DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT
EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

PART I: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I EL PODER ADJUDICADOR
O ENTITAT ADJUDICADORA
Entitat contractant: Consorci Català pel Desenvolupament Local
Títol de l’expedient de contractació: Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps de
futbol i material esportiu amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Codi d’expedient: 2019.04
Tipus d’expedient: Ordinari
Tipus de procediment de licitació: Obert
Número d’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE):

PART II: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC
a)Denominació social:
b) Nom comercial:
c) NIF:
d) Adreça del domicili social (Adreça, població i CP):

e) Adreça d’Internet:
f) Dades a efectes de notificacions i dades a mostrar a la web pública:
Dades a efectes de notificacions
Adreça
Població i codi postal
Telèfon
Fax
Adreça electrònica

Dades a mostrar a la web pública

g) Dades del document de constitució de la societat:
Dades document de constitució
Data del document
Número de protocol
Notari
Col·legi del notari
Inscripció al Registre Mercantil
(Identificació del Registre Mercantil, del
Tom, de la Secció, del Full del Foli i de la
Inscripció)

-

Registre Mercantil de

-

Tom:

-

Secció:

-

Full:

-

Foli:

-

Inscripció:

Objecte social

h) Dades dels representants de l’operador econòmic:
* Indicar persones amb poders suficients per a presentar l’oferta i aquelles que ostentin les facultats per a la
signatura electrònica, si és el cas, de la formalització de l’Acord marc (indicant, si s’escau, si en el cas que aquesta
tracta d’un poder únic, mancomunat o solidari).

Representant/Apoderat 1
Noms i cognoms
NIF

Representant/Apoderat 2

Càrrec de representació

Telèfon mòbil
Adreça electrònica

Dades del document on - Data del document:
- Data del document:
consta l’atorgament de
facultats
- Termini de vigència de les - Termini de vigència de les
facultats:

Tipologia de facultats

facultats:

- Núm. de protocol:

- Núm. de protocol:

- Notari:

- Notari:

- Col·legi notarial:

- Col·legi notarial:

-

-

Poder per a presentar l’oferta
Sí

-

No

Sí

Poder per a la formalització de l’Acord marc
Sí

Poder per a presentar l’oferta

No

Poder per a la formalització
de l’Acord marc
Sí

Únic
Mancomunat
Solidari

No

No

Únic
Mancomunat
Solidari

i) L’operador és una microempresa, una petita o mitjana empresa?: Sí

No

- És una micro empresa (menys de 10 treballadors)
- És una petita empresa (menys de 50 treballadors)
- És una mitjana empresa (menys de 250 treballadors)
j) Percentatge de treballadors amb minusvalidesa:


%

En el cas de que l’operador econòmic disposi d’un percentatge de treballadors amb
minusvalidesa inferior al 2%, haurà d’indicar que es tracta d’una empresa exempta de
tal obligació d’acord amb l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de

novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Observacions al respecte:

k) Dades de la persona o persones de contacte:
Interlocutor 1

Interlocutor 2

Noms i cognoms
NIF

Càrrec a l’empresa
Telèfon mòbil
Adreça electrònica

l) Inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE):


RELI:

Sí

No

Dades que hi té inscrites:



ROLECE: Sí

No

Dades que hi té inscrites:

m) Declaració sobre grup empresarial:



NO conforma grup empresarial
SÍ que conforma grup empresarial, segons allò previst a l’article 42 del Codi de
Comerç
Denominació del grup i entitats que el conformen:

n) L’operador econòmic és una unió temporal d’empreses (UTE):


L’empresa licitadora NO és una UTE



L’empresa licitadora SÍ que és una UTE
Denominació de la UTE:

Empreses que conformen la UTE

Percentatge de participació en la UTE

Representant de la UTE:

*Asseguris que la resta d’empreses també presenten aquest annex núm. 01 relatiu a la
declaració ajustada al formulari DEUC, la qual també s’haurà d’incloure en el mateix Sobre A.
o) LOTS en els que l’operador econòmic presenta oferta:

PART III: MITJANS EXTERNS I/O ALTRES
Es basa l’operador econòmic en la solvència d’altres entitats?


Per la Solvència econòmica:

Sí

No

Denominació de l’empresa:



Per la Solvència tècnica:

Sí

No

Denominació de l’empresa:



Es basa l’operador econòmic en altres mitjans, al ser empresa de nova creació o amb
una antiguitat inferior a tres anys: Sí
No

* Cal presentar també aquest annex degudament complimentat i firmat per les entitats en
qüestió

PART IV: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES
En el supòsit que l’empresa tingui la intenció de subcontractar alguna part de la prestació de
l’Acord marc ha d’indicar:
Denominació del
subcontractista o perfil
empresarial

Part que es pretén subcontractar

PART V: CAPACITAT DE CONTRACTAR
L’empresa declara les següents circumstàncies:
a) Està facultada per a contractar, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en
cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de conformitat amb el què 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.
c) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 3/2015, de 30
de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat, així com la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts
càrrecs al servei de la Generalitat i la resta de normativa sobre incompatibilitats vigent.
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 els sobres A, B i C són de contingut absolutament
cert.
Sí

No

PART VI: MOTIUS RELATIUS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS A LA
SEGURETAT SOCIAL
L’empresa declara les següents circumstàncies:

a) L’operador econòmic ha complert totes les seves obligacions relatives al pagament
d’impostos o de cotitzacions a la Seguretat Social, tant al país on està establert com a l’estat
membre del poder adjudicador.
Sí

No

b) En cas d’incompliment del pagament d’impostos o de cotitzacions de la Seguretat Social,
indiqueu:


País o estat membre en què s’ha produït l’incompliment:



Import al que ascendeix :



Forma en què ha quedat sentenciat aquest incompliment:
-

Per resolució administrativa o judicial
· La resolució és ferma i vinculant?
· Data de la condemna o resolució:
· En cas de condemna, especifiqueu la durada del període d’exclusió, sempre
que s’hi estableixi directament:

-

Per altres mitjans
· Especifiqueu-los:

c) Si la documentació relativa al pagament d’impostos o de cotitzacions socials està disponible
en format electrònic, per tal d’agilitzar el procediment i posterior comprovació de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’empresa autoritza al CCDL i a l’ACM a obtenir
directament, dels òrgans administratius competent, les dades o documents registrals que es
requereixin en aquest procediment i a facilitar les dades en relació amb l’Acord marc i els
contractes basats.
Sí

No

PART VII: DECLARACIÓ RELATIVA A LA CAPACITAT D’OBRAR I A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I
FINANCERA
- Que la relació del volum de negocis de l’empresa dels tres darrers anys (2018-2020) és la
següent:

EXERCICI
2018

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS
OBJECTE

IMPORT

IMPORT TOTAL 2018 :

EXERCICI
2019

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS
OBJECTE

IMPORT

IMPORT TOTAL 2019 :

EXERCICI
2020

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS
OBJECTE

IMPORT

IMPORT TOTAL 2020 :

PART VIII: DECLARACIÓ RELATIVA A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA
- Que l’empresa
presenta la
següent relació dels principals subministraments o serveis realitzats, en els tres últims anys,
d’igual o similar naturalesa que l’objecte de la unitat de licitació on presenta proposició.

RELACIÓ PRINCIPALS SUBMINISTRAMENTS O SERVEIS REALITZATS

2018
Relació dels principals subministraments o serveis (indiqueu el destinatari dels
subministraments o serveis, l’objecte d’aquests subministraments o serveis i l’import
del subministrament o servei)
DESTINATARI DELS
SUBMINISTRAMENTS O
SERVEIS

OBJECTE DELS SUBMINISTRAMENTS O
SERVEIS

IMPORT

2019
Relació dels principals subministraments o serveis (indiqueu el destinatari dels
subministraments o serveis, l’objecte d’aquests subministraments o serveis i l’import
del subministrament o servei)
DESTINATARI DELS
SUBMINISTRAMENTS O
SERVEIS

OBJECTE DELS SUBMINISTRAMENTS O
SERVEIS

IMPORT

2020
Relació dels principals subministraments o serveis (indiqueu el destinatari dels
subministraments o serveis, l’objecte d’aquests subministraments o serveis i l’import
del subministrament o servei)

DESTINATARI DELS
SUBMINISTRAMENTS O
SERVEIS

OBJECTE DELS SUBMINISTRAMENTS O
SERVEIS

IMPORT

PART IX: DECLARACIÓ RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓ DIPOSITADA EN ELS ARXIUS DE
L’ADMINISTRACIÓ
En el supòsit que l’empresa vulgui identificar documentació dipositada en altres expedients de
contractació d’aquest consorci, haurà d’indicar quins documents i en quins expedients es
troben, així com declarar la seva vigència:
Expedient

Document

PART X: DECLARACIÓ RELATIVA A LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PRESENTADES EN EL
SOBRE A
Finalment, que els documents i dades presentats en el sobre A en la licitació de l’Acord marc
de subministrament de gespa artificial de camps de futbol i material esportiu amb destinació a
les entitats locals de Catalunya. (Expedient 2019.04) que considera de caràcter confidencial són
els que a continuació es relacionen:
Dades considerades confidencials:

PART XI: DECLARACIONS FINALS
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en aquest
document és exacta i veraç i ha estat facilitada amb ple coneixement de les conseqüències
d’una falsa declaració de caràcter greu.
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres tipus
de proves documentals que siguin considerats, sense tardança quan siguin sol·licitats.
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que el Consorci Català pel Desenvolupament
Local tingui accés als documents justificatius de la informació que s’ha facilitat en el present
document a efectes del procediment de licitació de l’Acord marc de subministrament de gespa
artificial de camps de futbol i material esportiu amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2019.04).
Data

Lloc

Firma electrònica del representant legal

