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NOTA ACLARIDORA
CONCURS D’IDEES, NIVELL AVANTPROJECTE, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI UBICAT
ENTRE ELS CARRERS BISBE ABAD I LA SIERRA, JOSEP ZORNOZA BERNABEU, FRA VICENT
NICOLAU I PASSEIG ABEL MATUTES JUAN, DE LA CIUTAT D'EIVISSA

La clàusula sisena de les Bases del concurs d’idees recull les formes en que poden participar els
concursants bé individualment o bé en equip. Cal aclarir respecte als que es presentin formant un equip ( bé
d'entitats mercantils o bé entitat mercantil amb empresari individual) que hauran de presentar, al sobre núm.
2, el compromís de constituir-se en UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) juntament amb la resta de
documentació que acrediti la capacitat i personalitat jurídica dels professionals així com el detall dels
professionals que formin l’equip segons preveuen les Bases.
No serà necessari formalitzar la constitució de la UTE en escriptura pública fins que es resolguin
guanyadors del concurs.
A l’annex de la present nota s’adjunta model de compromís:

Model que han d'adjuntar els licitadors que hi concorrin com a Unió temporal d'empreses (UTE).

El/la senyor/a ------------------------, amb domicili a -----------------, carrer --------------------, núm. --------, i amb DNI
---------------, en nom propi (o en representació de --------------------------- d’acord amb els poders que
s’acompanyen, amb CIF --------------- i domicili al carrer -----------------, núm. --------, municipi de ---------- ) i
amb domicili per a notificacions al carrer ---------------------, núm. -----, de ---------------, CP-------.
El/la senyor/a ------------------------, amb domicili a -----------------, carrer --------------------, núm. --------, i amb DNI
---------------, en nom propi (o en representació de --------------------------- d’acord amb els poders que
s’acompanyen, amb CIF --------------- i domicili al carrer -----------------, núm. --------, municipi de ---------- ) i
amb domicili per a notificacions al carrer ---------------------, núm. -----, de ---------------, CP-------.
ENS COMPROMETEM
A constituir-nos en unió temporal d’empreses si resultem guanyadors del concurs d’idees , a nivell
avantprojecte, de -------------------------------------------------------------, amb la participació següent:
-- % per a ------------------ (empresa)
-- % per a ------------------ (empresa)
A aquest efecte designem el/la senyor/a --------------------------, amb DNI ----------------, com la persona que
representarà l’agrupació temporal d’empreses formada per --------------------, -------------------- i ----------------,
com a representant i apoderat únic davant l’Administració de l’ UTE que es constituirà durant la vigència del
contracte, amb domicili per a notificacions a ---------------------------.
I perquè consti, signem aquest compromís.
………………, …….. de ................................ de ............
(lloc, data i signatures)
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ANNEX

