ANNEX 1a: FITXA DE PARTICIPACIÓ (A INCLOURE A SOBRE 1)
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PERLA VALORACIÓ DEL CURRÍCULUM PROFESSIONAL I LA
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ D’OBRA D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
MUNICIPAL FONOLLOSA
1. Lema del projecte:

2. Empresa o arquitecte/a concursant:
Nom complet:
NIF/CIF:
Nom del/a arquitecte/a firmant:
Número de col·legiat del/a arquitecte/a firmant:

Cal adjuntar a la fitxa la documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant
fotocòpia del DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es
tracti de societat o persona jurídica, a part del seu NIF haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona o entitat.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
Febrer de 2014. I mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que
s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el
que disposen els articles 68 i 84 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de Febrer de 2014
3. Persona de contacte:
Nom:
Cognoms:
Adreça Postal:
E-mail (a efectes de notificacions):
Número de telèfon 1:
Número de telèfon 2:

Ajuntament de Fonollosa
C/ de l’Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) – Tel 938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat

4. Declaració Responsable:
"En/Na.............................................................. amb NIF núm........................., en nom propi, (o
en representació de l’empresa ........................................, en qualitat d'arquitecte/a declara
responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides tan en les
bases com als annexos i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de Febrer de 2014; i que es
troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Així mateix, manifesto la conformitat en la redacció de la documentació i realització de tots els
treballs detallats a l’Annex 2 d’aquestes bases i els seus honoraris tècnics em semblen
adequats i proporcionats.
De conformitat amb el que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, autoritzo l’Ajuntament
Fonollosa perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
l'empresa licitadora.

Ajuntament de Fonollosa
C/ de l’Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) – Tel 938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat

