ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας……………………………
Κατάστηµα……………………………………..
(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης.................................
ΕΥΡΩ........................................................

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................
ΕΥΡΩ .................

-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, της
ένστασης της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

............................................

υπέρ της εταιρείας ..........................................
∆/νση ......................................................................................... δια τη συµµετοχή της εις
το διενεργούµενο διαγωνισµό της .............................................................., για τη
.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ........................................... προκήρυξή σας.
-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την
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.

1

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

-

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί
πριν την ηµεροµηνία λήξης της.

-

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

-

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ………………………………
Κατάστηµα …………………………………………
( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ…………………………………….

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΩΟΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……......................
ΕΥΡΩ ……………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της ένστασης της
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως)
……………..
…………………………………………………………………………………………….
στο

οποίο

και

µόνο

περιορίζεται

η

υποχρέωση

…………………………………………………………………..

µας,

υπέρ

της

εταιρείας
∆/νση

……………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της µε αριθµό ………………………………σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για το
έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς
κάλυψη αναγκών του ………………….. ……………………………………….. και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας

ΕΥΡΩ

αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
µας καµία ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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