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Intenție achiziție directă
Pe data de 19 septembrie 2014 Muzeul Literaturii Române Iași
intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă Servicii Video (cod
CPV: 92100000-2 Servicii de cinematografie şi servicii video. (Rev.2)) în
vederea derulării Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT
2014. Detaliile privind cerințele specifice sunt detaliate în caietul de sarcini
anexat.

Director
Dan Lungu

Contabil Șef
ec. Mădălina Daraban

Anexa 1
Caiet de sarcini „Servicii video Festivalul Internațional de Literatură și Traducere”
-

ediția 2014 –

Filmarea se va realiza pe parcursul celor 5 zile de festival, în perioada 1-5 octombrie 2014, după cum urmează:
- Filmare si format HD, la o calitate care sa satisfacă atât cerințele tehnice pentru televizare, suport optic
digital, cât și sisteme de difuzare online tip Youtube.com
- Durată: 50 minute - 1 oră
- Conținut minim:










selecție de imagini video cu sunet de la cele mai importante evenimente ale festivalului: se va prezenta
lista cu evenimentele de către organizator (minim 10/zi)
Comentarii si mini-interviuri cu personalități (se va prezenta de către organizatori o listă cu aceste
personalități)
Comentarii și impresii ale publicului
Imagini de la evenimente conexe
Generic de deschidere și final precum și elemente grafice în concordanță cu identitatea vizuală a
festivalului.
Comentariu (voice-over) audio limba română
Versiune subtitrată în limba engleză inclusă în tarif
Posibilitatea adăugării altor limbi de subtitrare, la solicitarea autorității contractante, în condițiile în care
acesta va furniza textele traduse în formatul solicitat de către prestator
Predarea se va face pe 8 DVD-uri master.

Aparatură obligatorie: macara și steady cam.
Predarea clipurilor zilei se va face la sfârșitul fiecărei zi de filmare, astfel încât să poată fi folosite a doua zi
începând cu ora 6:30, iar acestea trebuie să aibă o durată de minim 5 minute.
Montajul final se va realiza în urma prezentării unui scenariu pe baza materialelor video filmate brute.
La solicitarea autorității contractante, câștigătorul va oferi, în perioada de desfășurare a festivalului, imagini
brute pentru utilizarea scopuri de promovare sau mediatizare.
Toate drepturile de autor asupra produsului finit vor fi cedate autorității contractante.

