ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 146 TRLCSP)
En/Na
.......................................,
amb
DNI/NIE
núm.
................., en nom propi / en qualitat de representant legal de
la persona física / jurídica
........................, amb NIF
..................., amb la següent adreça de correu electrònic:
..............., als efectes de participar en el procediment convocat
per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació del contracte
que té per objecte l’execució de les OBRES DE REURBANITZACIÓ I MILLORA
DE L’ACCESSIBILITAT DEL PASSEIG CAN MALUQUER, expedient CO2018003ST,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
-

Que l'empresa a la que representa, així com els seus administradors
i
representants,
no
es
troben
compresos
en
cap
de
les
circumstàncies
que
impedeixen
contractar
amb
l'administració
pública enumerades a l'article 60 del TRLCSP.

-

Què està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, i
que no té cap deute amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

-

Què compleix amb tots els requisits
solvència establerts en el Plec de
Particulars d’aquesta licitació.

-

Què compleix les
riscos laborals.

-

Què compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva
de dones i homes.

-

Que SI / NO autoritza a l’Ajuntament de Sant Joan Despí a
sol·licitar de l’AEAT i la TGSS, les dades justificatives i/o el
certificar d’estar al corrent de les seves obligacions, imposades
per les disposicions vigents, en cas de resultar proposat com a
adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la vigència
del contracte.

obligacions

legals

en

de capacitat, aptitud i
Clàusules Administratives

matèria

de

prevenció

de

Per a empreses de més de 50 treballadors:
(Marqueu amb una X l'opció que correspongui i completeu-la si s'escau)
□ a) Què el nombre global de treballadors de plantilla és de .........
i el nombre particular de treballadors amb discapacitat és de ..... ;
que el percentatge que representen aquests últims respecte la
plantilla global és del ....%, dels quals el nombre de treballadors
amb discapacitat i contracte indefinit és de ....., que representa un
... % respecte el nombre global de treballadors de plantilla.
□ Què ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment
previstes.
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Per a empreses que conformen grup empresarial:
-

Què l’empresa ......................... forma part del grup
empresarial
.............................
i
que
l’empresa/les
empreses del mateix grup que seguidament es detallen es presenta/en
també a la present licitació:
o

..............

o

..............

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori
espanyol
-

Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.

Aquesta declaració es realitza als efectes del que disposa l'article
146
del
TRLCSP,
comprometent-me
a
presentar
la
justificació
acreditativa dels requisits en el termini que legalment estigui
establert en el cas que sigui proposat adjudicatari del contracte,
fent constar que aquests requisits es posseeixen en el moment de las
presentació d'aquesta declaració.

(Data i signatura del licitador
o del seu representant legal i segell de l'empresa)
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