Anexo I: Modelo normalizado de solicitude de aluguer de vivenda

D/Dª ......................................, con DNI/NIE/CIF ...................................., actuando
en nome propio / en representación de D/Dª ........................................... con DNI/NIE
.................................. e teléfono ................ e correo electrónico .......
para a recepción de avisos e comunicacións.
DECLARA:
1.- Que está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa facenda
estatal, autonómica e local, e coa Seguridade Social.
2.- Que non incorre en ningunha das prohibicións de contratar co sector público do
artigo 71 da LCSP.
3.- Que cumpre os requisitos consignados na cláusula VII deste prego.
4.- Indique SI ou NON:
Autorizo expresamente ao INORDE a comprobar ante os organismos competentes
os datos que figuran na miña solicitude (Anexo I e II) dispoñibles nas plataformas
electrónicas de intermediación de datos das administracións públicas

SOLICITA:
Que, en mérito ás circunstancias que se alegan no modelo anexo II que se achega,
se lle adxudique o aluguer dunha vivenda unifamiliar rehabilitada na contorna da estación
de ferrocarril de Vilavella (A Mezquita) nas condicións establecidas na convocatoria,
comprometéndose ao aboamento da renda mensual e demais obrigas previstas no prego de
condicións, que declaro coñecer.

Ourense, a ...... de ...........

2018
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Anexo II: Criterios de adxudicación

D/Dª ......................................, con DNI ....................................
DECLARA:
Que me atopo nas circunstancias que sinalo cunha cruz do listado seguinte:
Marcar as

Circunstancias obxecto de valoración

que
procedan
Solicitante con condición de persoa dependente ou con discapacidade
oficialmente recoñecida
Unidade familiar que ten o seu cargo a persoa dependente ou discapacitada
diferente do solicitante. De se lo caso, indique aquí o número de persoas
diferentes do solicitantes nesa situacións: ..... persoas
A solicitante e unha muller vítima de violencia de xénero.
A unidade familiar é unha familia numerosa
A unidade familiar é unha familia monoparental con fillos. En caso de ter
máis dun fillo, indique o número total aquí: ..... fillos
O solicitante é menor de 35 anos
O solicitante é maior de 65 anos

Ourense, ...................................................... 2018
Asdo:

IMPRIMIR
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GUARDAR

