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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην 

προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού (toner, drum κ.λ.π), προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 10.056,17 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» 

που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό 

Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή 

προσφοράς, για την προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού (toner, drum κ.λ.π), 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.056,17 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τους Τοµείς 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.,  µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε τη σύναψη 

σύµβασης. 

 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου  που θα αναλάβει την προµήθεια  σύµφωνα µε τους 

όρους και την περιγραφή των ζητούµενων ειδών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η χαµηλότερη τιµή.  

 

Στους συµµετέχοντες  παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

ειδών  των τµηµάτων (Α) & (Β) ή για το  σύνολο των ειδών  ενός εκ των τµηµάτων (Α ή  (Β), 

όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτηµα της παρούσας πρόσκλησης . 

 

          Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22  - 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την  

Παρασκευή  17 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ.(υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 10
η
 ώρα  της    Παρασκευής     17.06.2016 δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, 

την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προµήθεια 

αναλωσίµων για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.» όπως επίσης  στον φάκελο της 

προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί 

κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών» 

  

  Οι οικονοµικές προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρεται χωριστά η καθαρή αξία και ο 

Φ.Π.Α. Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση 

της σύµβασης. Στην προσφερόµενη  τιµή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 
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µεταφοράς των ζητούµενων ειδών. 

 

 Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά 

περίπτωση, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, για ΑΕ & ΕΠΕ, επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων 

τροποποιήσεών τους  για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  και  αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 

επαγγέλµατος, για φυσικά πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών 

του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. 

Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Παρασκευή 17 

Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30π.µ.  στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου 

µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εξήντα  (60) ηµέρες από την 

επόµενη της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας . 

 
Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων 

& κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 

ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  

• Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 

κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

• Η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  επί του τιµολογίου στην προ 

Φ.Π.Α. αξία (8% για την παροχή υπηρεσιών & 4% για τη προµήθεια αγαθών).  

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της    προς υπογραφή  

σύµβαση µε τον ανάδοχο. 

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών εκδόθηκαν : 

• για την προµήθεια αναλωσίµων (toner, drum κ.λ.π), η υπ’ αρ. 273 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 30246/27.04.2016 (Α∆Α:6ΧΣΩΟΡΕ1-Ο1Θ, Α∆ΑΜ έγκρισης 

πρωτογενούς αιτήµατος 16REQ004309938) ποσού 9.946,17 € σε βάρος της πίστωσης 

του προϋπολογισµού εξόδων ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε,   στον ΚΑΕ: 1281.000 

οικον. έτους 2016.  

• για την προµήθεια µνηµών Η/Υ, η υπ’ αρ. 223 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. 

πρωτ. 21885/29.03.2016 (Α∆Α:7Ψ7ΨΟΡΕ1-Μ11, Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς 

αιτήµατος 16REQ004099792) ποσού 110,00 € σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισµού εξόδων ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε,   στον ΚΑΕ: 1281.000 

οικον. έτους 2016.  

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς 

επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα 

αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ 

παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 

Η ανάθεση  της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί  από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το 

δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, 

οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
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Πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης (δικαιολογητικά, 

νοµιµοποιητικά έγγραφα κλπ),παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 

22 - 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος,  κ.κ.  Ε. Κατσαριώτη, Β. Ξηρόκωστα & Ε. Καπράλου τηλ: 

210 5217327/312/325 αντίστοιχα, fax: 210 5217407. 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τα προς προµήθεια είδη της πρόσκλησης, παρέχονται από 

το Τµήµα Υποστήριξης & Λειτουργίας Συστηµάτων της ∆/νσης Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών τις εργάσιµες µέρες και ώρες από τους κ.κ. Η. Νικολαΐδη  &  Γ. Παρούση, 

τηλ. 210  3740403 & 210 3740325 αντιστοίχως,  fax  210-3740319. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η προµήθεια των κάτωθι ειδών: 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

Προµήθεια αναλωσίµων TONER και DRUM προϋπολογισθείσας δαπάνης  
ποσού 9.946,17 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  

 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser Jet 1300 
550019 

Q2613X 
15 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser Jet 1320 
674648 

Q5949A 
10 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B410D 
1239899 

43979102 
20 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B411DN 
1631063 

44574702 
2 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI - B431d 
1631063 

44574702 
17 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E340 
692530 

24016SE 
5 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E350d 
934291 

E250A11E 
7 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360d 
1269100 

Ε260Α11Ε 
2 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK T614 
284572 

12A5845 
1 

DRUM OKI - B410D 
1306588 

43979002 
8 

DRUM OKI - B411DN 
1594389 

44574302 
1 

DRUM OKI - B431D 
1594389 

44574302 
6 

DRUM LEXMARK E340 
698784 

12A8302 
4 

DRUM LEXMARK E350d 
932825 

Ε250Χ22G 
3 

DRUM LEXMARK E360d 
1318160 

E260X22G 
1 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ TALLY T 2240 
609056 

044829 
1 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ EPSON FX-880 
1925814 

C13S015637 
1 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ OKI 3320 
37958 

09002303 
12 
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• Τα προσφερόµενα είδη αναλωσίµων (drum, µελανοταινιών, toner,) θα πρέπει να 

είναι τα ΓΝΗΣΙΑ της αντίστοιχης κατασκευαστικής εταιρείας,  καινούργια και 

αµεταχείριστα  

• Τα µελάνια θα έχουν σήµανση CE, µε πιστοποίηση σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα όπως αναγράφεται στο Π.∆. 118/07.  

• Όλα τα αναλώσιµα, θα έχουν ηµεροµηνία λήξεως τουλάχιστον ενός (1) έτους, από 

την ηµεροµηνία παράδοσης.  

 

Η συνολική προσφερόµενη τιµή των ανωτέρω ειδών δεν πρέπει να  υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα αξία των 9.946,17 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

Προµήθεια τεσσάρων (4) µνηµών Η/Υ των 4GB 1600 MHz DDR3, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης  ποσού 110 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 

Η συνολική προσφερόµενη τιµή των ανωτέρω ειδών δεν πρέπει να  υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα αξία των 110,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 

 

II. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί στο κτήριο επί της οδού 

Π.Π. Γερµανού 3-5 , 105 61 Αθήνα όπου στεγάζονται & λειτουργούν οι υπηρεσίες των  

Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. (στον 5
ο
 όροφο)  εντός 5 εργασίµων ηµερών  από την κατά 

περίπτωση υπογραφή της σύµβασης ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διαγωνιστικής 

διαδικασίας στον Ανάδοχο.   

 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της παράδοσης από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 50 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα 

παρακρατηθεί από την πληρωµή του. Η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τις πέντε 

(5)  εργάσιµες  ηµέρες. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο 

Ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 

από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 

 

III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εγγύηση: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
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• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση και τον   ΑΦΜ. 

• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης  

• Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  

 

Τους όρους ότι: 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη 

σύµβαση και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις 

(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το 

σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

• Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την    προµήθεια των αναλωσίµων θα προσκοµίσει για την 

υπογραφή της σύµβασης µε το Ε.Τ.Α.Α., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου 

µε το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας  χωρίς Φ.Π.Α. και ισχύος πλέον δύο µηνών του 

συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον ανάδοχο 

µετά τη λήξη της σύµβασης. ( § Β. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης) 

 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης το αργότερο µέσα σε πέντε  (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

του.  

3. Ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να εκχωρεί τη σύµβαση και τα εξ αυτής 

απορρέοντα δικαιώµατα και αξιώσεις του προς τρίτους µετά ή άνευ ανταλλάγµατος. 

4. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε 

έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του 

όρκου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, θα γίνεται 

προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν 

καταστεί δυνατή, αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε 

δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

5. Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του 

έργου, για παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την 

σύµβαση, καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή 

αποθετική ζηµία του.  

6. Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση, µε έγγραφη 

προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για 

υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).   
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Β.               ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε 

όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, 

σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 

σας µέσα σε ....….    ηµέρες
7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύµβασης
8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 

θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να 

εκδίδουµε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

8
  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 

τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται 

να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.    


