SOBRE A.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
ANNEX

I

–

CONSERVACIÓ

DECLARACIÓ
I

RESPONSABLE

MANTENIMENT

DE

DEL

CONTRACTE

L’EDIFICI

DE

CAN

OBRA
CASAS,

DE

REFORMA,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta al contracte d’obra de
reform a, conservació i m antenim ent de l’edifici de Can Casas, m itjançant procedim ent
obert sim plificat.”
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en
cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració.
2.- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3.- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com la solvència econòmica i financera
i tècnica o de professió exigides del present Plec, i que es compromet a adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals/materials descrits a l’esmentada clàusula.
4.- Que en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en el present Plec.
5.- Que declara que la disposició de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, compten
amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva
adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
6.- Que l’entitat a la que represento disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.

AJUNTAMENT DEL BRUC C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc Tel: 93 771 00 06 Fax: 93 771 04 50 e-mail: bruc@diba.cat
C.I.F: P0802500I

Pàgina 1 de 2

7.- Que l’entitat a la que represento està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no
inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril.
8.- Que en cas de concórrer en unió temporal, es presentarà una declaració manifestant aquest
extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris.
9.- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes han de presentar una declaració
sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la composen.
10.- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, es presentarà declaració de sotmetiment a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
Que autoritzo l’òrgan de contractació per al que dugui a terme les notificacions de l’expedient de
contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona
autoritzada per a rebre les notificacions corresponents a (indicar nom, adreça de correu electrònic i
telèfon mòbil de contacte).............d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
11.- L’empresa declara que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que
el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE”)
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
(Lloc, data, signatura i segell)."
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