PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL
SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DE 15.630 CARPETES PER ALS
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (CENTRES PROPIS I
CENTRES ADSCRITS) PER AL CURS ACADÈMIC 2022/2023 (Exp. UdG2022-0003)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
-

Impressió i lliurament de 12.805 unitats de la carpeta de l’estudiant 20222023 fins a 2 de setembre de 2022:
model general (segons aquestes característiques tècniques) i lliurament als
centres segons detall que s’especifica a l’apartat D del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives.
- Impressió i lliurament de 2.825 unitats de la carpeta de l’estudiant 2021-2022
fins a 2 de setembre de 2022:
model centres adscrits, diferenciat segons logotips de cada centre (segons
aquestes característiques tècniques) i lliurament als centres segons detall
que s’especifica a l’apartat D del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.

Disseny especificat segons el Servei de Publicacions de la UdG.
Un model d’interior i 7 d’exteriors (1 model general + 6 model centres adscrits)
Ripejat a càrrec del contractant.
Format acabat: 260 x 350 mm. Comprovar mides segons model adjunt 2021-2022
(hi poden haver diferents interpretacions de les sangs i dels acabats, per evitarles adjuntem model 2021-2022).
FORRO
- Mida: 570 x 380 mm. (540x 350)
- Suport: estucat brillant de 135 gr.
- Impressió: 4+0 tintes
- Plastificat (P.P. brillo 2/c.)
GUARDA
- Mida: 530 x 340 mm.
- Suport: estucat brillant de 135 gr.
- Impressió: 4+0 tintes
- Plastificat (P.P. brillo 2/c.)
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SEPARADORS
- Mida: 490 x 335 mm.
- Quantitat: 3 plecs (plegat, 6 separadors)
- Suport: Paper Kraft de 190 gr. (color marró)
- Encunyat i alçat
- Manipulat i encaixat amb goma negra de 43 cm. amb acabat de plàstic i barra
reforçada interior i “rematxes”.
Tots el ports inclosos.
REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT:
Sobre el cartró
Totalment lliure de clor (TFC) i sense blanquejants òptics
Cartró 100% reciclat, fabricat amb fibres procedents de paper post consum o
amb fibres verges amb certificació FSC o PEFC.
Sobre les tintes
Les tintes bàsiques hauran de complir les següents característiques:
-

No contenen metalls pesants
No donen emissions de components orgànics volàtils
No inflamables
Resistents al calor
Tenen excel·lent adhesió a la superfície d'impressió
No desprèn olors un cop imprès

Sobre el plastificat
Es prioritzarà la llarga vida del producte, per la qual cosa es fa necessari el
recobriment amb film plàstic. En cap cas s’utilitzarà PVC.
Sobre l’embalatge
La distribució requerirà el mínim embalatge possible, mono material, sense
retractilat individual.
Responsable
tècnic
a
contactar:
Sra.
anna.cabanyas@udg.edu telèfon 972 41 80 99
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