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ANNEX NÚM. 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SUBMINISTRAMENT DE TARGETES REGAL
AMB FINALITATS PROMOCIONALS.

Primera: Objecte del contracte
Subministrament de targetes regal, de diferents imports nominals d’entre 25€ i 300€,
bescanviables per productes destinades a l’acció de fidelització dels agents venedors.
Segona: Descripció de l’objecte
L’EAJA, amb finalitats promocionals i de potenciació de l’acció comercial, vol oferir als seus
agents venedors la possibilitat d’obtenir unes targetes regal d’imports diversos per a poderlos bescanviar per productes variats en funció de les preferències dels receptors d’aquestes
targetes, vinculant això amb l’assoliment de determinats objectius comercials. És per això
que busca establiments/empreses amb implementació a tot el territori i que ofereixin una
gamma amplia de productes en sectors diversos.
Tercera: Condicions d’execució
3.1 L’adjudicatària emetrà les targetes regal que hauran de complir les següents
especificacions:
3.1.1 La targeta regal podrà ser utilitzada com a mitjà de pagament per efectuar compres en
tots els establiments de l’adjudicatària i en totes les categories següents: alimentació, moda,
basar, tecnologia i electrodomèstics.
3.1.2 El mitjà de pagament ofert ha de permetre realitzar els pagaments ajustats a l’import
de la compra que desitgi l’usuari/a, sense que, en cap cas, impliqui pèrdua d’import o de
valor.
3.1.3 L’import de cada compra realitzada es descomptarà del saldo disponible en aquell
moment, fins que s’esgoti totalment. Així mateix podrà utilitzar-se il·limitadament i l’usuari
podrà realitzar el pagament de la compra total o parcialment, utilitzant la targeta regal com
únic mitjà de pagament, o en combinació amb altres mitjans de pagament.
3.1.4 L’usuari de la targeta regal no podrà bescanviar el saldo disponible en la targeta per
diner en efectiu.
3.1.5 Las targetes regal tindran una validesa mínima de 6 mesos des del moment del
lliurament a l’Entitat.
3.2 El lliurament d’aquest subministrament es farà d’acord amb les condicions i els terminis
que s’especifiquen a continuació:
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3.2.1 La totalitat del lliurament de les targetes sol·licitades, haurà de ser efectuat en el
termini màxim de 10 dies naturals comptadors a partir de la comunicació del nombre de
targetes i els seus imports per part de l’Entitat.
3.2.2 Els lliuraments de la totalitat del material objecte del subministrament s’efectuarà a les
dependències que indiqui l’Entitat, a la ciutat de Barcelona, essent a càrrec de l’adjudicatària
la totalitat de les despeses derivades de l’embalatge així com del transport i dels lliuraments
en el lloc indicat.
3.2.3 En el termini de 5 dies des de les recepcions del subministrament, es procedirà a
verificar les quantitats i l’estat del material i, si s’escau, s’emetrà la corresponent acta
d’acceptació.
En el supòsit que el material rebut no reuneixi les característiques i condicions requerides,
l’Entitat ho comunicarà a l’adjudicatària, la qual, en el termini màxim de 5 dies naturals des
de la notificació d’aquest fet, haurà de lliurar, en les condicions requerides, les unitats que
resultin necessàries per al correcte compliment del contracte. L’incompliment d’aquesta
condició donarà dret a l’Entitat a rebutjar el 100% del subministrament efectuat, deixant el
material rebut a disposició de l’adjudicatària, quedant exempta de l’obligació de pagament, i,
si escau, a recuperar la part del preu satisfet fins aquell moment.
3.2.4 L’adjudicatària haurà de treballar en col·laboració amb l’equip que l’Entitat designi a
aquests efectes, mantenint-lo puntualment i constantment informat.
Quarta: Consultes
Les consultes i informació relativa als plecs que regeixen aquest procediment es poden
adreçar a l’EAJA mitjançant correu electrònic a l’adreça unitatjuridica.eaja@gencat.cat.
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