II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1. ВРСТА ДОБАРА: лична заштитна средства – зимске јакне.
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Опис јакне
Зимска јакна је равног кроја, са могућношћу струкирања (подешавања) на средини и на дну.
Подешавање се постиже помоћу гајтана са пластичним стоперима на крајевима. Дужина
јакне је испод бокова.
Јакна се затвара рајсфершлусом који је изливен са широким зупцима и ојачаним потезачем
по целој дужини јакне до висине крагне, преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна
лајсна је, за лице јакне, причвршћена са најмање пет равномерно распоређених дрикера по
целој дужини, од кога је један на врху крагне.
Јакна је у телу постављена само поставом, а у рукавима поставом и синтетичким пуњењем кофлином. Додатно је јакна у телу постављена штепаним улошком који се скида, а који је за
јакну причвршћен пластичним рајсфершлусом или дугмадима.
Џепови на јакни:
Испод преклопне лајсне, са леве стране прсног дела јакне, налази се мањи џеп који се
вертикално затвара пластичним рајсфершлусом.
• У доњем делу, са обе стране јакне налазе се два већа џепа (по један са сваке стране
јакне). Џеп је двостран:
1. са горње стране затвара се рајсфершлусом и има преклопну лајсну која се
закопчава дрикером, а
2. са бока џеп је вертикално отворен.
Капуљача је пластичним рајсфершлусом везана за јакну а може да се спакује у крагну
јакне.Она има поставу, еластични гајтан за затезање са пластичним граничницима и чичак
траку за штеловање величине капуљаче.
Рукави јакне се скидају, а за јакну су причвршћени пластичним рајсфершлусима, преко којих
се налазе преклопне лајсне. Унутрашњост рукава је прекривена улошком који се не скида.
Рукави се завршавају манжетном која се састоји од еластичне траке делимично покривене
чичак траком која служи за затезање.
Шавови на јакни морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од
парања. Уграђени дрикери и рајсфершлуси морају да се отварају и затварају без потешкоћа и
да буду довољно јаки да издрже силе којима ће бити изложени у току коришћења јакне.
Рефлектујуће траке:
По целом обиму јакне на растојању 5cm-10cm од доње ивице јакне налази се једна
рефлектујућа трака ширине 5cm. Средином јакне постављена је друга рефлектујућа трака
ширине 5cm, целим обомом јакне. Рефлектујућа трака је сиве боје.
Такође, по целом обиму рукава, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице
рукава, налази се једна рефлектујућа трака а друга у горњем делу рукава у истом односу као
на телу јакне.
Штампа:
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На предњој, прсној, страни јакне, са леве стране, налази се штампани знак са логом хитне
помоћи, а са десне стране, штампани знак са грбом града Крагујевца.
На леђној страни јакне, на средини, налази се штампани натпис "ХИТНА ПОМОЋ 194
КРАГУЈЕВАЦ"
Напомена:
О ситним детаљима везаним за изглед јакне биће договора након избора најповољнијег
понуђача.
Изглед и димезије знакова ће коначно бити усаглашене по избору најповољнијег
понуђача.Орјентационе мере за израду узорака су: за грб града Крагујевца100х70мм, за лого
ЗХМП пречник 90мм, а натпис на леђима да буде беле боје у складу са величином јакне.Сви
поменути амблеми и натписи морају бити лако уочљиви, писани ћириличним фонтом,
штампаним словима.
Јакна, постава и уложак треба да буду у тамно црвеној боји.
Означавање јакне врши се штампаним ушивним етикетама на којима су наведени следећи
подаци:
1) ознака величине
2) сировински састав уграђеног материјала
3) начин одржавања
За означавање величине мора да буде коришћен пиктограм у складу са СРПС ЕН 13402.
Као доказ о испуњености наведених захтева понуђач уз понуду мора да достави:
1) Извештај о испитивању тканине за израду зимске јакне (који је издала домаћа
акредитована лабораторија за испитивање) са пломбираним узорком материјала у
пуној ширини; дужина узорка треба да буде 1 (један) метар; и
2) Декларацију о усаглашености произвођача са свим прописаном елементима у
Правилнику о личној заштитној опреми.
Понуда понуђача који не буде доставио све претходно наведено, биће одбијена као
неприхватљива.
Уколико достављени материјал, извештај и декларација нису захтеваних техничких
карактеристика и уколико не садрже обележја назначена на претходно наведен начин, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац задржава право да достављене узорке трајно задржи.
Купац има право да захтева да се изврши лабораторијско испитивање свих дефинисаних
параметара квалитета који ће се проверити на изабраном узорку из испоручене количине.
Лабораторијско испитивање ће бити обављено у домаћој акредитованој лабораторији, по
избору наручиоца производа а трошкове лабораторијског испитивања ће сносити
испоручилац производа.
Изабрани понуђач је дужан да Купцу у року од 7 дана по потписивању уговора достави на
пробу све величине траженог модела јакне како би се одрадила спецификација која садржи
потребне количине у одговарајућим величинама.
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА ОД КОЈИХ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ЗИМСКА ЈАКНА

рб

Тканина за израду јакне
боја тканине је тамно црвена
Јединица мере
%

Елементи квалитета
Прописане вредности
Сировински састав
1
- полиестар
65 (±5%)
- памук
35 (±5%)
2
Преплетај
кепер 2/1 или 3/1
3
Површинска маса
г/м2
240 (-5% +10%)
Прекидна сила
даН
4
- основе
мин 90
- потке
мин 60
Скупљање при прању на 60ºЦ
%
5
- по основи – дужини
маx 2
- по потки – ширини
маx 2
Постојаност обојења на:
- прање на 60°Ц
оцена
мин 4
- зној алкални
оцена
мин 4
- зној кисели
оцена
мин 4
6
- отирање суво
оцена
мин 3-4
- отирање мокро
оцена
мин 3-4
- хемијско чишћење
оцена
мин 4
- вода
оцена
мин 4
Отпорност према дејству воде
оцена
мин 80
7
Постава и уложак за израду јакне
Постава јакне
Сировински састав
%
1
100
- полиестар
2
Површинска маса
г/м2
50 (±10%)
Штепани уложак рукава - фиксирани (постава + блокада + кофлин)
Сировински састав
%
постава: полиестар
100
1
блокада: полипропилен
100
кофлин: полиестар
100
Површинска маса
г/м2
- постава
50 (±10%)
2
- блокада
15-20
- кофлин
100 (±10%)
Штепани уложак јакне (постава + блокада + кофлин + блокада + постава)
Сировински састав
%
постава: полиестар
100
1
блокада: полипропилен
100
кофлин: полиестар
100
Површинска маса
г/м2
- постава
50 (±10%)
2
- блокада
15-20
- кофлин
150 (±10%)
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КОЛИЧИНА ДОБАРА
Планиране количине: 125 комада.
У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама Купац може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама.
РОК ИСПОРУКЕ:
Роба се испоручује сукцесивно, у периоду важења уговора, у року који не може бити дужи од
20 (двадесет) дана од дана пријема поруџбенице Купца са спецификацијом која садржи
потребне количине у одговарајућим величинама.
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Магацин Купца, на адреси: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац - Крагујевац, улица
Слобода бб.
РОК ПЛАЋАЊА: након комплетне испоруке уговорених количина, у року од десет (10) дана
од дана пријема исправног рачуна испостављеног по отпремницама верификованој
комплетној испоруци добара.
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