1. INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC
A) Dades de l’empresa licitadora
-

-

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 19/09/2018
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

-

Denominació social: (...)
Nom comercial: (...)
NIF: (...)
Adreça d’internet (cas de que disposi de pàgina web): (...)
Domicili social (adreça, població i CP): (...)
Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: (...)
Adreça postal (adreça, població i CP): (...)
Tipus d’empresa: (micro, petita, mitjana o gran empresa)2: (...)
Té perfil social (que el seu objectiu principal sigui la integració social i
professional de persones discapacitades o desafavorides): NO/SÍ.
L’empresa (...) NO/SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article
42 del Codi de Comerç. El Grup es denomina (...) i el conformen les entitats
següents: (...)

L’empresa licitadora està participant en el procediment de contractació
juntament amb altres operadors econòmics: NO/Sí.
Si disposa d’algun tipus de certificació o classificació empresarial vigent
relacionada amb l’objecte de contracte, especificar quina: (...)

B) Representants de l’empresa licitadora
-

Representant #1 del licitador, Nom i cognoms: (...)
DNI, NIE: (...)
Telèfon mòbil: (...)
Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: (...)
Tipus d’apoderament (solidari o mancomunat ...): (...)
Document d’apoderament (escriptura, data, notari número de protocol,
vigència): (...)

-

Representant #2 del licitador, Nom i cognoms: (...)
DNI, NIE: (...)
Telèfon mòbil: (...)
Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: (...)
Tipus d’apoderament (solidari o mancomunat ...): (...)
Document d’apoderament (escriptura, data, notari número de protocol,
vigència): (...)

1 L'article 159.4.c de la LCSP estableix que la presentació de l'oferta exigirà la declaració responsable del signatari respecte a ostentar
la representació de la societat que presenta l'oferta; a comptar amb l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la
classificació corresponent; a comptar amb les autoritzacions necessàries per exercir l'activitat; a no estar incurs en prohibició de
contractar alguna; i es pronunciarà sobre l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2.

2 Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no excedeix els 2
milions EUR. Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no
excedeix els 10 milions EUR. Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa, que té menys de 250
treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balanç total anual no excedeix de 43
milions EUR.
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HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

la declaració responsable per prendre part en el procediment ANNEX 1.
DECLARACIÓ RESPONSABLE1
(Aquest annex, complimentat correctament, s’ha d’incloure en el sobre
“A”)

(Si fos el cas d’altres apoderats que signen la proposta posar les mateixes
dades).
-

Delegat del contractista (Nom i cognoms, càrrec o titulació professional, adreça
de correu electrònic i telèfon mòbil)

2. EXPOSO I DEMANO: Que sigui admesa la proposició en el procediment
contractual convocat per l’Ajuntament de Cunit, pel servei de....,
expedient..../2018
3. DECLARO FORMALMENT:
- Tenir plena capacitat d’obrar.
- Actuar en nom propi / Estar autoritzat per actuar en nom d’altri / Tenir
poders suficients per actuar en representació de (...)
- No estar incurs en cap prohibició de contractar de les establertes a l’art.
71 de la LCSP.

-

-

-

No estar inclòs en cap de les circumstàncies d'incompatibilitat previstes a la Llei
25/1983, de 26 de desembre, d'incompatibilitat d'alts càrrecs o la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques. I, concretament respecte de l’Ajuntament de Cunit,
no estar afectat per incompatibilitat derivada de càrrec electiu, ni tenir relació
conjugal o d'anàloga convivència afectiva o ser descendent de càrrec electe o
de personal eventual de designació de l’Ajuntament de Cunit.
Disposar d’una estructura organitzativa suficient per a la prestació del servei
durant tota la vigència del contracte.
Que compta amb la corresponent classificació o que compleix els requisits de
solvència econòmica, financera, tècnica o professional exigits en els plecs.

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de
Seguretat Social.
Complir les condicions establertes legalment per contractar amb
l’Administració.
(Cas que procedeixi) Estar inscrit en el REELIC / ROLECSP i ser vigents
les dades que hi consten.
(Cas que procedeixi) Que, essent una empresa estrangera, se sotmetrà
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre i per totes les
incidències que puguin sorgint en el contracte.
(Cas que procedeixi) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada 3,
està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no
inferior al 2%, o que s’hagi adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes a l’art. 2 del RD 364/2002, de 8 d’abril.
Compromís ferm de complir amb les obligacions, clàusules
administratives i prescripcions tècniques d’aquest contracte davant de
l’Ajuntament de Cunit.
Que consent formalment que l’Ajuntament de Cunit, en tant que
administració adjudicadora, accedeixi als documents justificatius i
autoritza a obtenir-los directament.
Que és cert tot el que ha declarat.

3 RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, TR Llei general drets persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, art 42
(empreses amb més de 50 treballadors)
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-

5. CLÀUSULA ÈTICA. REGLES DE CONDUCTA DELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES DE l’AJUNTAMENT DE CUNIT
Que com a licitador, i en el seu cas, com a contractista-adjudicatari de L’Ajuntament de
Cunit mantindrà en tot moment una conducta èticament exemplar i actuarà de la
següent forma per evitar la qualsevol tipus de corrupció:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
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4. DOCUMENTS QUE ES COMPROMET A APORTAR, CAS DE SER
PROPOSAT COM ADJUDICATARI:
- Document Nacional d'Identitat (o NIE) de qui presenta la proposta.
- Persones jurídiques: Escriptures notarials de constitució de la societat i
d’apoderament suficient per comparèixer i signar proposicions en nom i
interès de la societat, ambdues inscrites en el Registre Mercantil; o acte
fundacional i apoderament inscrit en el registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica de què es tracti; i CIF de l’empresa o
entitat.
- (Cas que procedeixi) Certificat de la inscripció en el Registre Electrònic
d'Empreses Licitadores (REELIC o de l’homòleg estatal) o
o Els documents acreditatius de la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional. La solvència econòmica i financera,
s’acredita mitjançant el volum anual de negocis en l’àmbit a què
es refereix el contracte, per import no inferior a una vegada i mig
al valor anual del contracte, mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o altre registre oficial
que correspongui (art. 87. 3.a) LCSP)
o La solvència tècnica s’acredita mitjançant la relació dels principals
serveis o treballs en els darrers tres anys de característiques
similars als de l’objecte del contracte; amb la indicació del
personal tècnic que es disposa per a l’execució del contracte
(amb indicació de si formen part o no de la plantilla estable de
l’empresa; la descripció de les instal·lacions, la maquinària,
l’equip tècnic de que es disposa per a l’execució del contracte
- (Cas que procedeixi) Document acreditatiu de la classificació
empresarial en el grup, subgrup i categoria indicada al plec administratiu.
- Certificats originals de les acreditacions en les normes ISO o similar.
- Certificació de la inscripció en el Registre sanitari d’indústries i productes
alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i que aquesta està vigent.
- Constitució de garantia definitiva
- El contractista haurà de subscriure o tenir subscrita d’una pòlissa de
responsabilitat civil de pel risc contractual (indústria) i intoxicació
alimentària (producte) no inferior a UN MILIO (1.000.000’-) d’euros.

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
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Localitat, data / Signatura digital del representant legal de l’empresa

