ANNEX NÚM. 5.B: MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE
CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
Certificat número _________________________
______________________(Banc, Caixa d’Estalvis, etc.)___ ________________ (en endavant,
assegurador), amb domicili a _________________________ , carrer _____________________ , i
CIF ______________ , degudament representat pel Sr. ______________________ , amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ____________________________
ASSEGURA
A _(Nom i cognoms o raó social del prenedor de l’assegurança)_, NIF/CIF ______________ , en
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront

Aigües de Reus, divisió de REUS SERVEIS

MUNICIPALS,SA (en endavant, l’assegurat), fins a l’import de __________ euros (import en

lletres), a efectes de garantir el compliment per part del prenedor de l’assegurança de totes i
cadascuna de les obligacions, penalitzacions i altres despeses que es puguin derivar de l’adjudicació,
formalització i execució de

“l’ACORD MARC: HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA

PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LES ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DE
ELECTROMECÀNICA, ELECTRÒNICA, INSTRUMENTACIÓ I PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE
CONTROL O AUTÒMATS DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE REUS. HONORARIS DE
SERVEIS FINS A 100.000 EUROS, IVA NO INCLOS (AT18192)”
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a l’article 112
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, que aprovà la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a
resoldre l’Acord marc, ni quedarà extingida l’assegurança, ni suspendrà la cobertura, ni alliberarà a
l’assegurador de la seva obligació, en cas que aquest hagi de fer efectiva la garantia.
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de l'assegurança.
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar a l'assegurat al seu primer requeriment, en els
termes establerts al LCSP i normes de desenvolupament, i de pagar, amb caràcter incondicional, dins
dels vuit (8) dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra
assegurada s’expressi en el requeriment.

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis relatius
a les actuacions en els àmbits de electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o autòmats de les
instal·lacions d’Aigües de Reus
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La present assegurança de caució continuarà vigent fins que la divisió d’Aigües de Reus de REUS
SERVEIS MUNICIPALS,SA autoritzi la seva cancel·lació o devolució.

(Lloc i data de la seva expedició)

Signatura de l’assegurador:

(AQUEST DOCUMENT HAURÀ DE SER INTERVINGUT PER NOTARI)

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis relatius
a les actuacions en els àmbits de electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o autòmats de les
instal·lacions d’Aigües de Reus
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