
EXPT.  NÚM.  3740/2019.-  MEMÒRIA  I  CONDICIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA 
SELECCIÓ DE LA IMPREMTA QUE EDITARÀ EL LLIBRE DE LA FIRA D'AGOST 
DE XÀTIVA DURANT DOS ANY AMB LA POSSIBILITAT DE PRORROGAR DOS 
ANYS MÉS.

1.- OBJECTE.

L'objecte del contracte és el  d'encarregar la confecció tipogràfica de la publicació 
municipal denominada "Llibre de la Fira d'Agost" que anualment edita I'Ajuntament 
de Xàtiva, amb motiu de la seua tradicional Fira d'Agost, la gestió de la publicitat  
comercial gràfica continguda a la mateixa i la seua posterior distribució al públic.

L'Ajuntament es reserva la facultat de canviar el títol de la publicació comunicant-ho 
oportunament a l'empresa editora.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PUBLICACIÓ.

Les  característiques  mínimes  del  Llibre  de  la  Fira  d'Agost  2019,  2020  amb 
possibilitat de prorrogar per 2021 i 2022 seran les següents:

- Dimensions: 297 cm x 210 cm. DIN A4.
- Número de pàgines: de 130 a180.
- Portada: De cartolina, tapa dura o a determinar la qualitat depenent del disseny.
- Paper:Couxé o a determinar.
-  Fotografies:  En  blanc  i  negre  i  a  color  en  tots  els  capítols  del  llibre  (és  pot 
determinar el número aproximadament) 
- Contingut: El contingut del Llibre, així com la portada serà d'exclusiva competència 
dE I'Ajuntament  que facilitarà els originals a l'empresa encarregada.
- Tiratge: EI número d'exemplars serà de 1.000.

No obstant, es deixa lliure a cadascuna de les impremtes que  concórreguen a la 
selecció, millorar les anteriors característiques com consideren mes escaient.
Podrà acceptar-se, i així haurà de fer-se constar en les propostes que es presenten,
per les característiques especials d'aquest tipus de treballs, qualsevol modificat que
millore  les  de  les  darreres  edicions d'aquesta  publicació  en  el  contingut  literari  i 
fotogràfic. 

3.- CONTINGUT DE LA SELECCIÓ.

L'Ajuntament de Xàtiva concedirà a l'empresa que siga seleccionada, I'exclusiva de 
l'edició  del  Llibre  de  Fira,  que  inclourà  la  gestió  de  la  publicitat  comercial  que 
continga i la distribució posterior de la publicació.

El percentatge de pàgines de publicitat, no excedirà més enllà d'1/3 del paginat total  
del llibre. No es podrà incloure publicitat en la contraportada ni en els interiors de la 
portada i contraportada.
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El  producte  de  venda  dels  llibres  editats,  més  els  ingressos  procedents  de  la 
publicitat, sota la gestió de l'empresa editora, constituirà la seua retribució, com a 
contraprestació del seu treball.

Els  coordinadors  i/o  els  dissenyadors  dels  continguts  els  dessignarà  l'empresa, 
d'acord amb l'ajuntament. El disseny i maquetació interior hauran de guardar sintonia 
amb l'obra reproduïda en la portada, que serà el cartell anunciador que, previament,  
subministrarà, al seu càrrec, l'Ajuntament. 

La remuneració del/la Coordinador/a,  serà de compte de la impremta editora, no 
inferior mai a 1.000,00€. La remuneració d'il.lustradors-dissenyadors serà de compte 
de  la  impremta,  podent  dessignar  dissenyadors  o  ill.ustradors  de  plantilla  de 
l'adjudicatària o externs, estipulant de mutu acord la retribució a rebre. 

L'empresa seleccionada garantirà la remuneració del Coordinadors del llibre, havent 
de fer-se efectiva immediatament després de publicat el Ilibre, que haurà de lliurar-se 
a l'Ajuntament dins del termini i forma establerts.

L'Ajuntament haurà de rebre, gratuítament, 300 exemplars del Ilibre amb antelació a 
la seua posada a la venda lliure.

4.- LLIURAMENT DEL TREBALL.

La publicació objecte del present contracte, haurà d'estar acabada i disposada per a 
la  seua  venda  al  públic,  i  per  tant  entregat  un  número  de  300  exemplars  a 
l'Ajuntament, el dia 31 de juliol del 2019.

5.- PRESSUPOST  I TIPUS DE CONTRACTE

Tipus de contracte: Serveis 
Procediment de contractació: Obert Sumari
Tipus de Tramitació: Ordinària
Valor estimat del contracte: 28.400,00 € + IVA (2 anys + 2 anys pròrroga)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 14.200,00 € 
IVA%: 2.982,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 17.182,00 €

El  pressupost  serà  de  7.100,00  €,  més  IVA,  1.491,00  €,  total  8.591,00  €  per 
cadascun dels anys:

Any 2019: 8.591,00 €
Any 2020: 8.591,00 €

Pròrroga: Any 2021: 8.591,00 €
Any 2022: 8.591,00 €
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6.- MILLORES A VALORAR:

- Preu de venda al públic. Partint del preu de venda al públic del 2015, per import de 
10 euros, s'atorgarà un punt per cada euro de minoració en el preu final PVP del  
Ilibre de la Fira d'Agost, fins un máxim de                                           5 punts

- Impresió del suplement "Quadern de Xàtiva nº x", amb unes dimensions de 20cm x 
27'5cm, publicació de 100 pàgines aproximadament, Relligat, Rústica i Impresió a 
color,  que es vendrà conjuntament amb el llibre de la Fira d'Agost  2019, fins un 
màxim de                                                                                                           5 punts

-  Edició  de  50 exemplars  del  Llibre  de Fira  per  a  l'Excm.  Ajuntament  de  Xàtiva 
enquadernats amb tapa dura, sense contingut publicitari                                 5 punts 

- Tiratge: es puntuarà fins a 1 punt més per cada 100 exemplars del Llibre de Fira 
enquadernats amb tapa dura, fins un màxim                                                     5 punts

- Per la realització de programes de butxaca, es puntuarà fins a 1 punt per cada 
1.000 exemplars, fins un máxim de                                                                    5 punts

Cap empresa podrà obtindre mes de 25 punts en la valoració de les millores i, en cas 
d'empat, es valorarà per la Taula de Contractació qualsevol altra millora oferida fora 
de les anteriors.

Antoni Martínez Mollà
Coordinado de Fira

Document signat digitalment
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