PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
ANUNCI
INICI PROCEDIMENT SELECCIÓ PATROCINADORS
Aprovat per l’òrgan competent d’aquest Patronat l’expedient per a la selecció de
patrocinadors de la 30a edició de la Mitja Marató+10K 2021, organitzada pel Patronat
Municipal d’Esports de Tarragona, i acordat l’inici del procediment de selecció, per mitjà del
present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert
al plec de clàusules general aprovat, l’extracte del qual és el següent:
1.a)
b)
c)

Entitat Adjudicadora:
Organisme: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
Dependència que tramita l'expedient: Departament d’Activitats
Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Departament d’Activitats
2. Adreça: Carrer Riu Siurana, s/n “Anella Mediterrània”
3. Localitat i codi postal: 43006 Tarragona
4. Telèfon: 977 550 299
5. A/e: pme@tarragona.cat
6. Adreça del Perfil de Contractant: https://seu.tarragona.cat/pdc

d)

Número d'Expedient: GE21_PATR01

2.a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objecte del Contracte:
Tipus: Contracte privat
Descripció: PATROCINI de la 30a edició de la Mitja Marató+10K 2021
Divisió per lots i número d’unitats: No
Lloc d’execució: Municipi de Tarragona
Termini d’execució: Novembre de 2021
Admissió de pròrroga: No

3.a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteri d’adjudicació: Preu a l’alça

4.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: En el termini de 10 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el PERFIL DEL CONTRACTANT llevat
que sigui dissabte o festiu, cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14:00 hores.
b) Modalitat de presentació: Al correu electrònic del PMET: pme@tarragona.cat.
La proposta contindrà els annexos publicats al perfil del contractant (Annex 1Declaració responsable, Annex 2-Model de proposta i Annex 3-Notificacions
electròniques).
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos
a comptar des del següent al de l’obertura

5.Obertura d’ofertes:
a) Entitat: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA
Domicili: Carrer Riu Siurana, s/n “Anella Mediterrània”
b) Localitat i codi postal: Tarragona, 43006
c) Data i hora: S’anunciarà al perfil del contractant.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Tarragona, a la data de la signatura electrònica
Ernesto José Alcaine Mur
Secretari delegat del
Patronat Municipal d'Esports de Tarragona

