CONTRATO MENOR DE OBRAS
OFERTA PARA A CONTRATACIÓN CO CONCELLO DE NIGRAN
OBXECTO DO CONTRATO:
Número Expediente:
Servizo interesado na contratación:
Datos do proxecto Técnico ou Memoria Valorada:
Redactor:
Importe en Euros (sen IVE):
Data de aprobación polo órgano de contratación:
Acta previa de replanteo (no caso de proxecto de obra):
D./Dona ………………………………………………….., con domicilio a efectos de notificación en
……………………………………..,
NIF
núm.
……………………………,
número
de
teléfono.............................. e mail................................... en plena posesión da súa capacidade
xurídica e de obrar, en nome propio ou en representación da empresa
………………………………………,
representación
exercida
en
calidade
de
…........................................... con domicilio social en ………………., CIF núm. .........
……………., enterado do expediente de contratación menor, que tramita o Concello de Nigrán,
MANIFESTA:
1.- Que, baixo a súa responsabilidade, quen subscribe e, no seu caso, a empresa á que
representa, declara ter capacidade para contratar conforme ós arts. 65 e seguintes da Lei
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, sen estar incurso en ningunha das
prohibicións para contratar co sector público sinaladas no art. 71 da mesma.
2.- Declara así mesmo, baixo a súa responsabilidade, que conta coa habilitación profesional
necesaria para realizar a prestación, estar dado de alta no imposto sobre actividades
económicas no epígrafe correspondente, así como de atoparse ao corrente do pago das
cotizacións á Seguridade Social e das obrigas tributarias (sen prexuízo de ter que presentar, a
requirimento do Concello, as correspondentes certificacións no caso de ser adxudicatario).
3.- Que, baixo a miña responsabilidade, comprométome a respectar o convenio colectivo que
resulte de aplicación e que se tivo en conta á hora de determinar o prezo ofertado.
4.- Que me comprometo a realizar as obras obxecto do contrato de acordo co indicado no
proxecto técnico ou memoria valorada, por un importe de:
- …………………… € (SEN IVE).
- IVE: ………….……..€.
TOTAL: ………………………€.

