Ajuntament d' Alfarràs
Expedient: 95/2022
Assumpte: Aprovació Plec de condicions econòmiques i administratives.

Annex I_declaració responsable
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
________________________________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat __________________________________, amb CIF núm.
_____________________, a l'efecte de la seva participació en la licitació
________________________________, davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en l’arrendament per l'Ajuntament de Alfarràs dels
béns immobles ___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en concret:
- Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
- Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
- 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 accepta, en concordança amb l’article 140.1 a) de la LCSP que, les
comunicacions i intercanvi d’informació, necessàries per a la resolució del procediment de
contractació, fins i tot els actes de classificació i d’adjudicació, es realitzin a la següent adreça
electrònica:
Adreça electrònica
Nom i cognoms
Càrrec
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QUART. Que designa com a persona/-es autoritzada/-es per a rebre les notificacions de
l’expedient de contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM a (indicar
nom, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil de contacte), d’acord amb el previst als
articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, en relació amb l’article 140.1 a) de la LCSP.
Nom i cognoms
NIF
Adreça electrònica
Telèfon mòbil

CINQUÈ. 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.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
(signatura electrònica)
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la
componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i
cadascuna la corresponent declaració responsable.

