
 

Contractació
Pública

Servei de gravació, producció i edició d'una sèrie de vídeo de divuit capítols per a la
campanya de màrqueting online "From the World to Costa Brava" del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona

Donat a que el pagament del servei es realitzarà un cop finalitzat el contracte i a l'entrega de tots els treballs,
s'esmena el format referent a la constitució de la garantia definitiva.

L'objecte de la licitació és la contractació del servei de producció, gravació i edició d'una sèrie de vídeo de
divuit capítols per a la campanya online 'From the world to Costa Brava' del Patronat de Turisme Costa Brava

Girona, mitjançant procediment obert, amb una pluralitat de criteris d'adjudicació. Els serveis inclosos són:
- Aportació/proposta de diferents personatges protagonistes dels vídeos
- Creació dels guions dels vídeos de la sèrie
- Producció i planificació de les gravacions dels vídeos
- Gestió de permisos de filmació a les diferents localitzacions
- Gravació dels vídeos en diferents localitzacions de la província de Girona
- Edició dels vídeos de la sèrie
- Edició dels vídeos adaptats als diferents formats (veure apartat 2.4)
- Traducció i subtitulació dels vídeos en llengua anglesa
- Llicència de les músiques utilitzades als vídeos

38.000,00 € sense IVA 45.980,00 € IVA inclòs (21,00%)

5 mesos 15 dies

Girona

02/04/19 14:00 h

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

2019/133

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

Sí

No

Dades del contracte



Cada empresa licitadora posarà a disposició del PTCBG un perfil tècnic en qualitat de director de projecte, les funcions del qual seran
assistir a cada responsable intern del projecte tant en la gestió tècnica i executiva com en el desenvolupament de les accions d'acord amb
les expectatives en qualitat, abast i terminis.

41.800,00 € sense IVA

No

No

No

No

No

No hi ha lots

No

92110000

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

62.700,00 €

Assegurança d'indemnització

41.800,00 €

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

26.600,00 €

Tècnics o unitats tècniques

PDF

PDF

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants del contracteDescripció:
Mitjà de solvència:

Mínim d'acreditació:

Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per l'empresa o pels directius o treballadors de l'empresa assignats al programa que es licita, i s'haurà d'incloure el
seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. El requisit mínim de solvència serà que l'import acumulat del millor any d'execució ha de ser igual o superior al 70% de l'anualitat
mitjana del contracte

Descripció:
Mitjà de solvència:

Mínim d'acreditació:

Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al
valor estimat del contracte

Descripció:
Mitjà de solvència:

Mínim d'acreditació:

Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan
la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Dades de l'anunci

20/03/19 11:30 h

Plecs

Documentació



DOC

DOC

DOC

DOC

PDF

Les establertes en els plecsCondicions d'execució:

ANUNCI LICITACIÓ 2019_133.pdf

ANNEX 1_DECLARACIÓ RESPONSABLE.docx

ANNEX 4_PROPOSTA CRITERIS AUTOMÀTICS MITJANÇANT FÒRMULES.docx

ANNEX 3_PROPOSTA TÈCNICA AMB JUDICI DE VALOR.docx

ANNEX 2_MODEL ADSCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS I PERSONALS.docx
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