ANNEX 2 – CRITERIS AUTOMÀTICS

Lot B
1.- Proposta econòmica

______________________________________________amb NIF ______________________,
en

nom

propi,

(o

en

________________________________________,

representació
CIF

núm.

de

l’empresa

____________________,

domiciliada a ________________________, carrer _________________________________,
núm._________, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació
de la producció audiovisual del VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars per
l’import de ____________________________________________________ euros, més
___________________________________euros corresponents a l’IVA (expressades les
xifres tant del pressupost com de l’IVA en lletres i números), segons detall especificat
en l’Annex 2 bis. Sense aquest pressupost desglossat no serà admesa la oferta.

2.- Valoració de l’experiència en treballs audiovisuals. Àmbit temàtic
Número de projectes en
els darrers deu anys
Treballs de temàtica vitivinícola
Treballs de temàtica mediambiental
Treballs de temàtica rural
Treballs de temàtica històrico-social
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3.- Valoració de l’experiència en treballs audiovisuals. Objectius afins
Número de projectes en els
darrers deu anys
Perfil documental divulgatiu
Perfil didàctic
Perfil promocional

4.- Valoració mitjans personals adscrits a l’execució del contracte.

Número de projectes
realitzats amb objectius
afins al projecte VINSEUM

Projectes afins realitzats realitzador
Projectes afins realitzats productor
executiu
Projectes afins realitzats guionista

5.- Valoració de mèrits. Premis festivals de cinema
Nom festival
Premi festival de cinema
internacional, classe A
Premi festival de cinema del vi
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6.- Reducció del termini d’execució
35 setmanes
34 setmanes
33 setmanes

I per a que així consti, signo la present oferta

Lloc i data
(Signatura del/de la proposant) / (Signatures dels proposants en cas d’unió temporal
d’empreses)
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