ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra. .............................................................................................................,
amb domicili a ........................................................................núm....,telèfon.................., i
amb DNI núm. ......................(en nom propi, o de la persona, entitat que representa), amb
CIF.........................., amb domicili a efectes de notificacions en el correu electrònic següent..................................................................En relació amb l’expedient promogut per
contractar el

SERVEI D’ASSESSORIA LABORAL, ASSESSORIA FISCAL I

COMPTABLE I ASSESSORIA JURÍDICA I SECRETARIA, PER A LA FUNDACIÓ ES
BALUARD MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE PALMA,
DECLARO
2.- D’acord amb l’article 159.4.c) disposar de la representació de la societat que represento, comptar amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu
cas, la classificació corresponent; comptar amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat, i no em trobo incurs en cap de les causes normatives de prohibició de contractar.
3.- Que l’empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb
la Seguretat Social i la hisenda local imposades per les disposicions vigents, autoritzant,
si resulto seleccionat com a licitador classificat, la incorporació d’ofici de certificats telemàtics relatius a trobar-me al corrent de pagament en obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la hisenda local.
4.- Acomplir amb les normatives i condicions fixades en el Conveni Col·lectiu, en el seu
cas.
5.- Haver tingut en compte en l’elaboració de l’oferta les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de
l’ocupació, igualtat de gènere, i condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, conforme a les exigències de l’article 129 de la LCSP.
6.- Que, si es tracta d’una empresa amb 50 o més treballadors/es, compleixo amb el
requisit que almenys un 2% de la plantilla són treballadors amb discapacitat.
7.- Que, d’acord amb l’article 71 de la LCSP, si es tracta d’una empresa amb 250 o més
treballadors, compleixo el requisit de comptar amb un pla d’igualtat d’acord amb el disposa l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i
homes.
8.- Que, d’acord amb l’article 86.3 del RGLCAP, l’empresa a la qual represento pertany
al grup empresarial següent (cal omplir en cas afirmatiu)..................................
9.- Que, si és una empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que em pugui correspondre.
10.- Que l’empresa a la qual represento acompleix en l’actualitat i es compromet a acomplir amb les obligacions que li són imposades en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en matèria de prevenció de riscos laborals, que exigeixen les clàusules 28

i 30 del Plec de clàusules administratives que regeixen aquesta licitació i, en qualsevol
cas, a adaptar-se a les obligacions que en aquestes matèries puguin sorgir durant la
prestació, a partir de les modificacions normatives que s’esdevinguin, en el seu cas.
I em compromet a executar l’objecte del contracte, amb subjecció al Plec de clàusules
administratives i al Plec de prescripcions tècniques, d’acord amb la proposta que present.

Palma, …… de ............................ de 2022

Signatura,

