ANNEX 2
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) .................................................................... i faig la
següent:
DECLARO RESPONSABLEMENT:
➢ Que disposo de la classificació PT05, o acreditació de la presentació de document
acreditatiu de la sol·licitud de inscripció en el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Aquest
document ha de tenir data anterior a 01/01/2019 per estar autoritzat a comercialitzar
en període transitori el producte pendent d’acreditació segons RD 1054/2012 i RD
528/2012.
➢ Que es disposa del Certificat que el reactiu ofertat compleix la Norma UNE-EN 901 per
al HIPOCLORIT SODIC i Norma UNE-EN 896:2013 per al HIDROXID SODIC sobre
productes químics utilitzats en el tractament d’aigua destinada al consum humà.
➢ Que es disposa de la Fitxa Tècnica del Producte i Fitxa de Seguretat d’acord amb el que
esta establert al Reglament CE 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18
de Desembre de 2006 (REACH) i Reglament UE 2015/830 de la Comissió, de 28 de Maig
del 2015.
➢ Que compleix la disponibilitat de magatzem i oficines de la clàusula 9.1 del PCT.
➢ Que disposa de les eines i maquinària a que es fa referència a la clàusula 9.2 del PCT.
➢ Que l’empresa té contractat un Enginyer Tècnic Industrial.
➢ Que es designarà un conseller de Seguretat ADR que actuarà d’interlocutor directe amb el
conseller de Seguretat d’ABSA.

“Data i signatura.......”

