PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESTABILITZADORS DE CÀMERA
(STEADICAM), PER A LES PRODUCCIONS DE TELEVISIÓ DE LA
SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA
Expedient núm. 2105AM01

1.- OBJECTE
El contractista haurà de proporcionar els mitjans necessaris per a l’execució del servei
objecte del contracte, considerant tant el lloguer d’equipament material, pròpiament dit,
com l’operació tècnica associada a la utilització d’aquests equips.
Els proveïdors prestaran els serveis de steadicam per a la CCMA, SA majoritàriament
a l’àmbit territorial de Catalunya.

2.- REQUERIMENTS DE L’EQUIPAMENT
Pel que fa al material, el contractista haurà de facilitar informació dels equips de què
disposa com a documentació prèvia a la formalització del contracte, que inclogui el
número d’equips complets, així com els diferents accessoris (Annex 4).
Les empreses adjudicatàries seran les responsables del manteniment de l’equip i hauran
de proporcionar, sense cost addicional, els recanvis de peces o la substitució d’equips
que se li requereixin. Els licitadors han d’assegurar poder atendre aquest servei tècnic
en un termini el suficientment breu, com perquè no perjudiqui la producció de programes.
Anirà a càrrec del proveïdor l’adaptació de l’steadicam a les càmeres propietat de la
CCMA, SA, així com a tot el seu entorn tècnic.
Atès que les empreses adjudicatàries han de prestar pels seus mitjans els serveis que
se’ls encomanen, seran les úniques responsables del seu utillatge en cas de pèrdua o
deteriorament, així com del seu desplaçament.
Caldrà que els licitadors tinguin una assegurança de danys materials que cobreixi
qualsevol dany que pugui rebre el seu material.
Si l’equipament inclòs en aquest concepte requereix de qualsevol tipus de formació
específica per part del personal que l’hagi d’utilitzar, és responsabilitat única del
proveïdor el seguiment i compliment de la normativa que ho requereixi.
Igualment, en cas que les empreses adjudicatàries, en la prestació del servei, avariessin
o perdessin qualsevol material de la CCMA, SA, seran els únics responsables del cost
econòmic que suposi la seva reparació o substitució.
Tot el material que els proveïdors utilitzin per a la prestació del servei haurà de disposar
de l’homologació de construcció segons normes de la Unió Europea del fabricant i de
qualsevol altra documentació o certificació que li sigui d’aplicació en el període de temps
de durada de l’homologació. Serà responsabilitat dels proveïdors mantenir informada la
CCMA, SA en aquest sentit.

3.- REQUERIMENTS DEL PERSONAL
Pel que fa al personal, els adjudicataris hauran de destinar tots els recursos humans
necessaris per garantir la bona execució del servei.
L’equip d’operació estàndard habitual en les produccions dels darrers anys està format
per un perfil d’operador de steadicam més un perfil d’ajudant de steadicam.
En alguns casos de produccions més complexes és possible que també es requereixi:
un perfil de foquista.
Els equips d’operació de les màquines, amb independència del nombre de membres
que els integrin, comptaran sempre, amb un responsable d’equip, que serà el que haurà
d’assumir les garanties de bon compliment de l’execució del servei. Tot el personal del
proveïdor que integra aquests equips haurà d’anar uniformat i identificat amb signes
distintius que pertanyin al contractista.
4.- OPERATIVA
La sol·licitud dels serveis es farà per part de les produccions de la CCMA, SA a través
de l'interlocutor designat, amb l’objectiu d’optimitzar la coordinació necessària de tots
els participants de l’activitat d’explotació i producció del programa. Serà el proveïdor qui
haurà de planificar el seu material de manera que sempre mantingui els compromisos
assumits amb les diferents produccions de la CCMA, SA en les quals presti serveis.
S’hauran de lliurar els albarans de cada servei realitzat a l’interlocutor de les
produccions de la CCMA SA, amb indicació expressa de tots els conceptes que
posteriorment es facturaran, per tal que els programes puguin dur un control àgil i fiable
de l’activitat.
És responsabilitat de l’adjudicatari la facturació dels serveis executats, garantint la
correcta aplicació de les tarifes aprovades. La factura haurà de fer constar el
desglossament detallat de les partides incloses. La detecció d’una aplicació
malintencionada dels preus es considerarà motiu suficient per a l’extinció del contracte
derivat i del contracte d’adjudicació, d’acord amb el que s’estipula al Plec de clàusules
administratives particulars.
5. INTERLOCUCIÓ
Els adjudicataris nomenaran un coordinador de servei que serà l’únic interlocutor vàlid
entre la persona coordinadora del servei de la CCMA, SA i les empreses adjudicatàries.
Serà responsabilitat del coordinador organitzar autònomament els seus mitjans de
producció inclosos els recursos humans, per donar adequat compliment al servei
adjudicat.
6. VIGILÀNCIA, SUPERVISIÓ I AUDITORIES DE SERVEI
Es preveu que es pugui fer un seguiment de la prestació del servei entre la CCMA,SA i
les empreses adjudicatàries, mitjançant reunions periòdiques entre la persona
coordinadora del servei designada per la CCMA, SA i la responsable designada per
l’empresa adjudicatària, En aquestes reunions es resoldran les incidències que puguin
sorgir en l’execució del contracte.

7. DEMOSTRACIÓ

A fi de poder acreditar la capacitat tècnica serà requisit indispensable que els
licitadors realitzin una demostració de la seva experiència i capacitat per a
l’execució del servei. Els licitadors hauran de proposar i realitzar una demostració
en la que es recreïn situacions habituals que es poden donar en un programa.
La demostració haurà de tenir una durada mínima de 15 minuts i màxima de 20
minuts i consistirà en:
- Execució d’un pla seqüencia pels diferents espais i elements del plató.
- Seguiment d’una entrevista.
- Seguiment del presentador/actor en diferents espais a plató, amb i sense
moviment.
- Seguiment d’una acció.
El licitador aportarà tots els mitjans tècnics i humans que consideri necessaris
per realitzar la demostració.
La despesa derivada de la realització de la demostració anirà a càrrec dels
licitadors.

Sant Joan Despí, abril de 2021

