ANUNCI RELATIU AL PATROCINI DELS JOCS MEDITERRANIS
TARRAGONA 2018 MITJANÇANT L’APORTACIÓ D’UNITATS DE CATERING
NECESSÀRIES PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT

Una de les formes de participació de tercers en l'esdeveniment d'excepcional interès públic
Jocs del Mediterrani de 2018 és a través del patrocini, el qual es pot realitzar mitjançant
aportació econòmica i/o de productes i serveis.
En l'actualitat, la Fundació Tarragona 2017 ("Fundació") està interessada a subscriure un
contracte de patrocini en el qual l'aportació del patrocinador consisteixi en la posada a
disposició gratuïta, en favor de la Fundació, de les unitats de càtering requerides per
l’organització de l’esdeveniment, així com de l’operació logística de distribució de les
esmentades unitats. Com a aportació mínima, es requerirà la posada a disposició de 6.000
unitats de càtering (que es destinaran a esportistes, jutges, àrbitres i demés col·lectius
implicats en l’organització dels Jocs) i la distribució gratuïta de les esmentades unitats.
Els menús dels esmentats càterings hauran d’ésser adequats a les necessitats d’alimentació
d’esportistes d’elit. Així mateix, hauran de dissenyar-se prenent en consideració les possibles
al·lèrgies alimentàries i el respecte als preceptes religiosos de les diferents comunitats
participants a l’esdeveniment.
Com a contraprestació a l'aportació en espècies referida en el paràgraf anterior, el
patrocinador ostentaria la condició de "Proveïdor Oficial de serveis de càtering dels
JJMM2018 ", tindria presència a la web de la Fundació i en actius locals a determinar en
funció del valor de l’aportació realitzada i, així mateix, tindria la possibilitat d’ubicar els
següents punts de distribució i venda de productes en instal·lacions dels XVIII Jocs
Mediterranis:
1)

Com a màxim, set (7) punts de distribució i venda de menjar ràpid i begudes i una (1)
zona de “foodtrucks” a l’Anella Mediterrània, del 22 de juny a l’1 de juliol i en funció del
calendari i horaris de les competicions que se celebraran en l’esmentat recinte.

2) Com a màxim, dos (2) punts de distribució i venda de menjar ràpid i begudes al Camp
de Mart, seu de la competició de Basquet 3x3, del 27 al 29 de juny.
3) Com a màxim, un (1) punt de distribució i venda de menjar ràpid i begudes a la
instal·lació seu de volei platja, del 28 al 30 de juny.
S’acompanya com a Annex I calendari de les competicions esportives que formen part del
programa dels Jocs.
L’ús dels punts de distribució i venda esmentats haurà de complir les condicions següents:
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-

El patrocinador haurà de respectar les següents exclusives compromeses per part de
la Fundació en virtut de contractes de patrocini: amb el Grup Damm per a les
categories cervesa amb alcohol, cervesa sense alcohol i aigua embotellada; amb el
grup Borges per a les categories fruits secs, olis i vinagres; i amb el grup Coca-Cola
per a les categories begudes refrescants, isotòniques i energètiques.

-

La Fundació cedirà gratuïtament els espais relacionats més amunt, i el patrocinador
haurà de fer-se càrrec dels restants costos derivats de la implantació dels esmentats
punts de distribució i venda (amb excepció de les despeses de subministrament
d’aigua i electricitat, que aniran a càrrec de la Fundació).

-

L’ús dels espais esmentats per part del patrocinador haurà de realitzar-se amb estricte
compliment de la normativa de l’Ajuntament de Tarragona reguladora de la seva
utilització i de la restant normativa sectorial que resulti d’aplicació.

-

Els preus dels aliments i begudes que es venguin als espais referits hauran de ser
pactats prèviament amb la Fundació.

Addicionalment, el patrocinador haurà de gestionar la venda de productes de S.A. Damm
(Soci Oficial dels XVIII Jocs Mediterranis) a l’stand que aquesta ubicarà a l’Anella
Mediterrània. Dita gestió es realitzarà en les condicions que S.A. Damm i el patrocinador
pactin.
CONTINGUT DE L'OFERTA, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ
Les empreses interessades en la celebració del contracte de patrocini referit en el present
anunci hauran de presentar la seva oferta abans del proper 4 de juny a les 14:00 hores
mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça: tarragona2018@tarragona2018.cat
Aquesta oferta ha de contenir:
-

Nombre d’unitats de càtering que seran ofertes gratuïtament a la Fundació i valor
econòmic de cadascuna de les referides unitats.

-

Valoració econòmica de les operacions de distribució de les unitats de càtering
referides que s’executaran gratuïtament en favor de la Fundació.

-

Proposta de menú diari dels càterings oferts, en la que haurà de detallar-se quin serà
el seu contingut cada dia.
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VALORACIÓ DE LES OFERTES
En cas de recepció de diverses ofertes, la Fundació les valorarà tenint en compte els següents
criteris:
-

Major valor de les unitats de càtering i operacions de distribució ofertades.
Varietat del contingut dels càterings proposats
Capacitat de distribució diària a les diferents seus de l’esdeveniment
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