ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ)
23 Μαϊ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/18
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το
Υπόδειγμα του Προσαρτημένου «1» της παρούσας προσθήκης.
2. Η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το
Υπόδειγμα του Προσαρτημένου «2» της παρούσας προσθήκης.
3. Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική
επιστολή προκαταβολής, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα του
Προσαρτημένου «3» της παρούσας προσθήκης.
4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως
καθορίζεται με το Υπόδειγμα του Προσαρτημένου «4» της παρούσας προσθήκης.
5.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα
αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
6.
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής,
υπό την προϋπόθεση ότι στο κείμενό της θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι
όροι που αναγράφονται κατά περίπτωση στα συνημμένα υποδείγματα.

Ακριβές Aντίγραφο

Δημήτριος Μπαλαφούτης
Αναπλ. Γενικός Δντής ΓΔΑΕΕ

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ
«1» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«2» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
«3» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
«4» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «2» στο Παράρτημα «Β» στην Προκήρυξη
Διαγωνισμού 04/18)

…i
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

…ii
Προς …iii

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …iv
Κύριοι,
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε
εγγύηση μέχρι το ποσό των …v (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας),
υπέρ τ …vi για την συμμετοχή τ... στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στ … vii την
…viii, με βάση την …ix προκήρυξη, για την προμήθεια …x, όπως και σε τυχόν
επαναλήψεις του. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για το
σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση συμμετοχής στον
διαγωνισμό, σε καμμία δε περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως
εγγύηση προκαταβολής, καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την … xi. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε
εγγράφως πριν από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της
ισχύος της. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη
μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή με βάση έγγραφη εντολή σας και την
επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας.
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της
δίζησης. Το παραπάνω αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα
σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, με μόνη την δήλωσή σας, χωρίς οποιαδήποτε
ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα της
απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά,
σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε
τρεις ημέρες από την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς
του σώματος της παρούσας.
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα
δεν έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, άλλως ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει
τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών
επιστολών.
Με τιμή,
…xii
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Οδηγίες Συμπλήρωσης
1
Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση.
2

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

3

Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση.

4

Αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

5

Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
6

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση.
7

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού.

8

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

9

Στοιχεία και ημερομηνία προκήρυξης.

10

Είδος και ποσότητα των προς προμήθεια ειδών.

11

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

12

Υπογραφή και σφραγίδα των αρμοδίων στελεχών του εγγυοδοτούντος
πιστωτικού ιδρύματος.

Ακριβές Aντίγραφο

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ

Δημήτριος Μπαλαφούτης
Αναπλ. Γενικός Δντής ΓΔΑΕΕ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «2» στο Παράρτημα «Β» στην Προκήρυξη
Διαγωνισμού 04/18)

…1
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
…2
Προς …3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4
Κύριοι,
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση
μέχρι το ποσό των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ
…6 για την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση
την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια …8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή
δίδεται υπέρ κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, σας δηλώνουμε ότι
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών
αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί
και να ισχύσει ως εγγύηση συμμετοχής σε διαγωνισμό, προκαταβολής ή καλής
λειτουργίας.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε
εγγράφως πριν από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της
ισχύος της. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη
μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή με βάση έγγραφη εντολή σας και την
επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας.
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της
δίζησης. Το παραπάνω αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα
σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και
χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα της απαίτησης, σε
περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βάρος αυτού
υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από
την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος της
παρούσας. Εάν, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε την
σταδιακή απομείωση του παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας
παραδώσουμε νέα εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της παρούσας.
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα
δεν έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, άλλως ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει
τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών
επιστολών.
Με τιμή,
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Οδηγίες Συμπλήρωσης
1
Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση.
2

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

3

Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση.

4

Αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

5

Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
6

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση.
7

Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης.

8

Αντικείμενο της προμήθειας.

9

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Ακριβές Aντίγραφο

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ

Δημήτριος Μπαλαφούτης
Αναπλ. Γενικός Δντής ΓΔΑΕΕ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «2» στο Παράρτημα «Β» στην Προκήρυξη
Διαγωνισμού 04/18)

…1
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

…2
Προς …3

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4
Κύριοι,
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση για
το ποσό των …5 (πλέον δε και των τόκων επί του ποσού αυτού, οι οποίοι θα
καταστούν τυχόν απαιτητοί, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν.3433/06 και ν.
3978/2011),), υπέρ τ …6 για την εξασφάλιση της δοθείσας από την υπηρεσία σας
προκαταβολής, με βάση την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια …8. Σε περίπτωση
που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών
φορέων, σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των
κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα
ισχύει ως εγγύηση προκαταβολής, σε καμμία δε περίπτωση δεν μπορεί να
ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση συμμετοχής σε διαγωνισμό, καλής
εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε
εγγράφως πριν από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της
ισχύος της. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη
μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή με βάση έγγραφη εντολή σας και την
επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας.
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της
δίζησης. Το παραπάνω αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα
σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και
χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα της απαίτησης, σε
περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βάρος αυτού
υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από
την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος της
παρούσας. Σε περίπτωση μερικού καταλογισμού και καταβολής, θα σας
παραδώσουμε ταυτόχρονα νέα εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της
παρούσας.
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα
δεν έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, άλλως ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει
τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών
επιστολών.
Με τιμή,
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Οδηγίες Συμπλήρωσης
1
Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση.
2

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

3

Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση.

4

Αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

5

Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
6

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση.
7

Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης.

8

Αντικείμενο της προμήθειας.

9

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Ακριβές Aντίγραφο

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ

Δημήτριος Μπαλαφούτης
Αναπλ. Γενικός Δντής ΓΔΑΕΕ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Προσαρτημένο 4 στην Προσθήκη «2» στο Παράρτημα «Β» στην Προκήρυξη
Διαγωνισμού 04/18)

…1
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

…2
Προς …3

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4
Κύριοι,
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση
μέχρι το ποσό των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ
…6 για την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση
την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια …8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή
δίδεται υπέρ κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, σας δηλώνουμε ότι
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών
αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση καλής
λειτουργίας των συμβατικών ειδών, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να
ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση συμμετοχής σε διαγωνισμό, προκαταβολής
ή καλής εκτέλεσης.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε
εγγράφως πριν από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της
ισχύος της. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη
μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή με βάση έγγραφη εντολή σας και την
επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας.
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της
δίζησης. Το παραπάνω αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα
σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και
χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα της απαίτησης, σε
περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βάρος αυτού
υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από
την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος της
παρούσας. Εάν, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε την
σταδιακή απομείωση του παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας
παραδώσουμε νέα εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της παρούσας.
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα
δεν έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, άλλως ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει
τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών
επιστολών.
Με τιμή,
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Οδηγίες Συμπλήρωσης
1
Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση.
2

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

3

Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση.

4

Αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

5

Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
6

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων , υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση.
7

Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης.

8

Αντικείμενο της προμήθειας.

9

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
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