AJUNTAMENT DE VILALLER

PROJECTE D’OBRES OBRES DE GRAN REPARACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS DE VILALLER
2021/1.342.631.01
Convocatòria del procediment de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta
econòmica més avantatjosa varis criteris d’adjudicació, de les obres següents:
PROJECTE D’OBRES OBRES DE GRAN REPARACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS DE VILALLER
2021/1.342.631.01

Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració
(ARXIU ELECTRÒNIC «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA)
1.- Identificació del proponent i, en el seu cas, del seu representant.
1.1.- Empresa candidata
Nom i cognoms/raó social:
CIF:
Domicili:
Típus
d'empresa:
personificació/objecte. .)

(Forma

de

1.2.- Dades de la representació (en el seu cas):
Nom i cognoms/raó social:
CIF:
Domicili:
Títol de la represntació:

2.- Actuacions.

DECLARACIÓ
CONTRACTAR

RESPONSABLE

SOBRE

INCOMPATIBILITATS

I

CAPACITAT

PER

La persona identificada a l’inici d’aquest document,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. 1.1.- Que es troba facultat i té vigent la representació i poders per actuar en
aquesta licitació en nom de l’empresa que representa.
1.2.- Que es disposa a participar en la contractació de les obres indicades a
l’encapçalament convocades per l’Ajuntament de Vilaller mitjançant procediment
obert i tramitació simplificada.

000 04 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT IDONEITAT I SOLVÈNCIA

C/ Sant Climent 3 - 25552 VILALLER - Tf: 973698159 - CIF P2530700J - COE 2524580001 - e-adreça: ajuntament@vilaller.ddl.net

AJUNTAMENT DE VILALLER

SEGON. 2.1.- Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
2.2.- Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
2.3.- Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
2.4.- Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
2.5.- Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir
del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
2.6.- Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
2.7.Que
el
telèfon
mòbil
___________________________________.

en

què

efectuar

notificacions

és

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui
proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui
requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Signat electrònicament.
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