ANNEX I

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA ECONÒMICA
El senyor/a ...................................................................................................................., amb DNI
núm. .................................................., en nom propi / en nom i representació de l’empresa
............................................................................................................................................................
de la qual actua en qualitat de .................................................................................... (administrador
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública
atorgada

davant

el/la

Notari/ària

de

senyor/a......................................................................................,

(lloc)......................................,
en

data

....................................................... i número de protocol ........................................................., amb
domicili a

..............................................................................................., entitat que SI/NO ........

reuneix les condicions que estableix l’article 65 i següents de la LCSP I DECLARA sota la seva
responsabilitat:
-

Que com a empresa licitadora del contracte menor de:

es compromet a executar-lo segons informe tècnic per la quantitat total de:
.......................................................................................................................................................
............................................................ euros (en lletres ) ............................... € ( en números)

més l’import de l’IVA ......................................... euros (en lletres ) ............................... € (
en números).
-

Que el sotasignant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta i que
aquesta està facultada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat d’obrar;
que compta amb les autoritzacions necessàries per a l’exercici de la seva activitat i
compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.

-

Que no està incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes
en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ni
incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o, si s’hi troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat.

-

Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i amb
la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i que l’empresa a la que representa autoritza
l’Administració contractant per que accedeixi a la informació que acredita que es troba al
corrent del compliment de dites obligacions tributàries.

-Pràctica de Notificacions:
-

Que l’adreça de correu electrònic habilitada a efectes de notificacions, d’acord amb el
contingut de la Disposició Addicional 15ª de la LCSP, i els articles 41 i 43 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, és la que a continuació s’indica:
................................................................................................................................................

_________, ___ de ________ de 20__.

Signatura del licitador,

