Příloha: Hodnotící kritéria vizuální kvality, uživatelského komfortu a kvality materiálů, zpracování
Zadavatel:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Veřejná zakázka:

Nákup pracovních oděvů

poř. č.

popis kvalitativního
kritéria

minimální
akceptovatelná
kvalita

přidělené dílčí hodnotící body
10 bodů

8 bodů

6 bodů

1

výborný - předložené návrhy plně
VIZUÁLNÍ KVALITA =
odpovídají duchu interiéru (dle
min. kvalita,
hodnocení všech
přiložených fotografií) a požadavkům
grafických návrhů
odpovídající hodnocení
zadavatele dle Definice potřeb SLT a
oděvů/vizuálů dle
u poslední hodnocené
dle Seznamu poptávaných oděvů, vč.
předložené prezentace
kategorie (6 bodů)
Doplňující definice potřeb SLT (dále
a vzorků
jen „požadavky zadavatele“)

velmi dobrý - předložené grafické
návrhy oděvů obsahují drobné
nedostatky ojedinělého či pouze
dílčího rázu ve vztahu k interiéru (dle
fotografií) a požadavkům zadavatele

dobrý - předložené grafické návrhy
oděvů obsahují více drobných
nedostatků ve vztahu k interiéru (dle
fotografií) a požadavkům zadavatele

2

výborný - zcela bez výhrad dle
požadavků zadavatele; oděv zajišťuje
funkční a komfortní použití při práci,
UŽIVATELSKÝ
umožňuje pohodlný pohyb díky
min. kvalita,
KOMFORT =
vhodně volenému střihu, nedochází k
odpovídající hodnocení
hodnocení vybraných
nadměrnému pocení, oděv zajišťuje
u poslední hodnocené
položek ze Seznamu
optimální propouštění a zadržování
kategorie (6 bodů)
poptávaných oděvů
tepla a vlhkosti a pomáhá tak udržet
tepelnou bilanci při různých úrovních
námahy, oděv se příjemně nosí,
neškrábe, nelepí se na tělo

velmi dobrý - drobný nedostatek
ojedinělého či pouze dílčího rázu ve
vztahu k požadavkům zadavatele =
funkční a komfortní použití při práci,
vhodně volený střih umožňující
pohodlný pohyb, nedochází k
nadměrnému pocení, oděv zajišťuje
optimální propouštění a zadržování
tepla a vlhkosti a pomáhá tak udržet
tepelnou bilanci při různých úrovních
námahy, oděv se příjemně nosí,
neškrábe, nelepí se na tělo

dobrý - více drobných nedostatků ve
vtahu k požadavkům zadavatele =
funkční a komfortní použití při práci,
vhodně volený střih umožňující
pohodlný pohyb, nedochází k
nadměrnému pocení, oděv zajišťuje
optimální propouštění a zadržování
tepla a vlhkosti a pomáhá tak udržet
tepelnou bilanci při různých úrovních
námahy, oděv se příjemně nosí,
neškrábe, nelepí se na tělo

3.1

KVALITA
výborný - optimální kvalita zpracování
MATERIÁLU,
dle požadavků zadavatele; skvěle
ZPRACOVÁNÍ =
min. kvalita,
padnoucí střih, pevně držící švy,
kvalita střihu, šití, odpovídající hodnocení
nekroutí se ani nepřetáčí, zastřižení
materiálu; hodnocení u poslední hodnocené
nití (nikde nečouhají), materiál
vybraných položek ze
kategorie (6 bodů)
neprosvítá a je vhodný pro užívání ve
Seznamu poptávaných
zdravotnickém zařízení
oděvů

velmi dobrý - drobný nedostatek
ojedinělého či pouze dílčího rázu ve
vztahu k požadavkům zadavatele =
skvěle padnoucí střih, pevně držící
švy, nekroutí se ani nepřetáčí,
zastřižení nití (nikde nečouhají),
materiál neprosvítá a je vhodný pro
užívání ve zdravotnickém zařízení

dobrý - více drobných nedostatků ve
vztahu k požadavkům zadavatele =
skvěle padnoucí střih, pevně držící
švy, nekroutí se ani nepřetáčí,
zastřižení nití (nikde nečouhají),
materiál neprosvítá a je vhodný pro
užívání ve zdravotníckém zařízení

3.2 a)

KVALITA
MATERIÁLU,
ZPRACOVÁNÍ =
výborný - oděv plně drží barvu, tvar,
min. kvalita,
změna vzhledu po 10
velikost či okem nepostřehnutelná
odpovídající hodnocení
cyklech
změna odstínu, tvaru, velikosti,
u poslední hodnocené
mechanického praní;
nedošlo k rozvláknění žádných částí
kategorie (6 bodů)
hodnocení vybraných
oděvu
položek ze Seznamu
poptávaných oděvů

velmi dobrý - došlo k mírné, okem
dobrý - došlo k výraznější změně
postřehnutelné změně odstínu, tvaru,
odstínu, změna však nenarušuje
velikosti, která nenarušuje celkový
celkový dojem, nedošlo k rozvláknění
dojem, nedošlo k rozvláknění žádných žádných částí oděvu, minimální tvorba
částí oděvu, minimální tvorba žmolků
žmolků

3.2 b)

KVALITA
MATERIÁLU,
výborný - oděv plně drží barvu, tvar,
ZPRACOVÁNÍ =
min. kvalita,
změna vzhledu po 5
velikost či okem nepostřehnutelná
odpovídající hodnocení
cyklech chemického
změna odstínu, tvaru, velikosti,
u poslední hodnocené
čištění; hodnocení
nedošlo k rozvláknění žádných částí
kategorie (6 bodů)
vybraných položek ze
oděvu
Seznamu poptávaných
oděvů

velmi dobrý - došlo k mírné, okem
dobrý - došlo k výraznější změně
postřehnutelné změně odstínu, tvaru,
odstínu, změna však nenarušuje
velikosti, která nenarušuje celkový
celkový dojem, nedošlo k rozvláknění
dojem, nedošlo k rozvláknění žádných žádných částí oděvu, minimální tvorba
částí oděvu, minimální tvorba žmolků
žmolků

Definice potřeb SLT
Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (SLT) jsou moderní lázeňská společnost. SLT mají dva lázeňské domy Aurora (LDA) a Berta (LDB). Základním požadavkem zadavatele je
zastupitelnost dané profese na obou lázeňských domech, tedy oblečení barevně vhodné pro použití jak v LDA, tak v LDB. Jinými slovy základní části oděvů (např. halena, košile,
šaty, kalhoty) budou pro oba LD totožné. Příslušnost k LD bude zajištěna pouze snadno vyměnitelných doplňkem, kde relevatní (např. šátek, kravata, vesta, pásek, odnímatelné
knoflíčky na rondonu).
Dalším základním požadavkem je jednoznačná rozlišitelnost profesí v rámci jednoho úseku i mezi úseky tak, aby pracovníci různých profesí nevypadali vizuelně stejně (snadná
rozlišitelnost profesí pro klienty); například je potřeba jednoznačně odlišit lékařku od sestřičky (odlišení v rámci jednoho úseku ZÚ) a zároveň odlišit sestřičku od pokojské (odlišení
mezi úseky ZÚ a ÚK). Pro rozlišitelnost lze volit variabilitu různých střihů především vrchní části oděvu či různou barevnost.
Interiér SLT resp. jednotlivých provozů LDA a LDB je zachycen na fotografiích, které jsou k dispozici všem účastníkům v rámci zadávacího řízení. Řešeno v ZD bod 7.2.
Požadavky zadavatele na prezentaci řeší v detailu bod 4.4 zadávací dokumentace.
Zadavatel preferuje oděvy, které zajišťují pohodlný pohyb a uživatelský komfort zaměstnanců při výkonu práce, působí decentně, profesionálně, svěže, uvolněně, jsou nadčasové,
praktické, slušivé, lahodí všem typům postav (kombinace různých velikostí v rámci jedné profese; v SLT převažují větší nikoli nadměrné konfekční velikosti). Upřednostňujeme
jednoduchost střihu a doplňků (neosvědčily se např. výrazné mašle, řasení ve formě volánků, rozparky v přední části šatů či sukní).
Vyřazeny budou návrhy, které neladí s interiérem daného provozu, jsou esteticky nepřijatelné, nepohodlné, nepraktické, nereprezentativní či příliš odvážné, nebylo pochopeno
zadání (dva lázeňské domy a potřebná zastupitelnost, rozlišitelnost profesí v rámci jednoho úseku i mezi úseky).
Zadavatel je zdravotnickým zařízením s lůžkovou péčí a proto jsou kladeny specifické nároky na praní pracovních oděvů. Většina oděvů na pracovništích ZÚ, SPÚK, Průřez je
prána na 70-85 °C, TÚ na 60 °C a pouze výjimky (především SÚ, OÚ) na nižší stupně praní 40-50 °C.
Zadavatel je oprávněn vyžádat si k jednotlivým položkám v Seznamu poptávaných oděvů (části A-F) materiálové listy.
V případě nižší kvality bude nabídka účastníka hodnocena jako kvalitativně nepřijatelná s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
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