SOBRE NUM. 1
“DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
PÚBLICA PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ
DELS USOS I SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL
D’ALCANAR, DEL LOT NÚM. .........

Presentada per ............................................................................................., amb la
signatura del licitador o persona que el representi, i haurà de contenir la següent
documentació:
1.- Quan es tracti de persones físiques, empresaris individuals, aquella que acrediti la
personalitat de l’empresari mitjançant DNI o document que el substitueixi.
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, el DNI de
la persona que actua en representació de la societat, NIF o CIF de la Societat.
2.- En el cas que dos o més empresaris presentin oferta conjunta de licitació, constituint una
unió temporal, UTE:
-

Indicació de les empreses que concorren amb intenció de conformar la UTE.
NIF o CIF de cada una de les empreses que conformen la UTE i DNI del seu
representant.
Percentatge de participació de cadascuna de les empreses que conformaran la Unió
temporal.
Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte, degudament signat pels representants de les empreses.
Designació del representant o apoderat únic de la unió, amb la conformitat de les
empreses que conformen la UTE, i DNI del mateix.

3.- Declaració responsable de la persona que signi la proposició de reunir ella mateixa,
l’empresa, o els seus administradors les condicions per a contractar, de conformitat amb
l’establert a l’article 146.4 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, de conformitat amb el
següent model:
“En…................................................................….domiciliat
a
.....................................................….. carrer ..................................….. núm. .......… amb
DNI núm. ....................….., major d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa
............................................. ….. amb domicili a .......................................…… carrer
.............................…..núm. ...............….), una vegada assabentat de les condicions
exigides en el Plec de Clàusules particulars per a optar a l’adjudicació de l’autorització per
a l’explotació dels usos i serveis de temporada per a les platges del terme municipal
d’Alcanar,
DECLARA RESPONSABLEMENT DAVANT DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
Que (en nom propi) o (l’empresa a la qual representa, els seus administradors i
representants, així com la persona sotasignant), no es troba/en immers/os en cap
prohibició per contractar amb l’Ajuntament d’Alcanar l’execució del contracte de
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referència, conforme a l’article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els termes i condicions previstos
en aquesta, i que compleix les condicions establertes legalment i les específiques
requerides en el plec de clàusules administratives particulars per a contractar amb
l’Ajuntament d’Alcanar, comprometent-se a acreditar aquestes condicions i la possessió i
validesa dels documents exigits, en el moment que sigui requerit per l’òrgan de
contractació, prèviament a l’adjudicació, en el cas que la proposició presentada sigui
declarada com a oferta més avantatjosa en la present licitació.
Igualment declara, responsablement, que (ell mateix o l’empresa a què representa) es
troba/en al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
així com no tenir deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l’Ajuntament
d’Alcanar comprometent-se, en cas de resultar adjudicatari, a presentar els corresponents
certificats positius que així ho acreditin.
Lloc, data i signatura del licitador.”
*En el supòsit que el licitador participant no estigui obligat a estar donat d’alta en algun tribut,
a tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la
legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració
responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre.
*En cas de tractar-se d’una UTE, aquest document s’haurà de presentar per cadascuna
de les empreses que la conformen.
*En tot cas l’òrgan de contractació, en ordre a garantir el bon fi del procediment, podrà
requerir, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els
licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes
per a ésser adjudicatari del contracte.
4.- Compromís, per al cas que resulti adjudicatari, de fer efectiu prèviament a l’inici de
l’activitat, el cànon municipal ofert.
5.- Compromís, per al cas que resulti adjudicatari, de contractar una pòlissa
d’assegurança de la responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a tercers, tant en les seves persones com en els seus béns, o al propi
Ajuntament d’Alcanar, amb ocasió de l’execució de les prestacions, fins a un import de
100.000 € per sinistre, com a mínim, acompanyada del rebut de la vigència del seu
pagament, en el benentés que aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat
indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable.
6.- Escrit assenyalant un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta circumstància
podrà ser complementada indicant una adreça de correu electrònic i un número de telèfon
i fax.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre 2. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de
la licitació per la mesa de contractació.
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