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Annex II. MODEL DE GARANTIA EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ MODEL D’AVAL 

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)........................, amb NIF.........., amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments).................. al carrer/plaça/avinguda...................., codi postal, localitat,.................... degudament representat per (nom i cognoms de/ls apoderat/s)...................................., amb NIF....................... amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders ressenyada al peu d’aquest document, 

AVALA

A: (nom i cognoms o raó social de l’avalat),..............................................................amb NIF...................., davant de l’Ajuntament de Girona, fins a un import de....................................... (en lletres i en xifres), d’acord amb els termes i condicions establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la normativa de desenvolupament i el plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el contracte (detalleu l’objecte del contracte o l’obligació assumida pel garantit) ............................................., en concepte de garantia (definitiva/provisional), per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar, d’acord amb les normes i la resta de les condicions administratives esmentades.
L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Girona, amb subjecció als termes previstos a la normativa de contractació del sector públic i en les seves normes de desenvolupament.
Aquest aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Girona, o qui hi estigui legalment habilitat en el seu nom per això, n’autoritzi la cancel·lació o devolució, d’acord amb les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i legislació complementària.
(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat)
(Signatura dels apoderats)
Validació de poders per l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Girona, Gabinet jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l’Estat



Província
Data
Número o codi


