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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υγρών καυσίμων &
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
έτους 2014-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Οι ανάγκες αυτές καλύπτουν την κίνηση και την
λειτουργία των μηχανοκίνητων οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει ο Δήμος. Στα
οχήματα μηχανήματα περιλαμβάνονται τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, η εφεδρική
γεννήτρια για την αδιάλειπτη λειτουργία των κτιριακών υποδομών και υπηρεσιών του
Δήμου καθώς και τα φορητά εργαλεία (μπετονιέρα, ξυλοκοπτικό, κλπ)
Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τις ποσότητες που απαιτούνται για την λειτουργία
των νομικών του προσώπων.
Η προμήθεια θα γίνει με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Η δαπάνη που απαιτείται βάση του προϋπολογισμού τις ανέρχεται στο ποσό των
58.130,09€ χωρίς ΦΠΑ και θα αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους με προτεινόμενη
πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2014 και από τους παρακάτω κ.α.
Κ.Α. 10.6641 ποσό 5.500,00€ κίνηση και λιπαντικά μεταφορικών μέσων.
Κ.Α. 10.6643 ποσό 7.000,00€ προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.
Κ.Α. 20.6641 ποσό 20.000,00€ κίνηση και λιπαντικά μεταφορικών μέσων.
Κ.Α. 25.6641 ποσό 4.000,00€ κίνηση και λιπαντικά μεταφορικών μέσων.
Κ.Α. 30.6641 ποσό 18.000,00€ κίνηση και λιπαντικά μεταφορικών μέσων.
Κ.Α. 30.6644 ποσό 1.000,00€ καύσιμα και λιπαντικά ξυλοκοπτικών και θαμνοκοπτικών
Κ.Α. 35.6644 ποσό 1.000,00€ καύσιμα και λιπαντικά για μηχανήματα χειρός.
Κ.Α. 70.6641 ποσό 15.0000,00€ κίνηση και λιπαντικά μεταφορικών μέσων.
Για την ΔΗΚΕΟΛ
Κ.Α. 64.α ποσό 3.000,00€ για κίνηση και λιπαντικά μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 64.ε. ποσό 1.500,00€ για θέρμανση
Συνολικό ποσό 3.658,54€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 4.500,00€ με ΦΠΑ
Για Παιδικούς βρεφονηπιακούς Σταθμούς Οροπεδίου Λασιθίου
Κ.Α. 15.6643 ποσό 5.500,00€ για θέρμανση και φωτισμό.
Συνολικό ποσό 4.471,55€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 5.500,00€ με ΦΠΑ
Σύνολο 81.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τζερμιάδων 18/2/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος
Χρήστος Μπέκος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τζερμιάδων 18/2/2014
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ: Προμήθεια υγρών καυσίμων &
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
έτους 2014 - 2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και λάδια, πρέπει να καλύπτεται από
τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β/11-4-2001 και 426
τεύχος Β/31-3-2000.
Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
Υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β. Τα αναφερόμενα τεύχη των
ΦΕΚ διατίθενται από την υπηρεσία μας προς ενημέρωση των προμηθευτών.

Τζερμιάδων 18/2/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Χρήστος Μπέκος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τζερμιάδων 18/2/2014
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υγρών καυσίμων
για τις ανάγκες του Δήμου
έτους 2014 - 2015.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α

Πετρέλαιο
DIESEL κίνησης

29.830 Lit

Β

Βενζίνη
Αμόλυβδη

5.113 Lit

Γ

Λάδια – γράσο

800 Lit

6.179,00€

Δ

Πετρέλαιο
θέρμανσης + η/ζ

5.380 Lit

5.691,06€

38.780,36 €

7.479,67€

Σύνολο:
58.130,09€
Φ.Π.Α. 23%: 13.369,91€
-------------------------Γενικό Σύνολο 71.500,00 €
Σύνολο καυσίμων Κίνησης, λιπαντικών και θέρμανσης :

71.500,00€

Για την ΔΗΚΕΟΛ:
Βενζίνη αμόλυβδη: 1.445Lt. , 2.113,82€ χωρίς ΦΠΑ
Θέρμανση: 1.153Lt, 1.219,22€ χωρίς ΦΠΑ
Λάδια: 27,10Lt, 325.50€ χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο 3.658,54€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 4.500,00€
Για τους Παιδικούς βρεφονηπιακούς Σταθμούς Οροπεδίου Λασιθίου
Θέρμανση 4.226Lt, 4.471,55€ χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 5.500,00€
Τζερμιάδων 18/2/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Χρήστος Μπέκος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τζερμιάδων 18/2/2014
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ: Προμήθεια υγρών καυσίμων &
λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου έτους 2014 - 2015

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τελική κρίση των προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με τα άρθρα
41§4 και 42 §1.α και 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
Συγκεκριμένα θα αναδειχθεί προμηθευτής χορηγητής εκείνος που θα προσφέρει το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην μέση λιανική τιμή όπως αυτή διαμορφώνετε από την
διεύθυνση του τμήματος εμπορίου του Νομού Λασιθίου, εφόσον τα προσφερόμενα είδη
είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης και σε
συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.
Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και που
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του και είναι
ακέραια μονάδα.

Τζερμιάδων 18/2/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Χρήστος Μπέκος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τζερμιάδων 18/2/2014
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ: Προμήθεια υγρών καυσίμων&
λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου έτους 2014 - 2015

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο προμήθειας
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και των νομικών του προσώπων,
χρονικής περιόδου ενός έτους μέχρι την εξάντληση των προμηθευμένων υλικών ή
μέχρι την λήξη της σύμβασης.
β) Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των Υπηρεσιών όπου αυτές
ήθελαν υποδείξει.
γ)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΕΥΡΩ: εβδομήντα ένα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (71.500,00€).
δ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη σε ΕΥΡΩ για τα νομικά πρόσωπα δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000,00€)

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β) τον Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
γ) τον Ν. 2286/95 άρθρο 1§7
δ) Εγκυκλίων και Προδιαγραφών των Υπουργείων Εσωτερικών και Εμπορίου αντίστοιχα
με το είδος της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην μέση λιανική τιμή όπως αυτή
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διαμορφώνεται από την διεύθυνση εμπορίου του Νομού Λασιθίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ1 του Ν.
3463/06 του άρ. 4&23 παράγραφος 4&2 αντίστοιχα του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
Α) Διακήρυξη
Β) Συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Δ) Τεχνικές προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Σύμβαση
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο
προμηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών.
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα αρχίσει η παράδοση των καυσίμων, η
οποία θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών, χωρίς
καθυστέρηση και από ώρας 07.00 μέχρι 14.30 και για τις έκτακτες περιπτώσεις μέχρι τη
18.00, αναιρούμενων των αργιών.
Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10 % επί της συνολικής αξίας
της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως
το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας
μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αναλύσεις – Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου
α) Κατά την διάρκεια των παραδόσεων-παραλαβών, θα μπορεί να γίνεται ανάλυση
δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, όποτε η Επιτροπή παραλαβής κρίνει αυτό
σκόπιμο. Η δειγματοληψία των καυσίμων θα διενεργείται σύμφωνα με τις μεθόδους και
τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται στην 13/85 απόφαση του Ανώτατου ΧΗΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του κράτους
.
β) Εφόσον διαπιστωθεί με την παραπάνω μέθοδο ότι κάποια από τις τμηματικές
ποσότητες καυσίμων που παρελήφθησαν, είναι νοθευμένη, τότε ο ΔΗΜΟΣ διατηρεί το
δικαίωμα όπως μονομερώς κηρύξει τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή έκπτωτο για το
σύνολο της αξίας της συμβάσεως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
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γ) Σε περίπτωση εκπτώσεως του προμηθευτή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης αιτίας ή άλλων νόμιμων κυρώσεων, θα καταπίπτει σε
βάρος του προμηθευτή και υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ποινική
ρήτρα, άρθρο 33,35 ΕΚΠΟΤΑ
δ) Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίμων, από οποιαδήποτε αιτία,
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή και την
κατάπτωση της ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με άρθρο 3 της Διακήρυξης.
ε) Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση έστω και
ποσότητας καυσίμων πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης
υποχρεούται από την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώνει στο Δήμο σαν ποινική
ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ποινική ρήτρα παρακρατείτε από το
τιμολόγιο πληρωμής του προμηθευτή.
Εάν από υπαιτιότητα του προμηθευτή η καθυστέρηση υπερβεί τις τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων Δημοτικών υπηρεσιών, ο
προμηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
ύστερα από έγκριση της Περιφέρειας, ολοκλήρου του ποσού της εγγυήσεως
καταπίπτοντας υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί καύσιμα
από άλλον προμηθευτή, τα δε έξοδα της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου
τον Έκπτωτο Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης των καυσίμων θα γίνεται για το 100% της
αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από κάθε τμηματική
παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
από τις αρμόδιες Επιτροπές,
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην Αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου και
εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης
Τιμών (πινάκιο), το οποίο εκδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, και
αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο θα εκδίδεται το
σχετικό ένταλμα πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα Χημικού ελέγχου,
κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα
περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν
είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι προσφορές που θα υποβληθούν ισχύουν για δυο μήνες.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν
ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, η δε προμήθειά τους θα γίνεται από
τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στο διαγωνισμό.

Τζερμιάδων 18/2/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Χρήστος Μπέκος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τζερμιάδων 18/2/2014
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τζερμιάδων

-

- 201…

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων
για τις ανάγκες του Δήμου,
χρονικής περιόδου
έτους
201…

ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ για τον Δήμο
(Για συμπλήρωση από τον προμηθευτή)
Α/Α
α
β
γ
δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη
Λάδια
Πετρέλαιο Θέρμανσης

ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ για τα νομικά πρόσωπα
(Για συμπλήρωση από τον προμηθευτή)
Α/Α
Α
Β
Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

Βενζίνη αμόλυβδη
Λάδια
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Τζερμιάδων ……………………201…

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………….
Κατάστημα
………………………….
[Δ/ΝΣΗ -οδός, αριθμός, Τ.Κ., FAX]
Ημερομηνία έκδοσης …………………….
ΕΥΡΩ …………………….
Προς: ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………………………………….. € ……………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε, ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των € ……………. υπέρ της εταιρείας
…………………………………………., Δ/νση …………………………. δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
………………………………………..
για
την
προμήθεια
…………………………………… σύμφωνα με την αριθμ. …………………./…………………. Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο της
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή
σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί ο βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις [3] ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβάλει πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………………………………..
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Π.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό την παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα [1] μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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