FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Procedència del/s document/s
Raó social

NIF

Domicili

Telèfon

CP

Municipi

Fax

e-mail
DADES DE LA PERSONA SIGNANT DE LA SOL·LICITUD
Nom i cognoms

DNI

PRESENTACIÓ PROPOSICIÓ PER A L’EXPEDIENT:

Destinació del/s document/s
Denominació de la unitat o l’òrgan administratiu:
OFICINA DE CONTRACTACIONS.- Divisió de Recursos Físics - Servei Català de la Salut (CatSalut)
Signatura de la persona que presenta el/s document/s

Localitat i data:

A PRESENTAR PER DUPLICAT EN EL REGISTRE DEL CATSALUT
Aquest imprès s’ha de presentar fora dels sobres tancats, per tal que pugui ser registrat i us sigui
lliurada una còpia com a comprovant de la presentació

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:

FNO33F

ANNEX A

ANNEX A
_______________________________
Núm. expedient
_______________________________

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DADES DE L’EMPRESA LICITADORA
Raó social

NIF

Domicili

Telèfon

CP

Municipi

Fax

bústia electrònica on realitzar comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació i formalització del contracte:
DADES DE LA PERSONA SIGNANT DE LA DECLARACIÓ
Nom i cognoms

DNI

La persona sotasignada després d’haver manifestat la seva conformitat amb totes i cadascuna de les condicions
establertes en els Plecs de clàusules administratives i d’especificacions tècniques de l’expedient de contractació
referenciat, declara sota la seva responsabilitat:
Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de l’expedient de
contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona autoritzada per
a rebre les notificacions corresponents a (indicar nom, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil de
contacte), d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a
totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.
Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es
requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
Que la informació i documents aportats en la proposició són de contingut absolutament cert.
Lloc, data i signatura

proc.obert

