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Quadre de condicions - CONTRACTE MENOR
SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'IMPREMTA
AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR D'HIVERN
2019

AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

Quadre de condicions
(contracte menor de subministrament)
1. Descripció:
La Regidoria de Cultura i Festes en el marc de la Festa Major d’Hivern s’encarrega d’editar un
llibret que conté la programació d’actes de tota la setmana i el qual és distribuït a tots els
caps de família del municipi, comerços i equipaments per tal de fer-ne la màxima difusió. A
més a més, també és necessari imprimir personalitzats amb la imatge de la Festa els
següents ítems: els talonaris per a les llotges, els fideus negres i el guarda-roba; els
diplomes que s’entreguen a les noves pubilles i a l’hereu; els tríptics de la xarxa cultural així
com els roll-ups que presideixen els actes més destacats.
Per tot l’anterior, cal contractar els serveis d’una empresa professional del sector amb la
capacitat suficient per assumir tot l’encàrrec amb solvència, eficàcia i rapidesa.
2. Pressupost de licitació 3.630 €, IVA inclòs.
3. Durada del contracte i lloc de lliurament i recepció dels béns:
El material s’entregarà a la dependència municipal que indiqui l’Ajuntament.
L’adjudicatari entregarà un comprovant de recepció del material (albarà) on s’indicarà la
descripció del material i el nombre d’exemplars.
Des del moment en què s’encarrega la comanda i l’Ajuntament entrega els arxius per
imprimir, els terminis màxims de lliurament, comptat en dies laborables són màxim 5 dies.
Els terminis d’entrega podran ser modificats en casos puntuals i justificats, prèvia
comunicació i acord entre les dues parts.
4. Despeses d’entrega:
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Les despeses de lliurament i transport dels béns fins el lloc convingut són a càrrec exclusiu
del contractista.
5. Característiques dels béns a subministrar:
REVISTA
Mida final 12 x 16,5 cm.
De 28 pàgines, portada inclosa.
Impressió a 4+4 tintes i vernís brillant.
Paper estucat brillant de 135 g.
Enquadernació grapada.
24.000 unitats
ROLL-UP
Mida 100 cm. Impressió lona a color. Canvi de gràfica en Roll-up del client
1 unitat
TIQUETS FIDEUA
Mida 16 x 5 cm. Impressió a 4+0 tintes
Paper offset blanc de 90 g.
Amb taladro i 2 numeradors, grapats en jocs de 50 fulls.
1.000 unitats (20 blocs de 50)
TIQUETS LLOTGES
Mida 19x9 cm. Impressió a 4+0 tintes
Estucat mat de 250 g.
Amb taladros en T i cosit.
250 unitats (5 talonaris de 50 tiquets)
TRIPTICS XARXA
Mida oberta DIN A4. Mida final 10x21 cm.
Impressió a 4+4 tintes. Paper offset blanc de 90 g.
Plegat tríptic.
3.000 unitas
DIPLOMES
Mida DIN A3. Impressió a 4+0 tintes (digital)
Cartulina Color Copy de 250 g.
10 unitats
TIQUETS GUARDA-ROBA
mida 13,5 x 6 cm
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Impressió a 4+0 tintes
offset blanc de 100 g.
taladrat, numerats, amb forat,
2 taladros i 2 numeradors.
Grapats en bloc de 50 unitats.
6. Condicions d’execució:
L’Ajuntament lliurarà l’original en format pdf a través d’FTP, mail o sistema similar
d’enviament d’arxius a la impremta.
L’adjudicatari entregarà el material amb un embalatge adequat per garantir que el producte
arribi en òptimes condicions.
El cost del transport serà a càrrec de l’adjudicatari.
7. Termini de garantia dels béns subministrats: Igual a la durada del contracte
8. Criteri de valoració de les ofertes: únic (preu més baix). En el cas que l’empresari no
millori el pressupost de licitació, la seva oferta serà puntuada amb 0 punts.
9.

Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les
ofertes: aplicació de l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

10. Règim jurídic del contracte: el previst en aquest quadre de condicions, l’oferta
adjudicatària i expressament en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en
les disposicions que la desenvolupen.

Coordinador Àrea
F_GRPFIRMA_GRUP_TECNICS
Serveis a la
Persona
Miquel Angel
Gomez Doblado
(Decret núm
633/2016 de
15/02/2016)
19-12-2018 12:14

Vist i plau,
Regidora delegada
F_GRPFIRMA_GRUP_REGIDORS
de Manteniment de
la Ciutat i Cultura
Maria José
Rodriguez Andrades
(Decret núm
1213/2018 de
09/03/2018)
19-12-2018 14:11
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