Ref.: D154-2019/00292

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ LA
IMPRESSIÓ,
ENQUADERNACIÓ
I
SUBMINISTRAMENT
DE
LA
MONOGRAFIA “ORIOL MASPONS. LA FOTOGRAFIA ÚTIL” EN CATALÀ I
CASTELLÀ
1. Objecte del contracte
Contractació de la impressió, enquadernació i subministrament de la monografia ORIOL
MASPONS. LA FOTOGRAFIA ÚTIL, elaborada amb motiu de l'exposició temporal sobre
l'artista, inaugurada al Museu Nacional d'Art de Catalunya el passat mes de juny i
que romandrà oberta fins a principis de gener.
2. Prescripcions tècniques del catàleg
•

Impressió per CPT

•

Mida

21,5 x 26 cm tancada

•

Pàgines

400 pàgines

•

Papers interior

56 pàg en Munken Pure de 130 grs
280 pàg en Artic Matt de 150 grs
64 Pàg en Munken Pure 100 grs

•

Coberta

Curious Collection Matter Desirée Red 135 grs

•

Impressió tripa

4 + 4 tintes

•

Impressió coberta 1 + 0 tintes

•

Vernís reserva

a les fotografíes

•

Enquadernació

Cartoné sistema cantos vistos (cap i peu)
Folrat amb Curious Collection Matter Desirée Red” 135 grs
amb un baix relleu per encolar làmina impressa amb Artic
Matt a 4+ 0
Guardas a 4+0 amb Munken Pure de 130 grs

•

Idiomes

Dues edicions català i castellà
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•

Tiratge

1250 unitats (725 català i 525 castellà)

Observacions:
-

Les cobertes i la làmina (encolada) són diferents en cada edició.

-

La tripa de les dues edicions només hi haurà un canvi de negre.

-

El termini màxim de lliurament dels catàlegs és de 3 setmanes des del
subministrament de tot el material digital per a la impressió.

3. Subministrament
-

Lliurament dels catàlegs en caixes i retractilats per unitat.

-

Els materials emprats per a l'embalatge han d'estar fabricats amb materials
reciclables. En cas d'utilitzar plàstics han de seguir la norma ISO 11469 o
equivalent.

-

Les caixes aniran identificades amb el contingut.

-

El lliurament s’haurà d’efectuar amb el transport, mitjans personals i maquinària
necessària per tal que l’emmagatzematge en el Museu sigui el més àgil i còmode
possible per aquest. Quan superi la quantitat de 30 caixes (o paquets equivalents
en volum) el lliurament s’haurà d’efectuar en palet/s retractilats i amb camió amb
plataforma elevadora.

-

Els catàlegs es lliuraran segons les instruccions del Museu, i el lliurament serà al
magatzem del Museu per la porta de l'edifici del Palau Nacional situada a
l'Avinguda Montanyans, s/n, a l'atenció del Sr. Ferran Pérez, dins l'horari de
recepció de mercaderies de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h.

-

En el moment del lliurament serà indispensable la presentació del corresponent
albarà, en el que es detalli el producte, la seva valoració econòmica i quantitat
lliurada, que haurà de ser signat per la persona que rebi el material.

-

Rebut el material en el Museu, s’efectuarà l’examen i verificació. En cas de no
conformitat, es requerirà l’esmena dels defectes observats.
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4. Condicions específiques
El Museu haurà de donar el vist i plau a les proves prèvies al tiratge, supervisant la seva
execusió “in situ”.
El proveïdor lliurarà, amb suport digital, l’edició final del/s llibre/s (documents finals i
fotografies en alta resolució). Juntament, amb les proves de color i les oxàliques
aprovades i entregades abans de l’impressió.
5. Termini de lliurament
El termini màxim de lliurament dels catàlegs és de 3 setmanes des del subministrament
de tot el material digital per a la impressió.
A nivell informatiu i no vinculant, avancem que el lliurament de tot el material digital per
a la impressió dels catàlegs està previst que es dugui a terme durant la primera setmana
de desembre.
6. Confidencialitat
L’empresa adjudicatària no podrà utilitzar el material, imatges i/o documents que se li
faciliti per part del Museu Nacional d’Art de Catalunya per a cap altra finalitat diferent a
l’execució de l’objecte d’aquest encàrrec ni podrà comunicar-les i/o cedir-les a tercers
sense el consentiment exprés del Museu Nacional.
Tanmateix, l’adjudicatari es compromet a guardar la més estricta confidencialitat de
sobre totes les dades, informacions i documentació a què tingui accés en virtut d’aquesta
contractació.

Barcelona, 11 de novembre de 2019
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