ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DEL LICITADOR

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 146 DEL TRLCSP

En/Na............................................................................................................................amb
DNI......................................... actuant en nom propi / en representació de l’entitat
mercantil..............................................................................................................., segons
l’escriptura pública autoritzada pel Notari.................................................., en data
........................................, i número de protocol.............................de poder validada que
adjunto, provista del CIF...............................................................amb domicili a
...............................................................................................................................................
..................................en qualitat de licitador en el procediment obert per la contractació
de la prestació del servei d’Ecorail, DECLARA RESPONSABLEMENT:
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents per
actuar en representació de l’entitat licitadora, que reuneix totes i cadascuna
de les condicions establertes legalment.
 Que l’entitat que representa disposa de la personalitat jurídica i la capacitat
d’obrar suficient per concorre a la licitació.
 Que no incorre en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar amb
el sector públic, previstes en l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret 3/2011, de 14 de
novembre.
 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional exigida en els termes
previstos al Plec de clàusules administratives, i que es compromet a adscriure
a l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per al
compliment del contracte.
 Que no té cap tipus de deute amb la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener.
 Que accepta íntegrament el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques, i es compromet a complir les obligacions
especificades en dit document.

[Lloc, data i signatura]

ANNEX II
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS
ELECTRÒNICS

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS EN
LA LICITACIÓ DEL SERVEI D’ECORAIL

Sr./Sra. ...................................................................... amb DNI núm. .......................... ,
en representació de ......................................................................... ...........................
......................................................................................... , NIF núm. ..........................
domiciliada a .................................................................................... ...........................
DECLARO
Que en concordança amb la disposició addicional 15a del Text refós de la Llei de
contractes el sector públic i el plec de clàusules administratives que regeix el
contracte, la societat mercantil que represento accepta com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta contractació
(comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats
amb l’execució, el correu electrònic següent:

Correu electrònic:
[Lloc, data i signatura]

ANNEX III
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA

OFERTA ECONÒMICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT OBERT
CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA PER A LA
CONTRACTACIÓ QUE CONSISTEIX EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ECORAIL

En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm..................................................pis.....
........................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
assabentats del procediment obert per a la contractació del servei d’Ecorail, acceptant
i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives i al Plec de prescripcions
tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la
contractació del sector públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina l'article 60
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
I formula la següent:
1. OFERTA ECONÒMICA:
Preu IVA
no inclòs

21% IVA

PREU
TOTAL

PREU PER VIATGE (1)

2. MILLORES:


Compromís de certificar l’activitat amb la Certificació Biosphere… SÍ / NO



Compromís d’executar les obligacions que es derivin de la Certificació
Biosphere.................................................................................... … SÍ / NO

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER

1

No seran acceptades les ofertes superiors a 299,44 € IVA no inclòs / viatge.

ANNEX IV
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE
FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES
EN EL REGISTRE DE LICITADORS

Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre de la Expedient de contractació al qual es
Generalitat de Catalunya:
concorre:

Declara sota la seva responsabilitat:


Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies, i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.



Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten
a la present declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre
en data ________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap
alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX V
GARANTIA DEFINITIVA
MITJANÇANT RETENCIÓ EN EL PREU
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU

Sr./Sra. .................................................................. amb DNI núm..... .......................... ,
en representació de............................................................................................ ............
......................................................................................... , NIF núm. ..........................
domiciliada a .................................................................................... ...........................
MANIFESTO
Que a l’empara de l’article 96.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, l’entitat que represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia
definitiva del contracte mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera
factura, en el moment de la seva aprovació.

SOL·LICITO
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de
la primera factura, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import
suficient per fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del
contracte.
[Data i signatura]
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