SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ZBOŽÍ)
Zásahové a pracovní oděvy – „Zimní čepice“

Obecné technické parametry
Účel: Výrobek je určený v zimních měsících na celodenní nošení v terénu pro výjezdové skupiny při
poskytování přednemocniční neodkladné péče (dále také „VS“). Požadavky jsou na prodyšnost,
nemačkavost, tvarovou stálost, stálobarevnost. Konstrukce švů nesmí snižovat komfort uživatele.
Materiál:
-

Svrchní část: minimálně 50% Merino vlna maximálně 50 % akryl

-

Podšívka: 100% POP

Barva: Základní barva je červená minimálně v odstínu PANTONE 17-1664 TPX Poppy Red nebo
tmavší.
Střih a barevné rozvržení: Střihové řešení je dané nákresem. Čepice je složená ze dvou vrstev. Vrchní
pletenina a podšívka. Tvar čepice na vrcholu je dosažen 5 krátkými švy délky cca 10 cm a jedním
sešitím materiálu na zadní straně čepice. Všechny švy v horní části jsou v rovnoměrných
vzdálenostech.

Velikostní provedení: Pánská a dámská verze v rozsahu S až XL pro celou šíři předmětu plnění.

Šití a nitě
➢ Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala
zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.
➢ Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití
a zajištěno proti párání.
➢ Barvy nití korespondují s barvou převládajícího šitého materiálu, pokud není stanoveno jinak.
Pokud se jedná o elastický materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu
s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.
Ostatní náležitosti výrobku
➢ Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce,
složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby
(měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby. Etiketa musí být všita na viditelném místě ve
vnitřním švu výrobku.

➢ Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém
je viditelně vyznačena velikost zboží. Dodávaný zásahový oděv bude balený v uzavřených krabicích
s následujícími údaji: - název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby/výrobní
číslo a návod k údržbě.

➢ Kupující požaduje, aby výrobky neměly na viditelných místech označení a loga prodávajícího (tato
podmínka se netýká vnitřních částí výrobku).
➢ Kupující požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců (viz rámcová kupní smlouva).
Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).
➢ Znak s označením ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - bude
vždy v ose přední části cca 2,5 cm od spodního okraje. Výška znaku bude cca 4 cm a šířka znaku
cca 5,5 cm. Preferovaný způsob zpracování – výšivka.
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Materiál a základní sledované minimální parametry – zimní čepice:
Materiál

Složení

Gramáž /parametry

Svrchní část

min. 50% merino vlna
max. 50% akryl

volitelná

Podšívka

100% POP

volitelná

Minimální funkční vlastnosti a údržba
materiálu

Barva
červená

Norma
ČSN EN 12127

červená nebo černá ČSN EN 12127
Hodnota

Norma

Rozměrová stálost (+ změny po 5 cyklech
praní)

<3%

ČSN EN ISO 5077
ČSN EN ISO 3759

Výparný odpor Ret

< 5 m2.Pa/W

ČSN EN ISO 11092

Pevnost v protlaku

> 600 kPa

ČSN EN ISO 13938-1

Odolnost proti žmolkování (Martindale)
- při 5000 otáčkách

min. stupeň 4

ČSN EN ISO 12945-2

Stálobarevnost na světle - ve stupních šedé
stupnice

4-5

ČSN EN ISO 105-B02

Stálobarevnost v potu - ve stupních šedé
stupnice

4-5/4

ČSN EN ISO 105-E04

Stálobarevnost v otěru
- ve stupních šedé stupnice
- za sucha
- za mokra

ČSN EN ISO 105-X12
4-5
4

Stálobarevnost v žehlení - ve stupních šedé
stupnice

4-5

ČSN EN ISO 105-X11

Stálobarevnost v praní - ve stupních šedé
stupnice

4-5/4

ČSN EN ISO 105-C06

Praní dle doporučené údržby - průmyslové
praní výrobku

30°C

Ostatní parametry výše neuvedené (základních i doplňkových materiálů) musí splňovat příslušné
požadavky ČSN EN 343+A1, ČSN EN ISO 13688.

