ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (για φυσικά ή νομικά
πρόσωπα)
Θεσσαλονίκη, _________
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, στο διαγωνισμό εκμίσθωσης Κτιρίου Α (ή Β)
που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 696 τεμάχιο, (ΚΑΕΚ 190432703005) του αγροκτήματος
Θέρμης Θεσσαλονίκης για ποσό ........................... ΕΥΡΩ (€ ......................).
Προς την:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ
Διοικητήριο, 54123 Θεσσαλονίκη
Κύριοι,
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι σε σχέση με την προσφορά προς την εταιρία
σας
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.», (εφεξής η «Εταιρία»), που
συνυποβάλλει με την παρούσα ο/η ……………………………….(φυσικό πρόσωπο ή η
εταιρεία
με
την
επωνυμία
………………………………………….
και
έδρα
…………………………………………..) (εφεξής: ο «Πελάτης μας»), για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό, που έχει προκηρύξει η Εταιρία σας για την εκμίσθωση του Κτιρίου Α (ή
Β) που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 696 τεμάχιο, (ΚΑΕΚ 190432703005) του
αγροκτήματος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρία σας, ευθυνόμενοι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των
……………………………… Ευρώ (€ …………………) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας, για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στο
Διαγωνισμό.
Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε
αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη
ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν
θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή
του Πελάτη μας ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, με οποιοδήποτε αίτημα,
συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της
παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα,
από ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη
προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή, που απορρέει από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων
852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα).
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την ........... και μέχρι τότε πρέπει να
έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε αίτημα κατάπτωσης της παρούσας. Με την
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και
ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του
σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Για την Τράπεζα

