ANNEX 1

Model de declaració responsable

..………..…………………………………………………………………………......... (nom i llinatges), amb
DNI

................................,

amb

domicili

a

efectes

de

notificacions

a

(carrer/plaça)...............................................................................................................,
núm. .................., localitat .........................................................................................., CP ................,
telèfon ......................., fax ............................, en nom propi o en representació de la
persona

física/jurídica:

…………………….……………………………………

…....……………………...………………………...…...………….…………......................,
........................................

i

amb

domicili

a

(carrer/plaça)

..........................................................................................................,

núm.

amb

NIF

.............................................
...............,

localitat

..............................................................................................., CP.................. i telèfon.......................,
en qualitat de .........................................................................,
Amb la finalitat de participar en el procediment per adjudicar el contracte de
SERVEIS ……………………….……………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………
DECLAR:
1. Que complesc / Que l’empresa que represent compleix els requisits de
capacitat, representació i, si escau, solvència exigits en aquest Plec, i que em
compromet, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui a meu favor / a favor
de l’empresa que represent, a presentar, prèviament a l’adjudicació del
contracte, els documents exigits en la clàusula 20.2 d’aquest Plec.
2. Que no estic incurs / Que ni la persona física/jurídica que represent ni els
seus administradors o representants estan incursos en cap dels supòsits a què
es refereix l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
1

aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ni a cap dels
supòsits

a

què

es

refereixen

la

Llei 2/1996,

de

19

de

novembre,

d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 250/1999,
de 3 de desembre.
3. Que estic / Que la persona física/jurídica que represent està al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
Seguretat Social i l’Ajuntament de Marratxíi imposades per les disposicions
vigents.
4. Que dispòs / Que l’empresa que represent disposa de l’habilitació empresarial
o professional exigida per dur a terme l’activitat o la prestació objecte del
contracte
5. Que jo / Que l’empresa que represent (Indicau el que correspongui):
a)

No pertany a cap grup d’empreses.

b)

Pertany al grup d’empreses denominat: ...........................................................
………………………………………………………………………………………..
I que:
No es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en
algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç.
Es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç, en concret, les
empreses següents: ……………………………………………

………………, …….. de ................................ de ............
(lloc, data i signatura del licitador)
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