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ANEXO III 

CONTRATACIÓN PROMOVIDA POLO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

Obxecto do contrato: Contratación de Asistencia Técnica para a promoción e posta en valor 

dos recursos naturais, patrimonio cultural e produtos pesqueiros locais do territorio do GALP 

A Mariña-Ortegal, así como da labor desenvolvida polo Grupo no seu ámbito de actuación, 

durante as escalas nos portos de Burela e Viveiro da “IV Travesía Navega el Camino”. 

 

D./Dª. ........................................................................................, con NIF: ............................., 

actuando en calidade de representante legal da entidade mercantil ..............................................., 

con CIF: ......................................, coa finalidade de facilitar unha contratación con fondos públicos 

transparente, baseada na libre competencia e a non discriminación, 

DECLARA 

- Que o obxecto social desta empresa se corresponde co obxecto da contratación. 

- Que non está en situación de prohibición para contratar de acordo coa Lei 9/2017, de 8 de 

novembro, de contratos do sector público. 

- Que ostento poderes suficientes para representar á entidade licitadora. 

- Que ME COMPROMETO a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo 

electrónico: ................................... 

- Que esta entidade mercantil, (deberá consignarse a continuación o que proceda): 

  Non está na situación descrita no artigo 42.1 do Código de Comercio, por non pertencer a un grupo 

ou concerto de empresas dende as que se poda exercer unha influenza significativa sobre a súa toma 

de decisións financeiras ou de explotación. 

  Si forma parte do grupo ou concerto de empresas denominado: ............. 

E integrado polas seguintes entidade mercantís: (deberán consignarse a continuación as denominacións sociais 

que integran o grupo ou das sociedades nas cales concorra algún dos supostos alternativos regulados no artigo 42.1 

do Código de Comercio respecto dalgún dos seus socios).  

......................................           ......................................           ....................................... 

......................................           ......................................           ....................................... 

......................................           ......................................           ....................................... 

En ..........., a ... de ......... de 2018  

 

 

Asdo.: D./Dª. ................... 


