PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES
ACTUACIONS DE LA MASCOTA DELS XVIII
JOCS MEDITERRANIS DURANT
L’ESDEVENIMENT
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte els serveis de coordinació i dinamització de les actuacions
de la mascota dels XVIII Jocs Mediterranis, Tarracus, del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018, en
els termes que s’indicaran en el present Plec de Prescipcions Tècniques.

2. DETALL DE L’EXECUCIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un calendari d’actuacions, que haurà de ser
aprovat prèviament per la Fundació Tarragona 2017. En el pla d’actuacions, i en l’execució
del contracte, s’hauran de contemplar els següents requisits mínims:
(i)

Les competicions de Bàsquet 3x3, Handbol, Voleibol pista i Voleibol platja hauran
de comptar sempre amb una mascota fixa per tots els dies que duri aquella
competició.

(ii)

Hi haurà d’haver una mascota en les finals que siguin retransmeses per televisió.

(iii)

Com a mínim, s’haurà de realitzar una actuació en una final de cada esport.

En relació amb allò anterior, s’acompanya com a Annex I el calendari esportiu dels XVIII Jocs
Mediterranis.
El calendari d’actuacions aprovat per la Fundació haurà d’ésser respectat per l’adjudicatària
durant l’execució del contracte. Correspondrà a l’adjudicatària coordinar totes les actuacions
recollides a l’esmentat calendari.
En el cas de que succeeixi algun imprevist que afecti a l’actuació de la mascota, l’adjudicatari
haurà de tenir capacitat de reacció i de resposta.

3. MITJANS PERSONALS, MATERIALS I DESPESES
-

Mitjans personals

L'adjudicatari haurà d'adscriure a l'execució del contracte un Project Manager, que serà el
responsable de coordinar els serveis objecto del contracte i serà l'interlocutor de la Fundació.
Així mateix, l’adjudicatari haurà de dedicar com a mínim a dues (2) persones per a cadascuna
de les actuacions de la mascota.
-

Mitjans materials

La Fundació posarà a disposició de l’adjudicatari sis (6) mascotes, més una de recanvi, per
poder realitzar les actuacions.
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L’adjudicatari haurà de deixar, al final del dia, cada mascota utilitzada neta i preparada pel dia
següent. Si fos necessari, haurà de fer-se càrrec de les reparacions per deixar-la en perfecte
estat per les actuacions del dia següent.

-

Despeses

L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les despeses de transport, dietes i, en el seu cas,
allotjament del personal que adscrigui a l’execució del servei.

Tarragona, 18 de maig de 2018
Responsable de Comunicació
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