
 

 

ANEXO II 
DECLARACIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVIOS, LOTES E

PRIORIDADES
 

DATOS DA PERSOA INTERESADA 

NOME E APELIDOS  

DNI / NIF  

ENDEREZO  

TELÉFONO  
ENDEREZO
ELECTRÓNICO 

 

DATOS DO REPRESENTANTE (se procede) 
NOME E APELIDOS  

DNI / NIF  

TÍTULO DE 
REPRESENTACIÓN 

 

ENDEREZO  

TELÉFONO  
ENDEREZO
ELECTRÓNICO 

 

 
 
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: 

a. Que solicita ser adxudicataria do alleamento, mediante compravenda, por  procedemento de poxa,
do/s lote/s indicado/s no presente e no sobre 2 da licitación.

b. A persoa licitadora declara baixo a súa responsabilidade: 
 Que a data de presentación da oferta non está incursa nunha prohibición para

contratar  das  recollidas  no  artigo  71  da  Lei  9/2017,  do  8  de  novembro,  de
Contratos do Sector Público 

 Que non se atopa inhabilitada para contratar coa Administración pública 
 Que autoriza ao Concello de Teo para comprobar que non existen débedas ao seu

nome coa devandita Administración Local 
 Que se somete á Xurisdición  dos Xulgados e Tribunais  españois  de calquera

orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir
do  contrato,  con  renuncia,  no  seu  caso,  ao  foro  xurisdicional  estranxeiro  que
puidese corresponder ao licitador (No caso de empresas estranxeiras). 

 
c. Que se achega a seguinte documentación complementaria á presente solicitude: 

 Acreditación da personalidade: 
1. Persoas físicas: copia do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou documento que o

substitúa. 
2. Persoas  xurídicas: CIF  e copia  da  escritura  de  constitución  ou  modificación,  no  seu  caso,

debidamente  inscrita  no  Rexistro  Mercantil  cando  este  requisito  sexa  esixible  segundo  a
lexislación mercantil aplicable. Se o mencionado requisito non fora esixible, a acreditación da
capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos
ou acta fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos,
no seu caso, no correspondente Rexistro oficial (cl. 7.2.1.1)

 Acreditación da representación, se é o caso 
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Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro presentarán poder  bastante ao efecto,
mediante copia do documento que outorgue o poder acompañado de documento orixinal para o seu
cotexo nas oficinas municipais. Se o representado fose unha persoa xurídica, o poder deberá figurar
inscrito, no seu caso, no Rexistro Mercantil. Se se trata dun poder para acto concreto non será necesaria
a inscrición no Rexistro Mercantil, de acordo co artigo 94.5 do Regulamento do Rexistro Mercantil. 

 Certificado de atoparse ao corrente dos pagos coa Axencia Estatal da Administración 
Tributaria 

 Certificado de atoparse ao corrente dos pagos coa Axencia Tributaria de Galicia 
 Certificado de atoparse ao corrente dos pagos coa Tesourería Xeral da Seguridade Social 
 Resgardo de constitución da garantía do 5% 

Achégase copia de xustificante de ingreso de garantía polo valor do 5% do prezo de licitación sen IVE do
lote para a que se presenta oferta na poxa. No caso de presentarse oferta a varios lotes, presentarase
unha única garantía, polo valor do 5% daquela que teña o prezo de licitación sen IVE máis alto (cls. 6 e
7.2.1 5 PC).  
 

d. Que, para o caso de que resulte adxudicataria dalgún do/s lote/s solicitado/s,  a adxudicación e
formalización da compravenda en escritura pública realizarase no seguinte réxime: 

 
  Formalización individual pola persoa licitadora 

 Formalización en réxime de gananciais 
 

e.  Que concorre aos seguintes lotes, ca orde de preferencia que así mesmo se indica:

1.- Lote ....
2.- Lote....
3.- Lote...
4.- Lote....

f. Que  aos  efectos  do  previsto  no  artigo  14.1  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,   as
comunicacións co Concello de Teo serán:

  A  través  de  medios  electrónicos,  no  enderezo  de  correo  habilitado  ao  efecto,
incorporada no presente

 Notificación presencial ou a través de correo certificado con acuse de recibo 

g. A efectos do previsto no prego de condicións e de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, autorizo ao Concello de Teo para o tratamento de datos de carácter persoal:
  Si

 Non 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
 

 
EN_______________________________, A _______ DE ______________________ DE 202_ 
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