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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ημερομηνία λήξης ................................... 

 

Προς 

----------------------------------------------------------------------  

(από εδώ και στο εξής καλούμενης "η Αναθέτουσα Αρχή") 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ------------------- 

Διαγωνισμός αρ. -------------------------- 

 

 Επειδή οι κύριοι ------------------------------------------------------------------------------ 
(από εδώ και στο εξής καλουμένων "ο Προσφέρων") συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
και έχουν υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα 
Αρχή για ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- (από εδώ και στο εξής της προσφοράς αυτής καλούμενης “η 
Προσφορά”), και επειδή οι όροι του Διαγωνισμού υπ. αρ. ------------------ προνοούν για 
παροχή από τον Προσφέροντα Εγγύησης Συμμετοχής για ποσό € -------------------------
-------------- (ολογράφως ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ευρώ και ----------------------------------- σεντ) (από 
εδώ και στο εξής του ποσού αυτού καλούμενου «το Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής») 
εμείς, το υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του 
Προσφέροντος, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για την 
πιο πάνω Προσφορά, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Προσφέροντος και χωρίς αναφορά σ΄ αυτόν, 
εγγυούμαστε να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 
εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, το Ποσό Εγγύησης 
Συμμετοχής, έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Προσφέρων:  

 (α) μετά την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, έχει αποσύρει 
την Προσφορά του ή μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή 

 (β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας 
ειδοποιηθεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης: 

 (ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που 
απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, ή 
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  (ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση. 

 

2. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 
ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν 
η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία,  μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 
αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε 
λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας 
λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε 
γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί 
σε εμάς είτε όχι. 

 

3. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    Διατελούμε, 

 

 

                                                                                       [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

 

{ Επικολλήστε εδώ 
Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: …………………………………. 

 

 

 

[Σημειώσεις προς τον προσφέροντα και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα: 

1. Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, στην 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτή καλύπτει 
αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 

2. Ως ημερομηνία λήξης να αναγραφεί η 30η ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης 
της ισχύος των προσφορών του πιο πάνω αναφερόμενου διαγωνισμού.] 

 


