ANNEX I - DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES
CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER A CONTRACTAR AMB
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA (SOBRE 1)
DADES DE L’ENTITAT LICITADORA
CIF/DNI
NOM
Telèfon

FAX

Correu electrònic
Domicili
DADES DEL DECLARANT
DNI
NOM I COGNOMS
Correu electrònic
Càrrec
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Número expedient

1100/2019

Denominació contracte

Contracte del servei de bar-cafeteria en la Llar dels Jubilats,
per procediment obert simplificat sumari.

Data de declaració
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
URL

http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es

Nom

Alcaldia

Correu electrònic

svalldigna@gva.es
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DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei anomenat «bar-cafeteria
en la llar dels jubilats, per procediment obert simplificat sumari».
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article
140 de la LCSP per a ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que l’empresa a la que represente està vàlidament constituïda i disposa de capacitat
d’obrar i jurídica i de l’habilitació professional necessària per a contractar amb
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, o que, en cas de no disposar-la, ho farà en el
moment del perfeccionament del contracte.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
 Que l’objecte social de l’empresa compren l’activitat objecte d’este contracte, d’acord
amb els seus estatuts socials, estatuts que es troben degudament inscrits en els
registres corresponents.
 Que, ni el signatari de la declaració, ni l’entitat a la qual representa, ni ningun dels
seus administradors o representants, està incursa en prohibició de contractar per sí
mateixa, ni per extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 LCSP i
que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
 Que disposa de les eines necessàries per a realitzar les tasques pròpies del contracte.
 Que té subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil o garantia equivalent per un
valor de 450.000 € per a la prestació del servei.
 Que es compromet a mantenir actualitzada, vigent i al corrent de pagament, en els
mateixos termes en què va ser constituïda la pòlissa d’assegurances que es sol·licita en
el plec de clàusules administratives particulars i, en el seu cas, en el plec de
prescripcions tècniques durant la vigència del contracte.
 Que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, incloses les de l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna.
 Que no forma part dels Òrgans de Govern o Administració de l’entitat ningun alt
càrrec als quals es refereix la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de
l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat o 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 electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim electoral general, en els termes establerts en la mateixa.
 Que a esta licitació no concorre ninguna altra empresa del grup empresarial a què
pertany la que represente.
 Que es sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al
licitador. (Solament en cas d'empreses estrangeres).
 Que l'adreça de correu electrònic, als efectes de rebre les notificacions de l’òrgan de
contractació, de la mesa de contractació/unitat tècnica, o de qualsevol altre òrgan de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, serà l’assenyalat en les dades del declarant:
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______________________________________, i es compromet a admetre aquest
mitjà de comunicació com l’adequat entre ambdues parts.
 Que, en el cas de no assenyalar expressament que ningun document o part del
contingut del sobre 1 tinguen el caràcter de confidencial o estiguen sotmesos a la
protecció de secret comercial, tota la documentació que compon i integra aquests
sobres no estarà sotmesa a les regles o normes de confidencialitat ni de secret
comercial, sent de lliure accés a la informació pública i bona gestió i la Llei 2/2015, de
2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
 Que l’empresa a la que represente SI / NO té la condició de PYME (MARCAR).
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa
referència en l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que siga proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què siga requerit per a açò.
AUTORITZA a l’òrgan de contractació a recaptar les dades que obren en el poder de
l’administració que siguen necessàries per a comprovar la veracitat de les declaracions
realitzades.
ADVERTÈNCIA
L’article 69, apartat 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a una
declaració responsable podrà determinar les responsabilitats penals, civils o administratives
que corresponguen. En el supòsit de que incórrega en alguna d’elles, l’òrgan de contractació
passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal als efectes corresponents.
I per deixar-ne constància, signe la present declaració.
____________________, ____ de/d’ ___________ de 2019.
Signatura del declarant,

Signatura: ________________________
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ANNEX II – PROPOSICIÓ ECONÒMICA (SOBRE 1)
El Sr./sra. ________________________________________________, major d’edat, amb
domicili a _______________________________________________, i domicili a l’efecte de
notificacions a _________________________________________, amb DNI núm.
_____________________, en nom propi (o en representació de l'entitat
__________________________________________, amb CIF núm. ___________________),
assabentat de l'expedient per a la contractació del servei de bar-cafeteria en la Llar dels
Jubilats, per procediment obert simplificat sumari, anunciat en el perfil de contractant faig
constar que, conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepte íntegrament, prenent
part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de:

1

Preu
(Màxim 50 punts)

Tipus de licitació
(canon anual mínim)

Canon (sense IVA)

100,00 €/any

Criteris d’adjudicació quantificables automàticament

Oferta del contractista
euros/any

Oferta del contractista

2

Preu del menú del sopar dels dissabtes, IVA
inclòs (Màxim 25 punts)

euros

3

Experiència acreditada en el sector de l’hoteleria
(Màxim 25 punts)

anys
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