
Specifikace textilií vyrobených z organické bavlny  pro výběr dodavatele pro rok 2017
    
 
 
Druh výrobku: MIKINA unisex 
 
cena za 1 kus činí        Kč bez DPH  
 
Obecný popis:  
bavlněná mikina s kapucí vyrobená z organické bavlny (tzv. bio-bavlny) v unisex provedení. Mikina bude 
dodatečně opatřená vizuálem MU, a to buď sítotiskem, nebo výšivkou. Opatření vizuálem MU není součástí 
této zakázky. 
 
Specifikace detailní: 

 jednobarevný, případně dvoubarevný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro potisk 
a výšivku, 

 střih: mikina s kapucí přes hlavu nebo rozpínací na zip. Může být opatřena stavitelnou stahovací 
šňůrkou. Kapsy boční, případně přední (tzv. klokanka), zakončení rukávů a délky lemem (patent), 

 doporučená hmotnost úpletu 270-320 g/m2, 

 barevné provedení: jednobarevné nebo dvoubarevné. Povoleny jsou "režné odstíny"a melíry modré, 
šedé a hnědé, 

 souměrný střih a vysoká kvalita šití, 

 velikosti v rozmezí XS-S-M-L-XL-XXL v souladu s ČSN EN 13402-3 pro označování velikostí oblečení, 

 Je povolena barevná odlišnost v dámském a pánském velikostním provedení, 

 značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě, 

 údržba praním na minimálně 40°C v automatické pračce, 
 

Požadavky na materiál: 

Nabízené produkty musí být vyrobeny z bavlny, produkované v souladu s následujícími podmínkami: 
1. nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 
2. produkce šetrná k životnímu prostředí, 
3. zákaz nucené a dětské práce, 
4. kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 
5. dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU. 

Dodavatel je povinen prokázat splnění výše požadovaných podmínek. 

Možnosti prokázání splnění požadovaných podmínek: 

 výrobek je označen ochrannou certifikační modrozelenou známkou Fairtrade, 

 výrobek nese certifikační známku dokládající bioprodukci (např. GOTS), 

 jiným vhodným způsobem (např. čestným prohlášením o splnění požadavků uvedených výše při 
produkci v souladu s požadavky na certifikaci podle mezinárodního standardu GOTS či Fairtrade). 

 
Zadavatel požaduje následující složení materiálu: 

 min. 80 % bavlna splňující výše uvedené podmínky. 


