Príloha č.1

Podrobný opis predmetu zákazky
Výroba audiovizuálnych diel, tvorba reklamných, propagačných a informačných filmov
a videozáznamov
Predmetom verejného obstarávania je výroba audiovizuálnych diel, tvorba reklamných, propagačných
a informačných filmov a videozáznamov, audiovizuálne spracovanie podkladov na webové stránky,
pre sociálne médiá a pre marketingové a propagačné účely.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný tak,
aby sa z cenníkových cien dali vyskladať potrebné audiovizuálne výstupy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť
-

-

po každej objednávke povinný pripraviť kreatívny koncept videa, ktorý musí byť pred
realizáciou odsúhlasený kanceláriou predsedu KSK,
navrhnúť scénar,
zhotoviť zvukový záznam,
pripraviť a realizovať natáčanie,
spracovať video,
doplniť video o titulky alebo video grafiku,
v prípade potreby personálne zabezpečiť
Zvukár - live stream
Zvukár Socialnetwork video
Strihač livestream
Kameraman - live stream
Kameraman - reklamný spot
Technik
Režísér
Osvetľovač
Runner
Asistent kamery
Produkčný
Lokačný produkčný
Eventmanager
Onlinesupport
technické vybavenie na na prípravu audiovizuálneho diela
Projektor
Bezdrátové mikrofóny – UHF technológia
Svetlá – LEO Bicolor
Stream Encoder - 6 INPUT
Filmová kamera 8K RAW
Filmová Gripová technika
Kamerová Lanovka s min. dĺžkou 200 metrov
Bezdrátový prenos 4K videa
Režisérsky nahľadový monitor
Voiceover
Výpočtová technika
Záznamové zariadenia
Intercomcomando
Strižňa
Kabeláž – 12 G HD-SDI
Kamerová technika
Video atelier – Kľučovacie plátno
1

Príloha č.1

-

-

-

VR video set
postprodukciu audiovizuálneho diela
Animované video
Strih
Color korekcie
Konverzia
Export
2D grafika
3D grafika – LIP SYNC
Instastories - animovany text
Kreatíva
Virtuálna realita
doplnkové služieby audiovizuálneho diela
Titulkovanie
Zábery z vtáčej perpektívy
Voiceover
Nahrávacie štúdio
Instastories - náročnejšie
Doprava 1km
Tvorba scenáru
Tvorba Storyboardu
Slidoadmin
Námet
Komponovaná Hudba
Zber materiálu do archívu
Obhliadka priestoru
Stavebný deň pred akciou (set-up, kablovanie, skúška)
Herecký honorár
Licencovaná Hudba
odovzdať video nahratím na externé úložisko,
v prípade potreby konzultovať celý priebeh výroby.

Zoznam požadovaných služieb:
Video
Preprodukcia:
-

tvorba námetu
tvorba scenáru
obhliadky pred natáčaním
doprava

Produkcia:
-

krátky spot na sociálne siete 30s
stredný spot na sociálne siete 60s
dlhý spot na sociálne siete 2 min
reportážne video do 2 min
záznam z podujatia
prezentačné a informačné video do 2 min
náučné video do 2 min
lokalizačné video do 2 min
dronove video do 2 min
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Postprodukcia:
-

strih videa
titulkovanie textu
preklad textu
expresná postprodukcia
colorgrading

Animované video
-

animovaný spot do 15s
animovaný spot do 30s
animovaný spot do 60s
animované logo
animovaná grafika do videa
typografické video 15s

Live stream
-

2 kamerový do 3 hod
2 kamerový do 6 hod
2 kamerový do 10 hod
3 kamerový do 3 hod
3 kamerový do 6 hod
3 kamerový do 10 hod
4 kamerový do 3 hod
4 kamerový do 6 hod
4 kamerový do 10 hod
Prenosový voz / internetový prenos do 3 hod
Prenosový voz / internetový prenos do 6 hod
Prenosový voz / internetový prevoz do 10 hod

Doplnkové služby
-

Komponovaná hudba do 2 min
Audio práce
Nákup hudby pre spot
Mix zvuku
Mastering zvuku
Voice over informatívny text
Voice over umelecký text
Voice over reklamný text

Fotografické práce
-

Nafotenie celodenného podujatia do 10 hod s dodaním postprodukovaných fotografií
Nafotenie menšieho podujatia do 3 hod s dodaním postprodukovaných fotografií
Portrétne fotenie v ateliérovom prostredí
Portrétne fotenie v externom prostredí
Vizáž na fotenie – žena
Vizáž na fotenie – muž
Vytvorenie stylingu – žena
Vytvorenie stylingu – muž
Fotografické práce
Postprodukcia a export fotografií
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