ANNEX 3: RELACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS DEL COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA A PRESENTAR PEL LICITADOR
PROPOSAT A REQUERIMENT DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ PRÈVIAMENT A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A) DOCUMENTS A PRESENTAR PER LES EMPRESES QUE NO ESTAN INSCRITES EN EL
REGISTRE ELECTRÒNIC DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA O EN EL
REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT (ROLECE)

▫

Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d'obrar:
Quan el licitador és una societat o persona jurídica: escriptura o document
de constitució; estatuts o acta fundacional on constin les normes per les
que es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el
Registre Públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de
que es tracti.
Quan el licitador és una persona física: còpia compulsada, notarial o
administrativament del Document Nacional d'Identitat o, en el seu cas, del
document que el substitueixi legalment.
Quan el licitador sigui una empresa no espanyola d'estat membre de la Unió
Europea: inscripció en els registres comercials o professionals que
s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Quan el licitador sigui una empresa no espanyola d'estat que no sigui
membre de la Unió Europea: informe en la forma recollida a l'article 55 del
TRLCSP que justifiqui que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera
admet la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb
l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic
assimilables. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es
prescindirà de l'informe de reciprocitat en relació amb les empreses
d'Estats
que
hagin
signat
l'Acord
sobre
Contractació
Pública
de
l'Organització Mundial del Comerç.

▫

Documentació acreditativa de la capacitat per representar
Les persones que compareguin o signin proposicions en nom del licitador,
sigui persona jurídica o física, hauran d'acreditar la seva capacitat per
representar-la mitjançant còpia del seu DNI compulsat administrativa o
notarialment i còpia simple de l'escriptura de nomenament de càrrec social
o poder notarial suficient.

▫

Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera
La documentació exigida en la clàusula corresponent d'aquest Plec relativa
als requisits de solvència econòmica i financera que el licitador ha
d'acreditar.

▫

Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional
La documentació exigida en la clàusula corresponent d'aquest Plec relativa
als requisits de solvència tècnica o professional que el licitador ha
d'acreditar.

▫

Empreses estrangeres
En el cas d'empreses estrangeres, i si el contracte s'ha d'executar a
Espanya, declaració responsable conforme se sotmeten a la jurisdicció
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espanyola per a totes les incidències derivades del contracte, amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.

B) DOCUMENTS A PRESENTAR PER LES EMPRESES INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC
DE LICITADORS D'EMPRESES LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI) O
EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT
(ROLECE) EN LA DATA DE FINALITZACIÓ DE LA PRESENTACIÓ D'OFERTES
▫

Certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE)

▫

Declaració responsable conforme les dades contingudes en el RELI o en el
ROLECE estan vigents.

▫

Fotocòpia del DNI del representant legal de l'empresa.

▫

Tota aquella documentació exigida en el Plec per a l'acreditació de les
condicions d'aptitud, capacitat i solvència i que no figuri inscrita en el
RELI o ROLECE o que figurant no estiguin vigents.

▫

Tota aquella altra documentació exigida en aquest Plec per a l'acreditació
de les condicions d'aptitud, capacitat i solvència i que no figuri inscrita
en el RELI o que figurant en el RELI no estigui vigent.
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