∆ηµοπρασία ΥΠΑΑΤ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα

………………………….

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
∆ΕΣΤΟΥΝΗ 2 & ΑΧΑΡΝΩΝ 381
ΑΘΗΝΑ, 11143
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………

ΕΥΡΩ ………..

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα εγγυητική επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ.………………………(και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ της
εταιρείας
…………………………………………………….
Ταχ
∆\νση
για τη συµµετοχή της στη
…………………………………ΤΗΛ ……………………….
διενεργούµενη ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ του ΥΠΑΑΤ, ∆/νσης Πολιτικής Γης της……… ( ηµεροµηνία)
για την παραχώρηση µε τίµηµα του τεµαχίου µε αριθµό ………..εµβαδού………………
………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ. ................................∆ιακήρυξη και το νόµο 4061/2012.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 10% του ορίου προσφοράς του τιµήµατος της διακήρυξης
και αφορά στις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει για έξι (6) µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ………………………………………..……
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