ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a .....................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de la persona física/jurídica ...................................................................................., amb
NIF núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del servei
de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i
locals al nucli antic d’Olot..
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (En cas d’unió temporal d’empeses
(UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les empreses que hi
formen part)
Que l’empresa licitadora que representa: (INDIQUEU AMB UN SENYAL EL QUE
PROCEDEIX)

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
Que està en possessió de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat
Que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
establertes a l’article 71 de la LCSP
Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals
Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i
homes
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Que accepta rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li enviï
l’Ajuntament.
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori
espanyol
Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

