SOBRE <<A>>
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
DECLARACIÓ RESPONSABLE
(cognoms i nom)____________________________________________________,
amb domicili a l'efecte de notificacions a (localitat)__________________________,
(carrer)___________________________________________, núm. _____, amb
NIF

núm.

_____________________________,

en

representació

de

l'Entitat

___________________________________, amb CIF núm. __________________,
a l'efecte de la seua participació en la licitació BAR-CAFETERIA DE LA CASA DE LA
CULTURA, davant l’Alcaldessa

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de BAR-CAFETERIA DE LA
CASA DE LA CULTURA.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules
administratives particulars per a ser adjudicatari/a, en concret:
— Que no està incurs/a en una prohibició per a contractar de les recollides en l'article
71 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.
— Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries municipals i de
les obligacions 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 pogueren sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que poguera
correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).
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— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és:
_______________________________________________________
i els telèfons de contacte són:
__________________________ i _______________________________
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència en l’apartat segon d’aquesta declaración, en cas que siga
proposat com a persona adjudicataria del contracte o en qualsevol moment en què
siga requerit/requerida per a açò.
I per deixar-ne constància, signa la present declaració.

Signatura de la persona declarant

Signat: _________________________________
Favara, ____ de ______________ de 2021
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