MODEL DE DECLARACIÓ I COMPROMÍS DE SUBSCRIPCIÓ ASSEGURANÇA
RESPONSABILITAT CIVIL
_____________________________________________, proveït/proveïda de D.N.I.
núm,.

_______________________________,

___________________________________
domicili en
actuant

veí/veïna

(______________________),

de
amb

_____________________________________, núm. _____,
en

nom

propi

o

en

representació

de

______________________________________________________________.
DECLARA:
Que coneix el Plec de Clàusules Administratives Particulars, Prescripcions
Tècniques, i els seus Annexos, aprovat per l'Ajuntament de Favara per a l'adjudicació
del contracte de “PROCEDIMENT SELECTIU PER A l'ADJUDICACIÓ DE LA
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA
D'ÚS
I
APROFITAMENT
DE
LES
INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADES EN PLAÇA DE LA
CULTURA AMB DESTINACIÓ A GIMNÀS EN EL MUNICIPI DE FAVARA” i
acceptant íntegrament les responsabilitats i obligacions que imposen les condicions
de licitació, es compromet, cas de resultar persona adjudicatària, al compliment de
totes i cadascuna d'elles i de les quals, com a resultat de l'oferta que s'acompanya,
s'incloga cas de resultar persona adjudicatària , a l'efecte del qual declara:
PRIMER.- No trobar-se culpable, la persona física/jurídica licitadora, així com
les persones
administradores o sòcies, en cap circumstància que prohibisca
contractar amb l'Administració Pública, i trobar-se al corrent del compliment de les
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, conforme a l'articule 72 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
SEGON. El compromís formal que en cas de resultar persona adjudicatària,
aportarà a l'expedient administratiu en el moment de la formalització del contracte
copia de la pòlissa de responsabilitat civil per a fer front als danys que es produïsquen
o puguen produir-se en els termes previstos en el plec rector de la concessió
Favara ______

de _________________

de 2019

SIGNAT:________________________________________
(SIGNATURA DE LA PERSONA LICITADORA)

NIF: P4612500A
TEL: 961769002
FAX: 961769427

www.ajuntamentfavara.es
favara@gva.es

PLAÇA SANT ANTONI, NÚM. 1
46614 FAVARA
VALÈNCIA

