Ajuntament de La Pobla de Mafumet

DECLARACIÓ RESPONSABLE art. 159.4.c) LCSP

En/Na ____________________________________________________, amb NIF
_______________, en
nom propi o en representació de la mercantil
_________________________________________, amb NIF ______________, als
efectes de la seva participació en el LOT 3 de la licitació de Contracte mixt de serveis i
subministrament de Parc de Nadal 2019-2020 per procediment obert simplificat,
davant l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que em disposo a participar en la licitació per a l’adjudicació del “LOT 1Subministrament d’activitats i serveis lúdics per al Parc de Nadal” del contracte mixt de
serveis i subministrament relatiu a PARC DE NADAL 2019-2020.
SEGON. Que compleixo amb tots els requisits previs exigits per l'art. 65 i següents
LSCP per ser adjudicatari del Lot del contracte esmentat, en concret:
— Que disposo de personalitat jurídica, que la societat està vàlidament constituïda i
que el sotasignat ostenta la deguda representació de la mateixa.
— Que, si escau, l'empresa està degudament classificada o que disposa dels
requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigits.
— Que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat i que
conforme al seu objecte social pot presentar-se a la licitació.
— Que no està incurs en cap de les prohibicions per a contractar previstes a l'art. 71
LCSP ni per si mateixa ni per extensió i està al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per la normativa vigent.
— Que es sotmet 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 escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador (en el cas d'empreses estrangeres).
— Que designo la següent adreça de correu electrònic a efectes que em siguin
realitzades totes les notificacions derivades del present procediment
___________________________________________________.
— Que em comprometo a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar els mitjans
personals o materials suficients i necessaris per a la correcta execució del contracte i a
aportar si s’escau el compromís establert a l’art. 75.2 LCSP.
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— Que declaro que SÍ / NO pertanyo a grup empresarial i relaciono les denominacions
socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 86 del
RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentació d’aquesta relació s’entendrà
com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.

TERCER. Que em comprometo a acreditar la possessió i validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en el cas que se’m proposi
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se'm requereixi a
aquest efecte.

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

A ____________, el ___ de/d' ________ de 20__.
Signatura del declarant,

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
C/ Jacint Verdaguer, 6, La Pobla de Mafumet. 43140 (Tarragona). Tel. 977840260
http://poblamafumet.eadministracio.cat

