
Tarjousten vertailu / Agentuuripalvelut Yhdysvalloissa / North Star Film Alliance

Arviointikriteerit

Paino-

arvo Melograno Films Tara Halloran Company 28

Tarjoajan referenssit, osaaminen ja kokemus

Arviot

Osaaminen ja kokemus av-

alasta, kansainvälisistä 

tuotantoprojekteista, 

kohdemarkkinasta, 

kannustimista, 

elokuvakomissioista, 

agentuuritoiminnasta ja 

projektimaista on pitkäaikaista, 

erittäin monipuolista ja 

ansioitunutta, kansainvälinen av-

alan verkosto on erinomainen, 

lisäksi näyttö onnistuneesta 

agentuuritoiminnasta 

projektialueella

Osaaminen ja kokemus av-

alasta, kohdemarkkinasta, 

kannustimista, 

elokuvakomissioista ja 

agentuuritoiminnasta on hyvä, 

kansainvälinen av-alan verkosto 

on monipuolinen, puutteina 

vähäinen 

tuotantoprojektikokemus ja 

projektialueen tuntemus

Tarjoajalla on osaamista ja 

kokemusta av-alasta, 

kohdemarkkinasta, 

kannustimista ja projektimaista, 

kansainvälinen av-alan verkosto 

on hyvä, puutteina vähäinen 

kokemus av-alan 

tuotantoprojekteista ja 

agentuuritoiminnasta

Pisteytys * 10.00 8.00 7.00

Painotetut pisteet ** 40 % 40.00 32.00 28.00

Agentuuripalvelusuunnitelman kuvaus ja sisältö

Arviot

Tarjouksessa esitettyjen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden 

soveltuvuudet projektille ovat 

erittäin konkreettiset, toimivat 

ja hyödylliset, selkeä oma visio 

ja esitetyt ehdotukset, lisäksi 

ehdotuksia suunnitelluista 

tapaamisista ja esitetty vahva 

sitoumus keskittymisestä 

projektille  

Tarjouksessa esitettyjen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden 

soveltuvuudet projektille ovat 

toimivat ja hyödylliset, tarjous 

vastasi tarjouspyynnössä 

esitettyjä tarpeita, oma visio ja 

ehdotukset toimenpiteiksi ovat 

osittain epäselviä ja esitetty 

yleisellä tasolla

Tarjouksessa esitettyjen 

toimenpiteiden soveltuvuus 

projektille on osittain hyvä, osin 

ei vastaa tarjouspyynnössä 

esitettyä, toimenpiteet on 

kuvattu melko suppeasti ja 

yleisellä tasolla, tavoitteet 

jäävät epäselviksi

Pisteytys * 10.00 8.00 6.00

Painotetut pisteet ** 30 % 30.00 24.00 18.00

Arvonlisäveroton hinta

Kuukausikorvaus 6870 4500 6500

Painotetut pisteet *** 30 % 19.65 30.00 20.77

Yhteensä  100 % 89.65 86.00 66.77

* Pisteytykset perustuvat asiantuntijoiden arvioon ja ne tehtiin asteikolla 0-10 siten, että kaikkien kriteeritekijöiden yhteenlasketut pisteet ovat 

enimmillään 10 pistettä. Parhaat pisteet saanut tarjous saa ao. vertailuperusteen painoarvon prosenttiluvun osoittaman määrän vertailupisteitä.

** Parhaat pisteet (0-10) saanut tarjous saa ao. vertailuperusteen painoarvon prosenttiluvun osoittaman määrän vertailupisteitä. Muiden tar-

 jousten vertailupisteet on laskettu seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen pisteet (X) jaettuna parhaimmat

pisteet saaneen tarjouksen pisteet (Y) ja kerrottuna ao. vertailuperusteen painoarvon prosenttiluvulla.

*** Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous saa 30 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailu-

pistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 30 pisteellä.

Laskukaava: X/Y x 30.


