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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء:
 -1ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
 -2ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه:
-

ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

١

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

ﻣﺎده : 1ﻫﺪف
ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔـﺮان
) ﻣﺰاﻳﺪه ﮔﺮان ( ﻳﺎ داوﻃﻠﺒﺎن وﻃﺮف ﻫﺎي ﻗﺮاردادي ،دراﺟﺮاي آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻴـﺮوي
ﺑﺮق ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻴﺰ ارﺟـﺎع
ﻛﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻞ آن ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺎوره  ،ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃـﺮح ،اﻣـﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ،اﻣﻮرﻧﺮم اﻓﺰاري  ،اﻣـﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎري درزﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺣـﺪاث و ﺳـﺎﺧﺖ ،ﻃـﺮح وﺳﺎﺧﺖ)ﺻـﻨﻌﺘﻲ
ﻳﺎﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻲ(،ﻧﺼﺐ،ﺳﺎﺧﺖ وﻧﺼﺐ،ﺗﺮاﺑﺮي واﻧﻮاع ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري  ،ﺗﻌﻤﻴﺮ،ﻧﮕﻬـﺪاري وﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ،ﺧـﺪﻣﺎت
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،اﻣﻮرﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ،اﺟﺎره واﺳﺘﺠﺎره وﻧﻴﺰﺧﺮﻳﺪﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت،ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻟﻮازم،ﻣﺼﺎﻟﺢ،ﻣﻮادودﻳﮕﺮاﻧﻮاع
ﻛﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاردﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ازدو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ازآﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده : 2داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد
ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ارﺟﺎع ﻛﺎر در اﺧﺬ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز،ﺗﺎﺑﻊ ﺿـﻮاﺑﻂ
ﻣﻨﺪرج دراﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ  ،اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ از ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪارد

ﻣﺎده : 3ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت
 -1-3ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -2-3ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻈﺎرت
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده : 4اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮدرﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ روﻧﺪ:
 -1-4ﺗﻀﻤﻴﻦ:
ﺳﭙﺮدن ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺗﻌﻬﺪاﺻـﻠﻲ
وﺷﺮوط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن.
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 - 2-4ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ:
ﺳﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻌﻬـﺪات ﻣﺘﻌﻬﺪﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ)ﺿﺎﻣﻦ(ﺑﺮاﺳـﺎس درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ)ﻣﻀـﻤﻮن ﻋﻨـﻪ(وﺑﺎ
رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺻـﻠﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ)ﻣﻀـﻤﻮن ﻋﻨﻪ(اﺳـﺖ ﺑـﻪ ذي ﻧﻔـﻊ ﺗﻌﻬﺪاﺻﻠﻲ)ﻣﻀـﻤﻮن ﻟـﻪ(ﻳﺎ ﺑـﻪ ﺣﻮاﻟـﻪ ﻛـﺮد او
ﺑﭙﺮدازد.
 -3-4ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﻴﻦ:
اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗـﺄﻣﻴﻦ وﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻀـﻤﻮن ﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺗﻀـﻤﻴﻦ
ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط در دﺳﺘﺮس ذﻳﻨﻔﻊ ﺗﻌﻬﺪ)ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ( ﻗﺮارﮔﻴﺮد و وي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن
ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن راﺿﺒﻂ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ازﺿﺎﻣﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
 -4-4آزاد ﺳﺎزي ﺗﻀﻤﻴﻦ:
اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دراﺧﺘﻴﺎرﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ)دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔـﺰار ﻳـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ( ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮرآﻧﻜـﻪ ﺗﻀـﻤﻴﻦ
ﻳﺎﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ازدﺳﺘﺮس وي ﺧﺎرج ﮔﺮدد وﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ)ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻳـﺎ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات
ﻗﺮاردادي( ﻗﺎدرﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻀﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷـﺎﻣﻞ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺧـﺎرج ازاﺧﺘﻴﺎرﻣﻀـﻤﻮن ﻟـﻪ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5-4ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ :
ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ و در اﻳـﻦ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺒﻌـﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .
 -6-4اﺷﺨﺎص:
ﻫﺮﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ درﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر،داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ درﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻳﺎ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد و داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
 -7-4ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎي ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺎ اﺷـﺨﺎص از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ،ﻣﺰاﻳـﺪه ،ﺗـﺮك
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﻋﺪم اﻟﺰام .
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ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 - 8-4ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه :
ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻗﺼﺪ و ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﺗﻮان ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﺎن را درﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ دﻫﺪ.
 - 9-4ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:
ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﭘﺲ ازﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺛﺒﺎت ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ازاﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
 -10-4ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:
ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ،در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳـﻨﺎد ارﺟـﺎع ﻛـﺎر ،ﺑـﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻧﺪ.
 - 11-4ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر:
ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر از ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد ،ﻛﺴـﺮ و در
دوره ﻣﻘﺮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد در ﺣﺴـﺎب ﺳـﭙﺮده ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﭘـﺲ از ﺣﺼـﻮل ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ) ﺣﻴﺚ زﻣﺎن و ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ( آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -12-4ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر:
ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ اﺷﺨﺎص در ﻗﺒﺎل آزاد ﺳﺎزي ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻧﺪ.
 -13-4ﻛﺎﻻ:
ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف آن از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪش ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﺳـﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻳـﻚ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
 - 14-4ﺧﺪﻣﺖ:
ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف آن از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد آن ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻧﺒﺎﺷـﺪ  ،ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﺗﻐﻴﻴـﺮات
ﺳﻔﺎرﺷﻲ و ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي در وﺿﻌﻴﺖ ،ﺷﻜﻞ  ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻜﺎن اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷـﺨﺎص ﺻـﻮرت
ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ،آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﻮاع ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺣـﺪاث ،
ﺗﺮاﺑﺮي  ،ﺗﻌﻤﻴﺮ  ،ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد .
 -15-4ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ:
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻ ) ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻜﺎن  ،زﻣﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻛﺎﻻ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -16-4ﺗﻮﻟﻴﺪ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨـﺪه ﺧـﺎص  ،ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ  ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه را ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﻋـﻴﻦ ﻳـﺎ ﻣﻨﻔﻌـﺖ آن ﺑـﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻳﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزد.
 - 17-4ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري:
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻗﻴﻤـﺖ ﻛـﻞ ﻳـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ واﺣـﺪ ﻛـﺎر ﻣﺸـﺨﺺ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺣﺠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺣـﺪاث  ،ﺳـﺎﺧﺖ  ،ﺗﺮاﺑـﺮي  ،اﻣـﻮر اداري و
ﺗﺎﻳﭗ  ،ﺗﻨﻈﻴﻒ  ،ﻃﺒﺦ ﻏﺬا و ﻏﻴﺮه
 - 18-4ﺳﺎﺧﺖ:
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻻﻳﻲ اﻋـﻢ از ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ،ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ ﻳـﺎ ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻃﺒﻖ ﺳـﻔﺎرش ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ و ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده درﻣﺤﻠـﻲ دﻳﮕـﺮ ) ﻣﺤﻠـﻲ ﻏﻴـﺮ از ﻣﺤـﻞ ﺳـﺎﺧﺖ(
ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ .
 - 19-4اﺣﺪاث :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺧﻄـﻮط ﺗﻮزﻳـﻊ
ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ  ،ﭘﺴﺘﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ  ،ﺷـﺒﻜﻪ روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌـﺎﺑﺮ
در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﺣـﺪاث ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻮاد و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 - 20-4ﻧﺼﺐ:
ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﻛﺮدن  ،ﺟﺎي دادن ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﺴـﺘﻘﻞ آن ،در ﺑﺨـﺶ
ﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
 - 21-4اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:
اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺑﻨﻴﻪ ،و ﻏﻴﺮه
 - 22-4ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري :
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدي و اﻳﻤﻦ از ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﻘﺮر ﺑـﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻘﺮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و ﺑﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﺎ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 - 23-4ﻧﮕﻬﺪاري :
ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي
از ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات  ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻴـﺮوي
ﺑﺮق اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
 - 24-4ﺗﻌﻤﻴﺮات:
ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻣﺴـﺘﺤﺪﺛﺎت  ،ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ،ﻣﺎﺷـﻴﻦآﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴـﺰات،
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ اي ﻛﻪ دﭼﺎر اﻓﺖ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑـﺎز ﮔـﺮدد و ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﺤـﻮل ﺷـﺪه
اﺳﺖ،دوﺑﺎره آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
 - 25-4ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻗﻄﻌﺎت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ اﺟﺰاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و داراي ﻣﺤﺮك
و ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎرﺑﺮد ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻓـﺮآوري ،ﭘـﺮدازش ،ﻋﻤـﻞ آوري،
ﺣﺮﻛﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﺣﺪاث ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 - 26-4ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻔﺎرﺷﻲ :
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻋﻤـﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ آن را آﻣﺎده ي اﺳﺘﻔﺎده ي ﺧﺎص ﻣﻲ ﺳﺎزد.
 - 27-4ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده :
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻﺗﻲﻛﻪ ﺑﺼﻮرت آﻣﺎده ﻗﺒﻼً ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ آﻣـﺎده ﻋﺮﺿـﻪ ﻳـﺎ ﺗﺤﻮﻳـﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻣﺎده  -5ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :
 -1-5ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ /ﻣﺰاﻳﺪه ) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر(
 -2-5ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1-2-5ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات
 -2-2-5ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
 -3-2-5ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر
٦
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

ﻣﺎده  -6ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ:
 -1-6ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﻛـﻪ داراي
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2-6اﺻﻞ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
 -3-6ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ داراي ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ
از ﺳﻮي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
 -4-6ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮاي اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘـﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﻌـﺎدل ﻫﺸـﺘﺎد
درﺻﺪ ارزش اﺳﻤﻲ آن
 -5-6ﮔﻮاﻫﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎر ﺑﺮگ ﻫـﺎي
ﭘﻴﻮﺳﺖ
 -6-6اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻲ ﻧﺎم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ) ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ (.
 -7-6ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر (
ﺗﺒﺼﺮه  -1ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )  (5-6اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻀـﻤﻴﻦ ،ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮﮔـﻪ ) ﻓـﺮم(
ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  -2در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻨﺪ )  ( 5-6و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﺷـﺨﺎص ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ) ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻧـﻮع )( 3-6 ) ،(1-6و )  ( 6-6ﻣـﺎده
) ((6ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -3اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨـﺪ )  ، ( 6-6ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮ اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ
ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺮﺑﻮط را در دﻓﺎﺗﺮ ﻣـﺎﻟﻲ ﺛﺒـﺖ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔـﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
ﺗﺒﺼﺮه  -4اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد .وﺳـﻮد اﻳـﻦ
اوراق ﺑﻪ ﺳﭙﺎرﻧﺪه آن ﺗﻌﻠﻖ دارد .
ﻣﺎده  -7در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت:
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ
و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
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زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -1-7ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪي از ﺑﺮآورد ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) - (1ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده و ﺳﻔﺎرﺷﻲ
ﻣﺒﻠﻎ

ﺗﺎ ) (10ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ) (10ﺗﺎ )  (25ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ) (25ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺑﺮآورد

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮﭼﻚ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮﭼﻚ

ﻛﻮﭼﻚ

10

درﺻﺪ

3

5

ﻧﻮع

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي )،(1-6

ﺗﻀﻤﻴﻦ

) (5-6) ،(3-6) ،(2-6و ) ( 7-6ﻣﺎده ) (6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-7ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات :

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ده درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻔﺎرﺷﻲ ) اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ(
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪي
از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ) (2و ) (3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) – (2ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده
ﻣﺒﻠﻎ

از ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

درﺻﺪ

10

ﻧﻮع

)،(3-6)،(2-6) ،(1-6

ﺗﻀﻤﻴﻦ )( 6-6 ) ،( 5-6 ) ،(4-6

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ )(20ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ) (20ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺘﻮﺳﻂ
10

5

)،(3-6)،(2-6) ،(1-6

)،(3-6)،(2-6) ،(1-6

)( 6-6 ) ،(5-6

)(6-6)، (5-6
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)،(5-6) ،(4-6)،(3-6
)(6-6
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (3ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻔﺎرﺷﻲ)ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت(

از ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺒﻠﻎ

زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

درﺻﺪ

5

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ) (20ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ) (20ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻧﻮع
ﺗﻀﻤﻴﻦ

)،(3-6)،(2-6) ،(1-6

5

2/5

2/5

)،(3-6) ،(2-6) ،(1-6

)،(3-6) ،(2-6) ،(1-6

)،(3-6) ،(2-6) ،(1-6

) ،(5-6و) ( 6-6

) (5-6و) ( 6-6

)(6-6) ،(5-6)،(4-6

)( 6-6 ) ،( 5-6 ) ،(4-6

ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺷﻮد .ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار در اﻣﻀﺎ و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  -1در ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻃﺒـﻖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ و ﺑﺎ اراﻳـﻪ ﺗﻀـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ )ﮔـﺎراﻧﺘﻲ( ﻻزم ﺻـﻮرت
ﭘﺬﻳﺮد ،اراﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺿﺮورت ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه  -2در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ،از ﻛـﺎﻻي ﻣـﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﻴﺪ
ﮔﺮدد.
 -3-7ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:

ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨـﺪﻫﺎي )( 6-6 ) ،(5-6) ،(3-6) ،(1-6
ﻣﺎده ) (6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه -ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺎﻻ و ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت آﻣـﺎده و ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت ﺳﻔﺎرﺷـﻲ ﺗـﺎ
ﺳﻘﻒ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%25ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )درﻣﻮارد ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ درﺻﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد( و ﻣﻴـﺰان و
ﺷﺮاﻳﻂ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع ﻛﺎر درج ﮔﺮدد.
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -4-7ﻧﮕﻬﺪاري و آزادﺳﺎزي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:

ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺮاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠـﻮب آن
ﻛﺎﻻﻫﺎ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻳﺎ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد ﻻزم اﺳـﺖ ،ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن آن
دوره زﻣـﺎﻧﻲ ) دوره ﺗﻀـﻤﻴﻦ ( ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه و آزاد ﻧﺸـﻮد ﻣﮕــﺮ آﻧﻜـﻪ در ﻗـﺮارداد ﻣﺮﺑـﻮط ،ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺖ
)ﮔﺎراﻧﺘﻲ( ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  -ﺗﺴﺮي اﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و اﻋﻼم آن در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -5-7ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر:

در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ اﺟـﺮاي ﻛـﺎر ﻣﻌـﺎدل ده درﺻـﺪ از ﻫـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﺴـﺮ و در
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺷـﻮد .آزادﺳـﺎزي ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات و ﺣﺴـﻦ اﺟـﺮاي ﻛـﺎر ،در اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮاردادي اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼــﺮه  -در ﺻــﻮرت درﺧﻮاﺳــﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜــﺎر ﻫﺸــﺘﺎد درﺻــﺪ ﻣﺒﻠــﻎ ﺳــﭙﺮده ﺣﺴــﻦ اﺟــﺮاي ﻛــﺎر در ازاي
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي ) (6-6) ،(3-6) ،(1-6ﻣﺎده ) (6ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده  -8در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري:
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺣﺪاث )اﻣﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( ،ﻧﺼـﺐ ،ﺳـﺎﺧﺖ ،ﺳـﺎﺧﺖ و ﻧﺼـﺐ ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ  ،ﺗﻌﻤﻴـﺮ،
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ،ﺗﻀـﻤﻴﻦ
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 -1-8ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪي از ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ( 4ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﺟﺮاي ﻛﺎر
درﺻﺪ
ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﺗﺎ ) (10ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮﭼﻚ
10

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ) (10ﺗﺎ ) (25
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻛﻮﭼﻚ
5

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ) (25ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻛﻮﭼﻚ
3

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي )  ( 5-6 ) ، ( 3-6 ) ، ( 2-6 ) ، ( 1-6و) (7-6ﻣﺎده )  ( 6اﺳﺖ .
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -2-8ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺣﺪاث ) اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ( ،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﻧﺼﺐ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ده درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪي از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )  ( 5و )  ( 6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ( 5ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺣﺪاث  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﻧﺼﺐ ،
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ
از ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ) ( 20
ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺎزاد ﺑﺮ )  ( 20ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
در ﺻﺪ

5

5

2,5

2,5

ﻧﻮع
ﺗﻀﻤﻴﻦ

)، ( 3-6) ، ( 2-6) ، ( 1-6
)(6-6 ) ،( 5-6 ) ، ( 4-6

)، (3-6)،( 2-6) ،( 1-6
)( 6-6) ، ( 5-6

)، ( 3-6) ،( 2-6) ،( 1-6
)( 6-6) ، ( 5-6

)،( 4-6)،( 3-6) ،( 2-6) ،( 1-6
)( 6-6) ، ( 5-6

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ( 6ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺗﻌﻤﻴﺮ  ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ،
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

زﻳﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ

از ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺎ )  ( 20ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺎزاد ﺑﺮ )  ( 20ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ

در ﺻﺪ

10

10

5

5

ﻧﻮع
ﺗﻀﻤﻴﻦ

)، ( 2-6) ، ( 1-6
)، ( 4-6) ، ( 3-6
) (6-6 ) ،( 5-6

)،( 3-6) ، ( 2-6) ، ( 1-6
)( 6-6) ،( 5-6

)،(5-6) ،( 3-6) ،( 2-6) ،( 1-6
)( 6-6

)،( 3-6) ، ( 2-6) ، ( 1-6
)(6-6) ، ( 5-6) ، ( 4-6

ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع ﻛﺎر
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮد  .ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار در اﻣﻀﺎ و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ اﺳﺖ.
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -3-8ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ :

ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺣﺪاث و ﺳﺎﺧﺖ از ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻖ آن ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻗﻴﺪ ﺷﻮد  .ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي )
 ( 6-6) ، ( 5-6) ، ( 3-6) ، (1-6ﻣﺎده )  ( 6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  – 1در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻀﺎﻳﻖ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري اﻣﻜﺎن ﺗﺎدﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻴﺰان
ﺣﺪاﻗﻞ  15درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  – 2اﻗﺴﺎط ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮاردادي درج ﺷﻮد .
 -4-8ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر :

در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﻧﺼﺐ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر
ﻣﻌﺎدل ده در ﺻﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  ،ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد در ﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر در ازاي ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ) ،( 1-6
) ، ( 6-6 ) ،(3-6ﻣﺎده )  ( 6ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺎده  -9اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور :
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎوردر ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ،ﻧﻈﺎرت ،اﻣﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎده)(12آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و اﻣﻮر ﻧﺮم اﻓﺰاري،
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-9ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:

ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ،ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ،ﻳﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﺗﻮﺳﻂ وي
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد .ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد
ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮد .ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ در اﻣﻀﺎ و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ اﺳﺖ.
 -2-9ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ،اﻣﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻣﻮر
ﻧﺮم اﻓﺰاري در ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ  ،ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دوره ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ )ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ( ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي )( 6-6) ، ( 5-6) ، ( 3-6) ، ( 1-6
ﻣﺎده )  ( 6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
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آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -3-9ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر:

ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻧﻘﺪي ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر در ازاي اراﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي )،(1-6
)  ،( 6-6) ،(3-6ﻣﺎده )  ( 6ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد )ﻣﺸﺎور( ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .آزاد
ﺳﺎزي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮاردادي اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) -(7ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﻣﻴﺰان

ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات

5درﺻﺪ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﻧﺮم
اﻓﺰاري

 15درﺻﺪ

ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

 10درﺻﺪ
 10درﺻﺪ

ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر

ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺎور ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﺎده ) (4ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه -در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
دوﻟﺘﻲ ،اراﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﻣﻀﺎي روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد
ﺷﺪه ،ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ درآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺎده  -10ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﻜﺎري )ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ( و ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ:
 -1-10ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﻜﺎري )ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻀـﺎﻣﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎء ،ﻳﻚ واﺣـﺪ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺿـﺒﻂ ﺿـﺮوري
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻞ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻀـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ارﺟـﺎع ﻛـﺎر و
ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮاردادي ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
-2-10در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ در ﻗﺎﻟـﺐ
ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺣﻤﻞ ،ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜـﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﻴﺴـﺖ و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑـﺮآوردي ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻀـﺎﻣﻴﻦ آن
ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻀـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻗـﺮارداد ﻃﺒـﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

١٣

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا :

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  /ﻣﺰاﻳﺪه (

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ -----------:

 -3-10در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎري ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻧﺼـﺐ ،اﻣـﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎري ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺳـﺎﺧﺖ و ﻧﺼـﺐ ،اﻣـﻮر
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ و اﺣﺪاث( ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ آن ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -4-10در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺎوره و ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺎﻻ ﻳـﺎ ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت اﺳـﺖ
ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ آن ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  -11ﻧﺤﻮه آزاد ﺳﺎزي و ﺿﺒﻂ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ:
 -1-11ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز ﻛﺎري آزاد ﺷﻮد.
 -2-11در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮﻧﺪه اول از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻋﺪم اراﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر وي ﺿﺒﻂ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻔﺮ دوم ﻳﺎ ﻋﺪم
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر وي ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -3-11ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻬﻼك آن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ درﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ،
آزاد ﺷﻮد.
 -4-11آزاد ﺳﺎزي و ﺿﺒﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
 -5-11در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﺒﻂ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد( و اﻗﺪام ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ ،وي
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻃﻲ اﺑﻼﻏﻴﻪ اي ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات و دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده  -12ﻣﺰاﻳﺪه:
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ
ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰاﻳﺪه ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -13اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ:
در ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرت ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻘﺮرات درج ﺷﺪه در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 /123402ت  50659ه -ﻣﻮرخ  1394/09/22اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ .
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در  13ﻣﺎده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در  13ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺒﻠﻲ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺎ اﺑﻼغ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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شماره فرم:

کاربرگ شماره : 3فرم ضمانت نامه

تاریخ:
بسمه تعالی
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
(کاربرگ شماره یک)
نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی /حقوقی .....................به نشانی ………….کد پستی .............................مایل است در
ارجاع کار/مناقصه/مزایده
نام ضامن

موضوع ارجاع کار

از نام متقاضی در مقابل نام کارفرما/ذینفع

شرکت نماید.

برابر مبلغ …………...............ریال /ارز تضمین تعهد می نماید چنانچه

نام کارفرما  /ذینفع به نام ضامن اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه
اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده
است،تا میزان  .........................................ریال /ارز هر مبلغی را که نام کارفرما/ذینفع مطالبه نماید ،به محض دریافت اولین تقاضای
کتبی واصله از سوی نام کارفرما/ذینفع بد ون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری
قانونی یا قضایی داشته باشد،در وجه یا حواله کرد نام کارفرما /ذینفع بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد معتبر می باشد.
این مدت بنا به درخواست کتبی نام کارفرما  /ذینفع برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه نام ضامن نتواند یا
نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نام ضامن را موفق به تمدید ننماید ،
نام ضامن

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد نام

کارفرما /ذینفع پرداخت کند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی نام کارفرما /ذینفع مطالبه نشود،ضمانتنامه در سررسید ،خود به خود باطل و از درجه
اعتبار ساقط است،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراالنتشار
میسر خواهد بود .در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

بسمه تعالی
فرم ضمانتنامه انجام تعهدات
نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی /حقوقی .....................به نشانی ...................کد پستی  ..........................به نام ضامن اطالع
داده است قصد انعقاد قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده را با
نام کارفرما/ذینفع دارد از نام متقاضی در مقابل نام کارفرما /ذینفع برای مبلغ ..............ریال /ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب
قرارداد یاد شده به عهده میگیرد.
تضمین و تعهد می نماید در صورتی که نام کارفرما/ذینفع کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به نام ضامن اطالع دهد که
نام متقاضی از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است  ،تا میزان .................ریال  /ارز ،هر مبلغی ر ا
که نام کارفرما/ذینفع مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضانامه کتبی واصله از سوی نام کارفرما/ذینفع با تایید وزیر یا باالترین مقام
کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله
کرد نام کارفرما/ذینفع بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز  ................است و بنا به درخواست کتبی واصله نام کارفرما/ذینفع قبل از پایان وقت
اداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این
ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن
متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد نام کارفرما /ذینفع پرداخت کند .
در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

بسمه تعالی
فرم تایید مطالبات به جای ضمانتنامه
نظر به اینکه

با شناسه حقیقی/حقوقی

نام متقاضی

.................................به نشانی............................کد پستی

 ................................می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه فرایند ارجاع کار  /انجام تعهدات
نام کارفرما /ذینفع

میباشد از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده نام متقاضی

نام متقاضی

موضوع

که نزد

کسر و منظور گردد

نام و نام خانوادگی ،مهر و امضاء /امضاهای اسناد تعهد آور

نام کارفرما /ذینفع
موضوع :
شماره و تاریخ سند مرتبط با موضوع مطالبات:
امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما:
امضاء و تایید مدیر امور مالی  /ذیحساب :
این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در امور مالی  /ذیحسابی و یک نسخه به متقاضی جهت درج در اسناد مناقصه گردد.

بسمه تعالی
فرم ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
نظر به اینکه

یا شناسه حقیقی /حقوقی

نام متقاضی

.......................................به

.................................به نشانی.....................کد پستی
نام ضامن

.....................................ریال /ارز از طرف

نام کارفرما/ذینفع به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد

که موضوع ارجاع کا ر آن در پایگاه اطالع رسانی مناقصات/معامالت درج شده به
پرداخت وجه مزبور به نام متقاضی

اطالع داده است که مقرر است مبلغ

 ،نام ضامن

نام ضامن

موضوع قرارداد

پرداخت شود از این رو پس از

متعهد است در صورتی که نام کارفرما  /ذینفع

کتبا و قبل از انقضای

سررسید این ضمانتنامه به نام ضامن اطالع دهد که نام متقاضی از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ،تا
مبلغ ...............

ریاال ارز ،هر مبلغی را که نام کارفرما /ذینفع

مطالبه کند،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

نام کارفرما  /ذینفع بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا هر اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،در وجه یا حواله
کرد

نام کارفرما/ذینفع بپردازد.مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز..................است و بنا به درخواست کتبی

کارفرما  /ذینفع

نام

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که

نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا نام متقاضی موجب تمدید آن را فراهم نسازد و
نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید

نام ضامن

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در

باال را در وجه یا حواله کرد نام کارفرما  /ذینفع پرداخت کند ،در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور برسد.

بسمه تعالی
ضمانتنامه پیش پرداخت
کاربرگ شماره سه

نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی /حقوقی ........به نشانی..................کد پستی ..................به نام ضامن اطالع داده است که
قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده را با نام کارفرما  /ذینفع منعقد
نموده است و قرار است مبلغ .............ریال  /ارز به عنوان پیش پرداخت به نام متقاضی پرداخت شود ن ام ضامن متعهد است در
صورتی که نام کارفرما /ذینفع کتبا به نام ضامن اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به نام متقاضی است
هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما  /ذینفع بدون
اینک ه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،در وجه یا حواله کرد نام کارفرما  /ذینفع
بپردازد.
اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز ..................است و بنا به درخواست کتبی نام کارفرما  /ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت
اداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این
ضمانتنامه راتمدید کند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد
است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد نام کارفرما  /ذینفع پرداخت کند.
مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی نام متقاضی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است.طبق نظر کتبی
نام کارفرما  /ذینفع که باید حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعالم نام ضامن به نام کارفرما  /ذینفع در مورد مبلغ پیش
پرداخت واریز شده واصل گردد،تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی نام کارفرما  /ذینفع ضمانتنامه معادل
مبلغی که نام متقاضی اعالم نموده است تقلیل داده خواهد یافت .
در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود ،این
ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است،اعم از اینکه اصل آن به با نک مسترد گردد یا نگردد.
در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

