
MODELO     OFICIAL     PARA     PRESENTAR     POSTURAS     EN     SOBRE   PECHADO   PARA   POXA

1. DATOS DO LICITADOR : 

Primer apelido : 

Segundo apelido : 

Nome :

N.I.F / N.I.E : 

Teléfono : 

DOMICILIO :

Rúa :                                                                                   Núm :               Cód. Postal : 

Municipio :                                                                            Provincia : 

2. NO SEU CASO, SE ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE : 

Nome ou Razón Social : 

N.I.F / N.I.E / C.I.F :

3. Nº DE LOTE SOBRE O QUE EFECTÚA A POSTURA : 

4. IMPORTE DA POSTURA :

Importe en número : 

Importe en letra : 
 

Os licitadores, de conformidade co establecido no art. 103 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto
939/2005,  do 29 de xullo,  deberán presentar  as súas posturas de maneira independente para cada ben ou lote de bens,
indicándose no seu exterior o número de devandito ben ou lote, e incluíndo no seu interior copia do documento nacional de
identidade ou, se se trata de estranxeiros, do documento de identificación dos mesmos, e da acreditación da representación
con que no seu caso actúase, así como o presente modelo co importe da postura coa sinatura do interesado. 

Simultaneamente á presentación da oferta, o licitador deberá constituír un depósito en metálico ou mediante cheque bancario
ou conformado e nominativo a favor do Exmo. Concello de Vigo, por importe de, polo menos, o 20 por cento do tipo establecido
para o alleamento do ben de que se trate.  Devandito depósito,  ou o resgardo xustificativo do seu ingreso na Tesourería
municipal, deberá incluírse no sobre que conteña a oferta do licitador. 

Os sobres que conteñan as posturas dos licitadores deberán presentarse no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Vigo . No
devandito sobre incluirase tamén o depósito ou resgardo xustificativo do seu ingreso, nos termos expresados no parágrafo
anterior, podendo presentarse posturas desde o anuncio da poxa ata unha hora antes do comezo desta.

En Vigo, a  ---------  de     ---------------------------------    de   2017.                  

SINATURA DO LICITADOR 

AO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE VIGO (TESOURERÍA / REC. EXECUTIVA) 
PZA. DO REI S/N  C.P 36202 VIGO (PONTEVEDRA)
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