PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
IMPRESSIÓ I SUBMINISTRAMENT DE “L’INFORMATIU”, PUBLICACIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI

Primera.- Objecte del contracte
1.- És objecte del contracte la impressió i subministrament de 14 números del “L’informatiu”,
publicació de l’Ajuntament de Sant Celoni (8 butlletins de 16 pàgines i 6 de 20 pàgines). La durada
del contracte s’estableix en 2 anys a comptar des de l’endemà de la signatura del document de
formalització del contracte administratiu, essent prorrogable per 2 anualitats més, prèvia
conformitat d’ambdues parts.
El preu s’estableix en:



Butlletí de 16 pàgines: 2.580 €, IVA no inclòs, amb una tirada de 8.000 exemplars
Butlletí de 20 pàgines: 3.470 €, IVA no inclòs, amb una tirada de 8.000 exemplars

2.- És obligació del contractista la impressió i manipulat de cadascun dels números de
“L’informatiu” i lliurar-los a l’Ajuntament de Sant Celoni en les condicions que s’estableix en aquest
plec.

Segona.- Característiques tècniques de cada número
1.- Cada número respondrà a les característiques tècniques següents:










Exemplars: 8.000
Tintes: 4 + 4
Format:
Obert: 594 x 420 mm (A2)
Plegat: 210 x 297 mm (A4)
Presentació: Grapat i plegat en Din-A3 i replegat en Din-A4
Suport: Paper tipus reciclat estucat mate de 70 grams/m2
Escalat de pàgines:
16 pàgines (4 fulls Din-A2)
20 pàgines (5 fulls Din-A2)
Qualitat del paper:
90% mínim de fibres post-consum reciclades
Procés de blanquejat totalment lliure de clor (TCF)
Grau de blancor >=70 segons ISO 2470
Durabilibat superior a 100 anys segons ISO 5360 o la norma alemanya DIN 6738
Qualitat de la tinta: Tintes lliures de dissolvents orgànics i metalls pesants

Tercera.- Terminis
1.- La informació, un cop elaborada i maquetada per l’Ajuntament de Sant Celoni, es lliurarà a
impremta en suport digital format PDF alta resolució.
2.- L’Ajuntament de Sant Celoni lliurarà els arxius a través de FTP.
3.- La impremta farà arribar una prova a l’Ajuntament de Sant Celoni abans de la impressió.
4.- La publicació es lliurarà a l’Ajuntament de Sant Celoni en un termini màxim de 4 dies hàbils a
partir de l’enviament dels arxius, a l’adreça que s’indiqui.

Quarta.- Pressupost del contracte
1.- El preu s’estableix en:



Butlletí de 16 pàgines: 2.580 €, IVA no inclòs, amb una tirada de 8.000 exemplars
Butlletí de 20 pàgines: 3.470 €, IVA no inclòs, amb una tirada de 8.000 exemplars

Es preveu l’edició anual de 4 butlletins de 16 pàgines i 3 de 20 pàgines.
Import de licitació: 41.460 €, IVA no inclòs preu del subministrament pels dos anys del contracte
Valor estimat del contracte: 82.920 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 2 anys de contracte més
les eventuals pròrrogues)
2.- Es facturarà per cada un dels números en funció de les pàgines que aquest tingui i d’acord amb
el preu que ofereixi el licitador en la seva oferta.
3.- En cas d’utilitzar-se fotolits, s’entén que el cost de la seva elaboració està inclòs en el preu
unitari per pàgina expressat, sense que en cap cas es pugui facturar cap sobre preu per aquest
concepte.
4.- L’enviament de la prova d’impressió i el transport està inclòs.

Teresa Pou i Busquet
Coordinadora de Comunicació

Sant Celoni, març de 2016

