
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας........................................

Κατάστημα .........................................

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης.......................

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    υπ'    αριθμόν    ....................................................    για  ΕΥΡΩ

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ      .................................................       (και      ολογράφως)

.......................................................................... υπέρ της Εταιρείας

.................................................................................................... ,   οδός......................................................,

αριθμός......................, ΤΚ................................(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)

........................................ , (2) ................................................, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών),

δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της

.........................................     για την     προμήθεια     αντικειμένων     με     κωδικούς

......................................................................       σύμφωνα       με       την       υπ'       αριθ.

..............................................Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της

εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το

οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι

το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία

λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................................................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά

αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  τα  ΝΠΔΔ,

συνυπολογίζοντας και  το ποσό της  παρούσας δεν υπερβαίνει  το  όριο  των εγγυήσεων που έχει  καθορισθεί  από το

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)


