
Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les 

condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració. 

 

 _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, 

en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, 

a l'efecte de la seva participació en la licitació per a l’execució de les obres de 

“Renovació de xarxa d’aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d’Artà i 

tram del carrer Montserrat Blanes”, davant l’Ajuntament d’Artà 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de les obres de 

“Renovació de xarxa d’aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d’Artà i 

tram del carrer Montserrat Blanes”. 

 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat 

primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per 

ser adjudicatari del contracte d'obres consistent en el projecte de “Renovació de 

xarxa d’aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d’Artà i tram del carrer 

Montserrat Blanes”, en concret: 

 

— Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

— Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb 

els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

— Que no està culpable en una prohibició per contractar de les recollides en 

l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al 

corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 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 indirecte 

poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres) 

— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

__________________________. 

— Que es compleix amb el dispost a la clàusula sisena punt 4 dels Plecs. 

— Que es compleix amb l’establert en la clàusula vint-i-tresena dels Plecs, si 



s’escau. 

 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels 

documents al fet que es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas 

que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o a qualsevol moment en què 

sigui requerit per a això. 

 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del declarant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposició econòmica 

 

 

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, 

en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, 

assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de ““Renovació de 

xarxa d’aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d’Artà i tram del carrer 

Montserrat Blanes””, per procediment obert, tramitació urgent, oferta 

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el 

BOIB núm. ___, de data _______, i en el Perfil de contractant, faig constar que 

conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent 

part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per 

l'import de _________________ euros i ___________ euros corresponents a 

l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__ 

 

Signatura del candidat, 

 

 

 

 

Signat: _________________ 

 

 


