"Oferta econòmica per participar en el procediment de contractació menor de
subministrament de material de impremta per la Festa Major d’hivern 2019"
En/Na._____________________________, major d’edat, amb DNI núm. ______________, actuant
en el seu propi nom i representació/en nom i representació de l’empresa _____________________,
amb NIF núm._____________, domicili social a ________________, c/ _________________,
núm._____,
CP
______
i
adreça
de
correu
electrònic
________________________________________,
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1. Que en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou s’ha publicat un anunci de contractació
menor de subministrament de material de impremta per la Festa Major d’hivern 2019.
2. Que l’empresa a la qual represento disposa de l’experiència i capacitat professional apropiada i
dels mitjans tècnics i personals adequats i suficients per prestar amb garanties el contracte
convocat.
3. Que l’empresa a la qual represento reuneix totes les condicions i requisits establerts en 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, per poder contractar amb l’Ajuntament de Salou el
subministrament de material d’impremta per la Festa Major d’hivern 2019 (expedient
11696/2018), així com els requisits d’admissió i condicions d’execució previstos expressament en
el quadre de condicions del contracte i que els seus administradors i representants, així com la
persona que signa aquesta declaració, no estan incursos en cap prohibició per contractar amb el
sector públic, d’acord amb l’article 71 del mateix text legal.
4. Que l’empresa a la qual represento es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries
i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, i als efectes
de la seva comprovació autoritza expressament a l’Ajuntament de Salou a que obtingui per mitjans
electrònics les dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT), d’aquest Ajuntament
de Salou i de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) que acreditin aquestes
circumstàncies.
5. Que l’empresa a la qual represento ofereix executar el subministrament de
___________________ (indicar el bé a entregar i la marca i model del fabricant) pel preu total
de _____________€, IVA inclòs, dels quals __________________ €, corresponen al preu del
contracte i ______________ € corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
(Lloc i data)
(signatura del/de la proposant)
(segell de l’empresa)

