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Όροι Προσφοράς

ΤΥ 24/2021
Εκποίηση του σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’
1.

Προκήρυξη Διαγωνισμού

ΤΥ 24/2021
Εκποίηση του σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’
1. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ζητά προσφορές για τον πιο πάνω
διαγωνισμό.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα Έγγραφα του
Διαγωνισμού και τυχόν εγκυκλίων που θα εκδοθούν, με δική τους
ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση
www.cpa.gov.cy «Διαγωνισμοί».
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12:00 το μεσημέρι της
Παρασκευής, 24/9/2021.
Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία
Αρ. Τηλ: 22817200, Αρ. Φαξ: 22765420
e-mail: tenders@cpa.gov.cy web page: www.cpa.gov.cy
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2.

Εισαγωγή
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ζητά προσφορές για την εκποίηση σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’
που βρίσκεται στη Λεμεσό.
Ο διαγωνισμός αφορά την αγορά και απομάκρυνση του πιο πάνω σκάφος ως έχει/
στην κατάσταση που βρίσκεται.

3.

Γενικές Οδηγίες

3.1

Οι προσφορές (2 αντίγραφα) θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο
στο κιβώτιο προσφορών στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, Λεωφόρος
Λεμεσού αρ. 5, 2112 Λευκωσία, 5ος όροφος ή στο γραφείο της ιδιαιτέρας
γραμματέως του Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού (Μαρία Ευαγγέλου, τηλ.
25207112), όχι αργότερα από την ώρα 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής,
24/9/2021. Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά την πιο πάνω ημερομηνία και
ώρα ή υποβληθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνεται αποδεκτή.

3.2

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται:
o

Αρχή Λιμένων Κύπρου

o

TY 24/2021

o

Εκποίηση του σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’

o

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: …………………

o

Στοιχεία προσφοροδότη (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο).

3.3

Η Αρχή δύναται να μην ολοκληρώσει / κατακυρώσει τον Διαγωνισμό.

3.4

Οι προσφοροδότες θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν το Έντυπο
Προσφοράς, τη Δέσμευση Μη Απόσυρσης Προσφοράς και το υπόδειγμα βεβαίωσης
σχετικά με την προστασία των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στις
παραγράφους 9, 10 και 11 πιο κάτω. Θα πρέπει επίσης να υποβάλουν όλα τα
πιστοποιητικά/ έγγραφα που αναφέρονται στους Όρους του Διαγωνισμού.

3.5

Οι προσφορές θα βρίσκονται σε ισχύ 180 ημέρες, από την τελευταία
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

3.6

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η προσφορά με το
ψηλότερο ποσό, που πληροί όλους τους όρους του Διαγωνισμού. Η
εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000,00).

3.7

Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου γίνεται από τον επιτυχόντα προσφοροδότη
στον Έφορο Τελών Χαρτοσήμου.

3.8

Εάν εφαρμόζεται, ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου
της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος
να δηλώσει στην προσφορά του.

4.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι το σκάφος ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’ το οποίο φυλάσσεται
σε χώρο στη Λεμεσό.
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Χαρακτηριστικά Σκάφους
Αρ. Νηολόγησης: 394374
Μήκος (L.O.A): 17.7 m
Πλάτος (Breath): 6 m
Βύθισμα (Draught): 1.3 m
Χωρητικότητα/κόροι: 24.14 tones
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν και να επιθεωρήσουν το εν λόγω
σκάφος και να εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, πριν την
υποβολή της προσφοράς τους, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Λιμανιού
Λεμεσού, τηλ. 99595964 (κ. Λούκας Σιαλούνας) με ειδοποίηση τουλάχιστο
μίας εργάσιμης ημέρας.
5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

5.1
5.1.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως:
Υποβάλει εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8
πιο κάτω.

5.1.2 Προχωρήσει στην πληρωμή του ποσού της προσφοράς του, σύμφωνα με την
παράγραφο 7 πιο κάτω.
Νοείται ότι ο επιτυχών ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με
όλες τις Εθνικές και Διεθνείς απαιτήσεις που εφαρμόζονται σύμφωνα και με
τη χρήση του σκάφους και όλα τα έξοδα που απαιτούνται προς αυτή την
κατεύθυνση είναι αποκλειστική ευθύνη του επιτυχόντα αναδόχου.
5.1.3 Μετά την υλοποίηση των εδαφίων 5.1.1 και 5.1.2, ο Ανάδοχος πρέπει να
ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
για την επιτυχή μεταβίβαση του σκάφους.
5.1.4 Παραλάβει το σκάφος από τον χώρο όπου φυλάσσεται με δική του αποκλειστική
ευθύνη, αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
5.1.5 Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για πρόκληση οποιουδήποτε περιστατικού
ρύπανσης της περιοχής όπου φυλάσσεται το σκάφος.
5.1.6

Εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού του.

6.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών του εντός 45
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του.

7.

Πληρωμή
Η πληρωμή του ποσού της προσφοράς του Αναδόχου θα γίνει στο Λογιστήριο της
Αρχής, αμέσως μετά την αποδοχή της προσφοράς του και πριν την απομάκρυνση
του σκάφους από το χώρο που βρίσκεται.
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Σημειώνεται ότι, εάν εφαρμόζεται, τυχόν οφειλές που θα πρέπει να καταβληθούν
στο Τμήμα Τελωνείων για τη διάθεση των υλικών (Φόροι, Δασμοί, Φ.Π.Α. κλπ.)
ή/και στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα καταβληθούν από την Αρχή Λιμένων
Κύπρου και ο Ανάδοχος δεν θα κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για το
σκοπό αυτό. H διάθεση του αντικειμένου, στην περίπτωση που εφαρμόζεται, θα
πραγματοποιηθεί μετά την προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Τελωνείων.
Οποιαδήποτε τέλη θα πρέπει να καταβληθούν στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας (π.χ.
τέλη μεταβίβασης, τέλη διαγραφής κλπ) ή/και στο Τμήμα Τελωνείων (π.χ. Τέλη
Επίβλεψης), εάν εφαρμόζεται, θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο.
8.

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης
Με την αποδοχή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει
εγγύηση πιστής εκτέλεσης του συμβολαίου 10% του ποσού της προσφοράς του,
με ελάχιστο ποσό εγγυητικής €1.500.
Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
αποζημίωση σε περίπτωση αποτυχίας του Ανάδοχου να εκπληρώσει τις
απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης συμβολαίου θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι 3
μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης συμβολαίου θα πρέπει να εκδίδεται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή στην
χώρα του προσφέρων και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία τους το δικαίωμα αυτό,
με βάση το δείγμα στην παράγραφο 12.

8.1

Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς

1. Η “Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς” πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
Υπόδειγμα (παράγραφος 10 πιο κάτω).
2. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α)

αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των
προσφορών, ή

(β)

έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αρχή κατά
την περίοδο ισχύος της προσφοράς ή/και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει
για την υπογραφή της Σύμβασης, εάν εφαρμόζεται:
(ι)

έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής
Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή

(ιι)

έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση, εάν
εφαρμόζεται, ή να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών.

θα επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και
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β. οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε
μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης, και
γ. καταβολή στην Αρχή ως αποζημίωση ποσού ίσο με το 10% της τιμής της
προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί. Σε περίπτωση που στην
προσφορά δεν αναφέρεται συνολικό ποσό αλλά τιμές μονάδος, τότε το ποσό της
αποζημίωσης θα υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη από την Αρχή αξία της
σύμβασης.
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9.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.

ΤΥ 24/2021

ΓΙΑ

:

Εκποίηση του σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’

ΠΡΟΣ

:

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κύριοι,
Έχοντας εξετάσει με προσοχή τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού, τις Εγκυκλίους
στους Προσφοροδότες για τις προτεινόμενες εργασίες και έχοντας επισκεφτεί και
επιθεωρήσει το σκάφος και λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον
διαγωνισμό, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι αναλαμβάνουμε την αγορά και απομάκρυνση του
σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’ και τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν, εάν
εφαρμόζεται, σύμφωνα με τους Όρους του διαγωνισμού, με βάση το ποσό που
αναφέρεται πιο κάτω, που θα καταβάλουμε/ πληρώσουμε στην Αρχή:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Είδος/Αντικείμενο

1

Σκάφος ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’

Συνολικό ποσό
(ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.)*

* Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι δέκα πέντε χιλιάδες
ευρώ (€15.000,00).
Αναλαμβάνουμε, αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, την ολοκλήρωση όλων των
προδιαγραφόμενων εργασιών εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στα Έγγραφα του
Διαγωνισμού.
Η προσφορά μας αφορά την αγορά και απομάκρυνση του αντικειμένου για το
οποίο υποβάλλουμε προσφορά πιο πάνω ως έχει / στην κατάσταση που
βρίσκεται.
Υπογραφή Προσφοροδότη ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου *
------------------------------------------------------------------------------------------Όνομα Υπογράφοντος:--------------------------------------------------------------Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: -----------------------------------------------------------Όνομα Προσφοροδότη/Εταιρείας/Συνεταιρισμού/Κοινοπραξίας.**
---------------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τ.Τ. -------------Ταχ. Κιβ. ------------------------------------------------------- Τ.Τ. ---------------Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): -------------------------------------------------ΤΥ 24/2021
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Αρ. Τηλεφώνου: ------------------------------------ Αρ. Φαξ:---------------------Αρ. Φ.Π.Α.: --------------------------------------Ημερομηνία: --------------------------------------

Μάρτυρες
1)

Υπογραφή Μάρτυρα: -----------------------------------------------------------Όνομα Μάρτυρα: ---------------------------------------------------------------Διεύθυνση Μάρτυρα: -----------------------------------------------------------Αρ. Τηλεφώνου: -----------------------------------------------------------------

2)

Υπογραφή Μάρτυρα: -----------------------------------------------------------Όνομα Μάρτυρα: ---------------------------------------------------------------Διεύθυνση Μάρτυρα: -----------------------------------------------------------Αρ. Τηλεφώνου: -----------------------------------------------------------------

*

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου να επισυνάπτεται πρωτότυπο ή
πιστοποιημένο αντίγραφο πληρεξουσίου.
** Απαλείψατε ανάλογα. Οι προσφορές από κοινοπραξία πρέπει να είναι υπογραμμένες
από τα μέρη της κοινοπραξίας, να δεσμεύουν τα μέρη της κοινοπραξίας και να
συνοδεύονται με πρωτότυπη Συμφωνία Κοινοπραξίας.
Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφοροδότη.
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10.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΥ 24/2021
ΓΙΑ:

Εκποίηση του σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για το πιο πάνω θέμα, η οποία
ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία οι
προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν.
2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση
που:
(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των
προσφορών, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αρχή κατά την
περίοδο ισχύος της Προσφοράς ή/και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την
υπογραφή της Σύμβασης, εάν εφαρμόζεται:
(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που
απορρέει από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή
(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, εάν εφαρμόζεται,
είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α.

αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και

β.

στις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε
μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης.
3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αρχή, ως
αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους
αυτής που έχει αποσυρθεί.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

...........................................................

Όνομα υπογράφοντος

...........................................................

Αρ.
Δελτίου
υπογράφοντος

Ταυτότητας/Διαβατηρίου ...........................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος

...........................................................

Ημερομηνία

...........................................................

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

...........................................................................

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της.
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11.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

Προς :

Αρχή Λιμένων Κύπρου

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΥ 24/2021

ΓΙΑ:

Εκποίηση του σκάφους ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία
των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και
εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης της σύμβασης.
Υπογραφή :

..........................................................

Όνομα υπογράφοντος: ..........................................................
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: ………...........................................
Ιδιότητα υπογράφοντος:

..........................................................
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12.

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης (ΔΕΙΓΜΑ)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία λήξης-----------------------Προς
____________________________________________________
(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Αξιότιμε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------Συμβόλαιο Αρ.-----------------------Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούμενων
«ο Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(από
εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο») με Ποσό
Συμβολαίου €----------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- ΕΥΡΩ και -----------------------------------------σεντ) και
επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση
του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό ------------------ εφαρμοζόμενου επί του
Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν
αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για
το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο,
αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και
χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το
αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε
ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού €----------------------------------- (ολογράφως) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΥΡΩ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι
γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει
εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση
υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα
ποσά που θα πληρώνονται.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία
δυνατό να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα
μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή
και δια του παρόντος παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή
να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη,
διόρθωση, ή διακανονισμό.
3.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας
λήξης που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία
αυτή είναι τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης
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ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή
σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε
δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα
θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.
4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα
με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των
Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ }
Χαρτόσημα
Ημερομηνία: ………………………………….
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