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Expedient núm.: 762/2020
DOCUMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA ECONÒMICA
Qui sota signa el senyor Joan Josep Ramírez i Sole, amb DNI núm33880135P,
en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica
Societat Catalana de Petrolis, S.A., amb NIF A58415779, amb l’adreça de correu
electrònic
següent
per
rebre
les
comunicacions
electròniques
bbaach@petrocat.cat i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació del
contracte de subministrament de combustible de gasoil per a calefacció
i combustible per automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020).
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1

- Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
- Què l’empresa licitadora que representa:
Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a
l’art. 71 LCSP
(Obligatori assenyalar una de les opcions següents)
està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència
i no ha estat modificada.
està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del
Estado (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i
no ha estat modificada.
Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
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 (Empreses estrangeres quan el contracte s'executi en
territori espanyol).

- Que es compromet a realitzar l’objecte del contracte amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, d’acord amb
la següent OFERTA presentada al lot següent:
1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de
cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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LOT 1: Subministrament de combustible per a la calefacció de
diferents edificis municipals.
a) Oferta econòmica
Proposta del -18,000 % de descompte sobre el preu de referència segons litre
de combustible de preu venda al públic (amb tres decimals), en la data de
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
S’adjunta el document acreditatiu consistent en un fitxer .pdf del preu d’aquest
dia.
b) Reducció del termini de subministrament per atendre urgències.
El licitador es compromet a subministrar el combustible el mateix dia de la
comanda, sempre que aquesta sigui efectuada abans de les 12 h.
------------------------------------------------------------------------------------LOT 2: Subministrament de combustible per als vehicles i maquinària
municipals
a) Oferta econòmica
Proposta del ....... % de descompte sobre el preu de referència segons litre de
combustible de preu venda al públic (amb tres decimals), en la data de
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
S’adjunta el document acreditatiu consistent en un fitxer .pdf del preu d’aquest
dia.
b) Hores d’obertura al públic i protocols de subministrament de carburant en
cas d’urgències justificades:
Nombre d’hores setmanals obertes al públic de ........ hores.
El licitador ofereix el subministrament fora d’hores d’obertura en cas
d’urgències justificades.
Rubí 7 d’abril de 2021
Joan Josep Ramírez i Sole
Director General

