ΑΡΙΘ. e-5
ΕΥΡΩ

,00
Αθήνα 28/09/2017

Προς:

.....

Διεύθυνση: -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ
του/της:
(επωνυμία) ..... ..... ΤΟΥ .....

(ΑΦΜ) .....

Διεύθυνση: ..... ..... .....
Αναδόχου του έργου ....., σύμφωνα με την υπ’αριθμόν ..... Διακήρυξη/Πρόσκληση/Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Κυρίου του έργου, μέχρι του ποσού ...........
(,00€) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την ανάληψη από αυτόν κρατήσεων
από την πιο πάνω εργολαβία.
Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε 0 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του κατά νόμο αρμοδίου
οργάνου σας, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για την
ανάληψη κρατήσεων για την οποία παρέχεται η εγγύησή μας και οι οποίες πηγάζουν από τη
σύμβαση του άνω έργου.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/και μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό
ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με
το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη
διακήρυξη.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε άλλο φορέα ή/και πιστωτικό ίδρυμα.

H παρούσα αποτελεί αριθμημένη εγγυητική επιστολή ανάληψης
κρατήσεων, εκδοθείσα μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με επ’
αυτής θέση του ακόλουθου μοναδικού QR code, δυνάμει της υπ’
αριθμόν 365/2017 απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..
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