Certificat número ................., (raó social completa de l 'entitat asseguradora, d'ara
endavant, l'assegurador) ............................................................................................, amb
adreça a ......................................., al carrer ....................................................................,
NIF, ......................., representat correctament per (nom i cognom dels apoderats)
.............................................................................................................................................
......................................................................................................, amb poders suficients
per a obligar l'assegurador en este acte, segons resulta de la validació de poders que
s'indica en la part inferior d'este document,
ASSEGURA (nom de la persona o empresa assegurada) .............................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................,
NIF ..................................... (d'ara endavant, l'assegurat), en concepte de prenedor
de l'assegurança davant de la Diputació Provincial de València, fins a l'import de
.............................. (euros) ........................................................... (import en lletra), pel
qual es constituïx l'assegurança en els térmens i les condicions establits en la Llei de
Contractes del Sector Públic, la normativa de desenvolupament i el plec de clàusules
administratives particulars que regix el contracte (detalleu l'objecte del contracte o
l'obligació assumida pel garantit) ...................................................................................
...................................................................................................., en concepte de garantia
(provisional o definitiva) ....................................., per a respondre de les obligacions,
penalitzacions i altres despeses que se'n puguen derivar d'acord amb les normes i les
condicions administratives esmentades davant de l'assegurat.
L'assegurat declara, sota la seua responsabilitat, que complix els requisits exigits en
l'article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (no derogat per la TRLCSP).
La falta de pagament de la prima, ja siga única, primera o següents, no donarà dret
a l'assegurador a resoldre el contracte, ni este quedarà extingit, ni la cobertura de
l'assegurador quedarà suspesa, ni este alliberat de la seua obligació, en el cas que
calguera fer efectiva la garantia.
L'assegurador assumix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer
requeriment de la Diputació de València en els térmens establits en el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic i les normes de desenvolupament.
Esta assegurança de caució estarà en vigor fins que la Diputació de València
n'autoritze la cancel·lació o la devolució d'acord amb el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i la legislació complementària.
Lloc i data ..................................................................................
Firma .........................................................................................
Assegurador ..............................................................................
VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O
L'ADVOCACIA DE L'ESTAT
Província
Data
Número o codi

