DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE S’ANNEXA AL IDENTIFICAR OFERTA
En/Na……..amb DNI núm. .... en nom propi, o en representació de l’empresa...., amb
domicili social a ....(POBLACIÓ) .... carrer ....., CP ......, Codi/Número d’Identificació
Fiscal...., adreça electrònica ......, i telèfon/mòbil.....
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que la persona física o jurídica que presenta aquesta oferta compleix les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració d’acord amb la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa no forma part cap de
les persones a qui es refereix la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitat dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.
3.- Que ni la persona física que efectua l’oferta ni la persona jurídica que represento, ni
cap dels membres dels seus òrgans de govern i administració, estan incursos en cap de
les prohibicions de contractar, regulades a l’article 71.3 de la Llei de contractes del sector
públic.
4.- Que la persona física que efectua l’oferta en nom propi o la persona jurídica que
represento està facultada per a contractar amb l’Ajuntament de Tarragona, ja que
disposa de les condicions d’aptitud i capacitat per contractar amb el Sector Públic
previstes a la Llei de contractes del sector públic.
5.- Que es compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel
que fa referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.
6.- Que la persona física que presenta l’oferta en nom propi o la persona jurídica que
represento es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i socials, amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
7.- Que la persona física o jurídica que represento □té □no té la consideració de PIME.
8.- Que la persona física o jurídica que ofereix els treballs segons pressupost adjunt NO
ha subscrit més contractes amb l’Ajuntament de Tarragona amb el mateix
contingut que, individualment o en el seu conjunt, superin el límit del contracte
menor segons la Llei de Contractes del Sector Públic.
I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de referència de l’Excm.
Ajuntament de Tarragona, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat i amb
el segell d’aquesta empresa, a ...., .... de/d’ ..... de 20....
(segell i signatura)

