ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκμίςκωςθ καταδυτικοφ ςκάφουσ και
καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν κάλυψθ αναγκϊν Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου εκπαιδευτικισ περιόδου 2018.

ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαπζντε χιλιάδων ευρϊ #15.000,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήςεων υπζρ δημοςίου και βαρφνει το Κεφάλαιο Δυτϊν
Οικονομικοφ ζτουσ 2018.

ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται η χαμηλότερη τιμή.
ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Οι παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Τ.Ρ.) αφοροφν ςτθν εκμίςκωςθ ενόσ (01) επαγγελματικοφ καταδυτικοφ
ςκάφουσ μεταφοράσ αυτοδυτϊν και πιςτοποιθμζνου καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ προσ κάλυψθ αναγκϊν
εκπαίδευςθσ δεκαπζντε (15) δυτϊν ςπουδαςτϊν τθσ Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου. Επιπρόςκετα απαιτείται θ
διάκεςθ τριϊν (03) αυτοδυτϊν, ο ζνασ (01) εκ των οποίων κα είναι επιπζδου εκπαιδευτι (instructor) και δυο
(02) αυτοδφτεσ επιπζδου βοθκοφ εκπαιδευτι (divemaster).
Σκοπόσ των αναφερομζνων αυτοδυτϊν είναι θ ςυνδρομι τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ
(κεωρθτικισ – πρακτικισ) υπό τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτι δφτθ Αξιωματικοφ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ.
2. ΕΞΟΠΛΙΜΟ:
Α) Το επαγγελματικό καταδυτικό ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τα πιςτοποιθτικά του ςε ιςχφ και τα απαραίτθτα
για τθν κατθγορία του εφόδια, φαρμακείο με το απαραίτθτο φαρμακευτικό και επιδεςμικό υλικό ςτο οποίο
κα ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά μία φιάλθ παροχισ ιατρικοφ οξυγόνου (ςυνοδευόμενθ από
πιςτοποιθτικό ελζγχο φιαλϊν) με μάςκα και ζνα πτυςςόμενο φορείο για τθν μεταφορά τυχϊν τραυματιϊν.
Β) Πλοσ ο καταδυτικόσ εξοπλιςμόσ, όπωσ παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα, κα πρζπει να είναι
ςυντθρθμζνοσ, ςε καλι λειτουργικι κατάςταςθ και ςφμφωνωσ προσ τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Ειδικότερα:
1) Ο με Α/Α 11 κα πρζπει να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ ελζγχου και καλισ λειτουργίασ εκδοκζν από
αναγνωριςμζνο φορζα.
2) Ο καταδυτικόσ εξοπλιςμόσ με Α/Α 14 κα πρζπει να ςυνοδεφεται, ςτθν περίπτωςθ που ζχει παρζλκει θ
τριετία από τθν θμερομθνία καταςκευισ τουσ, από πιςτοποιθτικό υδροςτατικοφ ελζγχου εκδοκζν από
αναγνωριςμζνο υδροςτατικό κζντρο ελζγχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα
τιμολόγια αγοράσ.
3) Το με Α/Α 28 κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό φορζα πιςτοποίθςθσ προιόντων για τθ ςωςτι
ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ παραγωγισ των αερίων αναπνοισ των δυτϊν ι πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ
αεροςυμπιεςτι και πιςτοποιθτικό ποιότθτασ αναπνεφςιμου αζρα από τθν καταςκευάςτρια εταιρία.
Ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ περιγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Α/Α
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΕΣ
ΡΕΔΙΛΑ ΝΑ ΗΕΥΓΟΣ
ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
ΜΡΟΤΑΚΙΑ ΑΝΑ ΗΕΥΓΘ
ΒΑΘ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ
ΟΛΟΡΟΣΩΡΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
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ΥΘΜΙΣΤΕΣ ΡΛΕΥΣΤΟΤΘΤΑΣ
ΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΡΝΟΘΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΑ
ΒΥΘΟΜΕΤΑ
ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
ΡΛΑΤΕΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΜΑΧΑΙΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
ΡΥΞΙΔΕΣ ΒΥΘΟΥ
ΦΑΚΟΥΣ ΒΥΘΟΥ
ΡΙΝΑΚΕΣ ΓΑΦΘΣ ΒΥΘΟΥ
ΑΣΥΜΑΤΘ Υ/Β ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΡΑΛΟΝΙΑ
ΒΟΥΤΣΕΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΤΘΜΑ FERNEZ
ΣΥΣΤΘΜΑ NΑΓΙΛΕ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΣΙΦΑΙ
Y/B ΚΑΜΕΑ
Υ/Β ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΘ ΜΘΧΑΝΘ
ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ ΥΨΘΛΘΣ ΡΙΕΣΘΣ ΡΛΘΩΣΘΣ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
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Ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ, μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, κα επικεωρθκεί και κα παραδοκεί εντόσ
εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του Νόμου 4412/2016
(Αϋ147).
Γ) Οι αυτοδφτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 κεφαλαίου 4 του παρόντοσ να είναι κάτοχοι αντίςτοιχων
πτυχίων – πιςτοποιθτικϊν εκδοκζντα από αναγνωριςμζνο φορζα που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα.
Επίςθσ, κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνοι ςτον οικείο αςφαλιςτικό τουσ φορεά και εκ των πραγμάτων να
αποδεικνφεται θ εργαςιακι τουσ ςχζςθ με τον ανάδοχο του ζργου.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Υπό τισ υποδείξεισ του Αξιωματικοφ Ρ.Ν. ειδικότθτασ δφτου, ο αυτοδφτθσ με πιςτοποίθςθ εκπαιδευτι ςυνδράμει και
ςυμμετζχει ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου παρζχοντασ τισ γνϊςεισ του ωσ προσ το
αντικείμενο τθσ κατάδυςθσ.
V. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Θ παροχι των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου
ιτοι από 15-10-2018, και για χρονικό διάςτθμα ςαράντα εργάςιμων θμερϊν ιτοι μζχρι 07-12-2018.
VΙ.ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηονται οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου τθσ
Υπθρεςίασ (Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ), Άγιοσ Νικόλαοσ Κάλυμνοσ.
VIΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί από τθν Σχολι Δυτϊν
Καλφμνου. Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι
παραλαβισ Ειδϊν - Υπθρεςιϊν του Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, κατόπιν υπθρεςιακισ βεβαίωςθσ που κα εκδοκεί από τθν
επιςπεφδουςα Αρχι, τθν Σχολι Δυτϊν Καλφμνου με τθν οποία κα βεβαιϊνεται θ ορκι τιρθςθ των όρων τθσ
υπογραφείςασ ςφμβαςθσ.

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.Ρ.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ Εγγφθςθ
Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 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 ςτισ ςαράντα (40) διδακτικζσ ημζρεσ (ζωσ 07-12-2018) από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Τεφχοσ
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και ςε κάκε περίπτωςθ Υπεφκυνθ 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 δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων τθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τισ οποίεσ και αποδζχεται πλιρωσ .
2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν
μία (01) προςφορά με τα κάτωκι:
1. Ρλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
2. Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία- μη ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν και τθν
παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .
3. Το ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα
που ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.ΦΑΚΕΛΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του
προμθκευτι ςτον οποίο προτείνει να κατακυρωκεί θ προμικεια /παροχι υπθρεςίασ. Οι φάκελοι “ΛΟΙΡΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ” των ςυμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ
προςφορζσ απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ προμθκευτζσ.
Ο φάκελοσ ¨ΛΟΙΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ¨ 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).
Θ 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.Ρ.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου 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. Ριςτοποιθτικό 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. Θ 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 ¨Λοιπά Δικαιολογητικά¨ πληροφν τισ
προχποθζςεισ.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ
(Α) ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Τράπεηασ

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

Κατάςτθµα
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΤΚ FAX)

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

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΥΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ
Ρροµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 3ο (3)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ .........................(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 Σφµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν
εκμίςκωςθ καταδυτικοφ ςκάφουσ και καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ για θν κάλυψθ αναγκϊν Σχολισ Δυτϊν
Καλφμνου εκπαιδευτικισ περιόδου 2018 (Αρικ. Ρρωτ. 2833.1-2/............/2017 τθσ............... θμερομθνία/Αρικ.
Ρρωτ. Δθμοςίευςθσ -– Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ) (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 για τθν εκμίςκωςθ
καταδυτικοφ ςκάφουσ και καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ για θν κάλυψθ αναγκϊν Σχολισ Δυτϊν Καλφμνου
εκπαιδευτικισ περιόδου 2018 του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3.Το 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.Θ παροφςα ιςχφει ...................................................(9).
5.Σε 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 Υπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.Σθµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί
ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν
παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ).
∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................
Οδηγίεσ ςυµπλήρωςησ των κενϊν διαςτηµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Τόποσ - χρονολογία
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ Ρρωτοκόλλου και θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ανακόινωςθσ – Ρρόςκλθςθσ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο

