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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- [03.02] Cap de secció de Compres de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 08/09/2021 17:17

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2998970 205PB-03FS0-5603R 53ED1FBDA1F95054A341D92D769138D163934BEE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d'Obres i Serveis
03.- Anunci Perfil

ANUNCI
De Ajuntament de Tarragona pel qual es fa pública la consulta preliminar de mercat
pel disseny del nou servei de recollida de residus urbans, neteja viària i platges, i
gestió de la deixalleria de Tarragona (Exp. 82/21 G629)
-1 Entitat
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Número d’identificació: 4314820002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació, d'Obres i Serveis
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Local
e) Número d'expedient: 82/21 G629
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: Plaça de la Font 1
c) Localitat i codi postal: Tarragona CP: 43003.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977296100.
f) Adreça electrònica: contractacio@tarragona.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=Tarragona&idCap=12918472&ambit=&

-3 Objecte de la consulta
a) Descripció de l'objecte: Consulta preliminar de mercat pel disseny del nou servei de
recollida de residus urbans, neteja viària i platges, i gestió de la deixalleria de
Tarragona en els termes establerts en el decret d’aprovació que consta publicat al
perfil
d) Lloc d'execució: Tarragona

-4 Presentació
a) Data límit de presentació: 30 de setembre 2021.
b) Presentació: la presentació es farà electrònicament enviant la documentació al
següent correu electrònic: contractacio@tarragona.cat
Tarragona, a la data de la signatura electrònica

L’instructor de l’expedient

SIGNAT
08/09/2021 17:17

