Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorça
Expedient 086 2021 - POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS O
ALTRES IDIOMES AMB SUPORT MUNICIPAL

Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració.
MODEL DE SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE
«_________________________, amb DNI _________, (ompliu només en cas de persones
jurídiques les dades següents) en representació de l'entitat ___________________, amb CIF
___________,
EXPOSO:
Primer- Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l’expedient per a la
contractació de la concessió dels locals per a la POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES
ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS O ALTRES IDIOMES AMB SUPORT MUNICIPAL del Pont de Suert
i estant interessats en participar-hi sol·licitem la nostra admissió,
Segon.- Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 ser adjudicatari del
contracte de Concessió de Serveis, en concret:
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1r Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació (només afecta les persones jurídiques), així com que
el signant de la declaració té la deguda representació per presentar la proposició i la
declaració.
2n Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions
establertes pel plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu
únic de contractació.
3r Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la Llei 9/2017.
SÍ □
NO □ Autoritzo l’Ajuntament del Pont de Suert per comprovar el compliment de
les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, tant en el moment de l’adjudicació,
com durant la vigència del contracte.
4t Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
5è Que designo la següent adreça de correu electrònic i/o mòbil
notificacions:

on efectuar les

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:
I, PER DEIXAR-NE CONSTÀNCIA SIGNO AQUEST DOCUMENT.
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