Αθήνα 31-8-2020
Α.Π:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την παροχή υπηρεσιών προβολής
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α., ν.π.δ.δ.), με την υπ΄ αρ. 89/20/15-7-2020 απόφαση
της Διοικητικής του Επιτροπής, αποφάσισε την διερεύνηση οικονομικού κόστους για την επιλογή
συνεργάτη, από τον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών, προκειμένου να καλύψει τις
ανάγκες προβολής και δημιουργίας αρχειακού υλικού του Επιμελητηρίου, με παροχή
ανεξάρτητων υπηρεσιών.
1. ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
-

Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, στην έδρα του ή σε
τρίτους χώρους. Ενδεικτικά: ημερίδες, συνεδριάσεις Δ.Σ., σεμινάρια, εορταστικές εκδηλώσεις,
εκθέσεις, κάλυψη συνεντεύξεων, ομιλιών.

-

Δημιουργία ψηφιακού αρχείου (video), σε ψηφιακή μορφή, με πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο,
κατά περίπτωση, για λόγους ιστορικού αρχείου, επετειακούς, ή επικαιρότητας.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:
Η επιλογή του συνεργάτη, θα γίνει με βάση τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. Ένα τηλεοπτικό συνεργείο (οπερατέρ, ηχολήπτης, τεχνικός autocue, μοντέρ), με εμπειρία στο
ρεπορτάζ, σε συνέδρια, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και δυνατότητα συρραφής πλάνων, για ανάρτηση
στην ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο you tube του Β.Ε.Α.
2. Η καταγραφή να γίνεται με κάμερες υψηλής ανάλυσης, HD 1920X1080, φώτα, μικρόφωνα,
τριπόδια, κ.λπ.
3. Τα video να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο:
-Μοντάζ, σκηνοθεσία, ψηφιακό μοντάζ, οπτικοακουστικά εφέ, editing, μουσική επένδυση (χωρίς
πνευματικά δικαιώματα), κωδικοποίηση encoder για το you tube. (Το παραγόμενο υλικό, να έχει την
δυνατότητα αναπαραγωγής στα ΜΜΕ και να αρχειοθετείται στο διαδίκτυο).
4. Να διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία, πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO
9001:2015 στο αντικείμενο: «τηλεοπτικές, κινηματογραφικές παραγωγές, επεξεργασίας ήχου και
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εικόνας, σχεδιασμός προγραμμάτων επικοινωνίας» και πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο ελέγχου
διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
3. ΑΜΟΙΒΗ: Η αμοιβή, αναλόγως του χρόνου και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα
απαιτούνται κάθε φορά, θα προβλέπεται στην σύμβαση που θα καταρτιστεί, βάσει της συνολικά
συμφερότερης πρότασης – πλαισίου συνεργασίας, που θα επιλεγεί.
Αναμένονται οι προσφορές. Η προθεσμία αποστολής των οικονομικών προσφορών, είναι μέχρι την
15η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15.00΄ στο e-mail: info@acsmi.gr
Πληροφ: -Υπηρ. Προμηθειών Β.Ε.Α. - Κ. Λαγού - lagou@acsmi.gr – τηλ. Επικοιν: 210.36.80.728
Τμήμα Τύπου, Εκδόσεων κ΄Δημ. Σχέσεων: - Ξ. Δημητρακάκη – dimitrak@acsmi.gr – 210.36.80.874

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΡΑΒΑΝΗΣ
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