Prilog 3
OCJENJIVANJE PONUDA
dostavljenih na temelju Javnog poziva za podnošenje ponuda
za zakup dijela poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
na adresi Vlaška 12 / Cesarčeva 5 u Zagrebu

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:
1. ocjenjivanje Programa komercijalnog provođenja i prezentacije Projekta „Hrvatski otočni
proizvod“ u dijelu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Vlaška 12
/ Cesarčeva 5 u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Program)
2. mjesečna cijena zakupnine
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti prema kriterijima ovog Javnog poziva
je 100 bodova. Program ponuditelja iznosi maksimalno 75% relativnog značaja (75 bodova).
Mjesečna cijena zakupnine iznosi maksimalno 25% relativnog značaja (25 bodova).
R.br.

Kriteriji ocjenjivanja

Maksimalni relativan

Maksimalni broj

značaj (%)

bodova

1.

Program ponuditelja

75%

75 bodova

2.

Mjesečna cijena zakupnine

25%

25 bodova

100%

100 bodova

Sveukupno

1. KRITERIJ - Program ponuditelja
Kriterij za ocjenjivanje Programa ponuditelja sastoji se od pet komponenti kako je navedeno u
tabličnom prikazu:
R.br.

Kriteriji za ocjenjivanje Programa

Maksimalni
broj bodova

1.

Aktivnosti u poslovnom prostoru: prodaja i kušaonica

22,5

2.

Dosadašnje obavljanje trgovačke i/ili ugostiteljske djelatnosti ponuditelja

15,0

3.

Prezentacija Projekta HOP u poslovnom prostoru

15,0

4.

Financijski plan izvođenja Projekta HOP u poslovnom prostoru

15,0

5.

Ljudski potencijali – definiranje djelatnika/osoblja za provođenje aktivnosti

7,5

Ukupna ocjena Programa

75,0

Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ostvariti za Program je 75 bodova.
Program ponuditelja ocjenjuju članovi Povjerenstva. Prosječni broj bodova ocjenjivača čini
konačan broj bodova ponuditelja za 1. kriterij – Program ponuditelja.
2. KRITERIJ – Mjesečna cijena zakupnine
Drugi kriterij za ocjenjivanje ponude ponuditelja je mjesečna cijena zakupnine. Maksimalan
broj bodova drugog kriterija je 25 bodova. Ponudu čiji je ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
najviši, Povjerenstvo ocjenjuje maksimalnim brojem bodova za 2. kriterij – Mjesečna cijena
zakupnine. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ocjenjivane ponude
najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

* 25 = broj bodova (max. 25)

