa váhy pokrmu alebo času. 
Mechanickú minútku potom môžete nastaviť v rozmedzí od 0 do 35 minút, 
700W, akustická signalizácia. 

11. Chladnička – typ 
1 

energetická trieda 
– min. A***, 
počet zásuviek 
mrazničky – min.3, 
šírka – 60 cm, 
výška – max. 190 
cm, 
čistý objem 
chladničky – 200-
250 l, 

voľne stojaca, 
kombinovaná 
s mrazničkou dole, 
automatické 
odmrazovanie 
chladničky, možnosť 
zmeny otvárania dverí, 
funkcia No frost 

Whirpool BSNF 8533 OX 

Chladnička kombinovaná, 188,8 cm, A +++, čistý objem chladnička/mraznička 
222/97 l, 6.zmysel, No Frost, hlučnosť 39dB, nerez, počet zásuviek mrazničky -
3, mraziaca kapacita 25,5 kg/24 hod., automatické odmrazovanie chladničky, 
možnosť zmeny otvárania dverí, hmotnosť 64 kg 
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čistý objem 
mrazničky – 94-100 
l 

12. Chladnička – typ 
2 

energetická trieda 
– min. A**, 
výška – max. 180 
cm, 
čistý objem 
chladničky – 200-
250 l, 
čistý objem 
mrazničky – 45-50 
l, 
počet poličiek 
v chladiacej časti – 
min.3 

voľne stojaca, 
kombinovaná 
s mrazničkou hore, 
automatické 
odmrazovanie 
chladničky, možnosť 
zmeny otvárania dverí, 
mechanické ovládanie, 
1 priehľadná plastová 
zásuvka 

ELEKTROLUX EJ 2802 AOW2 

Dizajn skrine: voľne stojace, farba: biela, uchytenie dverí: pravý. Celkový čistý 
objem: 265L, klimatická trieda: SN, ST, T, N, úroveň hluku: 40 decibel. Čistá 
kapacita chladničky: 215L. Umiestnenie mrazničky: umiestnený hore, čistá 
kapacita mrazničky: 50L, mraziaci výkon: 3 kg/24h. Dĺžka kábla: 2,4 meter 

 

V Banskej Bystrici dňa .......................                                                    V Bratislave dňa ................. 

 

Za kupujúceho:                                                       Za predávajúceho: 

 

........................................                                                                   ........................................... 

RNDr. Richard Müller, PhD.                                                     Ing. Milan Fabián 

generálny riaditeľ                                                      konateľ 

 


