ANNEX 3- SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE PRIVAT D’ARRENDAMENT DEL LOCAL BAR-RESTAURANT “EL JARDÍ” DE
SANT QUINTÍ DE MEDIONA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
DADES DEL SOL∙LICITANT /INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT (persona que presenta, en cas de ser algú diferent a l'interessat)
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS
Mateixa de l’interessat

Mateixa del representant

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS

Que m’he assabentat de la convocatòria de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona d’una licitació
pública per a l’adjudicació del contracte privat d’arrendament del local bar-restaurant “El Jardí” de
Sant Quintí de Mediona, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació,
tramitació ordinària.
Que estic assabentat/ada de les condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Que accepto en la seva totalitat les clàusules contingudes en l’esmentat plec i declaro, sota la meva
responsabilitat, que reuneixo totes i cadascuna de les condicions per contractar amb l’administració.
Així mateix, si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya,
aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 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-li.
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PETICIÓ

Ser admès/a a la licitació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació,
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte privat d’arrendament del local bar-restaurant
“El Jardí” de Sant Quintí de Mediona.

Plaça de l'Església 4
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www.santquintimediona.cat

Tel. 938 998 028
Fax 938 998 400
st.quinti@diba.cat

DOCUMENTS APORTATS

Sobre A. “Documentació administrativa per participar en el procediment d’adjudicació del contracte
privat d’arrendament del local Bar-Restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de Mediona, mitjançant
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, presentada per ...
CIF/NIF ..., amb domicili ..., telèfon..., fax..., e-mail...”
Sobre B. “Documentació tècnica i sobre altres criteris d’adjudicació no quantificables
automàticament que es presenta per participar en el procediment d’adjudicació del contracte privat
d’arrendament del local Bar-Restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de Mediona,
mitjançant
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, presentada per ...
CIF/NIF ..., amb domicili ..., telèfon..., fax..., e-mail...”
Sobre C. “Documentació econòmica que es presenta per participar en el procediment d’adjudicació
del contracte privat d’arrendament del local Bar-Restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de Mediona,
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, presentada
per ... CIF/NIF ..., amb domicili ..., telèfon..., fax..., e-mail...”
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Lloc i data

Signatura

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran incorporades en
el fitxer d'aquest ajuntament per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i podrà
dirigir‐se personalment o per correu convencional a plaça de l'Església, 4 08777 Sant Quintí de Mediona, per exercir el seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

IL∙LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Plaça de l'Església 4
08777 Sant Quintí de Mediona
www.santquintimediona.cat

Tel. 938 998 028
Fax 938 998 400
st.quinti@diba.cat

ANNEX 5. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contracte privat d’arrendament del local bar-restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de
Mediona, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació
ordinària.
EXPOSO :
Que estic assabentat/da de la licitació anteriorment referida, convocada per l’Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona; conec i accepto íntegrament les clàusules administratives i econòmiques
contingudes en el plec regulador d’aquesta contractació; declaro que reuneixo totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona; que en el cas
de resultar adjudicatari/a em comprometo a executar el contracte d’acord amb les clàusules del
referit plec, per la quantitat (IVA EXCLÒS) de:

(en lletres)
€
(en números)
L’import de l’IVA, al ..... %, és de

€

Es per això que, SOL·LICITO:
Que s’accepti l’oferta anteriorment referida per a l’execució del contracte privat d’arrendament del
local bar-restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de Mediona.
(signatura del licitador)
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(lloc i data)
Signatura del sol·licitant
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ANNEX 6. MODEL DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D’UNIÓ
Dades de cadascuna de les empreses que formen la UTE:
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Nom i cognoms del representant de l’empresa

NIF

Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Nom i cognoms del representant de l’empresa

NIF

Licitació
Contracte privat d’arrendament del local bar-restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de
Mediona, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació
ordinària.
DECLAREN la voluntat de concórrer integrats en una UTE a la licitació de la referida contractació.
Que, als efectes del que disposa l’article 69 de la LCSP, designem com a representant de la UTE la
següent persona:
Nom i cognoms
Població

DNI/NIF

Domicili a efectes de notificacions

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà la següent:
%

empresa

%

empresa

.......
Que en el cas de resultar adjudicatàries del contracte es comprometen a constituir-se formalment
en una Unió Temporal d’Empreses (UTE).
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(lloc i data)
Signatura dels apoderats de cadascuna de les empreses que formen la UTE.
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