ANNEX

Identificació de l’expedient:
Denominació del
contracte:

RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DE CAN
FREIXEDAS, SEU DEL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS
Codi d’expedient:
G5036-000001/2022
Tipus de contracte:
Obres
Tipus d’expedient:
Ordinari
Procediment de licitació: Obert simplificat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./La Sra.
NIF núm.

amb
, en nom propi / en representació de l’empresa
, en qualitat de

, i segons

escriptura pública autoritzada davant Notari
en data
CIF núm.

i amb número de protocol

,
/o document

, domiciliada a
, núm.

,
carrer

, opta a la contractació, i

DECLARA RESPONSABLEMENT:
(marcar les caselles que corresponguin)
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior
als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
Petita empresa negocis anual o balanç general anual no superior
als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
Mitjana
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
empresa
balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
Gran empresa anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual superior als 43 milions d’euros.
Microempresa

Marcar amb
una creu
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Que la persona sotasignat ostenta la representació de la societat que
presenta l’oferta i que aquesta està facultada per contractar amb
l’Administració, ja que té la capacitat d’obrar i compta amb la solvència
econòmica, financera i tècnica requerides, o, en el seu cas, amb la classificació
corresponent; que compta amb les autoritzacions necessàries per a l’exercici
de la seva activitat i compleix tots els requisits i obligacions exigides per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
Que no està incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, ni incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb
la normativa en matèria de contractació pública o, si s’hi troba, que ha adoptat
les mesures per demostrar la seva fiabilitat.
Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries,
laborals i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els
articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre
i que l’empresa a la que representa autoritza al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, en la seva condició d’Administració contractant per que accedeixi a la
informació que acredita que es troba al corrent del compliment de dites
obligacions tributàries.
(- si s’escau -) 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.
(- si s’escau) Que, essent una empresa estrangera d’Estats no membres de
la Unió europea, té oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones
apoderades o representants per a les seves operacions i consten inscrites en el
Registre Mercantil, quan així es requereixi.
- Que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament
de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i
d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

ANNEX

- Que l’empresa està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi
consten no han experimentat cap variació.
RELI:

Sí

No

ROLECE:

Sí

No

I s’autoritza per consultar les dades que es recullen en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
- Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores
formada per (-marcar el que s’escaigui-):
Menys de 50 treballadors/res
50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella
corresponent-):
Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels
treballadors/res siguin persones amb discapacitat (Reial Decret
1/2013, de 29 de novembre)
Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a
favor de treballadors amb discapacitat.
- Que l’empresa a la que representa (-marcar el que s’escaigui-):
Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i
d’acord amb Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes i normativa de desenvolupament, no està
obligada a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat.
Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix
amb les obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla
d’igualtat, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
-

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i
els homes.
Sí

No

No obligat per normativa
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-

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de
proposicions previstos al PCAP.
Sí

No

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE.
Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)

NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
-

Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el
servei e-NOTUM; la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les
notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre
els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per
accedir a les notificacions, són:
Persona/es
autoritzada/es*

*Camps obligatoris.

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional
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Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes
d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús,
s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, al Consell Comarcal
de l’Alt Penedès per tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests
efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup
empresarial a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en l’apartat G del quadre de característiques
del PCAP. L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta i no
estigui inscrita en el Registre d’empreses licitadores corresponent haurà
d’aportar la documentació prevista a la clàusula 14.
- Que, pren el compromís d’adscriure a l’execució del contracte
posterior, si s’escau en cas de resultar adjudicatari, els mitjans personals i
materials suficients per a la bona consecució del contracte.
- Oferta econòmica:
PRESSUPOST LICITACIÓ
Despeses directes
Costos material i mà d’obra
Despeses indirectes
Despeses generals:
%
Benefici industrial:
%
Total IVA exclòs
% IVA

IMPORTS
€
€
€
€

Total IVA inclòs
Import total IVA exclòs (en lletres):

€
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- Aportació pressupost desglossat i cronograma de treball:
Marcar l’opció a què
s’opta
*Aporta pressupost desglossat o estudi
detallat per partides del pressupost, amb detall
de preus unitaris.
NO aporta pressupost desglossat o estudi
detallat per partides del pressupost, amb detall
de preus unitaris.

Sí

No

(*En cas d’assenyalar l’opció de SÍ cal adjuntar el pressupost desglossat o sinó
no serà puntuable).
- Millora- Ampliació del termini de garantia:
Marcar si s’opta a la
millora
No s’amplia el termini de garantia mínim d’1
any
Termini de garantia + Ampliació en 1 any
Termini de garantia + Ampliació en 2 anys

Lloc i data
,

de/d’

Signatura

de 2022

