ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a ________________________________________, amb DNI ______________,
en qualitat d’empresari individual, licitador/a del contracte de serveis docents per impartir el
curs
de
formació
ocupacional,
nom
de
l’acció
____________________________________________ en el marc del programa de
Formació d’ofertes en àrees prioritàries (FOAP) per la convocatòria 2019.
MANIFESTO la meva voluntat de participar en el procediment de licitació.
I DECLARO responsablement, en ús de les meves facultats i representació pròpies,
a) Que està facultat/da per a contractar amb l’Administració ja que, tenint capacitat d’obrar,
tinc la condició de treballador/a per compte propi, no em trobo compresa en cap de les
circumstàncies de prohibició establerts en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
b) Que figuro inscrit, si s’escau, en el registre electrònic d’empreses licitadores següent, i
que les dades que hi figuren són vigents:
□ Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

□ Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLESCP).
c) Que es compromet, cas de ser proposat adjudicatari/a, a acreditar, davant l’òrgan de
contractació, la possessió i validesa dels documents exigits i que conformen la
documentació administrativa, que figura en el plec de clàusules administratives particulars
que regula aquesta contractació.
d) Que estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries 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.
e) Que la informació i documents aportats en el sobre és de contingut absolutament cert.
f) Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l’adjudicació del contracte.
g) Que les dades per a què l’òrgan de contractació realitzi les comunicacions i notificacions
electròniques en el procés de licitació i, si s’escau, en els posteriors tràmits d’adjudicació,
formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal del contracte són les
següents:
Persona autoritzada

NIF

Correu electrònic

Mòbil
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h) Que compleixo els requisits de titulació, experiència professional i competència docent
establerts en els programes que regulen cadascuna de les especialitats a impartir.
i) Que adjunto la següent documentació acreditativa de la titulació i competència docent,
exigida:
-________________________________________
-________________________________________
-________________________________________

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable

Lloc i data
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