ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE L’ARTICLE 146.1 DEL TRLCSP,
SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER CONTRACTAR I ALTRES
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
URL: www.grupsagessa.cat (pestanya perfil del contractant)
Identificador: EPEL 9/2017
Nom: Licitació del contracte d’execució EXPEDIENT EPEL 9/2017 contracte de
subministrament i instal·lació de l’equipament de mobiliari general per a
l’adequació de la Residencia del complex Assistencial de la Santa Creu.
Nom: __________________________________________________________________
Correu electrònic: ________________________________________________________
DECLARACIONS

EPELHOSPITAL I LLARS DE LA SANT CREU- CIF Q 4300275G

Declaració responsable en haver previst el plec de condicions la substitució inicial
de la documentació acreditativa dels requisits previs per la presentació d’aquesta
declaració:
-

Que està facultat/ada per contractar amb el sector públic, ja que té la capacitat
d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies
de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa
del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.

-

Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

-

Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

-

Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.

-

Que la presentació de l’oferta implica l’acceptació incondicionada, sense excepció ni
reserva, així com el coneixement i acceptació de totes les condicions assenyalades
en la documentació contractual. De forma específica, declara conèixer i acceptar la
documentació contractual especificada a la clàusula 7 del plec de bases que
regeixen aquesta licitació.

-

Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte.
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-

Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és
l’assenyalada a l’ANNEX 2.

-

Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes, si
s’escau.

-

Que comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i/o
personals requerits en aquest contracte.

DADES DE L’ENTITAT LICITADORA
CIF: ___________________________________________________________________
NOM: __________________________________________________________________
DADES DEL DECLARANT
NIF: ___________________________________________________________________
NOM: __________________________________________________________________
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb
la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
Que actuant en nom i representació de l’entitat licitadora, de la qual actua en qualitat
de_______________ (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o
mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de __________ (lloc),
senyor_____, en data_______________ i número de protocol_____________ declara la
present sota la seva responsabilitat.
Data de la declaració: _____________________________________________________

(signatura del legal representant i segell de l’empresa)
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