ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Προς: την Υπηρεσία Ασύλου
Διαγωνισμός: Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 19826/10.10.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003819956, Α.Δ.Α.: Ψ66Κ465ΧΘΕ-ΦΔΕ)
για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη - Μέλη
στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918)
Από: ………………………………………………………………………………………………………………. (όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος)
Διεύθυνση: ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ………………………………………………… Ημερομηνία: ……………………………………………………………………….
ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας
Αξιότιμοι Κύριοι,
Έχοντας υπόψη την αίτηση τ…………………..……..…….. (ο «Υποψήφιος») με ημερομηνία …./…./……, για την έκδοση
επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό με
αριθ. πρωτ. 19826/10.10.2018 (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918) για την «παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών
αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη - Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για χρονικό διάστημα σύμβασης
από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2019, η τράπεζά μας δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της διακήρυξης και των
όρων αυτής, καθώς και του σχεδίου σύμβασης (Παράρτημα V).
Ο …………………………………………… συνεργάζεται με την τράπεζά μας από ……./……./……. και η εκτέλεση των
υποχρεώσεων του προς την τράπεζα είναι μέχρι σήμερα ικανοποιητική.
Έχοντας υπόψη την εικόνα τ………………………………………………, ως πελάτη της τράπεζάς μας και την μέχρι σήμερα
συνεργασία μας, η τράπεζά μας προτίθεται να εξετάσει αίτημα παροχής πίστωσης στην εταιρεία
………………………………………, σε περίπτωση κατά την οποία της κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, μέχρι του ποσού
………………………………………..………………..
Η παρούσα επιστολή παρέχεται στην εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή της στον προαναφερόμενο
διαγωνισμό και εκδόθηκε με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο αρχείο μας, χωρίς οιαδήποτε ευθύνη ή δέσμευση
εκ μέρους μας, και ιδίως δέσμευση ή ανάληψη υποχρέωσης για παροχή οιασδήποτε πίστωσης, ούτε μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί εγγυητική επιστολή ή συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού
Κώδικα. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ή να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή εταιρεία
εκτός από αυτόν στον οποίο απευθύνεται ή για οιονδήποτε άλλο σκοπό, και ιδίως για τη χορήγηση οιασδήποτε
πίστωσης προς την παραπάνω εταιρεία.

Για την ………………………………………………………………………………………………..………… (όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος)
…………………………………………………………………………………………………………………………(στοιχεία και ιδιότητα υπογράφοντος)

