EXP. 2022-005-PA

ANNEX I: MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE.
ALIENACIÓ DE BÉNS MOBLES: MAQUINÀRIA I ALTRES MATERIALS DE L’ANTIC ESCORXADOR

Dades de l’empresa:
Denominació ___________________________________________________
Adreça _________________________________________________________
Municipi i Codi postal __________________________________________
Província/Estat _________________________________________________
CIF _____________________________________________________________
Dades de l’escriptura o document de constitució _______________
Dades del representant: (1)
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:
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
PRIMER. Que es disposa a participar en la licitació “Alienació de béns mobles: maquinària i altres
materials de l’antic escorxador”.
SEGON. Que tinc plena capacitat jurídica i d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules administratives
particulars per ser adjudicatari, en concret:
- Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l’article 71 de la
Llei 9/2017, de 8 de noviembre, 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, de 26 de febrero de 2014.
- Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- Que no tinc deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament d’Amposta.
- Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte,
amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador (en el cas d’empreses estrangeres).
- Que l’adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és _____________________.
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TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa
referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
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.
Amposta, _____________________________________
(signatura)
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