DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ___________________________________, amb DNI ______________ en
nom propi (o en representació de _________________________________), amb
domicili social a ___________________________________________ en qualitat
d’interessat/ada

al

procediment

de

licitació

per

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENT


Que té capacitat d’obrar i no es troba incorregut/ada en cap causa legal de
prohibició de contractar amb l’Administració de les previstes a l'art. 60 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic



Que compleix amb els requisits de capacitat, aptitud, solvència econòmica i
financera i solvència tècnica i professional per realitzar l’objecte del contracte
en els termes establerts en el plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquesta contractació i es compromet a aportar la documentació
acreditativa d’aquests extrems en cas de resultar adjudicatari del contracte,
previ requeriment de l’administració.



Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i es compromet a
aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en cas de resultar
adjudicatari del contracte, previ requeriment de l’administració.



Que no ha estat subjecte a cap tipus de reclamació per l’Administració per raó
de vicis ocults o cap sanció administrativa per raó de qualsevol contracte
administratiu, ni a cap resolució de contracte per causa imputable al mateix.



Que es sotmet a totes i cadascuna de les exigències tècniques, econòmiques i
administratives del plec de clàusules administratives particulars i del plec de

prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, les quals es compromet
a complir durant tot el temps d’execució del mateix.

Només per a persones jurídiques:


Que SI/NO està inscrit/a en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya i que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no
ha estat modificada



Que, com a representant de l’empresa licitadora, ostenta les facultats de
representació suficients i vigents.

Només en cas de presentar-se en unió temporal d’empreses


Que la durada de la UTE serà el mateix que la durada del contracte i que es
designarà un únic representant amb poders bastants per exercir els drets i
complir amb les obligacions que del contracte se’n derivin fins a l’extinció del
mateix.

Només per a les empreses estrangeres


Que se sotmet expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i que renuncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre.

Cunit, ________ de __________ de _______

Signat ___________________________

