Eulàlia Santiago, directora de Comunicació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en
relació a la correcció d’unes errades i als aclariments d’unes especificacions tècniques del Plec
de Prescripcions Tècniques que serveix de base al PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT I TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI D’IMPRESSIÓ DE LES PUBLICACIONS MUNICIPALS PER A DOS ANYS (EXP.
2019/9087/1408).

INFORMO
Que en l’ANNEX I del Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació referida hi consten
unes errades materials relatives a especificacions tècniques de diversos elements d’impressió
que es relacionen a continuació:
11.2. Ajuntament Informa a 1+0 tintes.
Número d'impresos Ajuntament Informa a pressupostar: 2 d’un màxim de 6.000 i 2 d’un màxim
de 18.000 exemplars.
Format: DIN A4
Tintes: 1+0
Paper: reciclat de 90 gr.
PREUS UNITARIS:
11.1 Tirada de màxim 6.000 exemplars: 0,050 € (IVA exclòs)
11.2 Tirada de màxim 18.000 exemplars: 0,0033 € (IVA exclòs)
Hi ha un error material en el preu unitari del punt 11.2: on diu 0,0033 € (IVA exclòs) ha de dir
0,033 € (IVA exclòs).
18.1. Festa Major de Can Vidalet:
Format: quadríptic, obert 39,7x21cm, tancat 18,85x21 cm
Tintes: 4 + 4 tintes
Paper: brillant de 135 gr., ecològic
Manipulat: plegat en finestra
Tiratge: 5.000 exemplars
PREUS UNITARIS:
0,097 € (IVA exclòs)
Hi ha un error material en la mida del punt 18.1: on diu quadríptic, obert 39,7x21cm, tancat
18,85x21 cm ha de dir quadríptic obert 39,7x21cm i tancat 10x21cm.
20.7. Programa de mà per a visitants de Can Tinturé en català i 20.8. Programa de mà per
a visitants de Can Tinturé en castellà:
Quadríptic, format DINA4, tancat 10x21 cm, 4+4 tintes, paper estucat mate de 135 gr. Tirada de
1.000 exemplars cada 2 anys. Primera impressió: any 2020.
PREUS UNITARIS:
0,400 € (IVA exclòs)

Hi ha un error material en la mida del punts 20.7 i 20.8: on diu format DINA4 ha de dir mida
obert 40x21 cm.
20.17. Programa de mà d’activitats monogràfiques als Museus d’Esplugues:
Flyer de format 10x21cm, a dues cares, 4+4 tintes, paper estucat mate de 120 gr. Tirada de
500 exemplars cada 2 anys. Impressió els anys 2020 i 2022
PREUS UNITARIS:
0,175 € (IVA exclòs)
Hi ha un error material en el gramatge del punt 20.17: on diu 120 gr. ha de dir 90 gr.
20.18. Programa de mà ‘Bases de la Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós’:
Tríptic, format DINA4, tancat 10x21 cm, 4+4 tintes, paper estucat mate de 135 gr. Tirada de
300 exemplars cada 2 anys. Primera impressió: any 2020.
PREUS UNITARIS:
1,920 € (IVA exclòs)
Hi ha un error material en la mida de l’element 20.18: on diu 10x21cm ha de dir 20x20 cm.
La qual cosa es fa constar en l’expedient administratiu i a efectes de tercers.
Esplugues, 9 d’octubre de 2019

Eulalia Santiago Bayona DNI Santiago
46119897K (TCAT)
Eulàlia
Directora de Comunicació

Firmado digitalmente por Eulalia
Santiago Bayona - DNI 46119897K (TCAT)
Fecha: 2019.10.09 13:52:55 +02'00'

