Declaració responsable de complir amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l’Administració

Nom

Cognoms

DNI

en nom propi o en representació de l'empresa:
Raó social

NIF

Domicili ( carrer, número, localitat i província)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el representant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb el sector públic, ja
que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, té capacitat d’obrar i
no es troben en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat al capítol II, Títol II del Llibre I
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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.
2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts per a aquest contracte.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que està al corrent de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, i que no té cap deute amb la Diputació de Tarragona.
4. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a qui es
refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels
d’alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan
compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona.
5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura, la
instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que l’empresa a la qual represento:
És una PIME:
Pertany al Tercer Sector:
7. Que l'empre
l'empressa a la qual
qual represe
represen
nto,
NO conforma grup empresarial.
SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
El grup es denomina:
i el conformen les entitats següents:

8. Que autoritzo a la Diputació de Tarragona a sol·licitar a la Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les dades relatives al compliment de les
seves obligacions tributàries, també respecte els subcontractistes, i en matèria de seguretat social, per tal
de comprovar el compliment dels requisits establerts en la LCSP i demés normativa de desenvolupament, per
participar en el procediment de contractació administrativa i durant la vigència del contracte de l’expedient
núm.
9. Que la persona de contacte durant el tràmit de la licitació és el/la Sr./Sra.
que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació és
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo aquesta declaració, sota la
meva responsabilitat.
Signat:

