Rambla de Guipúscoa 23-25 1r B
08018 Barcelona Tel. 934 19 27 62
www.fcesport.cat @fcesport

16 de maig de 2018

Benvolguts/des,

En compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, us convidem a participar
a la licitació per mitjà d’un contracte que pot superar la quantia del contracte menor pel sector públic i que
té per objecte l’organització de la Cerimònia de lliurament dels Guardons de l’Esport (IIa
edició).
El termini màxim d’execució del projecte és el dia 11 de juny de 2018.
El lloc de presentació de l’oferta en el cas que estigueu interessats, s’ha de trametre al correu electrònic
fcesport@fcesport.cat abans del dia 22 de maig de 2017 a les 12.00h, o bé per correu ordinari a
l’adreça de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport a la Rambla de Guipúscoa 23-25 planta 1
porta B (Barcelona).

Requeriments tècnics del servei:
Qualsevol proposta adreçada a la Fundació Catalana per a l’Esport pel disseny i organització de
l’acte de lliurament dels Guardons de l’Esport (www.guardons.cat), en reconeixement a aquelles
persones, entitats i projectes que, tant a traves de la seva acció directa com també gràcies a la seva
influència o suport, gràcies a l’esport i/o l’activitat física treballen per transformar positivament la
realitat social en el seu entorn més immediat, ha d’acomplir els següents requeriments tècnics:

•

ESPAI:
Auditori FCBarcelona 1899 (cessió de l’entitat)

•

ESTRUCTURES
Escenari o Ampliació
Emmoquetat
Faldó rígid de fusteria
Faristol: Producció d’un faristol amb la forma del trofeu
Zona convidats:
6 carpes 5x5 amb il·luminació, trencaaigües i envellidors per a les potes
2 carpes 3x3 per servei de càtering amb il·luminació i trencaaigües

•

TROFEUS
30 Trofeus 30 cm de ferro oxidat i envernissat
Serigrafia amb el nom del premiat

•

SO

•

IL·LUMINACIÓ
Càtering amb tecnologia led i robòtica
Caps mòbils & Par leds
Tires de led
Control d’il·luminació

8 caixes Nexo PS-10
8 peus amb base rodona
2 etapes de potencia
Control de so amb taula digital
Microfonia necessària
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•

VIDEO
L’escenari estarà presidit per una gran pantalla de led de 10x3
Pantalla de leds
2 monitors frontals
Taula de video
La sala disposa d’ una pantalla altre pantalla on es passarà realització en directe i
vídeos i a la pantalla de 10x3 es passaran els continguts de la gala.

•

STREAMING
Retransmissió de l’acte amb streaming, penjat a la web del client.
Electrònica
2 càmeres que donaran senyal de realització en directe
Àudio i vídeo en begut

•

PRODUCCIÓ
Disseny, creació i producció de tot el contingut de pantalla segons escaleta
Logo guardons 3d
Loop patrocinadors
Loop entrega premis
Vídeos premiats
El vídeo consisteix en fotografies que ens passaran els premiats, text del projecte, logo
de l’entitat, musica i locució si es necessari. 10s per vídeo aprox.
Tractament dels patrocinadors
Altres continguts que siguin necessaris

•

MEMÒRIA FINAL D’ACTE
Entrega d’una memòria final amb tots el elements
Resum vídeo
Dossier fotogràfic
Dossier aplicacions
Memòria escrita del relat de l’esdeveniment, destacant aspectes a millorar i els que han
funcionat bé.

•

RELACIONS AMB LA PREMSA
Realització de dossier de premsa previ
Ubicació de la premsa a l’acte.
Racks de premsa

•

RELACIONS AMB PATROCINADORS
Proposta i adaptacions de tots els elements on apareixerien els patrocinadors tenint
amb compte la importància de cada patrocinador.

•

PRESENTADOR
Presentador mediàtic de caràcter esportiu

•

ARTISTICA
Dues actuacions artístiques a concretar
Una actuació de recitació de frases relacionades amb els guardons i una actuació
musical.

•

GUIONISTA
Equip de guionistes
Localització les frases/texts prèvies a cada premi
Guió del presentador

•

PERSONAL DE SUPORT
6 Hostesses

•

FOTÒGRAF
Fotògraf professional que realitzarà un reportatge general de l’esdeveniment,
fotografies personalitzades del Photocall i de cada premi.
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•
•
•

PERSONAL TÈCNIC
SEGURETAT (requeriment del FCBarcelona)
SERVEI MÈDIC (requeriment del FCBarcelona)

•

IMATGE GRÀFICA
Adaptacions i producció de tot el material gràfic
Invitacions
Adaptacions html
Zona acreditacions (Welcome desk)
Mostrador 4 mts amb imatge gràfica
Trasera i fons mostrador
Photocall
4x3
Il·luminació
Senyalètica
Escenari: 2 panells de fons amb imatge impresa als costats del escenari.

Per a consultes tècniques i de procediment de contractació, la persona de referència és Carles Combarros,
director general, Rambla de Guipúscoa 23-25 planta 1 porta B (correu electrònic:
carlescombarros@fcesport.cat; telèfon 93 419 2762).
Com a criteri general per a la valoració a l’hora de seleccionar es tindrà en compte l’oferta econòmica
tenint en compte el compliment adequat dels requeriments tècnics detallats anteriorment, a qual es
puntuarà amb un màxim de 50 punts, i l’adequació tècnica al projecte, que es puntuarà amb un màxim de
50 punts.
La puntuació màxima a assolir és de 100 punts, i s’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació total = ((import proposta econòmica / suma n imports) x 50) – 50) + (puntuació tècnica)

L’import de la proposta econòmica haurà d’incloure descomptes i impostos (IVA).
En cas d’empat entre ofertes econòmiques i idèntiques propostes tècniques, serà guanyadora l’empresa
que hagi presentat abans la seva proposta.

Atentament,

Carles Combarros Vilaseca
Director general
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