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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΑ – 407901
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 420 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ»
«

ΤΕΥΧΟΣ 7
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Δήλωση Συνυπευθυνότητας
2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
3. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (Περίπτωση Σύμπραξης)
4. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Ημερομηνία :
Προς τη :
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...............................................
ΟΔΟΣ.........................................................
...................................................................

Δ Η Λ Ω Σ Η
Οι υπογεγραμμένοι Εκπρόσωποι των Οίκων :
- ...............................................................................................................
- ........................................................................................................
- ........................................................................................................
που συμμετέχουν σαν Σύμπραξη, στο Διαγωνισμό ………………. για την Προμήθεια ……………………….,
Δ η λ ώ ν ο υ ν
ότι τα μέλη της Σύμπραξης, είναι πλήρως υπεύθυνα εις ολόκληρον, απέναντι στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ (από κοινού και
έκαστος χωριστά), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά τους για
την παραπάνω Προμήθεια.

Για λογαριασμό της

Για λογαριασμό της
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προς
τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία :
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενού σας
...................................................................................................................
............................................................................ που εδρεύει ή κατοικεί στην ..........................
...................................................................................................................................................
παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το
δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε
έναντί
σας,
εις
ολόκληρον
και
ως
αυτοφειλέτες
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
……………..............................................................................................................................
.............................................................................................................................για τη συμμετοχή του εν λόγω
Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. ....................................... που θα γίνει από σας
στις............................................ για ..................................................................................................
................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων
αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που
απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτόν , και της παράδοσης απ’ αυτόν σε σας Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν
θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση
σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις
υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το
ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση,
επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής
της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για........μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα
επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν
από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προς
τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία :
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας (1)
.....................................................................................................................
.....................: (2) ......................................................................................................................
.....................: (3) ......................................................................................................................
............................................................................ που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην
.........................................................................................................ο δεύτερος στην ................
.......................................................................................................... ο τρίτος στην ..................
.................................................................................................... και που ενεργούν εν προκειμένω ως
Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΑΔΜΗΕ παραιτούμενοι ρητά και
ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας
προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα
δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα
τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και
ως
αυτοφειλέτες
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ…………………………………..................................................................................................
....................................................................................................................................................για
τη
συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. .................................... που θα γίνει από σας
στις ............................................ για .......................................................
................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων
αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που
απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτούς, και της παράδοσης απ’ αυτούς σε σας Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν
θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση
σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ’ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω
Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την
υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης
ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε
δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για........μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα
επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν
από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προς
τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία :
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενού σας ...................................................................................................................
που εδρεύει ή κατοικεί στην ........................................................................................................
και που μετέχει στο Διαγωνισμό με (1)........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
που εδρεύει (ουν) ή κατοικεί (ουν)................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................ως Κοινοπραξία της οποίας κάθε μέλος ευθύνεται
«εις ολόκληρον» έναντι του ΑΔΜΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του
ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη
και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν
από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ………….…..…………….....................................
.......................................................................................................................................................για
τη
συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. ....................................... που θα γίνει από σας
στις ............................................ για .......................................................
................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων
αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που
απορρέουν από τη συμμετοχή του ως μέλους της παραπάνω Κοινοπραξίας στον παραπάνω διαγωνισμό
μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτόν , και της
παράδοσης απ’ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε
καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση
της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση
σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοδήποτε από τα εις ολόκληρον ευθυνόμενα ΠΡΟΣΩΠΑ,
παρέβη οποιοδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω
διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε
αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε
δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για........μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα
επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν
από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.

(1) Συμπληρώνεται η επωνυμία των λοιπών συμμετασχόντων στην Κοινοπραξία .

ΔΕΑ-407901/ Τεύχος 7 «Υποδείγματα»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
(FOR FOREIGN BIDDERS)
LETTER OF PARTICIPATION GUARANTEE
TO: INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA
DATE ...........................................
We wish to inform you that we irrevocably and unreservedly guarantee in favor of your Bidder (1)
..............................................................................................................................
having its seat or domiciled in (2).................................................................................
waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option and our right
objections of all kinds ,including the principal obligor’s non-individual objections and particularly any
other objection as from articles 852-856 ,862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code ,and
renouncing of all our rights deriving from the above articles ,we are severally responsible towards
you
and
as
principal
obligors,
with
up
to
the
sum
of………...............................................................................................................................
(3)............................................................... for the participation of the said supplier in the Bid under
Inquiry No (4)……………………………………………………………………
to be held on (5) ........................................................................................................
...................................for.....................................................................................................
according to the terms and specifications of your Inquiry and its supplements ,a copy of which was
delivered to us ,its reception being confirmed by the present .
The above guarantee refers only to the obligations deriving from the participation in the
aforementioned Bid up to the signing of the relative contract by Bidder in case of an award to him,
and the delivery by him to you of a Letter of Good Performance Guarantee in accordance with your
instructions ,but in no event whatsoever does it refer to the obligations deriving from the performance
of such a contract.
In the event as a consequence of the above guarantee and according to your free and uncommitted
judgment you will decide and inform us that the said Bidder is in default with regard to any obligation
assumed by him in connection with his participation in the above Bid ,we are hereby assuming the
obligation to pay forthwith to you ,without any objection whatsoever ,the guaranteed sum ,either in
total or in part ,according to your instructions and upon demand ,without any authorization ,action or
consent of the Bidder herein above mentioned being required for such payment ,nor any opposition,
exception , objection or recourse to arbitration and/or Courts to be eventually by above Bidder
demanding non-forfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered .
We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for……..months
when this letter of guarantee is returned to us together with a written declaration from you releasing
us from the present guarantee. Furthermore we declare that we shall extend the validity of this
guarantee, at your request, made in writing prior to the expiry date of this guarantee.
---------------------------------------------------NOTE: On blank spaces to be inserted
(1) The business trade name of the Bidder .
(2) The address of Bidder’s seat is to be inserted here .
(3) The amount of Participation Bond is to be inserted here .
(4) Number of Inquiry to be inserted .
(5) Closing date for the submission of the Bids is to be inserted here .
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
(FOR FOREIGN BIDDERS)
LETTER OF PARTICIPATION GUARANTEE
TO: INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA
DATE ...........................................
We wish to inform you that we guarantee irrevocably and unreservedly in favor of your Bidders:
1. (1) .....................................................................................................................
2. (1)....................................................................................................................................
3. (1)....................................................................................................................................
having their seat or domiciled , first in (2)...................................................................
second in (2).....................................................................................................................
third in (2)..........................................................................................................................
which act herein as a Consortium with each member bearing several responsibility towards IPTO,
waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option and our right
objections of all kinds ,including the principal obligor’s non-individual objections and particularly any
other objection from articles 852-856 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code ,also renouncing
of all our rights deriving from the above articles ,we are severally responsible towards you and as
principal obligors with up to the sum of ……………. ........................................................
............................................................................................................................................
for the participation of the aforementioned suppliers in the Bid under Inquiry No.
(4)............................................................................. to be held in (5)...........................
............................................................................................................................................
for....................................................................................according to the terms and specifications of
your Inquiry and its supplements ,a copy of which was delivered to us, its reception being confirmed
by the present .
The above guarantee refers only to the obligations of the said Bidders deriving from their
participation in the aforementioned Inquiry up to the signing of the relative contract by Bidders in
base of an award to them ,and the delivery by them to you of a Letter of Good Performance
Guarantee in accordance with your instructions ,but in no event whatsoever does it refer to the
obligations deriving from the performance of such a contract .In the event as a consequence of the
above guarantee and according to your free and uncommitted judgment you will decide and inform
us that whoever of the said Bidders is in default with regard to any obligation assumed by him in
connection with his participation as a member of the aforementioned
Consortium in the above Inquiry ,we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you
,without any objection whatsoever ,the guaranteed sum ,either in total or in part ,according to your
instructions and upon demand without any authorization ,action or consent of the Bidder herein
above mentioned being required for such payment ,nor any opposition, exception, objection or
recourse to arbitration and/or the Courts to be eventually instituted by above Bidder demanding nonforfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered .
We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for……..months
when this letter of guarantee is returned to us together with a written declaration from you releasing
us from the present guarantee. Furthermore we declare that we shall extend the validity of this
guarantee, at your request, made in writing prior to the expiry date of this guarantee.
---------------------------------------------------NOTE: On blank spaces to be inserted
(1) The business trade names of the Bidders .
(2) The addresses of Bidders seats are to be inserted here separately for each one.
(3) The amount of Participation Bond is to be inserted here .
(4) Number of Inquiry to be inserted .
(5) Closing date for the submission of the Bids is to be inserted here .
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7
(FOR FOREIGN BIDDERS)
LETTER OF PARTICIPATION GUARANTEE
TO: INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA
DATE ...........................................
We wish to inform you that we guarantee irrevocably and unreservedly in favor of your Bidder (1)
...............................................................................................
having its seat or domiciled in (2) ............................................................
and participating in the Inquiry together with (1) .................................
............................................................................................................................................
having its/their seat or domiciled in (2) ......................................
............................................................................................................................................
as a Consortium with each of its members bearing several responsibility towards IPTO, and waiving
expressly and unreservedly our right to claim the benefit of option and to raise objections of any kind
,including the principal obligor’s non-individual objections and particularly any other objection, from
articles 852-856 ,862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code ,also renouncing of our rights ,if any
,deriving from the above articles ,we are severally responsible towards you and as principal obligors
,with up to the sum of …………….........................................................................
................................................................................….........................................................
for the participation of the said supplier to the Bid under Inquiry No. (4).........................
to be held on (5).....................................for............................................................
according to the terms and specifications of your Inquiry and its supplements ,a copy of which was
delivered to us, its reception being confirmed by the present .
The above guarantee refers only to the obligations deriving from his participation as a member of the
above Consortium in the aforementioned Inquiry up to the signing of the relative contract by Bidder
in case of an award to him ,and the delivery by him to you of a Letter of Good Performance
Guarantee in accordance with your instructions ,but in no event whatsoever does it refer to the
obligations deriving from the performance of such a contract .
In the event as a consequence of the above guarantee and according to your free and uncommitted
judgment you will decide and inform us that the said Bidder or whoever of the jointly and severally
responsible Bidders ,is in default with regard to any obligation assumed by him in connection with his
participation in the above Inquiry ,we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you
,without any objection whatsoever ,the guaranteed sum ,either in total or in part ,according to your
instructions and upon demand without any authorization ,action or consent of the Bidder herein
above mentioned being required for such payment ,nor any opposition, exception, objection or
recourse to arbitration and/or Courts to be eventually instituted by above Bidder demanding nonforfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered .
We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for……..months
when this letter of guarantee is returned to us together with a written declaration from you releasing
us from the present guarantee. Furthermore we declare that we shall extend the validity of this
guarantee, at your request, made in writing prior to the expiry date of this guarantee.
---------------------------------------------------NOTE: On blank spaces to be inserted
(1) The business trade name of the Bidder .
(2) The address of Bidder’s seat is to be inserted here .
(3) The amount of Participation Bond is to be inserted here .
(4) Number of Inquiry to be inserted .
(5) Closing date for the submission of the Bids is to be inserted here
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8
(για Έλληνες Προμηθευτές)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προς
τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Δυρραχίου 89 & Κηφισού - ΑΘΗΝΑ 104 43, ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνία :

1. Σας γνωρίζουμε ότι ,παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
της δίζησης ,και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη
προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ,ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856
,862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα ,καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν
από τα πιο πάνω άρθρα ,εγγυόμαστε ,με την παρούσα ρητά ,αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και
ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας
...............................................................................................................................που
εδρεύει
ή
κατοικεί............................................................................................................................μέχρι του ποσού
των .ΕΥΡΩ......................................................................................(
) για την ακριβή
,πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν
λόγω Προμηθευτή σας ,σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια
...........................................................................με αριθμό ................................αντίγραφο της οποίας μας
παραδόθηκε ,βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου .

2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη
κρίση σας ,την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ,ότι ο εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις
υποχρεώσεις του , που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση ,σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με
την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό
της εγγύησης ,ολόκληρο ή μέρος αυτού ,σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε ,χωρίς
να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ,ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους
του παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη
ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της
εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση .
3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Προμηθευτής σας όλες τις
υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν
προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί
με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9
(για Αλλοδαπούς Προμηθευτές)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Προς
τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Ημερομηνία :
Δυρραχίου 89 & Κηφισού - ΑΘΗΝΑ 104 43, ΕΛΛΑΔΑ
1. Σας πληροφορούμε ότι παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διζήσεως ,καθώς επίσης και από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τα άρθρα 852-856 ,862-864 και
866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα εγγυόμαστε με την παρούσα ρητά ,αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα
σαν
κύριοι
οφειλέτες
υπέρ
του
Προμηθευτή
σας
(1)
......................................................................................................................................
που έχει την έδρα του στην (2) .................................................................................μέχρι το ποσό των
.......................................για την ακριβή ,πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως
υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας ,σύμφωνα με τη Σύμβαση Νο (4) .....................η
οποία προβλέπει την (5) ....................................................................που συνομολογήθηκε με σας ,το
περιεχόμενο της οποίας μας είναι γνωστό ..
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε ότι ο εν λόγω Προμηθευτής αθέτησε
οποιουδήποτε είδους ή φύσεως υποχρέωσή του, που ανέλαβε δυνάμει της παραπάνω Συμβάσεως
,αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να πληρώσουμε αμέσως σε σας ,χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση το ποσό της εγγυήσεως είτε στο σύνολο ,είτε εν μέρει ,σύμφωνα με τις οδηγίες σας ,και μόλις το
ζητήσετε ,χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ,ενέργεια ή συναίνεση του παραπάνω
Προμηθευτή για αυτή την πληρωμή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν αντίθεση ,εξαίρεση
,ένσταση ή προσφυγή σε διαιτησία ή στα Δικαστήρια που τυχόν έχει εγείρει ο παραπάνω Προμηθευτής.
3. Ακόμη δηλώνουμε ότι η παρούσα εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ενέργεια ,μέχρις όλες οι
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ,που ανέλαβε ο Προμηθευτής δυνάμει της παραπάνω Σύμβασης και των
Συμπληρωμάτων της ,που δεν αυξάνουν τις αρχικές συμβατικές τιμές ,θα έχουν εκπληρωθεί αλλά πάντως
όχι αργότερα από (6)......................οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας ,μαζί με γραπτή
δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν
από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως .

Σημείωση: Στα κενά διαστήματα να συμπληρωθεί :
(1) Η εμπορική επωνυμία του Προμηθευτή .
(2) Η διεύθυνση της έδρας του Προμηθευτή .
(3) Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως .
(4) Ο αριθμός (ταυτότητας) της Σύμβασης ,όπως αναφέρεται στη πρώτη σελίδα της Σύμβασης
(5) Πλήρη περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού.
(6) Η ημερομηνία (ημέρα/μήνα/έτος) 6 μήνες μετά την ημερομηνία της τελευταίας συμβατικής παράδοσης,
εκτός αν αλλιώς καθορίζεται στη Σύμβαση.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10
(FOR FOREIGN BIDDERS)
GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE
TO:
INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A
89 Dyrrachiou & Kifissou street ,Athens 104 43 GREECE
DATE ...........................................
We beg to inform you that, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option
as well as our rights deriving from articles 852-856 ,862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code ,we hereby
expressly ,irrevocably and unreservedly guaranteed as principal obligors in favor of your Supplier (1)
........................................................................................
having
its
seat
in
(2)........................................................................................
up
to
the
sum
of
………………………….....................................................................................................................
for the exact ,faithful fulfillment of every and all obligations assumed by your said Supplier pursuant to the
Contract (or Purchaser Order) No (4).................... which provides for (5)..
.....................................................................................................................
entered into with you ,the contents of which are known to us.
In the event ,as a consequence of the above guarantee ,you will decide ,that the said Supplier is in default
with regard to any obligation of any kind or nature undertaken by him by virtue of the above CONTRACT (or
Purchaser Order) ,we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you without any objection the
guaranteed sum ,either in total or in part ,according to your instructions and immediately upon your demand
,without any authorization ,action or consent of the Supplier herein above mentioned being required for such
payment nor any opposition ,exception objection or recourse to arbitration or the Courts thereof to be
eventually instituted by the above Supplier shall be taken into consideration .
We further declare that our present guarantee ,shall remain in full force and effect until any and all
obligations assumed by the Supplier by virtue of the above Contract (or Purchaser Order) and its
supplements ,not increasing the initial contract price ,are fulfilled but however , not later than
(6)............................................................................when this letter of guarantee is returned to as together
with a written declaration from you releasing us from the present guarantee .Furthermore we declare that we
shall extend the validity of this guarantee ,at your request ,made in writing prior to the expire date of this
guarantee .
NOTE: In blank spaces to be inserted
(1) The business trade name of the Supplier
(2) The address of Supplier’s seat
(3) The maximum guarantee amount
(4) Number (identification) of the Contract (or Purchaser Order),as referred to on the first page of
such Contract (or Purchaser Order)
(5) Full description of the material to be supplied.
(6) The date (day ,month ,year) six months after the date of the last contractual
delivery ,unless otherwise stated in the Contract (or Purchaser Order).

