Ajuntament de Baix Pallars

ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/La senyor/a_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
nom propi/ en nom i representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm.
___________,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en l'adjudicació de l'aprofitament cinegètic de l’APC L10.351 “Baén”.
SEGON. Que coneix i accepta incondicionalment el plec de prescripcions tecnicofacultatives
particulars i el plec de clàusules administratives particulars del present expedient d’aprofitament
cinegètic i que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules administratives
particulars per ser adjudicatari, en concret:
- Que està facultat/da per contractar amb l’administració, ja que té plena capacitat d’obrar.
- 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, 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.
- Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i amb l’Ajuntament de Baix Pallars.
- 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, en
el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. (En el cas
d'empreses estrangeres)
- Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per al
desenvolupament de l’activitat objecte de l’aprofitament.
Que
l'adreça
de
correu
electrònic
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.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del declarant,
Signat: ________________»

C/ Sant Sebastià, 1 – 25590 – Gerri de la Sal Tel. 973662040
ajuntament@baixpallars.ddl.net

Fax. 973662183

Los datos personales que nos ha proporcionado forman parte de nuestros ficheros utilizándolos a efectos de gestión operativa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección arriba referenciada.

