
Pořad. 

číslo
Název položky popis MJ

počet 

jednotek 

cena/MJ bez 

DPH

cena celkem bez 

DPH
DPH 21 %

cena celkem vč. 

DPH

1
rychlovarná 

konvice

plastová, objem 1,2 až 1,5 l,

vodoznak, bezpečnostní zajištění

víka, středový konektor, topné

dno z nerezové oceli se zakrytou

topnou spirálou, ochrana proti

přehrátí při zapnutí bez vody, filtr

pro zachycení nečistot a usazenin

‐ vyjímatelný a omyvatelný,

uskladnění síťového kabelu v

podstavci

ks 105 0,00 0,00 0,00

2
mikrovlná 

trouba

bez grilu, bez horkého vzduchu,

bez parního vaření, bez pečení

chleba, volně stojící spotřebič,

barva bílá, čistý objem min. 17 l,

otevírání dvířek boční,

mechanické ovládání nebo

displej, min. průměr otočného

talíře 24,5 cm, min. 5 úrovní

mikrovlného výkonu, akustický

signál ukončení programu

ks 17 0,00 0,00 0,00

3 chladnička

volně stojící spotřebič, min.

enegretická třída A+,

jednodveřová, barva bílá, max.

výška 55 cm s odděleným

mrazícím prostorem uvnitř

chladničky, min. objem 45 l, min.

objem mrazící části 5 l,

mechanické řízení teploty, 1

police, min. 1 přihrádka ve

dveřích, vnitřní osvětlení

ks 1 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1

Specifikace domácích spotřebičů

Upozornění: Vyplňujte pouze podbarvený sloupec. Při vyjádření desetinných míst používejte desetinnou čárku, ne tečku.

Vzhledem k automatické funkci propočtu jednotlivých sloupců, vyplní uchazeči, kteří nejsou plátci DPH, do sloupce "DPH 21 

%" 0



4 chladnička

volně stojící spotřebič, min.

enegretická třída A+,

jednodveřová, barva bílá, výška

mezi 80 a 85 cm, s odděleným

mrazícím prostorem uvnitř

chladničky, min. užitný objem

100 l, min. objem chladící části 90

l, min. objem mrazící části 12 l,

mechanické řízení teploty, min. 2

police, přihrádku (zásuvku) na

ovoce a zeleninu, min. 2

přihrádky ve dveřích, chladící část

systém automatického

odmrazování, mrazící část

systém manuálního odmrazování,

vnitřní osvětlení

ks 37 0,00 0,00 0,00

5 chladnička

volně stojící spotřebič, min.

enegretická třída A+,

dvoudveřová, mrazící prostor

nahoře, barva bílá, min. objem

chladící části 135 l, min. objem

mrazící části 40 l, regulace teploty

lednice, min. 3 police v chladící

části, přihrádku (zásuvku) na

ovoce a zeleninu, min. 3

přihrádky ve dveřích, chladící část

systém automatického

odmrazování, mrazící část

systém manuálního odmrazování,

vnitřní osvětlení chladící části,

NoFrost systém není výhradním

požadavkem, třída mrazáku ****

ks 15 0,00 0,00 0,00

6 kávovar

automatický kávovar,mlýnek

zrnkové kávy, nastavitelná

hrubost mletí, vyjímatelný

zásobník na vodu, objem

zásobníku na vodu min. 1,5 l,

ukazatel množství vody, min.

funkce horká voda , tryska na

cappuccino, tlak čerpadla 15

barů, možnost přípravy 2 šálků

současně, displej v českém

jazyce, automatická čistící a

d á ň í f k

ks 3 0,00 0,00 0,00

7 myčka

volně stojící spotřebič, šířka 45

cm, min. energetická třída A+,

hlučnost do 50 dB, odložený start

ano, digitální displej, elektronický

ukazatel nedostatku soli a

leštidla, požadavek na Aquastop,

barva není určena

ks 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Cena za poptávané zboží celkem
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