ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Φυσικά Πρόσωπα
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Νοµικά Πρόσωπα
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΡΓΑΝΑ:
ΜΕΛΗ:

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
∆ιεύθυνση:

ΤΚ:

Α.Φ.Μ
Α.∆.Τ ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου:

Προσφερόµενο Τίµηµα :
Σηµειώνεται ότι, (1) θα γίνονται δεκτές προσφορές ΜΟΝΟΝ µετρητοίς, (2)δεν
θα γίνει δεκτή καµία αντιπροσφορά και (3) ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο
µισθώσεως.

1

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

Κάθε ενδιαφερόµενος, για να ληφθεί υπ’ όψιν η προσφορά του, θα
πρέπει να την συνοδεύει µε µία τραπεζική επιταγή ύψους τουλάχιστον
τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000).

Το ανωτέρω ποσό της επιταγής θα συµψηφισθεί µε το τίµηµα εάν ο
προσφέρων επιλεγεί ως αγοραστής και δη κατά την υπογραφή του συµβολαίου
το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί εντός τριών (3) εβδοµάδων από την
ανακοίνωση της αποφάσεως στον ενδιαφερόµενο από τον Φ.Σ.Π.
Άλλως, αν ο επιλεγείς αγοραστής δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµβολαίου, το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) θα καταπίπτει ως
ποινική ρήτρα εύλογη και δίκαιη συµφωνουµένη δια του παρόντος και ο
Φ.Σ.Παρνασσός θα εισπράξει το ποσό της ως άνω επιταγής.
Μετά την αναγγελία της επιλογής του αγοραστή και σε χρονικό διάστηµα µίας
(1) εβδοµάδος το αργότερο, οι επιταγές που έχουν κατατεθεί από τους λοιπούς
υποψηφίους πλην του επιλεγέντος, θα επιστρέφονται εις αυτούς
υπογραφοµένης αποδείξεως παραλαβής τους.
Η παρούσα προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των Όρων και
Προϋποθέσεων για την υποβολή προσφοράς.

Ο/Η προσφέρ…..

Σφραγίδα /Υπογραφή
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

Κάθε ενδιαφερόµενος, για να ληφθεί υπ’ όψιν η προσφορά του, θα
πρέπει να την συνοδεύει µε µία τραπεζική επιταγή ύψους τουλάχιστον
τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000).

Το ανωτέρω ποσό της επιταγής θα συµψηφισθεί µε το τίµηµα εάν ο
προσφέρων επιλεγεί ως αγοραστής και δη κατά την υπογραφή του συµβολαίου
το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί εντός τριών (3) εβδοµάδων από την
ανακοίνωση της αποφάσεως στον ενδιαφερόµενο από τον Φ.Σ.Π.
Άλλως, αν ο επιλεγείς αγοραστής δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµβολαίου, το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) θα καταπίπτει ως
ποινική ρήτρα εύλογη και δίκαιη συµφωνουµένη δια του παρόντος και ο
Φ.Σ.Παρνασσός θα εισπράξει το ποσό της ως άνω επιταγής.
Μετά την αναγγελία της επιλογής του αγοραστή και σε χρονικό διάστηµα µίας
(1) εβδοµάδος το αργότερο, οι επιταγές που έχουν κατατεθεί από τους λοιπούς
υποψηφίους πλην του επιλεγέντος, θα επιστρέφονται εις αυτούς
υπογραφοµένης αποδείξεως παραλαβής τους.
Η παρούσα προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των Όρων και
Προϋποθέσεων για την υποβολή προσφοράς.

Ο/Η προσφέρ…..

Σφραγίδα /Υπογραφή
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