
 
 

 

Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky: Špecifikácia predmetu obstarávania 
 
Poznámka:  
Parametre uvedené v prílohe č. 1 sú minimálne. Je prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite – t.z. s lepšími technickými parametrami. Pri rozmeroch a váhe pripúšťame odchýlku o max. +/- 10,0% 
oproti uvedeným rozmerom a váhe. 
T.z. príloha bude upravená na presné tovary, ktoré budú uchádzačom  dodané, avšak musí z nej byť zrejmé, či každý dodaný tovar spĺňa požadované minimálne parametre a prípadné odchylky v 
rozmeroch/váhe. Inak povedané, ak by uchádzač plánoval dodať niektorý tovar s inými ako vyššie uvedenými parametrami/rozmermi/váhou, musí to uviesť pri konkrétnom výrobku a zároveň musí 
dodržať to, že ním ponúkaný tovar musí byť len vo vyššej/lepšej kvalite a v prípade nedodržania romeru/váhy musí ponúkaný tovar dodržať maximálnu povolenú odchýlku. 

 
SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Uchádzač:  

Obchodné meno:     /vyplní uchádzač/ 

IČO:       /vyplní uchádzač/ 

Sídlo/miesto podnikania:    /vyplní uchádzač/ 

 

P. č.  

Názov  Opis  
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena bez DPH 

v € 
(2 des. miesta) 

Cena celkom 
bez DPH v € 

(2 des. miesta) 

Cena celkom  
s DPH v € 

(2 des. miesta) 

 
 
1. 

Vybavenie kuchyne – kombinovaný 
sporák FAGOR C-GE941   
alebo ekvivalent 

- lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304 
hrúbky 2 mm, 
- rošty s veľkosťou 397 x 350 mm, 
- vzdialenosť medzi vnútornými rebrami umožňuje 
používať nádoby s veľmi malým priemerom (8 cm), 
- rošty sú vyrobené zo smaltovanej liatiny RAAF (odolná 
voči zásadám, kyselinám, ohňu a vysokým teplotám), 
- dvojité horáky a rozdeľovače plameňa z poniklovanej 
liatiny zaisťujú rovnomerné rozloženie tepla v hrnci i v 
prípade väčšej veľkosti, 
- jednotlivé horáky majú rôzne hodnoty výkonu. 
- horáky a rozdeľovače plameňa sú vybavené systémom 
pre ľahké a správne opätovné nasadenie, 
- celá vnútorná rúra je vyrobená z nerezovej ocele. 
- sledovanie teploty termostatom (125 – 310 °C), 
- na spodnej časti rúry C-GE941 je umiestnená liatinová 
doska v hrúbke 6 mm, 
- tesnenie dvierok zo sklenených vlákien zlepšuje tepelnú 
účinnosť rúry a predlžuje životnosť, 

kus 1 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 
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- nohy z nerezovej ocele sú výškovo nastaviteľné, 
- napätie: 400 V, 
- dovoz, montáž a zaškolenie obsluhy. 

 
 
2. 

Vybavenie kuchyne - Elektrický 
konvektomat UNOX ChefLux XV 393 
alebo ekvivalent 
 

 

- kapacita: 5 x GN 1/1 
-funkcie: pečenie 30 - 260 °C 
-pečenie + para 48 - 260 °C 
-maximálna teplota: 260 °C 
-patentovaná tvorba 100% páry systémem SteamPlus, 
-nastavenie 2 rýchlostí prúdenia vzduchu, 
-ventilátor s reverzným chodom, 
-manuálne nastavenie vlhkosti komory a páry, 
-rýchle zníženie vlhkosti v komore. 
-zobrazenie zostatkového času varenia, 
-LED kontrolka teploty 
-nastavenie času, vlhkosti, teploty, 
-tlačidlo pre aktiváciu pomalého chodu ventilátora, 
-halogénové osvetlenie komory 
-bezpečnostný termostat, 
-príkon: 7,1 kW / 400 V 
-rozmery: 750x773x772 mm (š x h x v) 
- dovoz, montáž a zaškolenie obsluhy. 
 

kus 1 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 

 
 
3. 

Vybavenie kuchyne – Umývačka 
riadu FAGOR AD-505 SOFT alebo 
ekvivalent 

 

- elektronické a digitálne ovládanie, 
- výška vstupného otvoru 380 mm, 
- umývacie cykly: 60″, 90 “ a 120 “ a program SKLO, 
- pracovný výkon: 60  košov/hod., 
- vyrobená z nerezovej ocele, 
- kompletné dvojplášťové prevedenie, 
- spotreba vody/cyklus 2,4 litra, 

- oplachovanie so systémom termostop, 
- magnetický spínač otvárania dverí, 
- stupeň ochrany IP-x5, 
- vyvážené dvierka s ergonomickou rukoväťou a pánty 
z nerezovej ocele, 
- dávkovač oplachového prostriedku, 
- dovoz, montáž a zaškolenie obsluhy. 

kus 1 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 
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4. Zásuvková mraznička Bosch 
GSN54AWDV alebo ekvivalent 

 
 

 

- NoFrost: bez odmrazovania, 
- Čistý kapacita mraziacej časti: 328 l, 
- Mraziaca kapacita 24h : 19.7 kg, 
- Ročná spotreba energie: 212 kWh, 
- rozmery prístroja (V x Š x H) : 176 mm x 700 mm x 780 
mm, 
- príkon: 120 W; napätie: 220 - 240 V, 
- Trieda spotreby energie: D, 
- Klimatická trieda: SN-T, 
- Hlučnosť: 38, 
- Doba skladovania pri poruche: 13 h (hod)., 
- LED-osvetlenie, 
- Dovoz a montáž. 

kus 1 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní 

uchádzač/ 
/vyplní uchádzač/ 

 
 

SPOLU: 

/vyplní 
uchádzač/ 

/vyplní 
uchádzač/ 

/vyplní 
uchádzač/ 

 
 
 
 

V…………………., dňa………………… 
Podpis, príp. aj pečiatka: …………………………………………. 
 

 


