ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς τη
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Τσόχα 5
ΑΘΗΝΑ 115 21
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ …………….
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού …………€
υπέρ ......................................................, για τη συµµετοχή του στο διενεργούµενο
διαγωνισµό της …………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για το έργο: «Προµήθεια –
Εγκατάσταση Εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας»
προϋπολογισµού 372.727,27 €.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των µελών της ατοµικά
και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή όχι κάθε
τυχόν απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για µας που είµαστε
υποχρεωµένοι να καταβάλουµε αµέσως µε την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας,
χωρίς να λάβουµε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώµεθα
και παραιτούµεθα από τα δικαιώµατα µας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862,
863, 864, 867, 868, 869 του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 10 µήνες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συµµετοχής περιλαµβάνουν επί ποινή
αποκλεισµού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατοµικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των µελών
της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
ΤΣΟΧΑ 5
115 21 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.__________________
ΠΟΣΟΥ ……………………

Με την παρούσα σας εγγυώµεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το
ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. /
Κοινοπραξίας
………………….
και
για
κάθε
ένα
από
τα
µέλη
της
……………………………….. µέχρι του ποσού των ……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για
την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων υπογραφησοµένης συµβάσεως, καθώς και για
την τυχόν χορήγηση ισόποσης προκαταβολής για το έργο: «Προµήθεια – Εγκατάσταση
Εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
ανωτέρω σύµβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Κοινοπραξία και τα µέλη της ατοµικά
και αλληλεγγύως.
Το ανωτέρω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, µέσα σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε µας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για µας που είµαστε
υποχρεωµένοι να καταβάλουµε αµέσως µε την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας,
χωρίς να λάβουµε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώµεθα
και παραιτούµεθα από τα δικαιώµατα µας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 854,855,
856,862, 863, 864, 867, 868, 869 του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε τη Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

