
 

 

 

 

ANUNCI DE TECSAL,S.A. pel qual es fa pública la licitació DE SERVEI DE 

RENTING D’ UN CAMIÓ GRUA PER ALS SERVEIS DE JARDINERIA DE 

TECSAL,S.A. 

 

1) Entitat adjudicadora 

 

a. Organisme: Tecsal,S.A. 

b. Dependència que tramita l’ expedient: Departament d’ Administració 

c. Tipus de poder adjudicador: poder adjudicador no administració 

pública (PANAP) 

 

2) Obtenció de la documentació i informació 

 

a. Entitat: Tecsal,S.A. 

b. Domicili: Progrés 10-12 

c. Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, CP 08940 

d. Telèfon: 93 474 34 50 

e. Adreça electrònica: tecsalsa@tecsalsa.cat 

f. Adreça d’ internet del perfil de contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/92664544/customProf  

 

3) Objecte del contracte 

 

a. Descripció de l’ objecte: contractació del servei de renting d’ un camió 

grua per als serveis de jardineria de Tecsal,S.A. 

b. Admissió de pròrroga: NO 

c. Divisió de lots: NO 

d. Durada: el contracte tindrà una durada de 4 anys (48 mesos) a partir 

del dia que s’ estableixi a l’ acord d’ adjudicació 
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e. Codis CPV: 

i. 34000000-7                   Equips de transport i productes auxiliars  

 

4) Tramitació i procediment 

 

a. Tipus d’ expedient: serveis 

b. Tramitació: ordinària 

c. Procediment: obert  

d. S’ aplica un acord: NO 

e. S’ aplica una subhasta electrònica: NO 

 

5) Preu del contracte: és de 70.560 € més IVA 

 

6) Admissió de variants: NO 

 

7) Garanties 

 

a. Provisional: NO 

b. Definitiva: NO 

 

8) Requisits específics del contractista 

 

a. Solvència: Clàusules 11 i 12 de l’ apartat II del PCAP 

 

9) Criteris d’ adjudicació 

 

Clàusula 13 del PCAP: DOS SOBRES al millor preu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10) Presentació de les ofertes 

 

a. Data límit de presentació: a les 14:00h del dia 14/03/2022 

 

b. Presentació de les ofertes: les ofertes aniran adreçades a les oficines 

que Tecsal,S.A. té al carrer Progrés, 10-12 (08940) de Cornellà de 

Llobregat. 

 

11) Obertura de proposicions: 

 

a. Entitat: Tecsal,S.A. 

b. Lloc: C/ Progrés, 10-12 (08940) de Cornellà de Llobregat 

 

 

 

 

 


