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L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)
C.I.F.
, amb domicili (a l'efecte de notificacions i requeriments) en
en el carrer/plaça/avinguda,

C.P.

, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats)

, amb poders suficients per a obligar-li en este acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya en la part inferior d'este
document.
AVALA
a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat)
C.I.F. / N.I.F.
, en virtut d'allò que s'ha disposat per: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a respondre de les
obligacions següents:
(detallar l'objecte del contracte i si es tracta de FIANÇA PROVISIONAL O DEFINITIVA)

davant de l'Ajuntament d'Alzira, per import de: (en lletra)
Euros (en xifres)
L'entitat avaladora declara davall la seua responsabilitat, que complix els requisits previstos en l'article 56.2 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Este aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb
renúncia expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de l'Ajuntament d'Alzira o òrgan
equivalent de les restants Administracions Públiques amb subjecció als termes previstos en la legislació de Contractes del Sector
Públic, en les seues normes de desplegament i en la normativa reguladora de la Caixa Central de Depòsits.
El present aval estarà en vigor fins que l'Ajuntament d'Alzira autoritze la seua cancel•lació o devolució d'acord amb el que establix
la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària..

(Lloc i data)
(Raó social de l'entitat)
Alzira,

de

de 20

(Firma dels apoderats)

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L'ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ADVOCACIA DE L'ESTAT.
Província:
Data:
Número o Codi:
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

