ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………………………………………
Κάτοικος:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Επάγγελμα:
Α.Δ.Τ.
Α.Φ.Μ.
Ενδιαφέρομαι για την μίσθωση του προσφερόμενου, με την από 30/3/2018
πρόσκλησή σας, προς μίσθωση ακινήτου επί της οδού Αχαρνών 241, Αθήνα
και προσφέρω το ποσό των …………….……………………….………………….
(……………………..) ευρώ μηνιαίως, πλέον του εκάστοτε ισχύοντος τέλους
χαρτοσήμου, σταθερό για τα δυο πρώτα χρόνια και αναπροσαρμοζόμενο από
το τρίτο μισθωτικό έτος κατά ποσοστό 2% κατ' έτος, το οποίο ποσοστό της
αυξήσεως θα υπολογίζεται επί του αυξημένου μισθώματος του προηγουμένου
μισθωτικού έτους. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εμφανίζει
άνοδο μεγαλύτερη του 2%, το μηνιαίο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά το
ποσοστό αυτό.
Χρήση ακινήτου: ……………………………………………………………….……..
Διάρκεια μίσθωσης: …………………………………………………………………..
Έλαβα γνώση των όρων μίσθωσης του ακινήτου, τους οποίους και
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Με την παρούσα καταθέτω το ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) με τραπεζική επιταγή / εγγυητική επιστολή, ως
εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και αναγνωρίζω ότι τούτο δεν
αποτελεί πρόκριση μίσθωσης του ακινήτου και θα παραμείνει άτοκο μέχρι την
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μίσθωση του ακινήτου ή τη ματαίωση του διαγωνισμού από το ΤΥΠΑΤΕ –
ΕΛΕΜ.
Η ανωτέρω κατατεθείσα εγγύηση θα καταπέσει υπέρ του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ
σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης από δική μου υπαιτιότητα ή παράλειψη μετά την παρέλευση
άπρακτης της προθεσμίας που θα θέσει το ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ για την
υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
Ρητά αποδέχομαι το δικαίωμα του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης, κατά την απόλυτη κρίση του, να ζητήσει βελτίωση της
προσφοράς μου, να ζητήσει πρόσθετες εγγυήσεις και πρόσθετα έγγραφα,
καθώς και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή να ματαιώσει τη
διαδικασία, να την επαναλάβει ή και να αξιοποιήσει ή εκμισθώσει το ακίνητο
καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς να δικαιούμαι οιουδήποτε είδους
αποζημίωση.

Αθήνα ………………. 2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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