ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3)
Υαληά, 29 Ννε 19
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/438/135446/.2032
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ
ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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 :

ΠΒΚ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

1.
Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο
……………………..ζην δηαγωληζκό γηα ηε κίζζωζε- εθκεηάιιεπζε ηωλ θπιηθείωλ
ηνπ ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18/2019
Γηαθήξπμε, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο
όξνπο ηεο.
2.
Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο.
3.
Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε
ζπλεπήο ωο πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.
4.
Γελ έρω δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπηωκα ην νπνίν ζέηεη
ελ ακθηβόιω ηελ αθεξαηόηεηά κνπ.

Α-2-2
5.
Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ ή ηεο ππαλαρώξεζήο ηνπ.
6.
Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο
ζηελ εθεδξεία Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ
66 ηνπ ΝΓ 1400/73.
7.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, όπωο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ή ζπκκνξθώλνκαη κε νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηό θαη κε ηνπο όξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο (ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα).

Xαληά, ..............….2019
Ο δειώλ
(ππνγξαθή)

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Σρεο (Ο) ππξίδωλ Κνζκάο
Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3)
Υαληά, 29 Ννε 19
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/438/135446/.2032
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )
………………

Ηκεξνκελία έθδνζεο

Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ. …………

ΔΤΡΩ 960,00

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο
θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ελληαθνζίωλ εμήληα επξώ (960,00 €) ππέξ ηνπ
……………………………………………….Γ/λζε…………………………………….
γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ζηηο 17 Γεθ 2019 γηα ηελ κίζζωζεεθκεηάιιεπζε ηωλ θπιηθείωλ ηνπ ΠΒΚ, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκό 18/2019 δηαθήξπμή
ζαο.
- Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω δηαγωληζκό
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο.
- Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά,
ρωξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε
ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
- ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν
ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί
πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
-

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ 18 Ινπιίνπ 2020.

- Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην
ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά
καο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Σρεο (Ο) ππξίδωλ Κνζκάο
Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3)
Υαληά, 29 Ννε 19
ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/438/135446/.2032
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )
………………

Ηκεξνκελία έθδνζεο

Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ….. (πνζνύ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο) ΔΤΡΩ
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ …………….. επξώ (………,00€) ζην νπνίν θαη κόλν
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηνπ ……………………………………….. Γ/λζε
…………… ……………………γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό
……./2020 ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ κίζζσζε- εθκεηάιιεπζε ησλ
θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ (αξ.δηαθ/μεο 18/2019) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ζαο.
- Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζε
ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
- Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ
επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά
ηζρύ.
- Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί
ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην
όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ
Σξάπεδά καο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο
Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ

