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"Oferta econòmica i declaració responsable per participar en el procediment de 
contractació menor del subministrament i col�locació de senyalització al pavelló 

municipal de Ponent." 
 
 
El senyor/ La senyora.. ..........................., major d'edat, veí/veïna de ................, amb 
domicili a .................., carrer ................................... núm. ..............., NIF núm. 
..................., adreça de correu electrònic..............................., 
telèfon.................................i fax....................................., en plena possessió de la seva 
capacitat jurídica i d'obrar, actuant en nom propi (o en nom i representació de 
....................., amb NIF ................... i domicili social a...................................................), 
declaro responsablement que: 
 
1. Conec el contingut del referit plec de condicions tècniques i el seu caràcter contractual, el 

qual assumeixo plenament sense cap tipus de reserva, limitació o condició, i em 
comprometo a executar-lo amb estricta subjecció a les estipulacions que conté i a les 
instruccions i ordres que dictin els STM de l’Ajuntament. 

 
2. Ofereixo efectuar el subministrament pel preu total de ……… €, IVA inclòs, dels quals 

...................... €, corresponen al preu del contracte i ................... € corresponen a 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 
3. L’empresa a la qual represento compleix totes les condicions i requisits establerts en el 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP) per poder contractar amb l’Ajuntament de 
Salou el subministrament i col�locació de senyalització al pavelló municipal de Ponent 
(expedient 582/2016) i que els seus administradors i representants, així com la persona 
que signa aquesta declaració, no estan incursos en cap prohibició per contractar amb 
l’Administració d’acord amb l’article 60 del mateix text legal. 

 
4. L’empresa a la qual represento, en virtut del principi de llibertat de pactes que en l’àmbit 

dels contractes del sector públic reconeix l’article 25.1 del TRLCSP, es compromet i obliga 
a constituir a disposició de l’Ajuntament de Salou en el supòsit de resultar adjudicatari 
del contracte una garantia definitiva d’un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’iva, per 
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respondre dels conceptes previstos en l’article 100 del mateix text legal durant un termini 
d’un any comptat a partir del dia següent al de la recepció dels productes. 

 
5. L’empresa que represento es troba al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents, autoritzant expressament a l’Ajuntament de Salou per la present declaració a 
que obtingui per mitjans electrònics la comprovació amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributaria (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) d’estar al corrent 
en el compliment de les referides obligacions. 

 
 
(Lloc i data) 
(signatura del/de la proposant) 
(segell de l’empresa) 
 

 


