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Cuid C 
(Le comhlánú ag an gconraitheoir)

Sonraí Conraitheora

Ainm Conraitheora: 

Seoladh Conraitheora:

Uimhir Theagmhála Conraitheora: 

Uimhir Chláraithe Clár Thionscal Foirgníochta na hÉireann (más bainteach): 

Uimhir Thagartha Cánach:

Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach:

Maidir leis an hoibreacha atá sa phlean oibre leasúcháin, deimhnigh an costas a bhaineann 
leis na hoibreacha sin a dhéanamh, a mhaoirsiú agus a dheimhniú, de réir an chláir oibre (CBL 
san áireamh): 

€

Chéim 2: Ceadú Deontais
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Dearbhuithe	Conraitheora	–	Cuir	tic,	de	réir	mar	is	cuí
Deimhním go bhfuil ráiteas miondealaithe ullmhaithe agam 
a shonraíonn an costas a bhaineann leis na hoibreacha atá 
aitheanta sa phlean oibre leasúcháin a bhaint amach, a 
mhaoirsiú agus a dheimhniú, agus áirítear sonraí don úinéir 
faoin fhad a mhairfidh na hoibreacha a bhfuil cur síos déanta 
orthu sa phlean oibre leasúcháin mar aon leis an ord ina 
ndéanfar an obair sin.

Ainm Úinéra na hÁite Cónaithe: 

Seoladh na hÁite Cónaithe: 

Éirchód: 

Deimhním go bhfuil na mionsonraí go léir atá riachtanach chun 
an obair a dhéanamh ar an luach atá luaite thuas, go bhfuil 
siad curtha san áireamh agam i mo luachan  do na hoibreacha 
leasúcháin, mar atá cur síos déanta orthu sa Phlean Oibre 
Leasúcháin.

Deimhním go bhfuil mé inniúil chun tabhairt faoi na 
hoibreacha  deisiúcháin faoi mar a shonraítear sa phlean 
hoibreacha  deisiúcháin. Geallaim, de bhreis air sin, a chinntiú 
go mbeidh aon duine a fhostaím chun tabhairt faoi na 
hoibreacha atá i gceist inniúil chun tabhairt faoi na hoibreacha 
siúd.

Glacaim an fhreagracht orm féin maoirseacht a dhéanamh 
ar na hoibreacha leasúcháin agus comhoibreoidh mé leis na 
hiniúchtaí atá leagtha amach sa phlean iniúchta a d’ullmhaigh 
an t-innealtóir; agus tógfaidh mé gach céim réasúnta chun 
bheith cinnte go ndeimhnóidh mé na hoibreacha leasúcháin de 
réir riachtanais an Dara Sceidil de na Rialacháin Foirngníochta.

Tugaim toiliú don údarás áitiúil ábhartha chun mo 
chomhlíonadh cánach a fhíordheimhniú.

            Tá Níl

            Tá Níl

            Tá Níl

            Tá Níl

            Tá Níl
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