
 

 
 

 

Concello de Silleda – Rúa Trasdeza, núm. 55 – 36540 Silleda (Pontevedra) 
 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN E DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. _____________________, con domicilio para efectos de notificacións en 
_______________, r/ _____, núm. ____, con DNI núm. _____, en representación da 
entidade _______________, con CIF núm. ____, para efectos da súa participación na 
licitación do servizo de PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA DE 
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FÓRA DO HORARIO LECTIVO no CEIP de 
Silleda, ante o Concello de Silleda 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación do servizo de PROGRAMA 
LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FÓRA 
DO HORARIO LECTIVO no CEIP de Silleda. 

SEGUNDO. Que cumpre todos os requisitos previos esixidos polo punto primeiro 
do artigo 146 do texto refundido da Lei de contratos do sector público para ser 
adxudicatario do contrato de servizos consistente en PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO 
DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FÓRA DO HORARIO LECTIVO 
no CEIP de Silleda, en concreto: 

— Que posúe personalidade xurídica e, de ser o caso, representación. 

— Que está debidamente clasificada a empresa ou, de ser o caso, que conta cos 
requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 

— Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 
60 do texto refundido da Lei de contratos do sector público e que está ao día no 
cumprimento das súas obrigas 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 xeito directo ou indirecto, puidesen xurdir do contrato, 
con renuncia, de ser o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle poida corresponder ao 
licitador (en caso de empresas estranxeiras). 

— Que o enderezo de correo electrónico en que facer notificacións é 
_____________________. 

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos 
aos que se fai referencia no punto segundo desta declaración, en caso de que sexa 
proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en que sexa requirido 
para iso. 

E para que conste, asino esta declaración. 

____________, ___ de ________ de 2015 

 

Asdo.: ________________ 


