ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/La senyora ............................................................, amb DNI/NIF núm.
..................., que actua en nom i representació pròpia / en nom i representació de
l’empresa ......................................,
DECLARA sota la seva responsabilitat, com a licitador/a del contracte relatiu al servei
de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i
rènting) de la flota de vehicles de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments, dividit en 2 lots, (exp. IT-2019-20092)
QUE: (marqueu amb una x el que correspongui i completeu, si escau, els camps a
omplir)
a) Que, sent una empresa estrangera, se sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa del fur propi.
b) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre
de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives establertes en l’article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril.
c) Que pertany al grup empresarial .....................(nom grup), compost per les
empreses .....................................
d) Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que, estant-hi obligat/ada, disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
f) Que autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin
per procedir, si s'escau, a l’adjudicació del contracte.
g) Que designa el senyor/la senyora ........................................................, amb NIF
…………………… i adreça de correu electrònic ................................................,
per poder consultar les comunicacions i notificacions electròniques.
h) Que declara tenir la capacitat tècnica per poder respondre davant de consultes
sobre homologacions, reformes d’importància i aspectes normatius sobre
vehicles, com a mínim.
i)
Que per a l’execució del contracte es compromet a adscriure els mitjans
personals i materials exigits a l’apartat G4 del quadre de característiques i, per
tant, assenyala:
- Relació de noms i qualificacions I manifesta que té la formació requerida o l’experiència o serveis prestats, o si
s’escau, la corresponent relació entre fabricant i distribuïdor o concessionari,
d’acord amb el que estableixen els diferents apartats de l’apartat G4.2 del
quadre de característiques
j)

Que, en cas d’ésser adjudicatari, disposarà d’una pòlissa d’assegurança que
cobreixi la responsabilitat civil, per una quantia mínima de 600.000 € per
sinistre

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )

Signatura de l’apoderat/ada

