AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

S’HA INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE
PROCEDIMENT: procediment obert simplificat sumari per l’adjudicació del contracte de
subministrament de cabines sanitàries (WC) a les platges del municipi de l’Ampolla
Dades de l’empresa:
Denominació _______________________________________________
Adreça ___________________________________________________
Municipi i Codi postal ________________________________________
Província/Estat ______________________________________________
CIF _______________________________________________________
Dades de l’escriptura o document de constitució _______________
Dades del representant:
Nom i cognoms _____________________________________________
Adreça ___________________________________________________
Municipi i Codi postal ________________________________________
DNI ______________________________________________________
Representació amb al qual actua _______________________________
Dades de l’escriptura de poder _________________________________
En la representació anterior formulo declaració responsable per participar en el procediment
indicat a l’encapçalament:
1. L’empresa
Està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
2. L’empresa pertany a un Estat no membre de la Unió Europea. (2)
Té oberta una sucursal a Espanya.
Ha designat apoderats o representants per a les seves operacions.
Consta inscrita en el Registre Mercantil.
Es sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur
3. Adquireix el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i/o
personals necessaris per a garantir l’execució del contracte d’acord amb els plecs de clàusules
econòmiques, administratives i tècniques i oferta que presenta.
4. Designa com adreça de correu electrònic en la que s’efectuaran les notificacions que es facin
durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita per mitjans
electrònics
a
través
del
sistema
de
notificació
e-NOTUM
la
següent:
______________________________________.
El sotasignat declara formalment que la informació continguda en la present declaració és
exacta i veraç i ha estat facilitada amb ple coneixement de les conseqüències d’una falsa
declaració de caràcter greu.
L’Ampolla, _____________________________________
(signatura)

