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ANNEX  I.  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ARTICLE 159 LCSP

- Declaració responsable art 159 LCSP

Nom i cognoms: ……………………………………...………...............................................
Núm.  DNI:  ………………….  en  nom  (propi)  o  (de  l'empresa  que  representa)
……………………….……………...……  amb  NIF………….……..  i  domicili  fiscal
………………………..…...……..………….…...………,  havent  conegut  la  licitació
publicada en el  perfil  del  contractant  i  les  condicions,  requisits  i  obligacions sobre
protecció i condicions de treball que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte de
……………………………………………………………………...…,  em  compromet  a
executar-les i
 
DECLARE: 

- Que ostente la representació de la societat licitadora.

- Que la societat està vàlidament constituïda i que d'acord amb el seu objecte social
pot presentar-se a la licitació.

- Que la societat (assenyaleu el que pertoque) SÍ NO figura inscrita en el Registre
Oficial  de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  del  Sector  Públic  o  registre oficial
equivalent de la Comunitat Valenciana en la data final de presentació d'ofertes, i que
les  circumstàncies  de  l'entitat  que  hi  figuren  respecte  dels  requisits  exigits  per  a
l'admissió en el procediment de contractació indicat són exactes i no han variat.

-  Que  compta  amb  la  classificació/solvència  exigida  pel  plec,  així  com  amb  les
autoritzacions necessàries per a exercir l'activitat i la documentació requerida en els
plecs(1*).

- Que no està incursa en cap causa de prohibició per a contractar amb l'Administració
de les recollides en l'article 71 de la LCSP, i que la persona física/jurídica representada
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents , i que tampoc té  deutes en període executiu
amb el municipi de Benicàssim .

*Per  al  cas  de  resultar  adjudicatari  s'autoritza  expressament  l'Ajuntament  de

Benicàssim  a demanar l'informe/certificat del Servei Municipal de Recaptació sobre la

no existència de deutes en període  de recaptació executiva amb el municipi, amb l'AET

(certificació positiva expedida per l'AET relativa al compliment dels requisits en l'art. 13

RGLCAP i alta IAE) i SS (certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat

Social en què es continga genèricament el compliment dels requisits establits en l'article

14 del RGLCAP). Així mateix declara que no s'ha donat de baixa en l’IAE.

-  Que designe la següent  adreça de correu electrònic,  a  l’efecte de practicar  les
notificacions  (*3)  i  comunicacions  que  deriven  del  present  expedient  de
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contractació :

Adreça electrònica: …………………………………………………………………..

- És l'operador econòmic una  microempresa ,  una xicoteta o mitjana empresa  :

SÍ....  NO...

-  Que durant   l'execució del   contracte es compliran les  obligacions aplicables en

matèria mediambiental, social o laboral establides en el dret de la Unió Europea, el

dret  estatal,  els  convenis  col·lectius  o  per  les  disposicions  de  dret  internacional

mediambiental, social i laboral que vinculen l'Estat.

- Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, el contractista respectarà la normativa
vigent en matèria de protecció de dades.

-  Confidencialitat:  es relacionen els documents administratius i tècnics i dades

presentades en la proposició que tenen caràcter de confidencial als efectes prevists en

l'art 133* de la LCSP:

.

.

.

Si és el cas, ompliu degudament la declaració responsable amb els apartats i
contingut que corresponga:

- Només en el cas que es tracte d'una empresa estrangera també haurà de declarar:

Em sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta sorgiren del contracte, amb
renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que corresponguera.

- En el  cas d'UTEs  (*2),  es comprometen a constituir-se formalment en UTE (unió
temporal  d'empreses)  en  el  supòsit  de  resultar  adjudicatari  del  present  contracte.
S'haurà de fer constar les dades corresponents a tots i cada un dels licitadors que la
constituïsquen, així com la participació que hi tenen.

Cada una de les empreses participants en la unió temporal haurà d'aportar la

declaració responsable i haurà d'adjuntar-hi el compromís de constitució de la

unió.



 
Ajuntament de Benicàssim

- Així mateix, per al cas d'empreses pertanyents al mateix grup o que es troben en
algun dels  supòsits  prevists  en l'article  42  del  Codi  de  comerç, a  l’efecte  de
l'aplicació de la regla prevista en l'article 86.1 del RGLCAP, en relació amb el paràgraf
segon de l'article 139 de la LCSP, declare que l'empresa a què represente (SÍ) o (NO) es
troba  en  aquest  cas  i  les  empreses  que  es  presenten  a  la  licitació  són  les
següents:............(o acompanyeu documentació)
                                      

Firma electrònica del licitador  “

1) El  moment  decisiu  per  a  apreciar  la  concurrència  dels  requisits  de  capacitat  i
solvència exigits per a contractar amb l'Administració serà el de finalització del termini
de presentació de les proposicions. Per al cas de resultar proposat com a adjudicatari
em compromet a aportar la documentació en el termini indicat en  el  plec de  clàusules
administratives particulars que regeix la licitació. 

(*2) La notificació s'efectuarà electrònicament a l’adreça que els licitadors hagen designat
en presentar les proposicions, i se l’informarà de la posada a disposició d'una notificació
en la seu electrònica. (http://benicassim.sedelectronica.es).

(*3) En el supòsit que l'oferta la presente una unió temporal d'empresaris,cada una de
les  empreses  participants  en  la  unió  temporal  haurà  d'aportar  la  declaració
responsable i haurà d'adjuntar-hi el compromís de constitució de la unió  , la participació  
que hi tenen i la designació del representant.   

http://benicassim.sedelectronica.es/

