ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε
νομικι βάςθ πλθροφοριϊν με χριςθ επτά (07) κωδικϊν πρόςβαςθσ με δικαίωμα χιλίων τριακοςίων
(1300) ωρϊν χριςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν ςτο Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ κακϊσ και ςτα
Γραφεία Τπουργοφ και Αναπλθρωτι Τπουργοφ του ΤΝΑΝΠ για το ζτοσ 2019.

ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δϊδεκα χιλιάδων οκτακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ
#12.896,00€# ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και νομίμων κρατιςεων υπζρ δθμοςίου.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
ΙV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (cpv: 79100000-5)
Παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι τράπεηα πλθροφοριϊν με δικαίωμα χιλίων τρακοςίων (1300)
ωρϊν χριςθσ και διαχείριςθσ επτά (07) κωδικϊν πρόςβαςθσ για το ζτοσ 2019 με
 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν κακϋ όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου,
επτά (07) θμζρεσ τθν εβδομάδα.

 Δςναηόηηηα ππόζβαζηρ ζηην ιζσύοςζα και πποϊζσύζαζα νομοθεζία, εθνική και ενωζιακή,
ζηο ζύνολο ηων κανονιζηικών ππάξεων, ζηη νομολογία ηων εθνικών δικαζηηπίων, ηων
δικαζηηπίων ηηρ Ε.Ε. και ηων δικαζηηπίων ηηρ ΕΣΔΑ, καθώρ και ζηη ζσεηική απθπογπαθία



Παρουςίαςθ – ενθμζρωςθ για τθ χριςθ τθσ νομικισ τράπεηασ πλθροφοριϊν.
Τποςτιριξθ για τθ λειτουργία τθσ νομικισ τράπεηασ πλθροφοριϊν τθλεφωνικά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ.

V. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται οι ζδρεσ των Γραφείων του Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ, του
Αναπλθρωτι Τπουργοφ του ΤΝΑΝΠ και Κου ΤΝΑΝΠ οι οποίεσ βρίςκονται ςτο κεντρικό κτίριο ΤΝΑΝΠ, Ακτι
Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, κεντρικόσ λιμζνασ Πειραιά.
VΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Η παροχι των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
ζωσ και τθν 31-12-2019 ι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ των χιλίων τρακοςίων (1300) ωρϊν χριςθσ των
επτά (07) κωδικϊν.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφθηςη τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν επιςπεφδουςα υπθρεςία (Γρ.
Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ) θ οποία κα πρζπει να ελζγχει τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν
ολοκλιρωςθ του χρόνου παροχισ των Τπθρεςιϊν κα ςυντάξει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά
θ τιρθςθ ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ αναδόχου. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν
αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ
που δεν τθρικθκαν.
VIIΙ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν
του ΤΝΑΝΠ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο VII του παρόντοσ τεφχουσ .
IX. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
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 ζντεκα (11) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

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 (Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν με χριςθ επτά
(07) κωδικϊν πρόςβαςθσ με δικαίωμα χιλίων τρακοςίων (1300) ωρϊν χριςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν ςτο
Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ κακϊσ και ςτα Γραφεία Τπουργοφ και Αναπλθρωτι Τπουργοφ του
ΤΝΑΝΠ για το ζτοσ 2019),
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (06 – 03 – 2019),
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
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 .

2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα
κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό παροχι υπθρεςιϊν.
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 υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΙΔΟ Φ.Π.Α.

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΑΝΕΤ ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

24%

Παποσή ςπηπεζιών
ππόζβαζηρ ζε νομική βάζη
πληποθοπιών με δςναηόηηηα
ππόζβαζηρ ζηην ιζσύοςζα
και πποϊζσύζαζα νομοθεζία,
εθνική και ενωζιακή, ζηο
ζύνολο ηων κανονιζηικών
ππάξεων, ζηη νομολογία ηων
εθνικών δικαζηηπίων, ηων
δικαζηηπίων ηηρ Ε.Ε. και ηων
δικαζηηπίων ηηρ ΕΣΔΑ,
καθώρ και ζηη ζσεηική
απθπογπαθία.

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.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ

(1)................................

Κατάςτθµα
.................................
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

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

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι
Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)

Διεφκυνςθ

Οικονομικϊν

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 Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ µε αρικ.
...................(7), για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν με χριςθ επτά (07)
κωδικϊν πρόςβαςθσ με δικαίωμα χιλίων τρακοςίων (1300) ωρϊν χριςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν ςτο
Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ΤΝΑΝΠ κακϊσ και ςτα Γραφεία Τπουργοφ και Αναπλθρωτι Τπουργοφ του
ΤΝΑΝΠ για το ζτοσ 2019 [Απιθ. Δημοζίεςζηρ Ανακοίνωζηρ – Ππόζκληζηρ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
............/.........., θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...............(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
παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν με χριςθ επτά (07) κωδικϊν πρόςβαςθσ με
δικαίωμα χιλίων τρακοςίων (1300) ωρϊν χριςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν ςτο Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου
ΤΝΑΝΠ κακϊσ και ςτα Γραφεία Τπουργοφ και Αναπλθρωτι Τπουργοφ του ΤΝΑΝΠ για το ζτοσ 2019 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 Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ
8. Αρικμόσ Δθμοςίευςθσ Ανακοίνωςθσ – Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

