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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
………………      
 
       Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
    
              ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ    ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡ. …………    ΔΤΡΩ   900,00 
 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο 
θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ πεληαθνζίωλ ζαξάληα επξώ (900,00 €) ππέξ ηεο 
εηαηξείαο …………………………….Γ\λζε………………………………γηα ηε ζπκκεηνρή  ηνπ 
ζην δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ηεο 07 επηεκβξίνπ 2018 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ελόο Ζ/Ε 85 KVA θαη ελόο κεηαγωγηθνύ πίλαθα, ζην ΠΒΚ, ζύκθωλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκό 19/2018 δηαθήξπμή ζαο. 
 
-  Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω δηαγωληζκό 
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
 
-  Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, 
ρωξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο,  κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
-  ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο,  ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
-  Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο  ζαο,  κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί  
πξηλ  από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
  
- Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ 07 Μαξηίνπ 2019. 
 
-    Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην 
ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά 
καο. 

 

 Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ 
  
  

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  


