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ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση υποδείγματος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό της υπ.
αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016,
για το έργο με τίτλο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος
πληροφόρησης και επικοινωνίας» (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195).
ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος (με ΑΔΑΜ: 19PROC006103873
και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195).

Η Αναθέτουσα Αρχή της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων
του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με ΑΔΑΜ: 19PROC006103873 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195),
διαπίστωσε λάθη εκ παραδρομής στο υπόδειγμα με τίτλο «Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» του
αναλυτικού τεύχους της Διακήρυξης (σελίδα 115) και προβαίνει στην αντικατάσταση του σχετικού
υποδείγματος.
Τα λάθη αφορούν τα εξής σημεία:
1. Διόρθωση στην κάτωθι παράγραφο μόνο το έτος της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών ως εξής:
«για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της υπ. αρ.
7444/17.12.2019 Διακήρυξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής
Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση
ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Φεβρουαρίου 2020».
2. Διόρθωση στην κάτωθι παράγραφο μόνο το έτος της ημερομηνίας λήξης ισχύος της
εγγύησης:
«Η παρούσα εγγύηση ισχύει για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την 16.03.2021».

3. Συμπλήρωση της παραπομπής στο σχετικό άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης στην κάτωθι
παράγραφο:
«Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ του οποίου εκδίδεται για την παράταση
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της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Το διορθωμένο υπόδειγμα με τίτλο «Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» του Παραρτήματος IV «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» του αναλυτικού
τεύχους της Διακήρυξης, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. αρ.
7444/17.12.2019 Διακήρυξης.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στα συνημμένα έγγραφα στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ. 83195
διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση www.pepkm.gr και θα συνδεθεί με την διαδικασία του
θέματος.
Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και οι απαντήσεις που δίνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή, αναρτώνται ομοίως στα συνημμένα έγγραφα στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ.
83195 διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
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O Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Το διορθωμένο υπόδειγμα με τίτλο «Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» του Παραρτήματος IV «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» του αναλυτικού τεύχους της υπ.
αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:






Χρονολογικό Αρχείο

Μονάδα Α1΄ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Μονάδα Γ΄ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ -Φάκελος Έργου ΤΒ με Κωδικό ΟΠΣ 5045311 (Υ/Ε: 1)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΚΔΟΤΗΣ: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ...........................

Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ................ ποσού ………….ευρώ (………)
παρένθεση αριθμητικώς]

[αναγράφεται ολογράφως και σε

Με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ
(31.691,00 €), υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ..................... (διεύθυνση έδρας) .......................…………………
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση έδρας) .......................……………….

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση έδρας) .......................…………………

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης
της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης
«Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» και
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Φεβρουαρίου 2020.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της, μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας ………….. (υπέρ ου η εγγύηση), [σε περίπτωση
μεμονωμένου φυσικού ή νομικού προσώπου] ή των φυσικών / νομικών προσώπων της ένωσης ή
κοινοπραξίας …………………………. [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας].
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την 16.03.2021.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ του οποίου εκδίδεται για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σελίδα 115

