
 

Σελίδα 96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστημα …………………………………………………………………………  

Ημερομηνία Έκδοσης……………  
 

Προς Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
ΠΕ Ημαθίας 
Ταχ. Διεύθυνση: A.Αντωνιάδη 19 
59132 Βέροια 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αριθμ. ……………………………….. για ευρώ …………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 
…………… ευρώ υπέρ του ………………………………….. (*) Α.Φ.Μ. …………………………… Διεύθυνση 
…………………………… για τη συμμετοχή του σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………………… διακήρυξή σας, 
στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σας για την προμήθεια ειδών «Δημοτική Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …/…/2020, 
για την/ τις ομάδα/ομάδες ……………………… της προμήθειας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεως 
σας μέσα σε πέντε (5) μέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……./……../…..(**) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 
2.4.5. της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

Υπογραφή  
                                                                                                                              
 
 
 
(*) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, σε περίπτωση 
νομικού προσώπου  αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών/ 
νομικών προσώπων αναγράφεται πλήρης επωνυμία κάθε μέλους. 
(**) Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα και μία ημέρα παραπάνω από την ισχύ της 
προσφοράς, δηλ. πέντε μήνες και μία ημέρα παραπάνω από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστημα …………………………………………………………………………  

Ημερομηνία Έκδοσης……………  
 

Προς Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
ΠΕ Ημαθίας 
Ταχ. Διεύθυνση: A.Αντωνιάδη 19 
59132 Βέροια 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αριθμ. ……………………………….. για ευρώ …………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 
…………… ευρώ υπέρ του ………………………………….. (*) Α.Φ.Μ. …………………………… Διεύθυνση 
…………………………… για την καλή εκτέλεση της/των ομάδας/ομάδων ………………… της σύμβασης για την 
προμήθεια ειδών «Δημοτική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου», ύστερα από την αρ. πρωτ. 
………./…..-……-2020 πρόσκλησή σας για υπογραφή σύμβασης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
………………………… διακήρυξή σας στο διενεργούμενο από την Επιχείρηση ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό 
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………………………… 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεως 
σας μέσα σε πέντε (5) μέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……./……../……….. (**) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Υπογραφή  

                                                                                                                              

 

 (* Σε περίπτωση φυσικού προσώπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, σε περίπτωση 
νομικού προσώπου  αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών/ 
νομικών προσώπων αναγράφεται πλήρης επωνυμία κάθε μέλους. 

(**) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από 
το συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). 




