Esmena per la que es facilita l’opció de substituir part de la
documentació requerida a la clàusula “2d) Documentació a
presentar, forma i contingut de les proposicions”, per una
declaració responsable equivalent
L’empresa ha advertit dins de la clàusula 2d) Documentació a presentar, forma i
contingut de les proposicions la possibilitat de substituir certa documentació
requerida en aquesta, per una declaració responsable (sense descartar que pugui
ser requerit al licitador documentació original, un cop adjudicat el contracte).
És per això que mitjançant aquesta esmena s’informa de la possibilitat de
substituir els següents requisits:
Els licitadors hauran d’acreditar l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica a l’article 11
de les Instruccions Internes , mitjançant (i) la “Declaració responsable de compliment de les condicions
d’aptitud per a contractar” (Declaració responsable) segons el model previst en l’annex ___ del Plec ] o, (ii) la
presentació del Document Europeu únic de Contractació (DEUC)
(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contr
actacio_electronica/DEUC-cat.pdf)
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en la
Declaració responsable o en el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte,
sens perjudici de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan així ho
consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. Les condicions de capacitat,
representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta base, hauran de concórrer a la data final de
presentació d’ofertes i subsistir fins el moment de perfeccionament del contracte.
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant
informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que s'acompanyarà a la documentació que
es present, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses
espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic
assimilables als enumerats en l'article 3, en forma substancialment anàloga. En els contractes subjectes a
regulació harmonitzada es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats
signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització Mundial de Comerç.• Declaració
responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que les facultats de representació que
ostenta són suficients i vigents, i validació notarial de la documentació que acrediti les dites facultats de
representació.
• Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb el sector públic, previstes a la normativa vigent i que
no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a la mateixa normativa.
• Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què consti que ha presentat les
declaracions tributàries exigides, així com acreditar estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o del
darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En tot
cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
• Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent de les
obligacions envers la Seguretat Social: Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat,
comprensiu de tots els comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent, relatius tant al
domicili social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica. Empresaris individuals i professionals
afiliats al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms): El certificat es referirà tant a la seva cotització
en el R.E.T.A., com als comptes de cotització relatius al seu número patronal en el Règim General, tant si té,
com si no, treballadors al seu càrrec. Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en
el supòsit de no comptar l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec. - En lloc dels dos certificats
i document anteriors, els licitadors podran presentar una declaració responsable, signada pel representant de
l’empresa, de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Pel model de declaració responsable que es transcriu a continuació:
Senyors,

El sotasignant ………………………., declara:
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants
es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 60.1 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 57 apartats 1, 2, 4 i 5 de la Directiva
2014/24/UE.
2.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Agencia Estatal de l'Administració
Tributària.
3.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Badalona.
5.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del
seu pagament, o situació equivalent, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
Que el licitador es trova, o no, en algun dels supòsits d'exempció recollit al Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques i
està donat d'alta en el cens d'obligats tributaris, o situació equivalent.

I per tal que així consti, signo i expedeixo el present document a,

Xxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 2017

