
ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

 
......................................................................................,  amb  DNI  núm...........................,  amb
domicili a efectes de notificacions a ......................................................................., número......,
de  ...................................................,  en  nom  propi,  o  com  a  representant  de
l’empresa...............................................................,  número  d’identificació
fiscal  .............................  amb  domicili  a  ..........................................................................,
número ......, de ........................................................, en qualitat de ................................. .
A  l´objecte  de  participar  en  el  procediment  per  adjudicar  el  contracte
de......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

1.  Que  el  participant  o  societat  que  represento  compleix  amb  els  requisits  de  capacitat,
representació i, si s´escau, solvència, exigits en el Plec que regeix aquest contracte, i amb la
capacitat d´execució del servei durant tota la durada del contracte.

2. Que el participant o societat que represento i els seus administradors o representants no estan
incursos en causa de prohibició de contractar previstes a l´article 60 del Text Refós de la Llei de
contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembres, ni en cap
dels supòsits referits a la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d´Incompatibilitats dels Membres del
Govern i dels Alts Càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al seu Reglament,
aprovat pel Decret 250/1999, de 3 de desembre.  

3.  Que  el  participant  o  societat  que  represento  es  troba  al  corrent  del  compliment  de  les
obligacions tributàries amb l´Estat, amb l´Ajuntament de Manacor i amb la Seguretat Social,
que  s´imposen  en  les  disposicions  vigents,  sens  perjudici  que,  abans  de  l´adjudicació,  l
´empresari a favor del qual s´ha d´efectuar aquesta adjudicació ha de presentar la justificació
acreditativa d´aquest requisit. 

4. Que el participant o societat que represento té l´habilitació empresarial o professional exigida
per la realització de l´activitat o prestació objecte del contracte. 

5. Que l’empresa a la qual represento, 
 NO conforma grup empresarial. 
 SI  conforma  grup  empresarial,  denominat  “..............................................”  que  està
integrat per les entitats següents:................................... ............................., i que

 NO concorren a la licitació altres empreses del grup que es trobin en algun
dels supòsits de l´article 42.1 del Codi de Comerç

 Concorren a la licitació altres empreses del grup que es troben en algun dels
supòsits  de  l´article  42.1  del  Codi  de  Comerç,  concretament  les  següents
empreses: .....................................................

6. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació d'aquest
contracte és ...............................................................

..............................., ....... de .......................... de .............
(Lloc, data i signatura del licitador)



ANNEX II
MODEL D´OFERTA ECONÒMICA

......................................................................................,  amb DNI núm...........................,
amb domicili a efectes de notificacions a .......................................................................,
número......, de ..................................................., en nom propi, o com a representant de
l’empresa...............................................................,  número  d’identificació
fiscal ............................. amb domicili a ..........................................................................,
número ......, de ........................................................, en qualitat de ................................. .

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

1. Que estic informat de les condicions i els requisits que s´exigeixen per poder ser
adjudicatari  del  contracte
de ................................................................................................
.............................................................................................................................................

2.  Que  em  compromet  en   nom  propi  o  en  nom  i  representació  de  l
´empresa......................................................................,  a  dur-lo  a  terme  segons  els
requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte, pels imports següents:
Preu  (IVA  exclòs):..................................euros  (en
números); ..............................................
................................................................................ (en lletres).
IVA:..................................euros (en números); ...................................................................
................................................................................  (en lletres).
Preu total:..................................euros(en números); ...........................................................
................................................................................. (en lletres).

..............................., ....... de .......................... de .............
(Lloc, data i signatura del licitador)


