DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA
El senyor/a ......................., amb DNI núm. ....... com a
apoderat/ada de l’empresa ..................., amb CIF..........,
adjudicatària del contracte menor de ...................., declara
sota la seva responsabilitat:
a) Que l’objecte social de l’empresa s’adequa a l’objecte d’aquest
contracte.
b) Que està facultat/ada per a contractar amb l’Administració, ja
que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa 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.
c) Que l’empresa a la que represento figura inscrita, si s’escau,
en el registre electrònic d’empreses licitadores següent, i que
les dades que hi figuren són vigents:
Registre Electrònic d’Empreses licitadores (RELI)
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público (ROLECSP)
d) Que es compromet a acreditar, davant l’òrgan de contractació,
si aquest li requerís, la possessió i validesa dels documents
exigits.
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits
per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i
funcionament legal.
f) Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament
dels òrgans administratius competents les dades o documents que
es requereixin per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del
contracte.
g) Que, en cas que l’empresa sigui estrangera, es sotmetrà als
jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur
propi.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable
(lloc i data)
Signatura de l’apoderat

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA
El senyor/a ............................., amb DNI núm. .........
en nom propi, com a licitador del contracte ............., declara
sota la seva responsabilitat:
a) Que està facultat/ada per a contractar amb l’Administració, ja
que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de
les circumstàncies de prohibició per contractar establerts en
l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic.
b) Que es compromet a acreditar davant l’òrgan de contractació, si
aquest li requerís, la possessió i validesa dels documents que
conformen la documentació administrativa necessària per a la
realització d’aquest contracte.
c) Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i
funcionament legal.
d) Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament
dels òrgans administratius competents les dades o documents que
es requereixin per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del
contracte.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable
(lloc i data)
Signatura
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