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Tisztelt Ajánlattevő!

Az alábbiakban szeretnénk árajánlatot kérni Önöktől a Heros Zrt. szakmai

tevékenységét bemutató 3D animációs videá elkészitése

A beszerzés célja a Heros Zrt.

fotográfiák, műszaki, szakmai rajzok, műszaki

másodperces video elkészítése mp4 formátumban.

tervek felhasználásával 80-90

Kérem, hogy ajánlatával és a további ügyintézéssel kapcsolatban keresse

ügyintézőnket Bartonovszki Dórát a 0630/334-2967-es telefonszámon, vagy a

bartonovszki.dora@bmheros.hu e-mail címen.

Budapest, 2019. január 14.
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által gyártott gépjárművekről készült művészi



1. Számú melléklet

Műszaki leírás

Beszerzés tárgya

A beszerzés tárgya a BM Heros Zrt., mint Megrendelő 2018. évi kommunikációs

tevékenységének keretében A Társaságot bemutató 3D animáciás videó készíttetését

tervezi.

Megrendelő bemutatása

Megrendelő neve: Belügyminisztérium HEROS Javitó, Gyártó, Szolgáltató és

Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság tűzoltógépjárművek gyártásával - javításával - felújitásával; szerkezeti

egységek gyártásával; tűzvédelmi termékek forgalmazásával, valamint civil

gépjárművek teljeskörű javításával és vizsgáztatásával foglalkozó zártkörű

részvénytársaság.

A Heros a tűzoltósági általános célú járművein (fecskendő, vizszállitók, műszaki

mentőgépjárművek stb.) túl széles körű felhasználói rétegnek gyárt speciális

tüzoltógépjárműveket, utánfutókat is. A speciális járművek egyedi felhasználói igények

figyelembevételével születnek, folyamatos végfelhasználói konzultáció mellett.

A HEROS Kőbányán található szervizében teljes körű szerkezeti és karambolos

kárjavitással, ügyintézéssel, műszaki vizsgáztatással, környezetvédelmi

felülvizsgálattal, gumidepóval és klímaszervizzel áll a rendvédelmi és a civil partnerei

rendelkezésére egyaránt.

Fő tevékenységi kör 2910’08 Közútí gépjárműgyártás

Általános stratégiai célok: gépjárműflotta gyártás

különböző felépítmények gyártása magyar és külföldi

piacokra



A projekt tárgya a Heros Zrt. szakmai tevékenységét bemutató 3D animációs videó

elkészítése.

A beszerzés célja a Heros Zrt. által gyártott gépjárművekről készült művészi

fotográfiák, műszaki, szakmai rajzok, műszaki tervek felhasználásával 80-90

másodperces video elkészítése mp4 formátumban.

Az animáció elkészitésével kapcsolatban szükséges meghatározni az egyes

munkafolyamatok időigényét:

1. konzultáció: óra

2. Igényfelmérés: óra

3. időszakos tervbemutatás, kiértékelés alkalom

4. Elkészítési Idő: munkanap

5. Tartalom: másodperc

6. Becsült teljesitési határidő: 40-60 munkanap

Gyártói munka lépései

1. Előkészítés és grafikai munkák

- koncepció kialakítása

- forgatókönyv írása

- 3D modellezés

- narrációs szöveg megírása

- szükséges műszaki rajzok, tervek átadása.

2. Film készítése

- logó animáció készítés

- film animálása

- rendezés, vágás, utómunka

- speciális effektek



3. Narráció és zene

- narrációs hang rendelkezésre állása

- jogdíj

- zene írás

- hang utómunka

Fizetési feltételek meghatározása

• szükséges megadni az ajánlat érvényességi idejét

• a szerződéses összeg utalással történö kifizetése

Elkészült animáció átadása:

adathordozón

Továbbá:

- szükséges meghatározni a vis maiorra vonatkozó feltételeket

- képviseleti jogosultsággal rendelkező személyek kijelölése

- helyszini kapcsolattartó megnevezése


