___________________________, con domicilio a efectos de notificacións en
_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en
representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, en
calidade de ____________________, en aplicación do establecido no artigo 118 da Lei
9/2017 de Contratos do Sector Público, e enterado das condicións e requisitos que
se esixen para adxudicación do contrato menor de obras consistente na MELLORA
DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DE LAMELA,
comprométese a tomar ao seu cargo a execución do mesmo, con estricta suxeción
aos requisitos e condicións expresados no anuncio de licitación, pola cantidade de :

IMPORTE BASE
IMPORTE IVE
IMPORTE TOTAL

€
€
€

Así mesmo, DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
PRIMEIRO.- Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado
primeiro do artigo 140 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas
do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014 para ser adxudicatario do contrato de servizos, en concreto:
 Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación.
 Que, no seu caso, conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e
técnica ou profesional.
 Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no
artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e
áchase ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

 Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. [Só en caso de empresas
estranxeiras].
 Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é
___________________________________.
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA/DECLARACIÓN RESPONSABLE

SEGUNDO. Que se compromete a acreditar a veracidade das declaracións a
que se fai referencia no apartado anterior, no caso de que sexa proposto como
adxudicatario do contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso.
E para que conste, asino a presente declaración.
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Lugar e data

