Annex I. Model de declaració responsable
..............................

amb

DNI.............,.......................en

representació

de

l’entitat........................... , amb CIF..................., assabentat/da de l’expedient per a la
contractació del servei de recollida , transport i aplicació al sòl dels fangs de depuració
d’aigües residuals , anunciat en el perfil del contractant , faig constar que conec el
Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament , prenent part de la
licitació i:
1r. Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació ( només afectat les persones jurídiques) així com
que el signant de la declaració té la deguda representació per presentar la proposició
i la declaració i que posseeix personalitat jurídica.
2n.Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com
a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la Llei 9/2017 i que autoritza a
l’Ajuntament per comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social , tant en el moment de l’adjudicació , com durant la vigència del
contracte.
3r. Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
4t.Que es designa la següent adreça de correu electrònic on efectuar les
notificacions:
5è.Em comprometo a executar les prestacions a què correspon aquesta plica en els
terminis establerts.
6è. Em comprometo a executar les prestacions per l’import de........... més IVA.
7è. Que l’empresa.........................està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya/ Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat des del dia............amb número d’inscripció.........................., i
que les dades que hi consten , en el dia d’avui són vigents.

8è. 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 , si escau , al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
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.
A................................, a....................de 2021.

