











PLEC DE CLAÙSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ DEL PATI DE L’ ESCÒLA MAIRAU I DE LA TRIBUNA D’ACCÉS A CENTRE SOCIAL.
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ANNEX NÚM. 1

MODEL DE PROPOSTA 
«El Sr/La Sra. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions al Carrer ____________________, núm. ___, de la localitat de __________________, C.P._________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica d’obrar per aquest acte, actuant en nom propi  o en representació de l’empresa ___________________, amb CIF núm. ___________, per poder que acompanyo, amb domicili al Carrer _______________________________ núm. ___________de la localitat de ____________ C.P. ____________,  assabentat/ada de l’expedient de licitació per a la contractació de la obra d’Adequació del pati de l’Escola Mairau i de la tribuna d’accés al centre social, per procediment obert,  anunciat en el Butlletí Oficial de la Província núm. ___, de data _______, i en el perfil del contractant, faig constar: 

a)	que estic assabentat/ada de les condicions per optar a l’adjudicació del contracte de referència, acceptant i sotmetent-me plenament al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte tècnic que serveix de base i que regule el contracte, de forma que accepto el seu objecte i contingut, i em comprometo a executar-lo totalment, en el cas, de resoldre’s el procediment obert a favor d’aquesta proposta;

b)	que reuneixo totes les condicions exigides en la present contractació;

c)	que acompanyo la documentació exigida en el Plec de clàusules administratives particulars, referida a la personalitat, garantia i requisits exigits per la present contractació, com també la que configura aquesta proposta; i

d)	que en relació a l’oferta econòmica:

prenc part a la licitació i em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte pel preu de ___________________________________________________ euros (en lletres i xifres), que em comprometo a mantenir durant el termini establert al Plec de condicions administratives particulars, amb el desglossament següent:

1. PREU SENSE IVA
Pressupost d’execució material
 €



2. TIPUS IVA (21%)
Import IVA
 €



PREU DEL CONTRACTE (1 + 2)
 €

El preu sense IVA ha d’incloure també tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que li siguin d’aplicació, així com totes les despeses que es puguin derivar del compliment del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)
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ANNEX NÚM. 2

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I QUE DETERMINA L’ARTICLE 60  DEL R.D.L. 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVÀ EL TRLCSP.

A l’Ajuntament de Les, ___ de ________ de 2017
El Sr./La Sra. __________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa ________________________ _______________________________), amb domicili al carrer _______________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de __________________, DECLARO que tinc plena capacitat d’obrar i que no em trobo incurs en cap de les circumstàncies d’incapacitat per a contractar amb les Administracions Públiques, establertes a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i que es transcriuen a continuació:

a)	Haver estat condemnats mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn de funcionaris, fraus i exaccions il·legals, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar també inclou a les persones jurídiques els administradors o representants de les quals, vigent el seu càrrec o representació, es trobin en la situació esmentada per actuacions realitzades en nom o a benefici d’aquestes persones jurídiques, o en les quals concorrin les condicions, qualitats o relacions que requereixi la corresponent figura de delicte per a ser-ne subjecte actiu.

b)	Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents per qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades conforme e la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c)	Haver estat sancionats amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o per infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el disposat en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb allò establert en el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental; en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; en la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre; en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; en la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; en el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

d)	No trobar-se en el corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que reglamentàriament es determinin.

e)	Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què fa referència l’article 130.1.c) o en facilitar qualssevulla altres dades relatives a la seva capacitat i solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació prevista a l’article 59.4 i a l’article 305.

f)	Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes en ella establerts.

La prohibició també inclou a les persones jurídiques en el capital de les quals hi participin, en els termes i quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs de qualsevulla Administració Pública, així com els càrrecs electes al seu servei.

La prohibició s’estén igualment, en ambdós casos, als cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre que, respecte d’aquests darrers, aquestes persones n’exerceixin la seva representació legal.

g)	Haver contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’incompliment al qual fa referència l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, per haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data del seu cessament. La prohibició de contractar es mantindrà durant el temps que romangui dins de l’organització de l’empresa la persona contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar des del cessament com a alt càrrec.

A més de les assenyalades anteriorment, són circumstàncies que impediran als empresaris contractar amb les Administracions Públiques les següents:

h)	Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte realitzat amb una Administració Pública.

i)	Haver infringit una prohibició per a contractar amb qualsevulla de les Administracions Públiques.

j)	Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció administrativa, d’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

k)	Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte al seu favor per no complimentar allò establert a l’art. 135.2 dins del termini assenyalat mitjançant dol, culpa o negligència.

l)	Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord amb el previst a l’article 102, quan aquest incompliment hagués estat definit en els Plecs o en el contracte com a infracció greu de conformitat amb les disposicions de desenvolupament d’aquesta Llei, i concorri dol, culpa o negligència en l’empresari.

Finalment, les prohibicions de contractar també afectaran a aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals haguessin concorregut.

Per altra banda, també DECLARO, sota la meva responsabilitat, estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social. I em comprometo, en cas de resultar adjudicatari del contracte, a justificar aquests requisits en el termini màxim de 5 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Així mateix, autoritzo a l’Ajuntament de Les per tal que pugui sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social directament a l’Agència Estatal Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)
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ANNEX NÚM. 3

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer _____________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de ______________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO en nom propi (o en representació de l’empresa ____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer ___________________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de _________________________, per la present

EXPOSO
Que havent-se convocat per l’Ajuntament de Les, mitjançant Anunci publicat al B.O.P. núm. _______, la licitació per procediment obert per a l’adjudicació del contracte de l’obra d’ Adequació del pati de l’Escola Mairau i de la tribuna d’accés al centre social,  presento 2 sobres que contenen la documentació requerida per a concórrer a aquesta licitació sota la següent denominació:
1	Sobre «1»: Documentació administrativa.
2	Sobre «1»: Proposició econòmica
I, en conseqüència,

SOL·LICITO
Participar al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de l’obra d’Adequació del pati de l’Escola Mairau i de la tribuna d’accés al centre social, i per tant, que la proposició que acompanyo sigui tinguda en compte.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)
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