PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ALS SERVEIS DE D’IMPRESSIÓ EN
ÒFSET DE QUATRE NÚMEROS DE LA REVISTA “APUNTS D’EDUCACIÓ FÍSICA I
ESPORTS” (Exp. SE 02/19)

1. Prestacions del contracte
REVISTA TRIMESTRAL “APUNTS D’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS”
Tiratge
Mida
Paper

600 exemplars versió català/anglès i 900 exemplars castellà/anglès.
21 x 27,5 cm tancat, 42 x 27,5 cm obert
Interior: estucat semimat dues cares de 115g/m2;
Coberta cartolina gràfica una cara de 250g/m2.
Interior 1+1+vernís dues cares, coberta 4+0 plastificat brillant.

Impressió
Pressupost

El preu total previst per a l’execució del contracte és de 23.000,00 €, IVA
exclòs (4%)

Termini de lliurament

El termini d’execució serà de 15 dies naturals a partir de la conformitat de
les proves d’impremta de cada número.

Són 4 números, un per trimestre, de cada numero s’imprimeixen un tiratge total de 1500 revistes
(dues versions 600 ex. en català/anglès, 900 ex. en castellà/anglès)
Els 4 números de la revista sumen 576 pàgs. per versió, 1152 pàgs. les dues versions
El paper ha de disposar d’una certificació Forest Stewardship Council (FSC).
En qualsevol moment l’EADOP lliura l’original a l’empresa adjudicatària. Aquesta lliura unes proves
d’imposició (plòters) i unes proves en color de la coberta a l’EADOP als dos dies hàbils del
lliurament de les arts finals. L’Entitat dóna conformitat a aquestes proves i a partir d’aquest moment
comença a computar el termini de lliurament del producte.
Lliurament: El producte acabat s’haurà de lliurar a 4 adreces de Barcelona i una de Lleida, encaixat
i separat i etiquetat per versions

2. Abonament parcial
L’abonament del preu d’aquest contracte és realitzarà parcialment, per cada número, un cop lliurat
i prèvia conformitat per part de l’EADOP.
Signat electrònicament a Barcelona,

CPISR-1 C
Lluís Prat
Francisco
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