Declaració responsable en relació amb el contracte “.....................................”
En/na ..........................................., amb el DNI .................., en nom i representació de
....................................amb
NIF.............................i
domiciliat
a
.............................................................. declaro sota la meva responsabilitat que
l’empresa licitadora (persona física o jurídica):


Que té capacitat d’obrar i no es troba incurs/a en cap causa legal de prohibició de
contractar amb l’Administració de les previstes a l'art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic



Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents i que autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès



Que es troba al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.



Que disposa dels requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a exercir
l’activitat objecte d’aquest contracte.



Que l’adreça/es de correu electrònic i el núm. de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són:
o
o

..............................
..............................



Que autoritzo a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 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.



Que en relació a les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte,
l’empresa s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals i la resta de
normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, en relació amb les
dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d'aquest contracte.



Que en el cas de el contracte impliqui contacte habitual amb menors, d’acord amb
l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, declara que el personal adscrit a l’execució del
contracte no ha estat condemnar pet sentència ferma per algun delicte contra la llibertat
i la indemnitat sexual; i que l’empresa acreditarà dita circumstància mitjançant
l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

Només per a persones jurídiques:


Que està degudament constituïda i inscrita en el registre oficial corresponent.



Que, com a representant de l’empresa licitadora, ostenta les facultats de representació
suficients i vigents.
Signatura:

........................................., a ....... de ........................ de 20......
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