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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ
ΔΚΓΟΣΗ......................................................................................
Ηκεξνκελία Έθδνζεο...................................
Πξνο: ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’αξηζκ. .......................γηα επξω.......................
Με ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη
δηδήζεωο, ππέξ ηεο Δηαηξίαο, ή, ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ηωλ Δηαηξηώλ ηεο Έλωζεο ή
Κνηλνπξαμίαο .................................... νδόο ............................. αξηζκόο .................ΣΚ……………… αηνκηθά
γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππνρξέωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην
δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ηεο ………….γηα εθηέιεζε ηεο ππομήθειαρ καςσίμων και λιπαντικών ζπλνιηθήο
αμίαο ……………(2%) επξώ ζύκθωλα κε ηε κε αξηζκό................... Γηαθήξπμή ζαο.
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω
δηαγωληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω Δηαηξίαο, ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ηωλ
Δηαηξηώλ ηεο Έλωζεο αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππνρξέωλ κεηαμύ
ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο.
Σν αλωηέξω πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε
νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ (ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγωληζκνύ)
Ο εθδόηεο ηεο παξνύζαο ππνρξενύηαη λα παξαηείλεη ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο κεηά από έγγξαθν ηνπ Γήκνπ
ΚΑΑΝΓΡΑ, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ από ηε εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο.
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηώλνπκε όηη ην πνζό ηωλ εγγπήζεώλ καο πνπ έρνπλ δνζεί, καδί κε ην πνζό ηεο εγγύεζεο απηήο, δελ
ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδά καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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ΔΚΓΟΣΗ......................................................................................
Ηκεξνκελία Έθδνζεο...................................
Πξνο: ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. .......................γηα επξω.......................
Με ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη
δηδήζεωο, ππέξ ηεο
Δηαηξίαο, ή ζε πεξίπηωζε
Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ηωλ Δηαηξηώλ
ηεο
Έλωζεο...........................
νδόο
....................αξηζκόο.............
Σ.Κ. ..............αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο
νιόθιεξνλ ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, θαη κέρξη ηνπ
πνζνύ ηωλ επξω
....................(5% επί ηεο ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρωξίο ΦΠΑ)
γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε αξηζκό
...........................πνπ αθνξά ζην δηαγωληζκό ηεο
.........................
κε αληηθείκελν ηελ ππομήθεια καςσίμων και λιπαντικών ζπλνιηθήο αμίαο
επξώ, ζύκθωλα κε ηε κε αξηζκό..................... Γηαθήξπμε ζαο.
Σν αλωηέξω πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζεο ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε
νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζε ζαο όηη κπνξνύκε
λα ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε.

ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηώλνπκε όηη ην πνζό ηωλ εγγπήζεωλ καο πνπ έρνπλ δνζεί, καδί κε ην πνζό ηεο εγγύεζεο απηήο, δελ
ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ
Σξάπεδα καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε
Τπνγξαθή)

