ANNEX 2

Identificació de l’expedient:
Denominació del
contracte:
Codi d’expedient:
Tipus de contracte:
Tipus d’expedient:
Procediment de licitació:

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A CENTRES
DOCENTS DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS
G5038-000008/2022
Serveis
Ordinari
Obert

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./La Sra.

amb NIF núm.

, en

nom propi / en representació de l’empresa
en qualitat de

,

, i segons escriptura pública autoritzada davant

Notari

, en data

de protocol

/o document

domiciliada a

i amb número
, CIF núm.

carrer

,
, núm.

, opta a la contractació, i

DECLARA RESPONSABLEMENT:
(marcar el quadre corresponent si escau)
Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i que l’empresa a la que representa autoritza al
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la seva condició d’Administració contractant
perquè accedeixi a la informació que acredita que es troba al corrent del compliment de
dites obligacions tributàries.
(- si s’escau -) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa del fur propi.
(- si s’escau) Que, essent una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió
europea, té oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan
així es requereixi.
(- si s’escau -) Que s’integra la solvència pels següents mitjans externs:
(-relacionar-)

1

ANNEX 2

-

Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials indicats
i que aquests compleixen totes les condicions tècniques exigides pel Reial Decret
443/2001, posant a disposició per a la prestació del servei els vehicles següents:
LOT

-

RUTA

Matricula vehicle titular

Matrícula vehicle suplent

Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte el personal conductor que
es detalla a continuació, el qual compleix amb els requisits mínims exigits en la
clàusula 11.11 i l’apartat G.1 (Habilitació professional o empresarial del personal
conductor) del plec de clàusules administratives particulars:
LOT

RUTA

Nom i Cognoms

Així mateix, ens comprometem que en cas de resultar adjudicatària, si abans de l’inici de
l’execució hi ha un canvi de personal, es comunicarà al Consell Comarcal havent de
complir els requisits mínims establerts en els plecs.
(si escau) Que l’empresa que represento té vinculació, en els termes establerts a
l’article 42.1 del Codi de Comerç, amb l’empresa o empreses,
NOM DE L’EMPRESA

CIF

que participa/en en el procediment licitatori però que, malgrat formar part del mateix
grup, actuem ambdues (o el nombre que s’escaigui) de manera independent i en cap
cas com una sola unitat de negoci.
-

Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada
per (-marcar el que s’escaigui-):
Menys de 50 treballadors/res
50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-):
Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res siguin
persones amb discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre)
Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005,
de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter
excepcional de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat.
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- Que l’empresa a la que representa (-marcar el que s’escaigui-):
Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord amb Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i
normativa de desenvolupament, no està obligada a l’elaboració i implantació d’un pla
d’igualtat.
Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix amb les
obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord amb allò
establert a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones
i homes.
-

Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os
de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya
d’un sol ús per accedir a les notificacions, són:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès pugui facilitarles al servei e-Notum a aquests efectes.

Lloc i data
,

de/d’

de 2022

Signatura
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