
 

 

ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número (____________) 
____________________________________ (expresarase a razón social completa da entidade
aseguradora)  en  adiante  asegurador,  con  CIF_______________  e  con  domicilio
en______________________ 
debidamente representado por Dª./D. _____________________________________, con pode-
res suficientes para obrigarse neste acto, segundo resulta do bastanteo de poderes que se re-
seña na parte inferior deste documento, 

ASEGURA

A, _____________________________ (nome e apelidos ou razón social  do avalado),   con
C.I.F./ N.I.F. ................................................, en concepto de tomador do seguro, ante o Concello
de  Teo  con  CIF  P1508300I en adiante asegurado, ata o importe de
__________________________ (euros en letras y cifras), correspondente ao 5% do prezo de
licitación sen IVE (1), nos termos e condicións establecidos no artigo 137.6 da Lei 33/2003, do
3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, na Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de Contratos do Sector Público, normativa de desenvolvemento e prego de condicións polo que
se rexe o contrato de  COMPRAVENDA  DE  BENS  INTEGRANTES  DO  PATRIMONIO
MUNICIPAL DO SOLO E BENS PATRIMONIAIS DO CONCELLO DE TEO.

O  seguro  de  caución  constitúese  en concepto de garantía para responder das obrigas,
penalidades e demais gastos que se poidan derivar conforme as normas e demais condicións
administrativas precitadas fronte ao asegurado.

O asegurador declara, baixo a  súa responsabilidade, que cumpre os requisitos esixidos no
artigo 57.1 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

A falla de pago da prima, sexa única, primeira ou seguintes, non dará dereito ao asegurador a
resolver el contrato, nin este quedará extinguido, nin a cobertura do asegurador suspendida,
nin este liberado da súa obriga, caso de que o asegurador deba facer efectiva a garantía.

O asegurador no poderá opoñer ao asegurado as excepcións que poidan corresponderlle
contra o tomador del seguro.

O asegurador asume o compromiso de indemnizar ao asegurado ao primeiro requirimento do
Concello de Teo, nos termos establecidos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público e normas de desenvolvemento. O presente seguro de caución 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 na prego de condicións que regula
o procedemento e lexislación complementaria. 

Lugar e data
Sinatura
Asegurador

Bastanteo de poderes da Asesoría Xurídica de la C.G.D o Avogacía do Estado

Provincia Data Número ou código
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(1) Instrucións para a cumprimentación do modelo: 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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