
ANUNCI 
Corporació d’empreses i serveis de Sant Boi, SA. (CORESSA) 

 
El Conseller delegat de CORESSA, Sr. Celso González Durán, en data 12 de maig de 
2010, va aprovar el Plec de clàusules particulars per a la contractació del 
subministrament, per procediment obert, d’un xassís i una caixa compactadora amb 
sistema de càrrega posterior per al servei de neteja viària del municipi de Sant Boi de 
Llobregat.  
 
1. Objecte i pressupost màxim. 
L’objecte d’aquest procediment és la contractació del subministrament d’un xassís i 
una caixa compactadora amb sistema de càrrega posterior per al servei de neteja 
viària del municipi de Sant Boi de Llobregat. 
 
Pressupost màxim:  
LOT NÚM. 1: xassís. 
 

          76.700,00 € (sense IVA) 88.972,00 € (16% IVA inclòs) 
 
LOT NÚM. 2: caixa compactadora amb sistema de càrrega posterior. 
 

          64.000,00 € (sense IVA) 74.240,00 € (16% IVA inclòs) 
 
 
2. Despeses de la convocatòria. 
Les despeses de publicació de la licitació seran per compte de l’adjudicatari. 
 
3. Informació i obtenció de la documentació. 
El Plec de clàusules particulars es podrà obtenir a través de la web www.coressa.cat . 
Per a informació complementària demanar a les oficines de CORESSA, al carrer Pau 
Claris, 14, de Sant Boi de Llobregat, 08830 (Barcelona) durant el mes de maig de 
dilluns a divendres de 8 a 14 hores, i de dilluns a dimecres de 15 a 18 hores, telèfon 
93 652 98 30, persona de contacte Sra. Cristina Montes. 
A partir de l’1 de juny les nostres oficines romandran obertes de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores. 
 
 
4. Presentació i obertura de les proposicions. 
El termini de presentació finalitza el dia 9 de juny de 2010. Les proposicions 
s’hauran de presentar a les oficines de la societat municipal. L’obertura de les 
proposicions es realitzarà a les 12 hores del dia 10 de juny de 2010, a la Sala de 
Reunions de CORESSA. 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 13 de maig de 2010 
 
 
 
 
Celso González Durán 
Conseller delegat 
 
 
 


