CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL
D’OBRES, MUNTATGE I JARDINERIA DEL CIRCUIT DE
BARCELONA-CATALUNYA
ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE I PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE
CONTRACTACIÓ.
DOCUMENT COMÚ
“ El Sr/Sra...........................................................................amb NIF número.............................., en
nom propi/en representació de l’empresa....................................................................................,
en qualitat de......................................................., i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari de..........................., en data...........................i amb número de protocol............../o
document............................., CIF número..........................., domiciliada a....................................,
carrer..........................................................................., número..........., (persona de contacte...
......................................................................., adreça correu electrònic.........................................
.........................., telèfon número..................................i fax número....................................), opta
al contracte del servei de manteniment integral d’obres, muntatge i jardineria del Circuit de
Barcelona-Catalunya, i PRESENTA EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
degudament complimentat en document adjunt i, 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 establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes en els articles 64
a 97 LCSP.
Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Que 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 allà consten no han experimentat cap variació.
Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i
financera i tècnica i professional exigides en el termes de la clàusula 11 del present plec.
(si s’escau) Que, en cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de
les entitats corresponents per disposar dels seus recursos i capacitats per utilitzar-los en
l’execució del contracte.
(si s’escau) Que tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols
Que, en cas de que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, indiqui
els noms i circumstàncies dels integrants, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
Es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions, comunicacions
i requeriments per mitjans electrònics a:
•

Persona/es autoritzada/es
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•

DNI

•

Correu electrònic professional

•

Mòbil professional

(si s’escau) Que, en el cas que es formulin ofertes vinculades, el grup empresarial al que
pertanyent és......................................................................................................................
Que, en cas de resultar proposat com adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 20 del PCAP, i en el termini que s’estableix.

(Data i signatura)”
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