ANNEX
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA ECONÒMICA
SOBRE ÚNIC: El sobre es presentarà tancat i haurà de dur la inscripció següent
"Documentació administrativa i oferta econòmica, per a la contractació de les obres de
adequació i millora del Refugi de Coma de Vaca, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, presentada per .....................................” i haurà de contenir la següent
documentació:


Model de declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb la FEEC

Les empreses licitadores han d'aportar una declaració responsable en la qual indiquin
que compleixen els requisits de capacitat i de solvència de conformitat amb les
previsions d'aquest plec, que no es troben en cap de les circumstàncies de prohibició
de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP i que es troben al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el
model següent:
"En/Na........................................... a m b NIF núm. ........., en nom propi / en
representació de l'empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ....., en dat ..... i amb número de protocol .../o document
...,CIF núm. ..............., domiciliada a .......... carrer ....................., núm. ........, (persona de
contacte ....................., adreça de correu electrònic .........., telèfon núm. ......... fax núm..
........................), opta a la contractació relativa a les obres d’adequació i millora
del Refugi Coma de Vaca i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1. Que les facultats de representació que ostenta són suficient i vigents (si s'actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment per contractar amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC), ja que té la capacitat d'obrar requerida.
2. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. Que l'empresa que represento no té deutes de naturalesa tributària amb
l’Administració.
4. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se
del Reial Decret 171/2 04, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
5. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l'execució del contracte.
6. Que té contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
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7. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l'àmbit d'aquest contracte i que no coneix cap conflicte d'interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
8. En el supòsit que es tracti d'empresa estrangera, el licitador es sotmet a la jurisdicció
dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
9. Que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.
☐Sí. Indicar els percentatges ....dones i ...homes ☐NO ☐NO obligat per normativa
10. Respecte l'Impost sobre el valor afegit (IVA) l'empresa:
☐Esta subjecte a l’IVA
☐Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
11. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
☐Esta subjecte a l’IAE, en epígraf .......
☐Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
12. Que les dades de contacte i l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits
d’adjudicació, formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal del
contracte són:
Correu electrònic: ................................
Telèfon:-......................................
Mòbil:
...............................
Fax: ...........................
13. En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís que es constituiran formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d'estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.
14. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de
les empreses que la composen.
18) Que l’empresa que represento
☐SI ☐NO pertany a grup empresarial.
En cas afirmatiu declaro que l’empresa que represento pertany al grup
empresarial denominat ......................................................i que el composen les
societats que a continuació es relacionen (aportar relació en la qual es faci constar
denominació, domicili social i CIF de les societats que composen el grup)
19) Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP
☐SI

☐NO
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20) Que el perfil de l’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Marcar
amb una
creu

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis
anual o balanç general anual no superior als 2
milions
d’euros
Petita
Menys de 50 treballadors, amb un volum
empresa
negocis
anual o balanç general anual no superior als
10
milions d’euros
Mitjana
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
empresa
negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o
balanç
general anual no superior als 43 milions
d’euros.
Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de
negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general
anual superior als 43 milions d’euros.
21) Que, en el cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual als
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriuen a la realització de dites activitats no han
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

(Lloc, data i signatura de/licitador)
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•

L'oferta econòmica, basada en el preu, s’ haurà d'ajustar al següent model:

"El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF núm. .............., en nom propi /
en representació de l'empresa ............., en qualitat de ..., í segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ....., en data ... i amb número de protocol .../o document
CIF
núm. ............., domiciliada a........... carrer ................. núm. ....., (persona de
contacte...................., adreça de correu electrònic ......................., telèfon núm. ........... i
fax núm. ............................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a les obres del lot número ...................de adequació i millora del Refugi
Coma de Vaca, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Memòria Valorada de les referides obres, que accepta
íntegrament, per la quantitat de........................................... euros, IVA exclòs.
L'import de l'IVA, al .. %, és de ...............€.

DECLARO
☐ LOT 1 Haver efectuat la visita preceptiva al Refugi Coma de Vaca d’acord amb el
termes previstos en la clàusula 11.

(Lloc, data i signatura del licitador)
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