Προτεινόμενη θέση ψηυιακής σπογραυής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

α) ηα είδε πνπ αθνξνύλ ηελ ζρεηηθή νκάδα ηεο πξνζθνξάο κνπ είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο δηαθήξπμεο,
β) ηνηρεία επηρείξεζεο: Επσλπκία & Ννκηθή κνξθή, Δξαζηεξηόηεηα, Σαρ.Δ/λζε (Έδξα), ΑΦΜ-ΔΟΤ, Σειέθσλν, e-mail, fax,
ηνηρεία λνκίκνπ/σλ εθπξνζώπνπ/σλ,
γ) Αλαιακβάλσ ηελ επζύλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηνλ Δήκν Μεγαξέσλ,
παξάδνζε ησλ εηδώλ, πνπ αθνξνύλ ηελ ζρεηηθή νκάδα ηεο πξνζθνξάο κνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα
ηνπ Δήκνπ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ,
γ) Η πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ ή 180 εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.5 ηεο ππ’ αξ. 18033/24 -10-2017 δηαθήξπμεο.
δ) Απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο
ε) ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ζπκκεηέρσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζα πξέπεη λα ην δειώζεη ζηελ ίδηα ή μερσξηζηή ππεύζπλε δήισζε θαζώο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο
πνπ πξνηείλεη.
Ηκεξνκελία:

… /… /2017
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

