ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
τοιχεία Διαγωνιςμοφ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν Μετατροπισ βυτιοφόρου οχιματοσ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
Σίτλοσ ζργου:
Προμικεια ειδϊν/ Παροχι υπθρεςιϊν:
Προχπολογιςμόσ:
Πθγι Χρθματοδότθςθσ:
Κριτιριο κατακφρωςθσ:
Χρόνοσ παροχισ υπθρεςιϊν:
Σόποσ παροχισ υπθρεςιϊν:

Μετατροπι βυτιοφόρου οχιματοσ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
Παροχι υπθρεςιϊν
#12.500,00€#
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ
Χαμθλότερθ τιμι
Είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ
υπογραφισ τθσ φμβαςθσ ανάκεςθσ
τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι εντόσ Αττικισ, διαφορετικά ςτθν
Επιςκευαςτικι Βάςθ Λ-ΕΛΑΚΣ (Ελευςίνα, κζςθ Καλυμπάκι)

1. ΚΟΠΟ
κοπόσ των παρόντων τεχνικϊν απαιτιςεων είναι θ πραγματοποίθςθ κατάλλθλθσ μετατροπισ ςτο
βυτιοφόρο όχθμα του Λιμενικοφ ϊματοσ με αρικμό κυκλοφορίασ Λ-6600 προκειμζνου καταςτεί
κατάλλθλο να φορτϊνεται από Εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν όπου θ φόρτωςθ πραγματοποιείται, κακϊσ
είναι υποχρεωτικι, από κατάλλθλο δίκτυο (Bottom Loading). Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ δφναται να
ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων εργαςιϊν, υποβάλλοντασ τα
αντίςτοιχα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
2. ΕΡΓΑΙΕ
1. Σοποκζτθςθ δφο (02) ςιδερζνιων ανκρωποκυρίδων ςτθν οροφι τθσ δεξαμενισ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του ADR 2017 και των προτφπων ΕΝ13317:2002 + Α1:2006, ΕΝ13314:2002, ΕΝ13596:2005.
Επιπλζον τοποκζτθςθ εξαεριςτικϊν κυρίδων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ EN14595, EN ISO 16852
2. Σοποκζτθςθ δφο (02) ςιδερζνιων λαιμϊν για τισ ανκρωποκυρίδεσ ςτθν οροφι τθσ δεξαμενισ.
3. Σοποκζτθςθ δφο (2) ταχυςφνδεςμων φορτοεκφόρτωςθσ τθσ δεξαμενισ από τον πυκμζνα, ςφμφωνα με
τισ απαιτιςεισ του προτφπου 13083:2008.
4. Σοποκζτθςθ ενόσ (01) ταχυςφνδεςμου ανάκτθςθσ ατμϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ADR 2017 και
του πρωτοτφπου ΕΝ13081:2001.
5. Σοποκζτθςθ Δυο (2) πνευματικϊν ποδοβαλβίδων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ADR 2017 και του
προτφπου ΕΝ13308:2002.
6. Σοποκζτθςθ δφο μικρϊν ςιδερζνιων λεκανϊν ςτο πάτο τθσ δεξαμενισ για τθ τοποκζτθςθ ς' αυτά των
πνευματικϊν ποδοβαλβίδων.
7. Σοποκζτθςθ μίασ (01) κεντρικισ βαλβίδασ εξαεριςμοφ , ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13082:2001.
8. Καταςκευι ςκάφθσ ςυλλογισ ατμϊν ςτθν οροφι τθσ δεξαμενισ.
9. Σοποκζτθςθ δφο (02) βαλβίδων μεταφοράσ ατμϊν, μια ςε κάκε ανκρωποκυρίδα, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του ADR 2017 και του προτφπου ΕΝ13082:2001.
10.Σοποκζτθςθ δφο (02) βεργϊν μζτρθςθσ ςτάκμθσ, μια ςε κάκε ανκρωποκυρίδα, για τθν ακριβι μζτρθςθ
του περιεχομζνου του διαμερίςματοσ.
11.Σοποκζτθςθ δφο (02) αιςκθτιρων, ζναν ςε κάκε ανκρωποκυρίδα για τον ζλεγχο υπερχείλιςθσ του
διαμερίςματοσ.
12.Σοποκζτθςθ ενόσ χειριςτθρίου ςφμφωνα με τθν ADR 6.8.2.2.2.
13.Σοποκζτθςθ διακόπτθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (emergency stop ).
14.Μετατροπι τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ του οχιματοσ ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για τθν είςοδο
ςτα διυλιςτιρια (π.χ. εγκατάςταςθ κουτιοφ διακλάδωςθσ, τοποκζτθςθ ςπιράλ ςτα καλϊδια και
ςτυπιοκλφπτεσ αντιεκρθκτικοφ τφπου).
15.Σοποκζτθςθ ενόσ (01) κοχλία γείωςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ADR 2017.
16.Σοποκζτθςθ μίασ (01) πρίηασ 6 επαφϊν με πρεςςοδιακόπτθ.
17.Μετατροπι ςωλθνϊςεων ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα με τισ απαιτιςεισ των διυλιςτθρίων για
τθν αςφαλι φόρτωςθ καυςίμων.

18.Ολικι βαφι βυτίου και εφαρμογι αντιςκωριακισ προςταςίασ, ιδιαίτερα ςτα ςυγκολλθμζνα ςθμεία.
19.Προμικεια κατάλλθλθσ μάνικασ 21/2ϋϋμικουσ 15 μζτρων με τουσ απαραίτθτουσ ςυνδζςμουσ, θ οποία κα
διακζτει γείωςθ.
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ
i) Ο προσ τοποκζτθςθ εξοπλιςμόσ για τθ μετατροπι βυτιοφόρου οχιματοσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. , όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, κα προςφερκεί αδαπάνωσ από τον ανάδοχο και πρζπει να
είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, άριςτθσ ποιότθτασ, τοφτου αποδεικνυόμενου από βεβαίωςθ του
υποψιφιου ανάδοχου εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ.
ii) Όλεσ οι εργαςίεσ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τισ καλισ τεχνικισ και
εμπειρίασ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι διλωςθ εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ και
οι εργαςίεσ κα ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα του κανονιςμοφ ADR, όπωσ αναφζρονται παραπάνω.
iii) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα διακζτει πιςτοποίθςθ από αναγνωριςμζνο οργανιςμό κατά ISO 9001/2015 ι
ιςοδφναμο ςε ιςχφ με εφαρμογι τθν εκτζλεςθ ςυναφϊν εργαςιϊν ςε βυτιοφόρα οχιματα και
δεξαμενζσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα υποβάλλει αντίγραφο εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ.
iv) Σο κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω προμικειασ είναι θ χαμθλότερθ τιμι.
4. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο προμθκευτισ κα ολοκλθρϊςει τισ περιγραφόμενεσ εργαςίεσ εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν
από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα
παραςχεκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου ςε περίπτωςθ που βρίςκονται ςτθν Αττικι,
διαφορετικά ςτθν Επιςκευαςτικι Βάςθ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ςτθν Ελευςίνα. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα υποβάλλει
ςχετικι διλωςθ εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ.
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΜΒΑΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν μετατροπισ
βυτιοφόρου οχιματοσ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. του παρόντοσ τεφχουσ Σεχνικϊν απαιτιςεων κα πραγματοποιθκεί από
τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜ) και θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ΤΝΑΝΠ, με ςφνταξθ πρωτοκόλλου
οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, κατόπιν ςχετικισ Τπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ τθσ
Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜ).
6. ΕΓΓΤΗΕΙ
Α) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν για όλεσ τισ εργαςίεσ και τον εξοπλιςμό που
εγκατζςτθςε. Ιδιαίτερα για τθν βαφι και τθν αντιςκωριακι προςταςία κα παρζχει εγγφθςθ τριϊν ετϊν.
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ κα άρχεται από τθν επομζνθ θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των
εκτελεςκζντων εργαςιϊν .Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι διλωςθ εντόσ τθσ τεχνικισ του
προςφοράσ.
Β) ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται- κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του N. 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 δφο (02) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
7. ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει
δφο (02) υποφακζλουσ, «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του προςφζροντοσ ςφμφωνα με τισ παραπάνω τεχνικζσ απαιτιςεισ.
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
-Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
-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- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
-Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι υπό παροχι υπθρεςίεσ.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ).
Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ
οικονομικι προςφορά.
8. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΜ) 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. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, 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 τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του
οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα
Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
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 (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ

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

Κατάςτθµα
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσΣΚ FAX)

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

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.......................... (Αρικ.
Πρωτ. 2833.1-2/............/2019τθσ...............θμερομθνία/Αρικ. Πρωτ. Δθμοςίευςθσ -– Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ) (8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξου µε 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 για .........................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 ........................................................... (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
οµοίωσµετθνπαροφςαότιδενυφίςταταιπαράβαςθτωνδιατάξεωνγιαόριοτθσΣράπεηάσµασςεςχζςθ
µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).
∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................
Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
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 Πρωτοκόλλου και θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ανακοίνωςθσ
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
9.Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσεγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

