ANNEXES

EXPEDIENT CASAP 01/2016

Annex número 1.
(per a persona jurídica o societat)

El Sr/a............................................................................................................... com a apoderat/da de
l’empresa...........................................................................................

declara

sota

la

seva

responsabilitat que l’empresa que representa, licitadora de l’adjudicació del concurs per la
contractació del servei de .......................................................................................................................

a.

Està facultat/da per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té la
capacitat d’obrar, no s’inclou en cap de les circumstàncies fixades en l’art. 60 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

b.

Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix en l’article 60
del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

c.

No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de les
persones a que fa referència la legislació sobre, incompatibilitats dels alts càrrecs, de
personal al servei de les administracions públiques i de règim electoral general.

d.

Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el
funcionament legal, que exigeixen en la norma vigent.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable,

(Signatura i segell de l’empresa)

Lloc i data:

Annex número 1

(per a persona física)

El Sr/a............................................................................................ en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat com a licitador/a de l’adjudicació del concurs per la contractació del servei de
..................................................................................................,

a.

Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que, tot i que té la
capacitat d’obrar, no s’inclou en cap de les circumstàncies fixades en l’art. 60 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

b.

Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix en l’article 60 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

c.

No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de les
persones a que fa referència la legislació sobre, incompatibilitats dels alts càrrecs, de
personal al servei de les administracions públiques i de règim electoral general.

d.

Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el
funcionament legal, que exigeixen en la norma vigent.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable,

(Signatura i segell de l’empresa)
Lloc i data:

Annex Número 2

OFERTA ECONÒMICA

El Sr/a. …………………………....................………………………….., major d’edat, amb domicili a
……………………...………,
provist

de

D.N.I.

carrer

número

de…………….....…………………………………núm.………..,

………………………,

en

nom

i

representació

de

l’empresa

……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. …………………….. segons acredita
mitjançant Escriptura Pública d’Apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor en data
………………..

davant

el

notari

de

……...............………………

Sr……...............………..

……………………………………….., amb número de protocol ……………………, assabentat de les
condicions i requisits per concórrer al procediment per a la contractació de .............................
................…………………………, crec que reuneixo les condicions necessàries per acudir com a
licitador/a.

Faig constar que conec les Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que serveixen de base per a la convocatòria; que accepto incondicionalment les
clàusules i el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de les Administracions Públiques; que reuneixo totes i
cadascuna de les condicions exigides per establir un contracte amb l’Administració i que em
comprometo en nom ...........................................................................1 a executar el contracte
esmentat amb subjecció estricta als requisits fixats i d’acord amb les condicions, pel preu que es
reflecteix en l’annex adjunt. En aquests preus no s’inclou la quantitat corresponent a l’impost
sobre el valor afegit, llevat dels que específicament ho indiqui.
I als efectes de complimentar allò establert en l’apartat d) de l’article 146 del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, faig declaració solemne de sotmetre’m a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir en el
contracte.2
(data, signatura i segell de l’empresa)

1
2

Propi o de l’empresa que representa
Aquest paràgraf solament per a empreses estrangeres.

