ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ I :
Τποδείγκαηα γηα ηελ ηετληθή ηθαλόηεηα
(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 :
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 :

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗ:

Καηάινγνο παξφκνηαο θχζεο κειεηψλ
Πίλαθαο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (κε ηίηινπο
ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα)
Τποδείγκαηα γηα ηελ ηετληθή προζθορά

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 :

Πίλαθαο πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 :

Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ :

Τπόδεηγκα Δγγσεηηθής Δπηζηοιής σκκεηοτής
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Η
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ Η

(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΦΤΖ ηες ηειεσηαίας …..εηίας (από ….έφς ζήκερα)
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ:

αθνξά ν θαηάινγνο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ππνβάιιεηαη
μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο.)
(Σίζεηαη ε θαηεγνξία κειέηεο πνπ αθνξά ν θαηάινγνο. Πρ θαηεγνξία
13 Τδξαπιηθά.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ :
(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ζχκβαζε)

ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ:

ΣΑΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ:

ΑΝΑΓΟΥΟ:

(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ έξγνπ, Πξντζηάκελε
Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία π.ρ. ΤΠΔΥΩΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Γ/λζε Γ6
Σκήκα Α)
(Αλαγξάθεηαη ην ζηάδην ή ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ
ε πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ. Πξνθαηαξθηηθή, Πξνκειέηε, Οξηζηηθή,
Μειέηε Δθαξκνγήο θ.ι.π.)
(Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο. ε
πεξίπησζε χκπξαμεο αλαγξάθνληαη φινη νη εηαίξνη απηήο. ε
πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο Κ/Ξ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο.)

ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΒΑΖ:

(Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.)

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΤΜΒΑΖ:

(Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο καδί κε ηνλ αξηζκφ
ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ έρεη γίλεη αθφκα ε έγθξηζε
αλαθέξνληαη νη ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί ελδηάκεζν ζηάδην
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή απφθαζε.)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ:(Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
έξγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία
θαη ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ (εάλ είλαη δηαζέζηκε), θαηά ηξφπν
πνπ λα πξνθχπηεη ζαθψο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη δπλαηφλ ε
Τπεξεζία λα ην αμηνινγήζεη εάλ αλήθεη ε φρη ζε παξφκνηαο θχζεο
κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε. Μπνξεί λα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, δπζθνιηψλ θ.ι.π θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ππνςεθίνπ.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ:

ΑΜΟΗΒΖ:

(Αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο
θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο. Πρ θαηεγνξία 13
Τδξαπιηθά.)
(Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία
ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ
θαηεγνξία θαη ε ηειηθή πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.)
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΛΔΣΖ:

(Αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή φρη ηεο
κειέηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαηαζθεπάδεηαη δχλνληαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο κειέηεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη πηζηνπνηεηηθά ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ζπλππνβάιινληαη.)

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΚΣΔΛΔΖ
ΣΖ ΤΜΒΑΖ:
(Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ.
Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θιπ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ :
(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο ε ππεξεζίαο φπσο
αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε)

(Ο θαηάινγνο ζπκπιεξώλεηαη κε όζεο κειέηεο παξόκνηαο θύζεο θξίλεη ν ππνςήθηνο. Είλαη
δπλαηόλ λα αλαγξάθνληαη θαη νινθιεξσκέλα ζηάδηα εθπνλνπκέλσλ ζπκβάζεσλ. )

(Σόπος – Ζκεροκελία)
θραγίδα – Τπογραθή
Νοκίκοσ Δθπροζώποσ

εκείφζε:

Σο σπόυε προζάρηεκα κπορεί λα σποβιεζεί θαη φς πίλαθας κε κορθή
ζηειώλ, ηφλ οποίφλ ηα περηετόκελα ζα είλαη αθρηβώς ηα ίδηα θαη τφρίς θακηά
αιιοίφζε
από
ηα
δεηούκελα
ζηο
παρόλ
σπόδεηγκα.
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ

(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ν ηίηινο ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν πίλαθαο.
ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε απηήο.)
α/α

1

Ολοκαηεπώλσκο

Σίηιος ζποσδώλ
(Γηπι/τος ΑΔΗ, θιπ – Δηδηθόηεηα)

Θέζε
ζηο σπουήθηο ζτήκα

Δπαγγεικαηηθή
Δκπεηρία

2

3

4

5

(Σόπος – Ζκεροκελία)
θραγίδα – Τπογραθή
Νοκίκοσ Δθπροζώποσ
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ΠΗΝΑΚΑ
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

α/α

ΟΝΟΜΑ
ΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ
ΘΔΖ

(Σόπος – Ζκεροκελία)
θραγίδα – Τπογραθή
Νοκίκοσ Δθπροζώποσ
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ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ ΣΟΝ
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

1.

Δπώλσκο

:

2.

λοκα

:

3.

Ζκεροκελία θαη ηόπος γέλλεζες

:

4.

Τπεθοόηεηα

:

5.

Οηθογελεηαθή Καηάζηαζε

:

6.

Δθπαίδεσζε

:

ΊΓΡΤΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πηστίο:
(ε πεξίπησζε ζπνπδψλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Ηδξχκαηα ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία ν
πίλαθαο ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια).

7.

Γιώζζες: (Βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλφηεηα, φπνπ 5 είλαη ην άξηζηα) :
ΓΛΩΑ

ΑΝΣΗΛΖΦΖ

Διιεληθά

ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ
ΛΟΓΟ

ΓΡΑΠΣΟ
ΛΟΓΟ

(Πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη ζεηξέο αλάινγα).
8.

Μέιος επαγγεικαηηθώλ οργαληζκώλ :

9.
Παρούζα ζέζε: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε,
Οξγαληζκφ
Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ).

10.

Έηε επαγγεικαηηθής εκπεηρίας: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κειεηψλ ή ππεξεζηψλ θαη φρη ηα έηε απφ θηήζεσο πηπρίνπ).

11.

Κύρηα προζόληα: (Αλαγξάθνληαη ηα θχξηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ).
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12.

Δπαγγεικαηηθή απαζτόιεζε:
(Αλαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ ζε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο
μεθηλψληαο απφ ηελ ζεκεξηλή ζέζε απαζρφιεζεο. Γίδνληαη ζηνηρεία φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα
παξακνλήο ζε
θάζε δηαθνξεηηθή Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή ζέζε, νη αξκνδηφηεηεο
θαη επζχλεο πνπ είρε ζε θάζε ζέζε).
Υροληθή δηάρθεηα:
Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο)
Υώρα:
Ολοκαζία Δπητείρεζες – Τπερεζίας:
Θέζε ζηελ Δπητείρεζε – Τπερεζία:
Αρκοδηόηεηες – εσζύλες:
Υροληθή δηάρθεηα:
Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο)
Υώρα:
Ολοκαζία Δπητείρεζες – Τπερεζίας:
Θέζε ζηελ Δπητείρεζε – Τπερεζία:
Αρκοδηόηεηες – εσζύλες:

13.

Δκπεηρία ζτεηηθή κε ηελ σπό αλάζεζε κειέηε ή σπερεζία:
(Ζ αλαγξαθή μεθηλά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο κειέηεο ε ππεξεζίεο. Γελ ηίζεηαη
ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηηο κειέηεο ή ππεξεζίεο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ πίλαθα).

ΥΩΡΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:
Από (κήλας/έηος)
Έφς (κήλας/έηος)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ Ή ΤΠΖΡΔΗΑ
ΘΔΖ θαη ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ

Σόπος – Ζκεροκελία
Τπογραθή
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1)..ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα2) ΒΑ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 11, 68200 ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ 12.700,00 επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ …………………………4 ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..5
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο
ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 2686/14-2-2019 Γηαθήξπμε ΜΔΛΔΣΖ.6 ηνπ
ΓΖΜΟΤ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: «ΣΟΠΗΚΟ ΥΩΡΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
(Σ.Υ..) ΓΖΜΟΤ ΟΡΔΣΗΑΓΑ»
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο
(ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε
....................εκέξεο 7 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ 27-5-2020.
ή
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο
Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο
ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο8.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ
ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9.
1

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
3
Τν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό θαη
δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην
πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 157 λ. 4281/2014).
4
ν.π. ππνζ. 3.
5
Συμπλθρώνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
6
Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ, θιπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ 118/2007.
7
Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
8
Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
9
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικών επιςτολών από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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