ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΣΟ ΚΕΕΝ/Π-Μ
ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΦΛΕΜΙΓΚ 43, ΣΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ
το παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια μεταςχθματιςτι ιςχφοσ (Μ/Σ) προσ
κάλυψθ αναγκϊν τθσ ςχολισ ΚΕΕΝ/Π-Μ επί τθσ οδοφ Φλζμιγκ 43 ςτον Αγ. Ιωάννθ Ρζντθ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ςυςκευι κα πρζπει να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ.
2. Θα πρζπει να φζρει τα ανάλογα ςιματα ποιότθτασ (CE)και πιςτοποιθτικά καταςκευισ- δοκιμϊν ςφμφωνα
με τα αντίςτοιχα πρότυπα (όπωσ DIN42500, IEC 676, κλπ.).
3. Θα φζρει τζςςερισ (4) τροχοφσ διπλισ κατεφκυνςθσ για διευκόλυνςθ τθσ μεταφοράσ του όπωσ επίςθσ
κρίκουσ ανφψωςθσ ςτο πάνω μζροσ και τρφπεσ για ρυμοφλκθςθ ςτθ βάςθ κακϊσ και τισ ανάλογεσ θλ/κεσ
διατάξεισ προςταςίασ και ενδεικτικι ταμπζλα προειδοποίθςθσ με τθν ζνδειξθ “DANGER ELECTRICITY”.
Επίςθσ κα είναι βαμμζνοσ με κατάλλθλο χρϊμα (κατά προτίμθςθ από εποξειδικζσ ρθτίνεσ) και γενικά κα
προςτατεφεται από οξείδωςθ και θ λειτουργία του κα εξαςφαλίηει χαμθλι ςτάκμθ ακουςτικοφ κορφβου
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα/κανονιςμοφσ.
4. τθν προμικεια περιλαμβάνονται, μεταφορά και πλιρθσ τοποκζτθςθ – εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ τόςο
του μεταςχθματιςτι όςο και των απαραίτθτων παρελκόμενων του (καλωδιϊςεισ ςφνδεςθσ, διατάξεισ
υποδομισ τόςο για τθν κατάλλθλθ αντικραδαςμικι και θχομονωτικι ζδραςθ και εφκολθ μετακίνθςθ όςο
και για αποφυγι τυχόν διαρροισ λαδιοφ ςτο περιβάλλον και ςυλλογισ του, κλπ.).
5. Ο μεταςχθματιςτισ κα εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (κανονιςμοφσ ΔΕΗ, κλπ.) και
τισ προδιαγραφζσ/οδθγίεσ του καταςκευαςτι, ςτον υπάρχοντα ςτθν χολι ειδικά διαμορφωμζνο
ςτεγαςμζνο χϊρο που είναι ςτον υπαίκριο χϊρο τθσ χολισ. τθν προμικεια ςυμπεριλαμβάνεται και θ
ςφνταξθ και υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν (πιςτοποιθτικά κλπ.) προσ τθν ΔΕΗ από τον
Ανάδοχο, ϊςτε ο μεταςχθματιςτισ να παραδοκεί ςυνδεδεμζνοσ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΗ ςε πλιρθ και
κανονικι λειτουργία.

ΙΙ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σφποσ: Σριφαςικόσ, ελαιόψυκτοσ μεταςχθματιςτισ ιςχφοσ, διπλοφ τυλίγματοσ με μεταγωγζα τάςεων για
δυνατότθτα ςφνδεςθσ πρωτεφοντοσ ςε δίκτυο Μ.Σ ΔΕΗ τόςο ςτο υφιςτάμενο 6,6 KV όςο και ςτο μελλοντικό
20KV, με τάςθ δευτερεφοντοσ 0,4 KV (πολικζσ τάςεισ) και ςυχνότθτα δικτφου 50 Hz με ακροδζκτεσ Μ.Σ. , Χ.Σ.
και ουδζτερο και τουσ απαραίτθτουσ ακροδζκτεσ γείωςθσ.
Ιςχφσ: 400 KVA με Σάςη βραχυκφκλωςησ: 4%-6% (επικυμθτό είναι όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτο 4%) και
υνδεςμολογία: Dyn11 ι Dyn5.
Απϊλειεσ κενοφ και φορτίου: ‘Όπωσ ορίηουν τα ςχετικά πρότυπα και επικυμθτό είναι να βρίςκονται κατά το
δυνατόν χαμθλότερα από τα αντίςτοιχα πρότυπα.

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δζκα οκτϊ χιλιάδων Ευρϊ #18.000,00€#.
το παραπάνω κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. 24% και οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και το
ςφνολο τθσ κα δαπάνθσ χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό ΚΝΕ ζτουσ 2019.

IV. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

V. ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΤ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΣΕΜΑΧΙΑ

CPV

1

ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ

1

31172000-2

VI. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται θ ζδρα τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ ΚΕΕΝ/Π-Μ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ
Φλζμιγκ 43 ςτον Αγ. Ιωάννθ Ρζντθ.

VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν κα ξεπερνά τουσ δφο (02) μινεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Η ποςοτικι παραλαβι του εν λόγω μεταςχθματιςτι κα γίνει κατά τθν εγκατάςταςθ
αυτοφ ςτο ΚΕΕΝ/Π-Μ, ενϊ Η οριςτικι παραλαβι του μετά τθν ςφνδεςι του ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΗ, και εφόςον
ολοκλθρωκοφν με επιτυχία όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι και εξακριβωκεί θ ορκι λειτουργία του.
Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι δοκιμζσ-μετριςεισ (τάςθσ βραχυκφκλωςθσ, απωλειϊν κενοφ- φορτίου, κλπ) κα
ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. Με μζριμνα του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί θ ζκδοςθ
των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν και υποβολι τουσ ςτθν ΔΕΗ προκειμζνου τεκεί ςε πλιρθ και κανονικι
λειτουργία. Με τθν παράδοςθ του είδουσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα ςχετικά εγχειρίδια χριςθσ
(manuals) του καταςκευαςτι ςτθν ελλθνικι ι/και ςτθν αγγλικι γλϊςςα όπωσ και κάκε απαραίτθτο
ςυνοδευτικό υλικό που ρθτά δεν αναφζρεται ςτο παρόν ζγγραφο.

VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΡΘΗ ΕΚΣΕΛΕΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τα υπό προμικεια είδθ και θ παραλαβι αυτϊν
κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ Ειδϊν και Παραλαβισ
Τπθρεςιϊν του ΤΝΑΝΠ .

IX. ΕΓΓΤΗΕΙ
i) Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ
Ο μεταςχθματιςτισ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν. Η
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ τουσ.
(ii) Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ
Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ
Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ ζξι (06) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Επιςυνάπτεται ςχετικό
υπόδειγμα ςτο τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφονται
ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι:
α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ.Α ΚΣ./ΚΕΕΝ Π-Μ),

γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ *Προμικεια μεταςχθματιςτι ιςχφοσ (Μ/Σ) προσ κάλυψθ αναγκϊν τθσ ςχολισ
ΚΕΕΝ/Π-Μ],
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (15-03–2019) και ϊρα 12:00
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον
φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι:
1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ:
(α) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα ότι ζλαβε γνϊςη
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων τησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ τισ οποίεσ και αποδζχεται
πλήρωσ.
(β)Κάκε ζγγραφο που πιςτοποιεί ότι τα προςφερόμενα είδθ φζρουν όλεσ τισ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ
αςφάλειασ, ποιότθτασ, καταςκευισ και καλισ λειτουργίασ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ (CE, ISO κλπ).
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα
κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι του υπό προμικεια είδουσ.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μη ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται το υπό προμικεια είδοσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα
που ακολουκεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ
ΜΕΗ ΣΑΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

3.ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρω (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ και
τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψησ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με την προςκόμιςη του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), η αναθζτουςα Αρχή, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ.
B.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ήτοι
φορολογική και αςφαλιςτική ενημερότητα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον υποψιφιο ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί

να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ
φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και η κατακφρωςη γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε την αμζςωσ επόμενη πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά,
εφόςον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προςφορά και εφόςον τα ¨Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ ¨
πληροφν τισ προχποθζςεισ.
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.................................

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ
Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1.Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ
…………......ΑΦΜ ……………......(5), µζχρι το ποςόν των ...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ
εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ φµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7),
για τθν προμικεια μεταςχθματιςτι ιςχφοσ προσ κάλυψθ αναγκϊν τθσ ςχολισ ΚΕΕΝ/Π-Μ που βρίςκεται επί
τθσ οδοφ Φλζμιγκ 43, ςτον ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ .............................. (Αρικ. Κατακφρωςθσ............/.........., θμερομθνία
δθμοςίευςισ τθσ............... (ΑΔΑ:………………., ΑΔΑΜ: ………………..)(8)Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα
απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ
εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αναφορικά με τθν
προμικεια μεταςχθματιςτι ιςχφοσ προσ κάλυψθ αναγκϊν τθσ ςχολισ ΚΕΕΝ/Π-Μ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ
Φλζμιγκ 43, ςτον ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3.Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και
χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε
περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου
εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5.ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί
ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν
παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ).
∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδηγίεσ ςυµπλήρωςησ των κενϊν διαςτηµάτων

1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ φμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ κατακφρωςθσ, θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

