Ajuntament de Sudanell

Arxiu electrònic - Sobre A
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en
la licitació del “Sistema de tractament d’aigua de les piscines municipals de
Sudanell.”, davant _______________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que l’empresa _______________________ consta inscrita en el Registre Electrònic
d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) / Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (RELOCE) i que la societat
___________________________ , amb domicili a ____________________________________
(carrer,

número,

localitat

i

província),

__________________________________________,

adreça

electrònica

habilitada

telèfon_________________________,

la

informació que consta en l’esmentat registre no ha estat modificada i resten
vigents, acreditant-se:


La capacitat d'obrar i representació



Solvència econòmica financera i tècnica professional



Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat



La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les
prohibicions de contractar establertes en la LCSP.

I em comprometo a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els següents
mitjans personals, materials i a iniciar les obres de conformitat amb el Plec de
clàusules.


Mitjans personals:



Mitjans Materials:



Inici de l'obra: ..................... dies laborables desprès de l'aprovació
del Pla de Seguretat.

 En el supòsit de tenir previst subcontractar a una altra empresa, declaro sota la
meva responsabilitat el següent:
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ANNEX I:

Ajuntament de Sudanell
Que

l'empresa

subcontractada

_______________________________________,

consta

inscrita Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) / Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (RELOCE) i
que es subcontracta per una part corresponent a ________% del contracte equivalent
a un import de __________________€.
 En el supòsit d'Unió Temporal d'empresaris declaro sota la meva responsabilitat
el següent;
Que la Unió Temporal __________________________________________ es compromet a la
seva constitució en el cas de ser l'adjudicatari.
 En el supòsit que es tracti d'una empresa estrangera declaro sota la meva
responsabilitat el següent:
Que l'empresa ___________________________ es sotmet als furs espanyols.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Sudanell, signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
A ___________________, a ____ de ____________ de 20___.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Sudanell

Pág.2 de 2

Codi Validació: 6GEMMZ5SJAY9Y7WTDT6DYCZ7H | Verificació: http://sudanell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Signatura del licitador.

