
 

 

ANEXO IV
 AVAL  BANCARIO

A entidade .............................................................................(razón social da entidade de crédito
ou sociedade de garantía recíproca), con C.I.F. Nº …....................... e con domicilio a efectos
de  notificacións  e  requirimentos  en  .......................................................................
(Rúa/praza/avenida,  número,  código  postal,  localidade,  provincia)  e  no  seu
nome  ........................................................................................................(nome  e  apelidos
da/o/das/os apoderada/o/as/os), con poderes suficientes para obrigarse neste acto, segundo
resulta do bastanteo de poderes que se reseña na parte inferior deste documento.

AVALA

A:  .................................................................................................................(nome e apelidos ou
razón  social  do  avalado),   con  C.I.F./  N.I.F.  ................................................  en  concepto  de
GARANTÍA, en virtude do disposto no artigo 137.6 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do
Patrimonio  das  Administracións  Públicas  para  responder  das  obrigas  derivadas  do
procedemento  de  alleamento,  mediante  compravenda,  de  bens  integrantes  do  Patrimonio
Municipal do Solo  e bens patrimoniais do Concello de Teo.

Ante: O Concello de Teo polo importe de (en número e en letra).............................................
euros correspondente ao 5% do prezo de licitación sen IVE (1).

A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade que cumpre  os requisitos previstos
no artigo 56.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos de Administracións Públicas. 

Este aval outorgase solidariamente respecto ao obrigado principal,  con renuncia expresa ao
beneficio de excusión e con compromiso do pago ao primeiro requirimento  do Concello de
Teo, con suxeición aos termos previstos na lexislación sobre contratos do Sector Público, na
normativa de desenvolvemento e a normativa reguladora das Facendas Locais  e da Caixa
Xeral de Depósitos.

O presente  aval  estará  en  vigor  ata  que  o  Concello  de  Teo  ou  quen  no  seu nome sexa
habilitado  legalmente  para  elo  autorice  a  súa  cancelación  ou  devolución  de  acordo  co
establecido  no  prego  de  condicións  que  regula  o  procedemento  e  na  lexislación
complementaria.
…........................................................................... (lugar e data)
…............................................................................ (razón social da entidade)
…............................................................................ (sinatura apoderados)

Bastanteo de poderes pola Asesoría Xurídica da C.G.D. ou Avogacía do Estado

Provincia Data Número ou código

(1) Importe correspondente ao o 5% do prezo de licitación, sen IVE, do lote para o
que se presenta oferta na poxa. Debe terse en conta que o prezo de licitación é o
prezo mínimo a ofertar fixado para cada lote no Prego de condicións. 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.
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