PLEC DE CONDICIONS DE LA SEGONA SUBHASTA PÚBLICA A L’ALÇA, MITJANÇANT
EL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES EN SOBRE TANCAT, D’UN CAMIÓ
RECOL·LECTOR AMB CAIXA COMPACTADORA, PROPIETAT DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ.
Clàusula Primera. Finalitat del plec de clàusules
Aquest plec de clàusules economicoadministratives s’aplicarà al contracte de compravenda,
mitjançant el procediment de subhasta, del camió recol·lector marca Renault Premium 270,18
(A2500) ECO, matrícula 5801 FCY, amb caixa compactadora Geesing Norba, propietat del
Consell Comarcal del Baix Empordà.
Clàusula Segona. Llei del contracte
En allò que no prevegin les presents clàusules, el contracte de compravenda es regirà, quant
a preparació i adjudicació, per les normes aplicables a l’Administració local de Catalunya,
contingudes a les disposicions bàsiques i d’aplicació supletòria de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre del Patrimoni de les administracions públiques i el seu Reglament i, en el seu
defecte, per la legislació de contractes del Sector Públic.
Pel que fa als seus efectes i extinció, inclosa la seva formalització, per les normes de Dret
civil que li són pròpies.
Clàusula Tercera. Jurisdicció
L’ordre de la jurisdicció civil és la competent per resoldre les controvèrsies que es derivin del
contracte. No obstant això, es consideren actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la seva preparació i adjudicació, i, en conseqüència, poden ser impugnants
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb la seva normativa
reguladora.
La intervenció en el procediment significa que el/la licitador/a coneix i accepta, en tots i
cadascun dels seus termes, les clàusules d’aquest Plec i els seus annexos. El
desconeixement del contracte en els seus termes, o de les instruccions, o plecs, no eximeix
el/la licitador/a ni l’adjudicatari/ària de complir les seves obligacions.
Clàusula Quarta. Objecte del contracte.
Constitueix l’objecte del contracte la venda per part del Consell Comarcal, mitjançant
subhasta, del següent vehicle del qual és propietari:
-

Camió recol·lector marca RENAULT PREMIUM 270,18 (A2500) ECO, AMB
BASTIDOR NÚM. VF622ACB000102693 i matriculat al mes de juny del 2006 E-5801
FCY, amb CAIXA GEESING NORBA GPM III 75H25/GCB1000S3, i núm. de
referència 20600783.
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El sistema de pesatge que disposa el camió no forma part de la subhasta i per tant de la
compravenda. Es procedirà al seu desmuntatge amb anterioritat al lliurament del vehicle a
l’adjudicatari de la subhasta.
L’import de licitació consta en la clàusula setena del present plec de condicions.
Clàusula Cinquena. Expedient de contractació
El contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert i per subhasta pública.
Un cop aprovat definitivament aquest plec, el president del Consell Comarcal convocarà la
subhasta corresponent.
Els licitadors presentaran les ofertes ajustant-se als requisits i al model de proposició que
determina aquest mateix plec.
La mesa de contractació analitzarà prèviament la documentació aportada per cada licitador,
i posteriorment, en acte públic, obrirà les ofertes econòmiques.
La mesa de contractació proposarà al President de la corporació l’adjudicació del contracte a
l’oferta més avantatjosa, atenent exclusivament al criteri del preu més alt dels oferts.
Un cop formulada la proposta d’adjudicació per la mesa de contractació, en el termini de vint
dies des de l’obertura de les ofertes econòmiques, el President ha d’adoptar l’acord
d’adjudicació del contracte, i aquest instrument s’entendrà perfeccionat.
Clàusula Sisena. Requisits i condicions dels licitadors.
Poden participar en la subhasta totes aquelles persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin solvència, en els termes dels
articles 54 i següents del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i que no estiguin
afectades per cap de les circumstàncies a què fa referència l’article 60 del mateix text legal
com a prohibicions per contractar.
No poden ser adquirents les persones que hagin sol·licitat o estiguin declarades en concurs
de creditors, hagin estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estiguin subjectes
a intervenció judicial o hagin estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, concursal, així com les que incorren en els supòsits que preveu la normativa sobre
incompatibilitats.
Clàusula Setena. Tipus de licitació.
El tipus de licitació del contracte, entès com a import mínim del preu de compravenda que
poden oferir els licitadors pel camió objecte de la subhasta es fixa en 4.000 € (QUATRE MIL
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EUROS), més els impostos i despeses que corresponguin, que seran a càrrec de
l’adjudicatari.
La venda s’adjudica a l’oferta econòmica més elevada.
Clàusula Vuitena. Ofertes econòmiques dels licitadors
Les ofertes econòmiques formulades pels licitadors, les quals no seran alterables amb
posterioritat, inclouen el preu de la plena propietat del bé mobiliari (Camió recol·lector).
Amb la signatura de l’oferta econòmica, el contractista manifesta implícitament o
explícitament que ha pogut examinar el vehicle objecte d’alienació i, per tant, que admet el
seu estat real i que accepta rebre’l en les condicions de conservació i estat tècnic en què es
trobi, renunciant a les accions que sobre sanejament i vicis ocults es preveuen en l’article
1486 del Codi Civil.
En aquest sentit, el/la licitador/a renuncia a qualsevol reclamació en cas de resultar
adjudicatari/ària, així com a reclamar per evicció o vicis ocults de la cosa objecte d’alienació.
L’entrega del vehicle es farà a les dependències comarcals en les quals es troba dipositat.
El licitador accepta que el trasllat del vehicle es farà sota la seva responsabilitat i al seu càrrec,
i en el cas que es destini a nova circulació les eventuals reparacions i la pertinent tramitació
administrativa (canvi de titularitat i inspecció de la ITV) aniran al seu càrrec, així com la
contractació de l’assegurança del vehicle.
Que els vehicles es lliuraran sense cap càrrega impositiva anterior al moment del canvi de
titularitat dels vehicles. Un cop acreditat davant el Consell Comarcal el canvi de titularitat,
aquest autoritzarà la retirada del vehicle i procedirà a donar de baixa l’actual assegurança.
Clàusula Novena. Documentació a presentar pels licitadors.
Els/les licitadors/es han de presentar un escrit (annex núm. 1) que s’ha de registrar, en què,
necessàriament hi ha de figurar:
1. Nom i cognoms del/de la licitador/a, telèfon de contacte, adreça electrònica, fax (si en
té), domicili complet a l’efecte d’aquesta subhasta i qualsevol altra adreça o número
per comunicació ràpida, si fos necessari.
2. Que presenten la documentació per concórrer a la subhasta publicada en el Butlletí
Oficial de la Província el dia__________ (dia en què s’ha publicat l’anunci de licitació).
Aquest escrit ha d’anar acompanyat de dos sobres tancats, un sobre marcat amb la lletra A i
un altre amb la lletra B (els quals, conjuntament amb l’escrit esmentat, també s’han de
presentar dins del termini que assenyali l’anunci de licitació). L’escrit, amb els sobres que
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l’han d’acompanyar, s’ha de presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix
Empordà (Carrer dels Tarongers, 12 ·17100 La Bisbal d'Empordà).
En cas de presentar la documentació en un altre dels registres previstos en la Llei 26/2010,
de 3 d’agost del procediment administratiu de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com si s’envia per correu, s’ha de remetre, per Fax al Consell Comarcal del Baix
Empordà: 972 64 10 03, en la mateixa data de la presentació, el full en què consti el segell
del registre davant el qual s’ha presentat la documentació.
La manca d’aquesta comunicació donarà com a vàlida la data d’arribada de l’oferta al Registre
Comarcal i no la de presentació davant altre registre d’altra administració o davant correus.
La documentació tramesa d’aquesta manera ha d’arribar al Consell Comarcal del Baix
Empordà dins dels 10 dies següents a la data de justificació de la seva presentació o
comunicació. Un cop transcorregut aquest termini sense rebre-la, es tindrà per no feta l’oferta
i, en cap cas, serà admesa.
Cada licitador/a només pot presentar una proposició (sobre A i sobre B).
No s’admet cap proposició presentada un cop transcorregut el termini màxim establert en
l’anunci.
Igualment, no s’admetran ofertes presentades en la qualitat de cessió a tercers, ni aquelles
que no reuneixin els requisits establerts en aquesta clàusula o que no s’ajustin als models
dels annexos d’aquest Plec.
SOBRE A. A la part exterior el sobre A (tancat) ha de constar:
<<Documentació administrativa que presenta _____________________(identificació del
licitador) a la segona subhasta pública convocada pel Consell Comarcal del Baix Empordà
per adjudicar la venda d’un Camió Recol·lector.
Aquest sobre ha de contenir la documentació següent:
1. La que acredita la personalitat del licitador, mitjançant el DNI o document que el
substitueix.
Si el licitador no actua en nom propi, ha d’aportar el seu propi DNI o document que el
substitueix i el poder notarial que acredita la seva representació i facultats,
degudament inscrit, si s’escau, al Registre Mercantil. El poder notarial ha de ser validat
pel secretari del Consell Comarcal. Si el licitador actua en nom i representació d’una
persona jurídica espanyola, ha d’aportar també el seu document de constitució o
modificació, degudament inscrit al Registre Mercantil en aquells supòsits en els quals
la legislació d’aplicació obliga a l’esmentada inscripció. En cas contrari, cal presentar
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l’escriptura de constitució, estatuts o acta fundacional de la persona jurídica, inscrits,
si correspon, en un registre oficial. Si actua en nom i representació d’una persona
jurídica estrangera, ha d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant el certificat
corresponent de la representació diplomàtica espanyola al seu país o bé amb la
certificació notarial degudament o validada pel Ministeri d’Afers Exteriors i traduïda
oficialment per un intèrpret jurat.
2. Declaració de no estar incurs en prohibicions de contractar, conforme el que preveu
la normativa de contractes de l’Administració pública. (annex núm. 2)
3. Declaració de trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social o certificacions acreditatives del seu compliment. En tot cas,
l’adjudicatari haurà de presentar aquesta documentació abans de la formalització del
contracte de compravenda.
4. La declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la seu d’aquest
Consell Comarcal per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
derivar-se del contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur jurisdiccional que
correspongui al licitador.
SOBRE B. A la part exterior del sobre B (tancat) ha de constar:
<<Proposició econòmica que presenta________________________(identificació del
licitador) a la segona subhasta pública convocada pel Consell Comarcal del Baix Empordà
per la venda d’una camió recol·lector.
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, degudament signada pel licitador o persona
que el representa, i redactada segons el model contingut en aquest mateix plec (annex núm.
3).
Els sobres s’han de presentar tancats amb la signatura del licitador creuant-ne les solapes.
Clàusula Desena. Presentació de proposicions.
El termini de presentació de proposicions és de 15 dies naturals, a comptar des del següent
al de la publicació de l’anunci de convocatòria de la subhasta al Butlletí Oficial de la Província.
Les proposicions s’han de presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix
Empordà.
Clàusula Onzena. Composició de la Mesa de la subhasta
La Mesa de la subhasta estarà presidida pel President del Consell Comarcal o conseller en
qui delegui.
En seran vocals: El secretari, l’interventora i la coordinadora de l’Àrea de Medi Ambient.
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Actuarà de secretari/a un/a funcionari/a designat/da pel secretari.
Clàusula Dotzena. Obertura del sobre A.
La Mesa de contractació es reunirà el dia següent a la finalització del termini de presentació
d’ofertes, per qualificar els documents presentats pels/per les licitadors/es en el sobre A.
S’obriran els sobres A de cada licitador/a amb la finalitat d’examinar i comprovar la
documentació. Seran rebutjades les proposicions dels/de les licitadors/es que no hagin
aportat la documentació requerida per licitar i els/les que hagin presentat les ofertes fora de
termini.
Si en la documentació examinada hi ha errors esmenables es donarà un termini màxim de
tres dies hàbils per esmenar-los.
Clàusula Tretzena. Subhasta en acte públic. Obertura d’ofertes econòmiques (sobre B)
i proposta d’adjudicació.
La Mesa de contractació es reunirà, a les 12h del vuitè dia següent al final del termini de
presentació de propostes, per obrir els sobres B.
Els/les licitadors/es podran assistir presencialment a l’acte públic de subhasta.
S’iniciarà la licitació, amb indicació dels/de les licitadors/es admesos/es i exclosos/es, i el
motiu d’exclusió, i, a continuació, es llegiran les propostes econòmiques.
Els/les licitadors/es que no incloguin la documentació requerida en el sobre B o els/les que la
seva postura sigui inferior a l’import mínim de la licitació quedaran exclosos/es de la licitació.
Les proposicions econòmiques seran vàlides sempre que el seu import sigui igual o superior
a l’import mínim de licitació.
En cas que hi hagi discordances entre la quantitat expressada en xifra i en lletra, serà valida
aquesta última, amb les conseqüències que se’n puguin derivar.
No seran vàlides les que tinguin esmenes o guixades i les que no estiguin signades
degudament.
Serà proposat/da com adjudicatari/a el/la licitador/a que hagi formulat la postura més elevada
i per la quantitat d’aquesta.
Si es produeix un empat entre les ofertes més elevades que resultin de les proposicions
contingudes en el sobre i que no fossin millorades pels/per les licitadors/es presents, s’obrirà
un torn en el qual els licitadors empatats podran millorar la seva oferta per desempatar.
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Un cop acabada la subhasta, el secretari o secretària de la Mesa de contractació estendrà
l’acta corresponent. Aquesta acta recull totes les propostes i les incidències produïdes durant
la sessió.
Clàusula Catorzena. Adjudicació.
Obertes les proposicions per la mesa de contractació, aquesta proposarà a la Presidència del
Consell Comarcal l’adjudicació a l’oferta més favorable. Adoptat el corresponent acord, el
contracte es formalitzarà en document administratiu davant el secretari de la corporació,
havent dipositat prèviament a la Tresoreria del Consell Comarcal el preu de venda del vehicle.
Clàusula Quinzena. Garanties.
Per la peculiaritat d’aquest contracte, no s’estableixen garanties a prestar pels licitadors ni
per l’adjudicatari.
Clàusula Setzena. Consulta de l’expedient i inspecció dels vehicles.
Les persones interessades podran examinar tots els antecedents i documents referents al bé
objecte de la subhasta a les dependències de Secretaria del Consell Comarcal del Baix
Empordà (La Bisbal d’Empordà, carrer dels Tarongers, 12). Així com examinar els informes
tècnics referits a l’estat del camió i les reparacions necessàries pel seu funcionament.
Igualment les persones interessades podran visitar el vehicle objecte de licitació i, amb
aquesta finalitat, poden contactar i/o demanar la informació corresponent a les dependències
de l’Àrea de Medi Ambient d’aquest Consell Comarcal (La Bisbal d’Empordà, carrer Tarongers
12).
La Bisbal d'Empordà, 12 de gener de 2016

El president,
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Annex núm. 1
Comunicació de presentació de documents
Procedència del/s document/s
Nom i cognoms de la persona licitadora

Domicili complet

Telèfon de contacte
Fax (si en té)
Adreça electrònica

Codi postal i població

Presenta la documentació per a concórrer a la subhasta publicada al Butlletí Oficial de la
Província el dia ___________, per a la venda del camió recol·lector.
Dades dels documents que s’adjunten
Especificació dels documents (si escau)
Sobre
A
de
“Documentació
administrativa
que
presenta
_____________________(identificació del licitador) a la subhasta pública convocada pel
Consell Comarcal del Baix Empordà per adjudicar la venda del camió recol·lector.”
Sobre/s B de “Proposició econòmica que presenta________________________(identificació
del licitador) a la subhasta pública convocada pel Consell Comarcal del Baix Empordà per
adjudicar la venda del camió recol·lector marca Renault Premium 270,18 (A2500) ECO,
matrícula 5801 FCY.”

Signatura de la persona que presenta el/s documents

Localitat i data

l·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Baix Empordà
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer,
titularitat del Consell Comarcal del Baix Empordà, i seran utilitzades per les gestions
relacionades amb la seva petició. Així mateix li informem que pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat al registre General d’aquest Consell Comarcal.
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Annex núm. 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT PER A CONTRACTAR AMB
L’ADMINISTRACIÓ
En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, expedit a ------------,
amb data ------, en nom propi (o en representació de ----------------- com ho acredito per--------------------), als efectes previstos a l’article 60 del TRLCSP; així com les Lleis 53/84, de 26 de
desembre i 5/2006, de 10 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i
d’alts càrrecs de l’Administració, respectivament, sota la seva responsabilitat,
DECLARA:
Que està facultat per contractar amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, tenint plena
capacitat d’obrar i no trobant-se comprès en cap de les següents circumstàncies que
determinaria la nul·litat de ple dret del contracte que pogués formalitzar:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita,
corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn, fraus i
exaccions il·legals, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els
drets dels treballadors, malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la
protecció del medi ambient, o a una pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió,
ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar inclou les persones jurídiques els
administradors o representants de les quals, vigent el seu càrrec o representació, es trobin
en la situació esmentada per actuacions realitzades en nom o a benefici de les persones
jurídiques esmentades, o en les quals concorrin les condicions, qualitats o relacions que
requereixi la corresponent figura de delicte per ser-ne subjecte actiu.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, a excepció que en aquest hagi
adquirit l’eficàcia d’un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades
de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de
mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i
no discriminació de les persones amb discapacitat o per infracció molt greu en matèria social,
incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que
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disposa el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb el que
estableix el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental;
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació.
d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament.
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article
146 del TRLCSP o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, o
haver incomplert, per una causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació
que preveuen l’article 70 i l’article 330 del TRLCSP.
f) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica estiguin incursos en algun
dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen. La prohibició
inclou les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en els termes i quanties
establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs de qualsevol Administració
pública, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes. La prohibició també s’estén, en els
dos casos, als cònjuges, persones vinculades amb una relació anàloga de convivència
afectiva i descendents de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre
que, respecte dels últims, les persones esmentades en tinguin la representació legal.
g) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, pel fet d’haver passat a prestar serveis en empreses o
societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec ocupat durant
els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec. La prohibició de contractar es
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manté durant el temps que continuï dins l’organització de l’empresa la persona contractada
amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec.
h) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb una Administració pública.
i) Haver infringit una prohibició per contractar amb qualsevol de les administracions públiques.
j) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció administrativa,
d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
k) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu pel fet de no complir
el que estableix l’article 151 del TRLCSP dins el termini assenyalat i hi hagi hagut dol, culpa
o negligència.
l) Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord amb
el que assenyala l’article 118 del TRLCSP, quan l’incompliment hagi estat definit en els plecs
o en el contracte com a infracció greu de conformitat amb les disposicions de desplegament
d’aquesta Llei, i hi hagi dol, culpa o negligència en l’empresari.
Així mateix, declara que l’esmentada empresa es troba al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així
com no tenir deutes de naturalesa tributària en període executiu de pagament amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà, i en aquest sentit s’autoritza a aquest per a la seva comprovació
pels mitjans que estimi adients.

Data, segell i signatura del licitador.
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Annex núm. 3

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
El senyor/ la senyora__________________________________________________, amb
domicili a______________________________, carrer____________________________,
núm._____, telèfon_____________________ (en cas d’actuar en representació, senyaleu les
vostres facultats: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/ada, amb poders atorgats
davant_________el
dia_____)
amb
domicili
social
de
l’empresa
a
_________________c/_____________________ núm. _______ telèfon _____________ NIF
o DNI núm.__________________, major d’edat, en nom propi (o en representació de
__________________, amb domicili a ___________, carrer__________________,
núm._______, amb DNI/CIF________________), una vegada assabentat/ada de la
publicació en el BOP núm. _________del dia ________ de les condicions i requisits per a
concórrer a la subhasta pública a l’alça, mitjançant del procediment de presentació d’ofertes
en sobre tancat, d’un camió recol·lector marca Renault Premium 270,18 (A2500) ECO,
matrícula 5801 FCY, propietat del Consell Comarcal del Baix Empordà per adjudicar
mitjançant subhasta, declara:
Que coneix les prescripcions del Plec de condicions que serveixen de base a la convocatòria,
que accepta incondicionalment les seves clàusules, que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l’Administració i que ofereix abonar el següent preu,
_________________________________________________________________________
_______(en lletres)__________________Euros (en números), (sense impostos, ni
despeses) – en cas de discrepància prevaldrà la quantitat assenyalada en lletres –.

Lloc i data
Signatura de l’apoderat/ada
Segell d’empresa
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