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Annex 1
Declaració responsable i autorització per a l’obtenció de dades (EXP.: SU/11/2019)
Subministrament i instal·lació d'equips d'impressió i escaneig de documents dins l’Agència,
així com el seu servei de manteniment i el subministrament dels seus consumibles en
règim d’arrendament sense opció de compra.

Nom

Cognoms

DNI

en nom propi

en representació de l’empresa: ...................................................................
En qualitat de:


Administrador



Apoderat

NIF (empresa):
Domicili fiscal:
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT I/O AUTORITZA EL SEGÜENT:
a) Que el càrrec del poder de representació que li ha estat atorgat davant el notari el/la
senyor/ora ......................, del Col·legi notarial de ......................
Data protocol: ...........
Núm. Protocol: ..............
Està vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en la data que consta a la
signatura electrònica.
b) Estar assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
participar en la licitació del contracte Subministrament i instal·lació d'equips
d'impressió i escaneig de documents dins l’Agència, així com el seu servei de
manteniment i el subministrament dels seus consumibles en règim d’arrendament
sense opció de compra (SU/11/2019).
c) Que compleix amb els requisits de solvència financera i econòmica, així com els de
solvència tècnica i/o professional establerts en el plec de clàusules administratives
particulars de la licitació de referència.
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d) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions
electròniques mitjançant el servei e-NOTUM és ....................................
e) En cas de ser 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.
f)

Autoritza l’AGAUR a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals que es requereixin. En concret, a obtenir els certificats
i documents següents:
1. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries.
2. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària relatiu a l’impost
d’activitats econòmiques.
3. Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
4. Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Document Nacional d’Identitat (DNI) i Número d’Identificació Fiscal (NIF).

g) Autoritza l’accés als Registres següents, en el cas d’estar inscrita i haver-ho indicat
en el DEUC:
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
En el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE).

h) Amb relació als grups empresarials, que l’empresa:
NO conforma grup empresarial.
SÍ, conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de
Comerç.
El Grup es denomina (indicar nom complet) i el conformen les entitats següents:
...............................................................................
i)

Amb relació al pla d’Igualtat d’oportunitat entre dones i homes que l’empresa:
NO té un nombre de treballadors/ores superior a 250.
SÍ té un nombre de treballadors/ores superior a 250.
Disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
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j)

Que sobre el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals, l’empresa:
-

Compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Es compromet a realitzar les activitats pròpies i inherents a la coordinació
d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.

k) Que sobre el compliment d ela normativa en matèria d’integració social de persones
discapacitades, l’empresa:
Té un nombre de treballadors/ores inferior a 50.
O bé,
Té un nombre de treballadors/ores igual o superior a 50.

Està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2 % de tal
manera que el número global de treballadors en plantilla és de .................................
dels quals ................................. (indicar també el número) són treballadors amb
discapacitat.
O bé,
Ha obtingut la declaració d’excepcionalitat prevista a l’article 1 del Reial decret
364/2005 de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter
excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (de la
qual trameto una còpia adjunta) i que ha adoptat les mesures alternatives previstes
a l’article 2 del Reial Decret esmentat següents:
...........................................
l)

Sobre les Unions d’Empreses Temporals (UTE), l’empresa:

NO es presenta en Unió temporal d’empreses (UTE)
SI, es presenta en Unió temporal d’empreses (UTE). Per tant, assumeix el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatària del contracte, amb les dades següents:
Nom empresa

Percentatge de participació (%)

La persona representant de la UTE serà ............................... (indicar nom complet).

