Έντυπο 3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΥΠ'

ΑΡΙΘΜΟΝ

.......................

ΓΙΑ ΠΟΣΟ «720,00€»

Αθήνα………………………………
Με την παρούσα επιστολή μας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι μας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες
υπέρ
του
…………………………………………..…………………………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση Διαγωνιζομένου) για χρηματικό
ποσό επτακοσίων είκοσι (720,00) Ευρώ.
Στο ως άνω χρηματικό ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό σας με αριθμό προκήρυξης 7939/11-10-2017 για την ανάθεση
«Παροχής υπηρεσιών ετήσιας επιθεώρησης συρόμενων αναβατήρων, εναέριων
αποσυμπλεκόμενων
αναβατήρων
και
εναέριων
αναβατήρων
του
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔΑ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής. Η εγγύησή μας καλύπτει υποχρεώσεις του υπέρ ού η εγγύηση
που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, καθ’ όλο το χρόνο
ισχύος της. Σε περίπτωση όπου η εγγύηση εκδίδεται υπέρ πλειόνων προσώπων,
που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό από κοινού ως ένωση προσώπων, η
εγγύησή μας αυτή καλύπτει υποχρεώσεις όλων των ανωτέρω αναφερόμενων
μελών της ένωσης που απορρέουν από τη συμμετοχή των στον παραπάνω
Διαγωνισμό, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο ή βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας, παραιτούμενοι
ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος μας διαιρέσεως και

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον μας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε
μας ένστασης των άρθρων 852 – 856, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού
Κώδικα, και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω
άρθρα. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του υπέρ ού η παρούσα εγγύηση ούτε
θα ληφθεί υπόψη τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού σε διαιτησία
ή στα αρμόδια δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μας
απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των Προσφορών, ήτοι μέχρι την 23-03-2018, μετά την πάροδο της
οποίας και εφόσον εντωμεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε έγγραφη δήλωσή σας
περί κατάπτωσης της εγγύησης, απαλλασσόμαστε από κάθε υποχρέωσή μας από
την παρούσα εγγυητική επιστολή.
Βεβαιώνουμε ότι οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ και στα Ν.Π.Ι.Δ,
συμπεριλαμβανομένης και μας παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
Για οποιανδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα
δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

