PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DEL LLOGUER
D’EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ PER A LA COBERTURA DEL JUDICI DE L’1 D’OCTUBRE

EXPEDIENT NÚM. 1902MS01

1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del lloguer d’equips d’il·luminació per
cobrir el judici de l’1 d’octubre a Madrid.
El lloguer inclou el muntatge i desmuntatge, l’equipament i l’operació tècnica.

2. REQUERIMENTS DEL SERVEI
2.1. Equipament
El material previst inicialment i que es valorarà és el següent:
-

4 arrimax M-18 ( grapes per penjar a Prolyte)
4 sky-pannel S60-C ( grapes per penjar a Prolyte)
4 prolongadors extres de balast a projector M-18
8 ETC par ( Lentes N.2 i 5 )
8 grapes per a ETC par ( per penjar a Prolyte)
8 dimers individuals per als ETC par
Gelatines Lee 250-251-209
Black foil/280
També s’inclouen tots els accessoris necessaris per a les instal·lació: cables,
connectors, banderes, etc.

Tot l’equipament presentat pels licitadors ha de ser igual, equivalent o superior a l’enumerat
en aquesta llista.
L’adjudicatari serà el responsable del manteniment de l’equip i haurà de proporcionar sense
cost addicional, els recanvis de peces o la substitució d’equips que se li requereixin. Cal que
l’adjudicatari tingui contractada una assegurança de danys materials que cobreixi qualsevol
dany, pèrdua o robatori que pugui afectar el material de la seva propietat.
El transport anirà a càrrec del licitador.
Es calcula que aquest equipament haurà d’estar instal·lat la primera setmana del judici,
prorrogable a la segona. Es preveu també, que s’hagi de necessitar una setmana més a la
fi del judici (data a concretar, previsiblement a finals d’abril).
2.2. Equip tècnic
Els perfils professionals sol·licitats són els següents:
-

Per al muntatge i el desmuntatge:
o 2 elèctrics
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-

Per al dia de proves:
o 2 elèctrics

-

Per als dies de retransmissió:
o 2 elèctrics

2.3. Operativa
Les dates concretes del judici resten per confirmar, així com la seva extensió en el temps.
La CCMA, SA calcula la cobertura de l’esdeveniment per a un màxim de 3 setmanes, que
poden no ser consecutives, la qual cosa pot suposar que s’hagin de dur a terme fins a un
màxim de 3 muntatges i 3 desmuntatges. La CCMA, SA informarà a l’empresa adjudicatària
amb la màxima previsió possible, les dates concretes en què necessitarà el servei.
A dia d’avui, la previsió és la següent:
A) PRIMERA SETMANA i SETMANA FINAL DE JUDICI:
- Primer muntatge: Previsiblement el dia 9 de febrer, amb horari previst de 8 hores (horari
a concretar – franja tarda)
- Proves: Previsiblement el dia 10 de febrer, amb horari previst de 8 hores (horari a
concretar – franja matí)
- Dies de retransmissió:
o Primera setmana. Horaris previstos:
Dia 11 (horari de 7:00 a 12:00 i de 19:00 a 22:00 h)
Dia 12 (horari de 7:00 a 15:30 i de 19:00 a 22:00 h)
Dies 13, 14 i 15 (horari de 7:00 a 15:30 h)
- Possible primer desmuntatge: Divendres dia 15 de febrer a la fi de la retransmissió. Si
es decidís no desmuntar, l’import corresponent en aquest concepte es faria efectiu el dia
en què realment tingués lloc el desmuntatge.
- El lloguer del material s’ha de comptar de dissabte a divendres
-

Aquest model, previsiblement serà el que també tindrà lloc la setmana final del judici i
que se sol·licita per a la presentació de l’oferta. Si hi hagués canvis a l’alta o a la baixa,
producció demanaria nou pressupost, adaptat a les necessitats reals.

B)
-

SETMANA CONSECUTIVA:
Setmana següent:
Dies de retransmissió:
De dilluns a divendres de 7:00 h a 15:30 h.
Sense instal·lació i desinstal·lacions
El lloguer del material s’ha de comptar de dissabte a divendres

2.4. Possibles canvis de lloguer
El lloguer sol·licitat al present expedient, pel fet que en el moment que es treu a licitació, no
se sap quan s’iniciarà, si hi haurà allargaments sobre les dates previstes, o bé anul·lacions
o altres imprevistos aliens a la CCMA, SA pot patir modificacions i variacions.
Especialment, s’hauran d’acceptar les variacions següents:

-2-

•

Variació de les dates previstes: Es poden presentar modificacions o anul·lacions de
les sessions previstes o inclusió d’alguna sessió més abans de la fi del contracte, així
com canvis en els horaris. En aquest sentit remarcar especialment, que tot i que s’ha
indicat que els dies de judici seran previsiblement els dimarts, dimecres i dijous, és
possible que alguna setmana també inclogui els dilluns i divendres.(Totes les
variacions sempre seran notificades prèviament).

•

Muntatges i desmuntatges: Si per necessitats de producció, calgués fer més de dos
muntatges i dos desmuntatges.

•

Variació dels elements requerits en la realització del servei: La CCMA, SA podrà fer
excepcionalment i per necessitats de producció, variacions sobre l’equipament
descrit a la clàusula 2.2.1. o sobre l’equip d’operació proposat. Les esmentades
variacions seran considerades, si s’escau, com a modificacions del servei i, si es
dona aquest cas, podran ser pressupostades a part.

En tots els casos, la CCMA, SA només abonarà a l’adjudicatari l’import
corresponent als serveis finalment realitzats.

3. INTERLOCUCIÓ
L’adjudicatari nomenarà un coordinador de servei que serà l’únic interlocutor vàlid entre el
responsable de la CCMA, SA i l’empresa adjudicatària. Serà responsabilitat del coordinador
transmetre les instruccions pertinents.
El personal prestarà els seus serveis seguint les instruccions del coordinador designat per
l’adjudicatari, sense que els estigui permès atendre ordres de treball fora de l’operativa
habitual establerta amb el coordinador.

4. VIGILÀNCIA, SUPERVISIÓ
El coordinador del servei proposat per l’adjudicatari informarà periòdicament del
desenvolupament del servei al responsable del servei de la CCMA, SA..

Sant Joan Despí, febrer de 2019
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