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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια «Φ αρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες
του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων το υ έτους 2014»
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."
 Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ.
Β' 185/93)

Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
22 του Ν. 3536/07 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό
2037/Εγκ. 2/07
 Την αρ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας
Αντ. & Ναυτιλίας
 Το αρ. 48614/2-9-10 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
 Τις διατάξεις του άρθρου 4
της από 12 -12-2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος
Α΄ 18)
 Η εγκύκλιος 3/11543/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. και το αρ. 13662/8 -4-2013 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.
 Τα αρ. 18/10-2-2014 & 22/24-2-2014 έγγραφα του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» , με τα οποία ζήτησε την προμήθεια
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ, των
Παιδικών Σταθμών και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 Το αρ. 58/14-2-2014 έγγραφο του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», με το οποίο ζήτησε την προμήθεια φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβά θμιας
εκπαίδευσης
 Το αρ. 9/24-2-2014 έγγραφο του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με το οποίο ζή τησε την προμήθεια φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
 Τα αρ. 61/11-2-2014 & 70/22-2-2014 έγγραφα του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Σπάρτης», με τα οποία ζήτησε την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του των αθλητικών εγκαταστάσεών του:
Ματάλειο Κολυμβητήριο, Κλειστό Δημοτικό Γυμ ναστήριο Σπάρτης , Δημοτικό
Στάδιο Σπάρτης και τα γραφεία του Ν.Π.
 Την αρ. 54/2014 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Παιδείας Δήμου Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού από τον οικείο δήμο και διέθεσε
για τον σκοπό αυτό τις σχετικές δαπάνες.
 Την αρ. 84/2014 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»
με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού από τον οικείο δήμο και διέθεσε για τον σκοπό αυτό την
σχετική δαπάνη.
 Την αρ. 53/2014 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της









προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικ ού από τον οικείο δήμο
και διέθεσε για τον σκοπό αυτό την σχετική δαπάνη.
Την αρ. 40/2014 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της
προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονο μικού υλικού από τον οικείο δήμο
και διέθεσε για τον σκοπό αυτό την σχετική δαπάνη.
Την αρ. 718/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών -χορηγητών της προμήθειας
φαρμάκων και αναλώσι μου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου
Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014 .
Την αρ. 3/2014 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και
Προμηθειών για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014 ,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.358,56 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Την αρ. 457/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών της προμήθειας, την διενέργεια της με πρό χειρο διαγωνισμό και τον
καθορισμό των όρων του.
Αποφασίζουμε

Α) Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014», προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 18.358,56 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Σπάρτης
προϋπολογισμού 969,40 €
{ΟΜΑΔΑ Β} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 3.496,47 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 5.677,93 €
{ΟΜΑΔΑ Δ]
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 684,30 €
{ΟΜΑΔΑ Ε}
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 7.530,46 €
(ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 3.385,20 €, Ε2 ποσού 4.145 ,26 €)
Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως εξής:
Α) Δαπάνη ποσού 969,40 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης
οικ. έτους 2014 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια
φαρμακευτικού υλικού», ποσού 1.000,00 €.
Β) Δαπάνη ποσού 7.530,46 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» και ειδικότερα τους ΚΑΕ:
1. Δαπάνη ποσού 3.385,20 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού», ποσού 5.000,00 €
2. Δαπάνη ποσού 4.145,26 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο «Προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι», ποσού 15.000,00 €.
Γ) Δαπάνη ποσού 5.677,93 € θα βαρύνει το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σπάρτης», χρηματοδοτούμενη από το ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Δ) Δαπάνη ποσού 3.496,47 € θα βαρύνει το Ν.Π. « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», χρηματοδοτούμενη από το ΥΠΕΣ
για «Λειτουργικές
Ανάγκες Σχολείων».
Ε) Δαπάνη ποσού 684,30 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π. « Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» έτους 2014 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο
«Υλικά Φαρμακείου», ποσού 1.200,00 €.
Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/12/2014 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την
10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου, στην Σπάρτη Λακωνίας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών
και συνεταιρισμοί.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
(Εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των ειδών των ομάδων ποσού 315,94 € ή ανά ομάδα
ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: 16,59 €, ΟΜΑΔΑ Β: 60,29 €, ΟΜΑΔΑ Γ : 97,29 €, ΟΜΑΔΑ Δ: 11,82 €,
ΟΜΑΔΑ Ε: Ε1 58,45 €, Ε2 71,50 €)
4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του συμβατικού ποσού χωρίς
Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστ ολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του Ν.Π. με τον οποίο θα
υπογραφεί η σύμβαση. Το περιεχόμενο της εγγύησης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για τ ο σύνολο των ειδών
ή για κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.
6. Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές καθώς και πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας για τον καθένα από τους ανωτέρω φορείς που
αναγράφονται στην Υπεύθυνη δήλωση.
 Πιστοποιητικό του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου περί εγγραφής του σ’ αυτό.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλ ώνεται ότι δεν τελεί υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους της διακήρυξης.
 Φύλλο τεχνικής προσφοράς συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως το
σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
Ο Δήμος
επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 7 & 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο τοποθετούνται όλα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής, το
φύλλο τεχνικής προσφοράς και σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. Στον
φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «προσφορά», ο τίτλος της
υπηρεσίας που απευθύνεται, τα στοιχεία του αποστολέα, η ημερομηνία του διαγωνισμού και ο
αριθμός διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης
προμηθευτών υπογράφεται είτε από
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο
διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξού σιο.
8. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία
που θα υποδείξει ο Δήμος. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και χωρι στά
θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια,
χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές
δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
9. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δημαρχείο
Σπάρτης, (Γκορτσολόγου 52, Σπάρτη ΤΚ 23100), μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
από την ημέρα του διαγωνισμού δηλ. έως την 29/12/2014 ή να κατατίθενται απευθε ίας στην
επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα του διαγωνισμού δηλ. την 30/12/2014 από ώρα 10:00 πμ
έως ώρα 10:30 πμ. Οι προσφορές που θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού θα παραλαμβάνονται με απόδειξη και θα παραμένουν
σφραγισμένες με ευθύνη της επιτροπής διαγωνισμού για να αποσφραγιστούν μαζί με τις
υπόλοιπες που θα υποβληθούν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Η
σύγκριση των προσφορών θα γί νεται στην συνολική τιμή της κάθε υποομάδας ειδών και όχι

στις τιμές των μερών. Ειδικότερα για τα φάρμακα οι τιμές τους δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
τιμές του εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών του Υπουργείου Υγείας.
11. Ένσταση κατά της διακήρυξης του δι αγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο μέσα στα χρονικά
όρια και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
12. Έκαστος από τους μειοδότες, που ανακηρύσσε ται ανάδοχος θα υπογράφει επιμέρους
συμβάσεις με έκαστο νομικό πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έχει αιτηθεί.
13. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ, στα σημεία που θα υποδειχθούν στον
προμηθευτή, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογ ραφή της σύμβασης με έκαστο
νομικό πρόσωπο. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
14. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α .
15. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο,
ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
16. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ στο 100% της αξίας των ειδών που μετά την
οριστική παραλαβή τους.
17. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από τον Δήμο εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήμος (οφειλέτης)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α/5 -6-2003) «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29 -6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσ ταται υπερήμερος και οφείλει
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
18. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι δαπάνες
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον προμηθευτή στον
οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προμήθεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ημερομηνία έκδοσης
Προς Δήμο Σπάρτης
Νομού Λακωνίας
Ταχ. Διεύθυνση Γκορτσολόγου 52, Σπάρτη Τ.Κ. 23100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ.
…………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………,για την
προμήθεια ………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς
της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζ ί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή

