ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 474/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ
Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλικών
δίσκων 1 λεπτού, 2 λεπτών, 5 λεπτών, 10 λεπτών, 20 λεπτών, 50 λεπτών και 2 ευρώ
(πυρήνας και δακτύλιος).
Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
πρέπει να φθάσουν, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Τράπεζα της Ελλάδος,
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών, Μεσογείων 341, 152 31
Χαλάνδρι, έως την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00, σύμφωνα με
τους όρους που περιγράφονται παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΗ
Κατηγορία
(euro)
1 λεπτό
2 λεπτά
5 λεπτά
10 λεπτά
20 λεπτά
50 λεπτά
2 ευρώ πυρήνας
2 ευρώ δακτύλιος

Ποσότητα
(τεμάχια)
53.000.000
46.500.000
46.000.000
30.500.000
17.500.000
1.300.000
1.200.000
1.200.000

Οι προσφορές αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες ή μέρος αυτών.
Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν εγγράφως στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Dep.PrintWorks@bankofgreece.gr ή στον
αριθμό τέλεφαξ +30-210-6725977.
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αφορούν, μεταξύ άλλων:
α) στη χημική σύσταση των κραμάτων μετάλλων με τις ανοχές τους (ιδιαίτερη
μνεία στο πάχος επικάλυψης με χαλκό των 1, 2, 5 ΛΕΠΤΩΝ),
β) στη μορφή διόγκωσης και στις διαστάσεις των διογκωμένων δίσκων με τις
ανοχές τους, τραπεζοειδής μορφή (ιδιαίτερη μνεία στις διαστάσεις αυλάκωσης
των δίσκων των 2 ΛΕΠΤΩΝ),
γ) στο ονομαστικό βάρος των δίσκων με τις ανοχές του,
δ) στο ανά 100 τεμάχια δίσκων βάρος με τις ανοχές του,

ε) στη σκληρότητα των διαφόρων κατηγοριών δίσκων με τις ανοχές της,
στ) στις ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες ορισμένων κατηγοριών δίσκων, όπου και
όπως προδιαγράφονται, με τις ανοχές τους,
ζ) στην ποιότητα των κραμάτων και στην εν γένει εμφάνιση των δίσκων, όπως
προδιαγράφονται,
η) στην επιφανειακή τραχύτητα των δίσκων με τις ανοχές της,
θ) στην περιφερειακή γραφή στο δακτύλιο των 2 ΕΥΡΩ καθώς και
ι) στον τρόπο δειγματοληπτικού ελέγχου που περιλαμβάνεται λεπτομερώς στα
έγγραφα:
- Common Basic Inspection Plan for Euro Blanks Issue No: 04
- The Technical Specifications for the first range of euro blanks Issue No: 03
Όλα τα παραπάνω έγγραφα των τεχνικών προδιαγραφών είναι στην αγγλική γλώσσα,
όπου η αναφορά CENT αντιστοιχεί σε ΛΕΠΤΑ.
Επίσης, στον ανάδοχο θα δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (σχέδια, ηλεκτρονικά
αρχεία μορφής .stl, .artcam, .rlf, δείγμα εργαλείου) για την κατασκευή του
εργαλείου περιφερειακής γραφής. Το κόστος της κατασκευής του εργαλείου θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στην υποβαλλόμενη προσφορά.
Τα έγγραφα αυτά θα δοθούν στον τεχνικό εκπρόσωπο της εταιρίας μετά από την
υπογραφή της σχετικής δήλωσης εμπιστευτικότητας, για χρήση αποκλειστικά στο
εργοστάσιο παραγωγής.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές των μεταλλικών δίσκων
Ευρωκερμάτων είναι κοινές για όλα τα κράτη-μέλη της ΟΝΕ και επιβάλλεται η
αυστηρή τήρησή τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος – Ι.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σύμβασης
να επιθεωρεί, με δικό της προσωπικό ή με τρίτο εξουσιοδοτημένο φορέα, τις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή και να ελέγχει την παραγωγική διαδικασία και το
σύστημα του ποιοτικού ελέγχου του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
διαθέσει όλα τα απαραίτητα, προς τούτο, μέσα καθώς και το αντίστοιχο προσωπικό.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Κάθε εταιρία που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλει
φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
 Ετήσιοι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών.
 Κατάλογο των τριών τελευταίων ετών με Νομισματοκοπεία που παράγουν ευρώ
και είναι πελάτες της εταιρίας που υποβάλλει την προσφορά.
 Τις κατηγορίες μεταλλικών δίσκων με τις οποίες προμηθεύει τα παραπάνω
Νομισματοκοπεία τα τελευταία τρία έτη.
 Λεπτομέρειες για το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό του προσωπικού και τον
εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.
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 Περιγραφή του συστήματος ποιότητας που είναι εγκατεστημένο στην εταιρία
καθώς και το πιστοποιητικό ISO 9001 για την παραγωγή μεταλλικών δίσκων
ευρώ.
 Περιγραφή των εγκατεστημένων μέτρων ασφαλείας καθώς και των μέτρων
ασφαλείας που λαμβάνονται κατά την αποστολή των δίσκων.
 Επιπλέον πρότυπα και διαδικασίες που υπάρχουν στην εταιρία και αφορούν
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την προστασία του
περιβάλλοντος (π.χ. ISO 14001, OHSAS 18001 κλπ).
 Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, να
ζητήσει 100 τεμάχια από κάθε κατηγορία για ανάλυση στο εργαστήριο
ποιοτικού ελέγχου και, στη συνέχεια, 100 Kgr από κάθε κατηγορία για
δοκιμαστική παραγωγή.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών δύνανται να αποτελέσουν κριτήριο,
προκειμένου ο υποψήφιος να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο, την αξιολόγηση της
οικονομικής προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4.1. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει και να προσκομίσει τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ποιότητας για την παραγωγή μεταλλικών δίσκων ευρώ (πρότυπο ISO
9001).
4.2. Δειγματοληπτικός έλεγχος στο εργοστάσιο του προμηθευτή:
Με κάθε αποστολή δίσκων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει στην
Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποιητικό δοκιμών που εκτελέστηκαν στο εργοστάσιό του
σε αντιπροσωπευτική δειγματοληπτική ποσότητα δίσκων της αποστολής.
Οι δίσκοι, οι οποίοι θα ελεγχθούν, πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα έγγραφα:
 Common Basic Inspection Plan for Euro Blanks Issue No: 04
 The Technical Specifications for the first range of euro blanks Issue No: 03
Κάθε αποστολή δίσκων πρέπει να συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση:
α) Στοιχεία ιχνηλασιμότητας όπως αριθμός παρτίδας ή υποπαρτίδας και
πιστοποιητικά πρώτης ύλης (π.χ. πιστοποιητικό χάλυβα).
β) Πρόγραμμα ποιότητας για την παραγωγή κάθε κατηγορίας δίσκων.
γ) Πιστοποιητικό στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα λεπτομερή αποτελέσματα
των μετρήσεων (μέση τιμή, μέγιστη-ελάχιστη) και που αφορούν τουλάχιστον:
i.

στη χημική ανάλυση του κράματος μετάλλων και στο πάχος χαλκού των
επιχαλκωμένων δίσκων,

ii.

στη διάμετρο διόγκωσης, στο πάχος της και στην κυκλικότητα των
διογκωμένων δίσκων,

iii.

στο βάρος ανά δίσκο,

iv.

στην ηλεκτρική αγωγιμότητα
κατηγοριών δίσκων,

και

στη

μαγνητική

ροπή

ορισμένων

3

v.

στην ποιότητα των κραμάτων και στην εμφάνιση των δίσκων,

Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής πρέπει να διατηρεί αρχείο των στοιχείων του
περιεχομένου των παραδιδόμενων κιβωτίων (μονάδων) δίσκων εκάστης παραγγελίας,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα. Πρέπει, δηλαδή, να είναι σαφές και καταγεγραμμένο, πότε,
κάτω από ποιές συνθήκες παραγωγής και με ποιους ελέγχους ποιότητας έχει
παραχθεί το προϊόν που παραδίδεται κάθε φορά. Το ΙΕΤΑ έχει το δικαίωμα να
επιθεωρεί τα αρχεία αυτά άμεσα ή με τρίτο φορέα στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
ΕΥΡΩΚΕΡΜΑΤΩΝ
Οι μεταλλικοί δίσκοι των Ευρωκερμάτων θα παραδίδονται καταμετρημένοι εντός
ειδικού σάκου από ανθεκτικό ειδικό πλαστικό (BIG-BAG), σχήματος ανεστραμμένου
κώνου με κυλινδρικό άνοιγμα εκκενώσεως των δίσκων στο κάτω μέρος του, ο οποίος
θα τοποθετείται σε ξύλινο κιβώτιο εξωτερικών διαστάσεων 80 x 60 x 44 εκατοστών
του μέτρου, συμπεριλαμβανομένου του ειδικώς διαμορφωμένου καπακιού πάχους 2
εκατοστών.
Τα ξύλινα κιβώτια τα περιέχοντα τους εν λόγω σάκους δίσκων θα φέρουν στη βάση
τους δύο υποστηρίγματα (πέλματα) διαστάσεων 10 x 10 εκατ. στα άκρα της πλευράς
μήκους 80 εκατ., έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερο «άνοιγμα» 60 εκατ. για την «είσοδο»
των περονών των μεταφορικών οχημάτων.
Τα καταλλήλως διαμορφωμένα ξύλινα καπάκια των κιβωτίων δεν θα καρφώνονται,
αλλά θα περιδένονται μαζί με το κιβώτιο με δύο μεταλλικούς ιμάντες (τσέρκια) στις
υποδεικνυόμενες θέσεις.
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω σάκοι και τα κιβώτια θα επιστρέφονται στον προμηθευτή
των μεταλλικών δίσκων με δικά του έξοδα και κίνδυνο για επαναχρησιμοποίηση
τους. Ως εκ τούτου, οι σάκοι και τα κιβώτια, στις δύο απέναντι μεγάλες πλευρές τους
80 x 42 εκατοστών, θα έχουν τυπωμένο τον τίτλο του προμηθευτή.
Οι ποσότητες (μονάδες) των καταμετρημένων, προς παράδοση, μεταλλικών δίσκων
ορίζονται ως ακολούθως, ανά κιβώτιο:

Κατηγορία

ΠαρτίδαLOT
Κιβώτια

1 λεπτό
2 λεπτά
5 λεπτά
10 λεπτά

4
4
4
3

Συνολικός
αριθμός
τεμαχίων ανά
παρτίδα/lot
1.000.000
800.000
600.000
450.000

Μονάδα/
Κουτί
(τεμάχια)

Μέγεθος
δειγματοληψίας
(τεμάχια)

250.000
200.000
150.000
150.000

1.250
1.250
1.250
800
4

20 λεπτά
50 λεπτά
2 ευρώπυρήνας
2 ευρώδακτύλιος

3
3

300.000
240.000

100.000
80.000

800
800

5

375.000

75.000

800

5

375.000

75.000

800

Σε μία από τις μικρές πλευρές του κιβωτίου (60 x 42 εκατοστών), θα είναι
κατάλληλα προσαρμοσμένος διαφανής πλαστικός φάκελος (θήκη), στον οποίο θα
τοποθετείται από τον προμηθευτή έγγραφο με τις κάτωθι ευκρινείς ενδείξεις:
 Κατηγορία περιεχομένων δίσκων
 Αριθμός καταμετρημένων τεμαχίων δίσκων
 Ημερομηνία συσκευασίας
 Αριθμός – κωδικός της ανατεθείσης παραγγελίας
 Αύξων αριθμός του παραδιδόμενου κιβωτίου (μονάδος) με συνεχή αρίθμηση
μέχρι τον τελευταίο αριθμό μονάδος της ανατεθείσης παραγγελίας και
ανεξαρτήτως τμηματικών παραδόσεων.
Η συσκευασία πρέπει να προσφέρει προστασία των μεταλλικών δίσκων από την
υγρασία.
Εάν ο προμηθευτής θέλει να προτείνει διαφορετικό σύστημα συσκευασίας και
ιχνηλασιμότητας, θα πρέπει να το περιγράψει κατά την προσφορά του και να λάβει
την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Εφόσον ο δειγματοληπτικός έλεγχος ικανοποιεί τις προδιαγραφές, οι δίσκοι
παραλαμβάνονται προσωρινά. Η προσωρινή παραλαβή των δίσκων θα εκτελείται
μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την παράδοση των δίσκων στο Ι.Ε.Τ.Α.
6.2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η οριστική παραλαβή των δίσκων θα πραγματοποιείται μετά την τύπωση των δίσκων
κάθε παραλαβής. Όταν η τύπωση των δίσκων καθυστερεί για λόγο που δεν οφείλεται
στον προμηθευτή, η οριστική παραλαβή θα γίνεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά
την παράδοση των δίσκων στο Ι.Ε.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Οι ποσότητες δίσκων που απορρίπτονται, γιατί κάποιο μειονέκτημά τους δεν
επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους, κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας της
Ελλάδος, θα παραμένουν στη διάθεση του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις του

5

Ι.Ε.Τ.Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με δαπάνες και κίνδυνο αυτού, να παραλάβει
την απορριπτόμενη ποσότητα εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική ειδοποίηση.
Κακέκτυπα κέρματα που προκύπτουν από τη χρήση ελαττωματικών δίσκων θα
καταστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ
8.1. Κάθε ποσότητα δίσκων που απορρίπτεται πρέπει να αντικαθίσταται από τον
προμηθευτή, εκτός αν η Τράπεζα της Ελλάδος δώσει άλλη εντολή. Η αντικατάσταση
θα εκτελείται με έξοδα του προμηθευτή μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η
προθεσμία αυτή αρχίζει από την αναγγελία, από την Τράπεζα της Ελλάδος, της
αποφάσεως της απορρίψεως. Οι ποσότητες που παρέχονται σε αντικατάσταση των
απορριπτόμενων πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους αριθμούς των ποσοτήτων τις
οποίες αντικαθιστούν.
8.2. Οι ποσότητες αυτές τιμολογούνται
της Σύμβασης. Αν ο προμηθευτής δεν
απορριπτόμενων δίσκων σύμφωνα με
εισπράττει από την εγγυητική επιστολή
αξίας τους με βάση τη Σύμβαση.

με τις τιμές που ισχύουν κατά την υπογραφή
προβεί εμπρόθεσμα στην αντικατάσταση των
τα παραπάνω, η Τράπεζα της Ελλάδος θα
καλής εκτέλεσης (άρθρο 16.γ) το ισόποσο της

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να επιλέξει
οποιαδήποτε προσφορά, εφόσον τη θεωρεί ως την περισσότερο συμφέρουσα σε σχέση
με τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες.
Όσον αφορά στα τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης, κάθε απάντηση πρέπει να είναι
σαφής και πλήρης. Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται επεξηγήσεις ή
αναλυτικότερες περιγραφές, θα μπορούν να γίνονται παραπομπές προς τα
αντίστοιχα κείμενα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
10.1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
10.2. Οι προσφορές δεσμεύουν όσους τις υποβάλλουν για χρονικό διάστημα (3)
τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
10.3. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Χαλάνδρι,
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δε γίνονται δεκτές. Καμία
αντιπροσφορά, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς δεν επιτρέπεται
μετά την κατάθεσή της. Η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις σε προσφορές
που υποβλήθηκαν μέχρι την προθεσμία υποβολής.
10.4. Κάθε προσφορά συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων και συνθηκών της
παρούσας διακήρυξης,
εκτός από εκείνους που ρητά και με σαφήνεια
αποκρούονται ή τροποποιούνται από αυτήν.
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10.5. Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται η χώρα προέλευσης των μεταλλικών
δίσκων.
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11.1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία (3) τριών
μηνών, προβαίνει σε αξιολόγηση όλων των προσφορών που υποβάλλονται σε αυτήν
και στην ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια των μεταλλικών δίσκων.
11.2. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη και απόλυτη
βούληση και κρίση της, να αναθέσει την προμήθεια των μεταλλικών δίσκων σε
οποιονδήποτε από τους διαγωνιζομένους, ανεξάρτητα από τις προσφορές, χωρίς από
την άσκηση του δικαιώματος αυτού να γεννιέται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ αυτών
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
11.3. H Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα της μη
κατακύρωσης και επανάληψης του διαγωνισμού ή της μερικής κατακύρωσης ή της
προμήθειας με απευθείας ανάθεση. Ο διαγωνισμός και τα δικαιώματα που
απορρέουν από αυτόν τελούν υπό την αίρεση ότι η Τράπεζα δε θα ματαιώσει το
διαγωνισμό πριν από την κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΕΣ
12.1. Οι τιμές πρέπει να αναφέρονται σε €/τεμάχιο για κάθε κατηγορία μεταλλικών
δίσκων. Οι τιμές αναφέρονται με όρους παράδοσης “DAP” στις εγκαταστάσεις μας
στο Χαλάνδρι.
12.2. Για παράδοση στις εγκαταστάσεις μας, οι παραπάνω τιμές πρέπει να
εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτής της
προκήρυξης. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς.
12.3. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές σε όλο το διάστημα της εκτέλεσης
της παραγγελίας, ενώ δε γίνονται δεκτές μεταβολές στις τιμές, οφειλόμενες στην
αύξηση των πρώτων υλών, των ημερομισθίων, των υλικών και, γενικά, για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
12.4. Οι τιμές περιλαμβάνουν την αξία της πρώτης ύλης. Η τιμή μετάλλων βασίζεται
στις επίσημες χρηματιστηριακές τιμές του London Metal Exchange (LME) και η
σχέση USD/€ όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση
σύναψης σύμβασης, οι τιμές θα υπολογίζονται τρείς εργάσιμες ημέρες μετά την
υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των μεταλλικών δίσκων θα γίνει σε ΕΥΡΩ ως εξής:
 40% προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα Νο 2.
 40% με την προσωρινή παραλαβή
 20% με την οριστική παραλαβή
Ο προμηθευτής μπορεί να προτείνει στην προσφορά του διαφορετικό τρόπο
πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα έχει τη διακριτική ευχέρεια της
αποδοχής του.
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Ο προμηθευτής αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση της τράπεζας καθώς και τον
αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να πληρωθεί η αξία των
μεταλλικών δίσκων.
ΑΡΘΡΟ 14. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
14.1. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των μεταλλικών
δίσκων και θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών.
14.2. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της
ανάθεσης της παραγγελίας στον προμηθευτή από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ως
παράδοση θεωρείται η ημερομηνία πραγματικής φόρτωσης.
ΑΡΘΡΟ 15.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ

Η προσφορά για την προμήθεια των μεταλλικών δίσκων καθώς και τα παρακάτω
δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στην Τράπεζα της Ελλάδος,
Ίδρυμα
Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών, Μεσογείων 341, 152 31
Χαλάνδρι, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 474/2018»

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό περιλαμβάνουν:
α) Ενυπόγραφη δήλωση ότι η εταιρία που υποβάλλει την προσφορά γνωρίζει και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης.
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης ελληνικής ή ξένης τράπεζας για ποσό ίσο με
το 5% της συνολικής αξίας της προμήθειας για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
όπως το συνημμένο υπόδειγμα Νο 1.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' εκείνους στους οποίους δεν ανατέθηκε η
προμήθεια, ενώ σε αυτόν στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
AΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις σ' αυτήν την προκήρυξη είναι οι ακόλουθες, ενώ ο
τύπος των σχετικών τραπεζικών εγγυητικών επιστολών αναγνωρισμένης ελληνικής ή
ξένης τράπεζας υπάρχει στα συνημμένα υποδείγματα:
α. Εγγύηση συμμετοχής (υπόδ. Νο 1)
Λεπτομέρειες για την εγγύηση αυτή αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας
προκήρυξης.
β. Εγγυητική προκαταβολής (υπόδ. Νο 2)
Λεπτομέρειες για αυτήν την εγγυητική επιστολή αναφέρονται στο άρθρο 13 της
παρούσας προκήρυξης.
γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (υπόδ. Νο 3)
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Η εγγύηση αυτή για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής αξίας των μεταλλικών δίσκων
κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ειδοποίηση της προμηθεύτριας
εταιρίας για την κατακύρωση της προμήθειας σ' αυτήν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον προμηθευτεί εντός ενός (1) μηνός
από την οριστική παραλαβή των μεταλλικών δίσκων χωρίς καμία παρατήρηση.
Η εγγύηση καταπίπτει, συνολικά ή εν μέρει, στην περίπτωση που ανακύψουν
ποιοτικά προβλήματα, τα οποία διαπιστώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ακόμη και αν η Τράπεζα δε θεωρεί αναγκαία την επιστροφή και αντικατάσταση των
δίσκων.
Οι εγγυητικές επιστολές δε θα έχουν ημερομηνία λήξης.
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
17.1. Η αναγγελία της κατακύρωσης γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με
τέλεφαξ προς τον προμηθευτή και επιβεβαιώνεται με έγγραφό της.
17.2. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την
αναγγελία της κατακύρωσης να επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας
εγγράφως και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με
το άρθρο 16.γ.
ΑΡΘΡΟ 18. ΜΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αν ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, δεν καταθέσει,
στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 16.γ. της παρούσας προκήρυξης, την
εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσής της, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας της
Ελλάδος λόγω ποινικής ρήτρας, αναγνωριζόμενης ρητά ως δίκαιης και εύλογης, και
η Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια μεταλλικών δίσκων είτε από τους
λοιπούς διαγωνιζομένους είτε με επανάληψη του διαγωνισμού είτε με απευθείας
ανάθεση.
Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη ζημία της Τράπεζας από τη διαφορά της τιμής στην
οποία η Τράπεζα θα αγοράσει τους μεταλλικούς δίσκους, σύμφωνα με τα παραπάνω,
καθώς και για κάθε άλλη ζημία της, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, και αν
ακόμη δεν πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
19.1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ο προμηθευτής καθίσταται
υπερήμερος με μόνη την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας παράδοσης, χωρίς
οποιαδήποτε όχληση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος.
19.2. Σε περίπτωση που παραδίδονται εκπρόθεσμα είτε οι ποσότητες που
προσκομίζονται αρχικά είτε αυτές που αποστέλλονται σε αντικατάσταση όσων
απορρίπτονται, θα ισχύουν οι παρακάτω ποινικές ρήτρες:
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α) για καθυστέρηση παράδοσης, όταν περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το δεκαπενθήμερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, 0,05%
ημερησίως,
β) για καθυστέρηση παράδοσης μεγαλύτερη από δεκαπενθήμερο και μέχρι ένα
μήνα από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, 0,07% ημερησίως και
γ) για καθυστέρηση παράδοσης μεγαλύτερη από ένα μήνα από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης, 0,08% ημερησίως.
Τα πιο πάνω ποσοστά θα υπολογίζονται επί της αξίας των δίσκων που παραδίδονται
εκπρόθεσμα, με βάση τις τιμές που ίσχυαν κατά το χρόνο της προγραμματισμένης
παράδοσης.
Σε κάθε περίπτωση καταπτώσεως ποινικής ρήτρας από εκπρόθεσμη παράδοση, η
είσπραξη του ποσού της πραγματοποιείται με ισόποση μείωση του λαμβάνειν του
προμηθευτή. Όταν δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, το ποσό της ποινικής
ρήτρας εισπράττεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εκτός από την, σύμφωνα με τα παραπάνω, ποινική ρήτρα, η Τράπεζα της Ελλάδος
μπορεί να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημία της που προέρχεται από την
καθυστέρηση της παράδοσης
ΑΡΘΡΟ 20. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης
αυτής, της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το
δικαίωμα, ανεξάρτητα από τα δικαιώματά της που προβλέπονται σε άλλα άρθρα της
παρούσας ή τα οποία έχει με βάση οποιαδήποτε διάταξη νόμου, να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση αυτή, να εισπράξει, είτε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης είτε
όχι, το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης,
η οποία αναγνωρίζεται από τώρα ως εύλογη, και να ζητήσει περαιτέρω αποζημίωση
για κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική.
ΑΡΘΡΟ 21. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο καταστροφής, απώλειας ή και ζημίας των δίσκων,
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, κατά την μεταφορά τους και μέχρι την παράδοσή τους
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών της
Τράπεζας της Ελλάδος στο Χαλάνδρι. Κατά συνέπεια, έχει την υποχρέωση λήψης
όλων των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 22. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
22.1. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, με οποιονδήποτε
τρόπο, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης, χωρίς έγγραφη
συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
22.2. Αν ο προμηθευτής δε γνωστοποιήσει εγγράφως τα περιστατικά που συνιστούν
λόγο ανωτέρας βίας, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή τους, δεν μπορεί να
επικαλεσθεί την ανωτέρα βία.
22.3. Έκπτωση του προμηθευτή από τη σύμβαση
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Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου, ο προμηθευτής μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης
εκτέλεσης της προμήθειας καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος λόγω
ποινικής ρήτρας αναγνωριζομένης ρητά ως δίκαιης και εύλογης.
Αν έχει δοθεί προκαταβολή, το ποσό της εισπράττεται έντοκα είτε με καταβολή από
τον προμηθευτή είτε με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Οι
τόκοι επί της προκαταβολής υπολογίζονται με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο LIBOR,
προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής μέχρι την επιστροφή της.
ΑΡΘΡΟ 23. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
23.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει αποκλειστικά και μόνο
τον προμηθευτή.
23.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται, μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει αυτά εγγράφως
και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικά στερείται του
δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 24. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη σύμβαση, θα λύεται αποκλειστικά από τα
δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 25. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το κείμενο της σύμβασης ή της σχετικής αλληλογραφίας που τροποποιεί ή
διευκρινίζει μέρη της σύμβασης είναι το κείμενο που διέπει και υπερισχύει κάθε
άλλου κειμένου (πρόσκληση προς τους προσφέροντες, προσφορά κ.λπ.), με την
επιφύλαξη προφανών σφαλμάτων ή γενικότερων παραλείψεων.
Χαλάνδρι, 09.11.2018

Τιμολέων Καρακούσης
Διευθυντής

Συν.: Τρία (3) υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή μας, σας παρέχουμε αμετάκλητα,
ανεπιφύλακτα και σαν πρωτοφειλέτες την εγγύησή μας υπέρ του .......................
μέχρι του ποσού των ..................... για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό που
προκηρύχθηκε σύμφωνα με την Προκήρυξη 474/2018, την οποία ήδη
γνωρίζουμε, για την προμήθεια μεταλλικών δίσκων για την παραγωγή
κερμάτων ευρώ.
Το παραπάνω ποσό αντιπροσωπεύει ποσοστό 5% της συνολικής αξίας της
προμήθειας που προσφέρεται από εκείνον για τον οποίο σας εγγυόμαστε. Αυτό το
ποσό κρατάμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας, αναλαμβάνοντας την
υποχρέωση να σας το καταβάλουμε, χωρίς αμέλεια, απροφάσιστα και χωρίς
αντίρρηση ή ένσταση, με μόνη τη δήλωσή σας και σε διάστημα τριών (3) ημερών από
αυτήν ότι ο ............................ δεν τήρησε τους όρους της προσφοράς του και της
παραπάνω Προκηρύξεως, σχετικά με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό που
πραγματοποιήσατε, χωρίς να δικαιούμαστε να ερευνήσουμε το λόγο ή την αιτία ή τη
νομιμότητα ή όχι της αξιώσεώς σας για την καταβολή της εγγυήσεως ή να αξιώσουμε
δικαστική κρίση για τυχόν αντίρρηση του ............................................................
και παραιτούμαστε από κάθε παρόμοιο δικαίωμα όπως και από το δικαίωμα της
διζήσεως.
Η εγγύηση που παρέχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύει μέχρι την επιστροφή
της εγγυήσεως σε μας. Σε περίπτωση όμως που κατακυρώνεται η προμήθεια σ' αυτόν
για τον οποίο εγγυόμαστε, ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της με εγγυητική
επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της σχετικής συμβάσεως που θα υπογραφεί ή
των επιστολών που θα ανταλλαγούν στη θέση της.
Η παραπάνω εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει απ' αυτήν θα
διέπεται από τους ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των τυχόν
διαφορών που προκύπτουν απ' αυτήν θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή μας, σας παρέχουμε αμετάκλητα,
ανεπιφύλακτα
και
ως
πρωτοφειλέτες
την
εγγύησή
μας
υπέρ
του
....................................... μέχρι του ποσού των .................................. με επιπλέον
τόκους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην από .........................……. μεταξύ αυτού και
της Τράπεζάς σας σύμβαση ή των επιστολών που θα ανταλλαγούν στη θέση της, για
την προμήθεια μεταλλικών δίσκων για την παραγωγή κερμάτων ευρώ. Τα
έγγραφα καθώς και η Προκήρυξη Νο 474/2018 που επισυνάπτονται στη σύμβαση
και για τα οποία λάβαμε πλήρη γνώση, αποτελούν με τη σύμβαση ένα ενιαίο
σύνολο.
Το παραπάνω ποσό των ................... αντιπροσωπεύει ποσοστό 40% της συνολικής
αξίας της προμήθειας από τον παραπάνω προμηθευτή. Αυτό το ποσό κρατάμε στην
απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας, αναλαμβάνοντας την ανεπιφύλακτη υποχρέωση
να σας το καταβάλουμε, μερικά ή συνολικά, χωρίς αμέλεια, απροφάσιστα και χωρίς
αντίρρηση ή ένσταση, με επιπλέον τους τόκους από την καταβολή στον προμηθευτή
της αντίστοιχης αξίας, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Προκήρυξη, με μόνη τη
δήλωσή σας ότι ο ............... δεν εκτέλεσε το έργο που ανέλαβε και, γενικά, δεν
τήρησε όλους ή μερικούς από τους όρους της συμβάσεως ή των επιστολών που θα
ανταλλαγούν στη θέση της, χωρίς να δικαιούμαστε να ερευνήσουμε το λόγο ή την
αιτία ή τη νομιμότητα ή όχι της αξιώσεώς σας για καταβολή της εγγυήσεως που
παρέχεται με την παρούσα ή να αξιώσουμε δικαστική κρίση και, σε περίπτωση
αντιρρήσεως του ..............................., παραιτούμαστε από κάθε παρόμοιο δικαίωμα
όπως και από το δικαίωμα της διζήσεως.
Γι’ αυτό σας δηλώνουμε ότι με την παρούσα υποχρέωση που αναλάβαμε απέναντί
σας, επιθυμούμε να μας θεωρήσετε απαλλαγμένους μόνο στην περίπτωση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησής σας και επιστροφής της εγγυήσεως σε μας.
Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει απ' αυτήν, θα
διέπεται από τους ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των τυχόν
διαφορών που προκύπτουν απ' αυτήν, θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
TΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή μας, σας παρέχουμε αμετάκλητα,
ανεπιφύλακτα
και
σαν
πρωτοφειλέτες
την
εγγύησή
μας
υπέρ
του
........................................... μέχρι του ποσού των .............. σύμφωνα με όσα
ορίζονται παρακάτω, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση από αυτόν, για τον
οποίο εγγυόμαστε, όλων των όρων της από ............................. μεταξύ αυτού και της
Τράπεζας σας συμβάσεως ή των επιστολών που θα ανταλλαγούν στη θέση της, για
την προμήθεια μεταλλικών δίσκων για την παραγωγή κερμάτων ευρώ. Τα
έγγραφα καθώς και η Προκήρυξη Νο 474/2018 που επισυνάπτονται στη σύμβαση
και για τα οποία λάβαμε πλήρη γνώση, αποτελούν με τη σύμβαση ένα ενιαίο
σύνολο.
Το παραπάνω ποσό των ............... αντιπροσωπεύει ποσοστό 10% της συνολικής
αξίας της προμήθειας από τον παραπάνω προμηθευτή. Αυτό το ποσό κρατάμε στην
απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας, αναλαμβάνοντας την ανεπιφύλακτη υποχρέωση
να σας το καταβάλουμε, μερικά ή συνολικά, χωρίς αμέλεια, απροφάσιστα και χωρίς
αντίρρηση ή ένσταση, με μόνη τη δήλωσή σας και σε διάστημα τριών (3) ημερών από
αυτήν ότι ο ....................................... δεν εκτέλεσε ή δεν εκτέλεσε καλά το έργο που
ανέλαβε και, γενικά, δεν τήρησε όλους ή μερικούς από τους όρους της σύμβασης ή
των επιστολών που θα ανταλλαγούν στη θέση της, χωρίς να δικαιούμαστε να
ερευνήσουμε το λόγο ή την αιτία ή τη νομιμότητα ή όχι της αξιώσεώς σας για
καταβολή της εγγυήσεως που παρέχεται με την παρούσα ή να αξιώσουμε δικαστική
κρίση, ενώ σε περίπτωση αντιρρήσεως του ................................. παραιτούμαστε
από κάθε παρόμοιο δικαίωμα όπως και το δικαίωμα της διζήσεως.
Γι' αυτό, σας δηλώνουμε ότι με την παρούσα υποχρέωση που αναλάβαμε απέναντί
σας, επιθυμούμε να μας θεωρήσετε απαλλαγμένους μόνο στην περίπτωση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησής σας και επιστροφής της εγγυήσεως σε μας.
Η παραπάνω εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν θα
διέπεται από τους ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των τυχόν
διαφορών που προκύπτουν απ' αυτήν θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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