ANNEX NÚM. 5.A: MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
L’entitat (raó social de l’ entitat de crèdit)

notificacions i

requeriments) al

, amb NIF ___________,

i domicili (a efectes de

carrer/plaça/avinguda____________ núm. ____ , codi postal

_______, localitat___________ , i en el seu nom i representació _____________(nom i cognoms dels

apoderats), amb poders suficients per obligar-la en aquest acte

, segons resulta de l’escriptura

atorgada davant del Notari de ____ senyor_________________ amb data __________, sota el núm.
____del seu protocol, que es troben íntegrament subsistents ,
AVALA SOLIDÀRIAMENT

(nom i cognoms o raó social de l’ avalat), NIF _____________, en

a: _____________________

interès i benefici d’Aigües de Reus , i fins a la suma de _____________________ euros (import

garantit en lletres i números) a efectes de respondre de les obligacions econòmiques i eventuals
responsabilitats que es derivin del compliment dels compromisos adquirits en relació a “l’ACORD

M AR C: HOM OLOGACI Ó DE P ROVEÏ DORS P ER A LA P RESTACI Ó DELS SERVEI S RELATI US A
LES

ACTUACI ONS

EN

ELS

ÀM BI TS

DE

ELECTROM ECÀN I CA,

ELECTRÒNI CA,

I NSTRUM ENTACI Ó I P ROGRAM ACI Ó DELS EQUI P S DE CONTR OL O AUTÒM ATS DE LES
I NSTAL·LACI ONS D’AI GÜES DE REUS. HONORARI S DE SERVEI S FI NS A 100.000 EUROS,
I VA NO I N CLOS (AT18192)” subscrit entre AIGÜES DE REUS divisió de

REUS SERVEIS

MUNICIPALS, SA i _____________( empresa avalada ).
La entitat avalista (banc o caixa) declara sota la seva responsabilitat que aquest aval a primer
requeriment té caràcter solidari i que es presta amb expressa i formal renuncia als beneficis
d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués ser en el seu cas d’aplicació, i que es farà
efectiu al beneficiari, fins a la quantitat màxima avalada, al primer requeriment seu, sense que aquest
hagi de justificar l’incompliment ni la negativa al pagament de l’avalat, en el termini màxim de vuit
dies hàbils a comptar des de la data de requeriment.
El present aval es mantindrà en vigor fins que Aigües de Reus divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS,

SA autoritzi la seva cancel·lació o devolució .

(Lloc i data d’emissió )
(Raó social de l’ entitat de crèdit )
(Signatura dels representants de l’entitat de crèdit )
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

1

Aquest aval ha estat inscrit en aquesta data al Registre Especial d’Avals amb el número de registre
____________________.

(Signatura dels representants de l’entitat de crèdit )

(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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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

3

