AJUNTAMENT DE FORÈS

ANNEX IV
Declaració responsable per a persona jurídica

El senyor/a _______________________________, amb DNI núm. ____________, com apoderat/da
de l'empresa ________________________ declara sota la seva responsabilitat que l'empresa a la qual
representa, com a licitadora del contracte per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat a BAR
LOCAL SOCIAL de Forès.
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es troba
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l'article 71 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i també està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Forès.
Alternatiu (cal encerclar la opció que es compleix)
c) Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, o que
s'ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8
d'abril.
c) Que l'empresa no ha de complir el que es disposa a l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril,
d'integració dels minusvàlids, atès que els treballadors fixos de l'empresa no excedeixen de cinquanta.
d) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
f) Que autoritzo a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents
les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del
contracte.
g) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si
s'escau, en els posteriors tràmits d'adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i
extinció normal o anormal del contracte és ____________.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
(Signatura de l'apoderat)

