ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗΗ ΜΕΓΕΘΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΙΟΤ ΔΙΧΣΤΩΝ
ΑΛΙΕΙΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςυντιρθςθσ με τθν αντικατάςταςθ μπαταριϊν κακϊσ και γενικοφ ελζγχου και βακμονόμθςθσ
οκτϊ (08) οργάνων μζτρθςθσ μεγζκουσ ματιοφ διχτυϊν αλιείασ (cpv: 50411000-9)
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των οκτϊ χιλιάδων εκατό ευρϊ
#8.100,00€#,ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% και νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου.
ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
IV.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Μετά τθν παροχι από τον ανάδοχο υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ με τθν αντικατάςταςθ μπαταριϊν
κακϊσ και του γενικοφ ελζγχου και τθσ βακμονόμθςθσ, το κάκε ζνα από τα οκτϊ (08) όργανα
μζτρθςθσ μεγζκουσ ματιοφ διχτυϊν αλιείασ κα πρζπει να πλθροί τισ εξισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ:
1

Να αςκεί αυτομάτωσ διαμικθ δφναμθ μζτρθςθσ κατά τθ μζτρθςθ του μεγζκουσ των ματιϊν
των διχτυϊν αλιείασ.

2

Να λειτουργεί με θλεκτρικό ρεφμα ι, εφόςον λειτουργεί με μπαταρία, πρζπει να είναι ςε
κζςθ να πραγματοποιεί 1.000 διαδοχικζσ μετριςεισ ματιϊν πριν αποφορτιςτεί.

3

Να μπορεί να αςκιςει επιλεγμζνεσ διαμικεισ δυνάμεισ ςτα μάτια, 5 ζωσ 180 N, με ακρίβεια
1 Ν.

4

Να ζχει ακρίβεια μζτρθςθσ 1 χιλιοςτοφ

V.ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ – ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Τποχρζωςθ του αναδόχου κα είναι να παράςχει το εξισ ζργο:
1. Να μεριμνιςει για τθν πραγματοποίθςθ, ςτο κάκε όργανο μζτρθςθσ, γενικοφ ζλεγχου,
ςυντιρθςθσ, βακμονόμθςθσ και αλλαγισ μπαταρίασ.
2. Να παραδϊςει, για κάκε όργανο, Πιςτοποιθτικό Βακμονόμθςθσ από τον καταςκευαςτι,
όπου κα αναγράφεται θ θμερομθνία ελζγχου και διακρίβωςθσ (calibration) του κάκε
οργάνου κακϊσ και ο ςειριακόσ του αρικμόσ.
3. Να παραδϊςει Αναφορά Σεχνικοφ Ελζγχου όπου κα αναφζρονται τα αποτελζςματα του
ελζγχου και θ πραγματοποιθκείςα ςυντιρθςθ για κάκε όργανο ξεχωριςτά ανά ςειριακό
αρικμό.

VI.ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει τα όργανα μζτρθςθσ, εντόσ πζντε (05) εργάςιμων
θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, από τθν ζδρα τθσ αρμόδιασ
Διεφκυνςθσ του ΤΝΑΝΠ/ Α.Λ. – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΛΑΛ (Ακτι Βαςιλειάδθ, πφλθ Ε1 – Ε2 , ΣΚ 18 510,
4οσ όροφοσ , Γραφείο 445) με τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου παράδοςθσ παραλαβισ όπου κα
φαίνεται ο αρικμόσ και οι ςειριακοί αρικμοί των οργάνων που κα παραδοκοφν από τθν
επιςπεφδουςα Τπθρεςία και μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, να
παραδϊςει τα όργανα μζτρθςθσ ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα, ομοίωσ ςτθν ζδρα τθσ αρμόδιασ
Διεφκυνςθσ του ΤΝΑΝΠ/ Α.Λ. – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΛΑΛ (Ακτι Βαςιλειάδθ, πφλθ Ε1 – Ε2 , ΣΚ 18 510,
4οσ όροφοσ, Γραφείο 445) ομοίωσ με τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου παράδοςθσ παραλαβισ όπου
κα φαίνεται ο αρικμόσ και οι ςειριακοί αρικμοί των οργάνων που κα παραλθφκοφν από τθν
επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Η ολοκλιρωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κα πρζπει να
ολοκλθρωκεί εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ
τουσ.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΛΑΛ) κα παρακολουκεί και κα
ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του Αναδόχου και κα ειςθγείται τθν λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων, κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Η οριςτικι παραλαβι
των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ υμβάςεων Προμθκειϊν και Παραλαβισ υμβάςεων Παροχισ Τπθρεςιϊν, αξίασ
από 2.500€ ζωσ 60.000€ χωρίσ Φ.Π.Α. του Τ.ΝΑ.Ν.Π. ζτουσ 2018-2019. το ζργο τθσ κα
ςυνδράμει και θ επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΛΑΛ) με τθν ζκδοςθ
ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ, που κα ςυνοδεφεται από φωτοαντίγραφα:
(i) Πιςτοποιθτικoφ Βακμονόμθςθσ από τον καταςκευαςτι, όπου κα αναγράφεται θ θμερομθνία
ελζγχου και διακρίβωςθσ (calibration) του κάκε οργάνου κακϊσ και ο ςειριακόσ του αρικμόσ.
(ii) Αναφορά Σεχνικοφ Ελζγχου όπου κα αναφζρονται τα αποτελζςματα του ελζγχου και θ
πραγματοποιθκείςα ςυντιρθςθ για κάκε όργανο ξεχωριςτά ανά ςειριακό αρικμό
Η ςυνταχκείςα Τπθρεςιακι βεβαίωςθ κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να βεβαιϊνει:
(α) Σθν πραγματοποίθςθ γενικοφ ζλεγχου, ςυντιρθςθσ, βακμονόμθςθσ και αλλαγισ μπαταρίασ
για τα ςυντθρθκζντα είδθ.
(β) Σθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ των ςυντθρθκζντων ειδϊν ζτςι ϊςτε αυτά
να τίκενται πλιρωσ επιχειρθςιακά.
(γ) Σθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν.

(δ) Σθν τιρθςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του
Αναδόχου.
VIII. ΕΓΓΤΗEI
(Α) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
Αϋ 147) κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει
ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ
ορίηεται ςτουσ τζςςερισ (04) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
(Β) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν ςτθ χοριγθςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ςυντθρθκζντων ειδϊν τουλάχιςτον
ενόσ ζτουσ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ)
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75)
υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει
προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται
ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.

3. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό παροχι υπθρεςιϊν .

κα πρζπει να

2. Σθν προςφερόμενθ τιμι για τθ παροφςα προμικεια, θ οποία κα αναγράφεται
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι
ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ- για παράδοςθ των υπό ςυντιρθςθ ειδϊν ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα
με τον πίνακα που ακολουκεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΣΜΧ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

υντιρθςθ με τθν
αντικατάςταςθ μπαταριϊν
κακϊσ και γενικοφ ελζγχου
και βακμονόμθςθσ οκτϊ
(08) οργάνων μζτρθςθσ
μεγζκουσ ματιοφ διχτυϊν
αλιείασ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (απαλλαςςομζνου
Φ.Π.Α. , ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων
κρατιςεων)
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3.ΦΑΚΕΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του
προμθκευτι ςτον οποίο προτείνει να κατακυρωκεί θ προμικεια /παροχι υπθρεςίασ. Οι
φάκελοι “ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ” των ςυμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι
τεχνικζσ και οι οικονομικζσ προςφορζσ απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά
παραδίδονται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ
προμθκευτζσ.
Ο φάκελοσ ¨ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ¨ περιλαμβάνει επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ
για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με
τθν ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ
φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό,

ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον
Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του
οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ
που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ
ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)
και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι
ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε
οικονομικόσ φορζασ-κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει-, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι:
-Γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κακϊσ
και
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον υποψιφιο ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται
αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά
ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των
άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου
αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι
οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Λοιπά Δικαιολογθτικά¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ
Κατάςτθµα
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

(1)................................
.................................

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1.Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και
ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ
............................Δ/νςθ …………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των ...............................(6) ςτο
οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των
όρων τθσ φµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ με τθν
αντικατάςταςθ μπαταριϊν κακϊσ και γενικοφ ελζγχου και βακμονόμθςθσ οκτϊ (08) οργάνων
μζτρθςθσ μεγζκουσ ματιοφ διχτυϊν αλιείασ ………………………............(αρικ. ΦΕ δθμοςίευςθσ
ανακοίνωςθσ) ............/.........., (θμερομθνία δθμοςίευςθσ ανακοίνωςθσ) (8). Από αυτιν τθν
εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ
ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ με τθν
αντικατάςταςθ μπαταριϊν κακϊσ και γενικοφ ελζγχου και βακμονόμθςθσ οκτϊ (08) οργάνων
μζτρθςθσ μεγζκουσ ματιοφ διχτυϊν αλιείασ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον
οποίο εγγυόµαςτε.
3.Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ,
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια
οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ
από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).

5.ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ
Τπθρεςίασ ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν
θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ
δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ,
(ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο
τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).
∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Απόφαςθσ Ανάκεςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ δθμοςίευςθσ ανακοίνωςθσ, θμερομθνία
δθμοςίευςισ τθσ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

