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   كليه شركت هاي توزيع نيروي برق - 1
  شركت توانير -2
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  هاي توزيع نيروي برق آئين نامه تضمين معامالت شركت
  

  هدف : 1ماده
تحكيم تعهدات مناقصه گـران  در يكسان سازي و ايجاد وحدت رويه  ،آيين نامه اين تدوين از هدف

نيـروي   دراجراي آيين نامه معامالت شركتهاي توزيـع  قراردادي،داوطلبان وطرف هاي  يا( مزايده گران ) 
ارجـاع   نيز و ازطريق تبيين وتنظيم تضامين الزم براي معامالت با موضوع خريد انواع كاالها وخدماتبرق 
پژوهشـي   امـور  مـديريت طـرح،   ، جمله قراردادهاي خريد خدمات مشـاوره  و تشكيل آن معامالت از كار

طـرح وساخت(صـنعتي    سـاخت،  پيمانكـاري درزمينـه هـاي احـداث و     امـور  ، افزاريامورنرم  وتحقيقاتي،
خـدمات   تعمير،نگهـداري وبهـره بـرداري،   ، ياغيرصنعتي)،نصب،ساخت ونصب،ترابري وانواع پيمانكاري 

لوازم،مصالح،موادوديگرانواع  ،امورحمل ونقل،اجاره واستجاره ونيزخريدماشين آالت،تجهيزات پشتيباني،
  .باشد مي ازآنها مورد چند يا تركيبي ازدو همچنين مواردمشابه آنها،به تنهايي يا به صورت و كاال

  

دامنه كاربرد : 2ماده  
تضامين موردنياز،تابع ضـوابط   اخذ در ارجاع كار معامالت و شركتهاي توزيع نيروي برق براي انجام تمام 

  مندرج دراين آئين نامه هستند.
  تبصره : در قراردادهاي بيمه ، اخذ تضمين از بيمه گر موضوعيت ندارد 

 
مسئوليت ها و نظارت : 3ماده  

 باشد.   به عهده مديران عامل شركتهاي توزيع مي آيين نامهحسن اجراي اين نظارت بر  -3-1

هاي توزيع نظارت  معاونت مالي و پشتيباني شركتمسئوليت اجراي اين آيين نامه بر عهده  - 2- 3
  .باشد مي

 
  اصطالحات زيردرمعاني مشروح مربوط به كارمي روند: : 4ماده

  :تضمين -4-1   
فرعي يا مضـاعف بـه منظـور پايبنـدي بـه يـك تعهداصـلي         به عهده گرفتن تعهد يا وجه نقد سپردن مال يا

  وشروط مربوط به آن.
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  :ضمانت نامه - 4-2
 شـخص ثالثي(ضامن)براسـاس درخواسـت متعهد(مضـمون عنـه)وبا     سندي براي توثيق تعهـدات متعهدكـه   

بابت موضوع خاصـي كـه    شرايط معين مبلغ معيني را يا سررسيد كه تا كند مي رعايت ضوابط مربوط تعهد
 او كـرد بـه حوالـه    مربوط به تعهداصـلي متعهد(مضـمون عنه)اسـت بـه ذي نفـع تعهداصلي(مضـمون لـه)يا       

  بپردازد.
  :سپردن تضمين -4-3

مين وتسـليم تضـمين بـه مضـمون لـه بـه نحـوي كـه تضـمين          أاصلي براي تـ  انجام مجموعه اقدامات متعهد
هر زمان  دسترس ذينفع تعهد(مضمون له) قرارگيرد و وي بتواند بارعايت تمام مقررات وضوابط مربوط در

  .ندازضامن دريافت ك را مبلغ ضمانت نامه كه طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن راضبط يا

  سازي تضمين: آزاد -4-4
) بـه منظورآنكـه تضـمين    شـركت توزيـع  انجام كليه اقدامات دراختيارمضمون له(دستگاه مناقصه گـزار يـا   

بـه تعهـدات    متعهـد  ومضمون عنه(مناقصه گر يـا طـرف قـرارداد    ياضمانت نامه ازدسترس وي خارج گردد
شـامل اقـدامات خـارج ازاختيارمضـمون لـه       رداند.اين اقداماتگبر قادرباشد،تضمين را به خود قراردادي)
  نمي باشد.

  : شركت توزيع   -4-5
گردنـد و در ايـن آيـين نامـه منبعـد       كه بعنوان كارفرما  محسوب مـي  كليه شركت هاي  توزيع نيروي برق

  شوند . شركت توزيع ناميده مي
  :اشخاص  -4-6
شركت  درمعامله ويا طرف قراردادارجاع كار،داوطلب شركت  حقوقي كه درفرآيند هرشخص حقيقي يا 

  باشد. داراي شرايط الزم توزيع  قرارمي گيرد و
  :كار ارجاع فرآيند  -4-7

تـرك  ،مناقصـه، مزايـده    از طريـق اشـخاص   هـاي توزيـع بـا    شـركت  در معامالتمجموعه اقدامات قانوني 
   .عدم الزام و تشريفات 
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  :مناقصه / مزايده تضمين شركت در - 4-8
شـركت  مي سپارند تا  شركت توزيعبه نفع  حداقلي از توان خود، و اشخاص براي اثبات قصدتضميني كه 

  شركت دهد. ارجاع كار آنان را درمراحل بعدي فرآيند توزيع
   :مين انجام تعهداتتض - 4-9

انتخاب شدن براي معامله به منظوراثبات پايبندي بـه   و ارجاع كار تضميني است كه اشخاص پس ازفرآيند
 بسپارند. شركت توزيعبه  قرارداد قبل ازانعقاد بايد انجام تعهدات خود

  :ين پيش پرداختتضم -4-10
بـه   ارجـاع كـار،   قبال دريافت پيش پرداخت براساس اسـناد  در رارداد،ق انعقاد تضميني كه اشخاص پس از

  مي سپارند. شركت توزيع
   سپرده حسن اجراي كار: - 4-11

حسن اجراي كار از هر پرداخت شركت توزيع به طـرف قـرارداد، كسـر و در    مبلغ نقدي كه بابت تضمين 
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.
  : تضمين حسن اجراي كار  -4-12

  كه اشخاص در قبال آزاد سازي سپرده حسن اجراي كار به شركت توزيع مي سپارند. تعهدي
  :  كاال -4-13

محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليدش قابـل تفكيـك اسـت و مالكيـت آن مـي توانـد از يـك        
  شخص به شخص ديگري منتقل شود.

    خدمت:  - 4-14 

يا ايجاد آن قابـل تفكيـك نباشـد ، شـامل انـواع تغييـرات       محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليد  
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 ،  

  هره برداري مي شود .ترابري ، تعمير ، نگهداري يا ب
  :مين كاالأت  -4-15
تحويل انواع كاال ( كه ممكن است تأمين كننده كاال توليد كننده يا فقط فروشنده آن باشد) با مشخصات  

  و نيز در مكان ، زمان و شرايط مقرر به مشتري كاال تحويل مي دهد.
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   توليد: -4-16
دهنـده خـاص ، بـه ايجـاد كـاال بيانجامـد  ، توليـد        مجموعه فعاليت هايي كه مستقل از درخواست سفارش 

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.

    :پيمانكاري - 4-17
كـار مشـخص و بـه صـورت     هر نوع خدمت كه بر اساس فعاليت مشـخص و قيمـت كـل يـا قيمـت واحـد       

حجمي قابل واگذاري به اشخاص باشد از قبيل  پيمانكاري احـداث ،  سـاخت ،  ترابـري ،  امـور اداري و     
  تايپ ، تنظيف ، طبخ غذا و غيره

   ساخت: - 4-18
خدماتي كه به ايجاد كااليي اعـم از سـازه هـاي پـيش سـاخته ، تاسيسـات قابـل حمـل يـا ماشـين آالت و           

رش شـركت توزيـع و بـراي اسـتفاده درمحلـي ديگـر ( محلـي غيـر از محـل سـاخت)           تجهيزات طبق سـفا 
  بيانجامد. معموالً تهيه مواد و مصالح مورد نياز ساخت با سازنده است .

خطـوط توزيـع   خدماتي كه به ايجاد سازه ساختمان، تاسيسات يا مستحدثاتي از قبيـل   احداث:  - 4-19
نيروي برق شامل فشار ضعيف و متوسط زميني و هوايي ، پستهاي زميني و هوايي ، شـبكه روشـنايي معـابر    

بيانجامد. خدمات احـداث ممكـن اسـت همـراه بـا تعهـد تهيـه مـواد و          شركت توزيعمربوط به  كارگاهدر 
 مصالح مورد نياز براي احداث بوده يا نباشد.  

  : نصب - 4-20
ظور برپاكردن ، جاي دادن يا پيوند دادن هر سامانه يا بخش كاركردي مسـتقل آن، در بخـش   خدمتي به من
  بخش هاي ديگر به نحوي كه امكان بهره برداري مناسب آن فراهم گردد. با هايي ديگر يا

  :  امور ساختماني - 4-21
  غيرهانواع اقدامات الزم براي احداث پروژه هايي از قبيل انواع ساختمان، ابنيه، و 

  : بهره برداري  - 4-22
خدمت مستمري كه جهت استفاده اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر بـا  

و بر اسـاس دسـتور العمـل هـا و راهنمـايي هـاي فنـي         مدونكيفيت و كميت مقرر كه بايد بر مبناي برنامه 
  مناسب صورت پذيرد.  
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  : نگهداري  - 4-23 
شامل مجموعه فعاليت هايي كه به طور مشخص و معموال برنامه ريزي شده و با هـدف جلـوگيري   خدمتي 

و شـبكه هـاي توزيـع نيـروي       تأسيسات ،تجهيزات  ،از خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانه ها، ماشين آالت
  يابد. نان و در دسترس بودن آنها افزايش انجام مي گيرد تا با اين كار قابليت اطمي برق

  تعميرات:  - 4-24
، آالت ، تجهيـزات  خدمتي شامل مجموعه اي از فعاليت ها كـه بـر روي مسـتحدثات ، سـامانه هـا، ماشـين       

يا وسيله اي كه دچار افت كارآيي يا از كار افتادگي شـده اسـت   و شبكه هاي توزيع نيروي برق تأسيسات 
انجـام وظيفـه اي كـه بـه آن محـول شـده       شود تا به حالت قابل بهـره بـرداري بـاز گـردد و بـراي       ميانجام 

   است،دوباره آماده شوند.
  ماشين آالت : - 4-25
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،            
  خت ، توليد، احداث يا نصب به يكديگر متصل شده اند.حركت، سا

  :ماشين آالت سفارشي  - 4-26 
براي كـاربرد خاصـي مـي سـازد يـا از طريـق اعمـال         شركت توزيعماشين آالتي كه سازنده طبق سفارش  

 خاص مي سازد. استفاده ي آن را آماده ي شركت توزيعتغييراتي طبق سفارش 

  :ماشين آالت آماده  - 4-27
       كه بصورت آماده قبالً توليـد شـده و بـراي اسـتفاده هـاي عمـومي آمـاده عرضـه يـا تحويـل            ماشين آالتي 

  مي شود . 
  

    :  كاركرد تضامين به شرح زير است -5ماده 
 )فرآيند ارجاع كارمناقصه/ مزايده  ( تضمين شركت در   -5-1

   :تضمين قراردادها كه شامل موارد زير است -5-2
 تضمين انجام تعهدات -5-2-1

 تضمين پيش پرداخت -2- 5-2

  تضمين حسن اجراي كار -5-2-3
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  :ها ضمانت نامه -6ماده 
ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غير بـانكي كـه داراي     -6-1

  مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
   واريز وجه نقد به حساب بانكي مجاز اعالم شده توسط شركت توزيع نيروي برقاصل فيش   -6-2
ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامـه   -6-3

  از سوي بيمه مركزي ايران
هشـتاد  معـادل   حقيقـي و حقـوقي  سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشـخاص   -6-4

   درصد ارزش اسمي آن
شده از سوي  امور مالي شركت توزيع  مطابق كار برگ هـاي  گواهي خالص مطالبات قطعي تاييد  -6-5

  پيوست 
اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد ( موضوع   -6-6

  قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ).
  چك تضمين شده بانكي براي تضمين شركت در مناقصه ( فرايند ارجاع كار )  -6-7

) اين ماده بـه عنـوان تضـمين، الزم اسـت برگـه ( فـرم)       5-6براي پذيرش گواهي موضوع بند (  -1تبصره 
  نگهداري و در حساب ها اعمال گردد.  شركت  توزيعتأييديه طبق نمونه پيوست  تكميل و در امور مالي 

اشـخاص بايـد بـه جـاي      ) و نياز به دريافـت مطالبـات    5-6در صورت استفاده از تضمين بند (   -2تبصره 
) مـاده   6-6)و (  3-6)، ( 1-6نـوع ( يـك يـا تركيبـي از تضـمين      (، تضمين قابل قبول  تضمين مورد بحث

  بسپارند. شركت توزيعبه  ))6(
 شـركت توزيـع  بايـد بـه مـدير امـور مـالي      ) ،  6-6موضوع بنـد (  اوراق مشاركت مورد تضمين  -3تبصره 
حسب مورد عمليات حسابداري مربوط را در دفاتر مـالي ثبـت و مسـئوليت حفـظ و      تحويل شود وذيربط 

  نگهداري اوراق مذكور را بر عهده دارد . 
وسـود ايـن   اوراق مشاركت مورد وثيقه بايد به مبلغ اسمي آن ها به عنوان تضمين پذيرفته شـود.   -4تبصره 

  اق به سپارنده آن تعلق دارد .اور
  

  :در معامالت خريد انواع كاال و ماشين آالت -7ماده 
تعهدات ، تضمين پيش پرداخـت  و حسب مورد تضمين انجام  مناقصهتضمين ها شامل تضمين شركت در  

  به شرح زير تعيين مي شود: و تضمين حسن انجام كار است كه مبلغ آنها
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٨  

    تضمين شركت در مناقصه :  -7-1
  ) تعيين مي شود:1مبلغ تضمين بر حسب درصدي از برآورد خريد به شرح جدول شماره ( 

  
  

  و سفارشيخريد كاال و ماشين آالت آماده مناقصه مبلغ تضمين شركت در - )1جدول شماره (
مبلغ 
 برآورد

) برابر سقف 10تا (
معامالت كوچك

) برابر سقف 25) تا ( 10مازاد بر (
معامالت كوچك

) برابر سقف معامالت 25مازاد بر (
 كوچك 

 3 5 10درصد
 نوع

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

) مي باشد.6ماده ( ) 7-6) و (6-5)، (6-3( )،6-2(
  
  تضمين انجام تعهدات : -7-2
و در  معامله مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خريد كاال و ماشين آالت آماده ده درصد مبلغ 

مي پذيرند)  شخاصي كه تعهد ساخت و فروش راا كه  موضوع آن خريد ماشين آالت سفارشي ( معامالتي
برحسب درصدي تضمين معتبر براي انجام تعهدات  است به ميزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله مي باشد

  . ) مي باشد3) و (2از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (
 مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خريد كاال و ماشين آالت آماده –) 2جدول شماره (

مبلغ 
 معامله

زير سقف معامالت 
 متوسط

از سقف معامالت 
)برابر 20تا (متوسط 

متوسط سقف معامالت  
معامالت متوسط ) برابر سقف20مازاد بر (  

 5 5 10 10 درصد

نوع 
تضمين

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

)6-1) ،(6-2)،(6-3 ،(
)6-5،(  )6-6 (  

)6-1) ،(6-2)،(6-3 ،(
)6-5، ()6-6(  

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

)6-6(  

 



مرجع تصويب كننده :
تاريخ تصويب :

تاريخ شروع اجرا :
-----------تاريخ تجديد نظر :

 آيين نامه تضمين معامالت موضوع 
 آيين نامه معامالت

توزيع نيروي برق توليد و شركتهاي        

زير مجموعه مادر تخصصي توانير        

   ( مناقصه / مزايده ) آئين نامه تضمين معامالت

 

٩  

آالت) خريد ماشين آالت سفارشي(ساخت ماشين) مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت 3جدول شماره(  

 مبلغ
 معامله

زير سقف معامالت 
 متوسط

از سقف معامالت 
) برابر 20تا (متوسط 

سقف معامالت 
 متوسط

) برابر سقف معامالت متوسط20مازاد بر (  

5/2 5 5 درصد  5/2  

نوع 
 تضمين

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

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

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

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

 
گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح  مهلت هاي مناقصه

 شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است. 
طبـق   شـركت توزيـع  در خريد كاال و ماشين آالت آماده، چنانچه تحويل كل موضوع معامله به  -1تبصره 

مشخصات فني به صورت يكجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايـه تضـامين كيفيـت (گـارانتي) الزم صـورت      
  پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد.

كـاالي مـورد    ، ازدر معامالت خريد كاال و ماشين آالت آماده به ميزان تضمين انجـام تعهـدات   -2تبصره 
قيد  مناقصهشود. عدم پذيرش اين موضوع بايد در اسناد مي م تعهدات دريافت معامله به عنوان تضمين انجا

  گردد.
  تضمين معتبر براي پيش پرداخت: -7-3
)  6-6( )، 5-6)، (3-6)، (1-6معادل مبلغ پيش پرداخت كه شامل ضـمانت نامـه هـاي موضـوع بنـدهاي (      

  ) مي باشد.6ماده (
سفارشـي تـا   آمـاده و ماشـين آالت    كـاال و ماشـين آالت  در معـامالت خريـد   مبلغ پيش پرداخت  -تبصره
%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (درموارد خـاص بـه تشـخيص و مسـئوليت     25بيست و پنج درصد ( سقف

درصد ياد شده قابل افـزايش خواهـد بـود) و ميـزان و      شركت توزيع مدير عامل و به تصويب هيئت مديره
  درج گردد.كار ارجاع شرايط آن نيز بايد در اسناد 
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١٠  

  نگهداري و آزادسازي تضمين انجام تعهدات: -7-4
تضمين انجام تعهدات در معامله ماشين آالت، تجهيزات و انواع كاالهايي كه احراز عملكرد مطلـوب آن   

كاالها در دوره زماني مشخص شده در هنگام ارجاع كار يا انعقـاد قـرارداد الزم اسـت، بايـد تـا پايـان آن       
( دوره تضـمين ) بـاقي مانـده و آزاد نشـود مگــر آنكـه در قـرارداد مربـوط، تضـمين كيفيــت         دوره زمـاني  

  (گارانتي) مناسبي جايگزين آن شود.
مي  مناقصهو اعالم آن در اسناد  شركت توزيعتسري اين تضمين به كاالهاي مصرفي به تشخيص  -تبصره 

  باشد.
   سپرده حسن اجراي كار: -7-5

 دربابت حسن اجـراي كـار معـادل ده درصـد از هـر پرداخـت كسـر و        در معامالت ماشين آالت سفارشي 
در اينگونـه  شـود. آزادسـازي تضـمين انجـام تعهـدات و حسـن اجـراي كـار،          مي نگهداريحساب سپرده 

  تابع شرايط قراردادي است.معامالت 
ــار   -تبصــره  ــت پيمانك ــتاددر صــورت درخواس ــار در ازاي     هش ــراي ك ــن اج ــپرده حس ــغ س ــد مبل درص
  شود.  ) به پيمانكار بازگردانده مي6ماده ( )6-6)، (3-6)، (1-6ي موضوع بندهاي (ها نامه ضمانت

  :در فرايند ارجاع كار و معامالت خدمات پيمانكاري -8ماده 
 ،از جمله پيمانكاري احداث (امور سـاختماني)، نصـب، سـاخت، سـاخت و نصـب، حمـل و نقـل ، تعميـر         

، تضـمين  مناقصـه بهره برداري و انواع خدمات پشتيباني، تضمين ها شامل تضـمين شـركت در    و نگهداري
  شود:انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي 

   تضمين شركت در مناقصه : -8-1
  ) تعيين مي شود:4مبلغ تضمين بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول شماره (

 
پيمانكاريمناقصه ) مبلغ تضمين شركت در  4جدول شماره (   

برآورد هزينه 
  اجراي كار

) برابر سقف 10تا (
 معامالت كوچك

) 25) تا ( 10مازاد بر (
سقف معامالت  برابر

كوچك

) برابر سقف معامالت 25مازاد بر (
  كوچك 

  3  5  10  درصد

به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي  مناقصهتضمين معتبر شركت  در   نوع تضمين
  ) است . 6ماده (  )7-6() و 5- 6، ( )  3-6) ، (  2- 6) ، (  1-6موضوع بند هاي ( 
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١١  

   تضمين انجام تعهدات: -8-2
تضمين انجام تعهدات در معامالتي كه موضوع آن پيمانكاري احداث ( انجام امور ساختماني ) ، مبلغ 

با موضوع پيمانكاري  ي حمل و نقل ، نصب ، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و در معامالت
بهره برداري ،  خدمات پشتيباني ، حمل و نقل و ساير معامالتي كه در آئين نامه  ونگهداري ، تعمير 

تصريح نشده است ده درصد مبلغ معامله مي باشد . تضمين معتبر براي انجام تعهدات در اين معامله 
  ) مي باشد : 6) و (  5بر حسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره ( 

تضمين انجام تعهدات در معامالت پيمانكاري احداث ، حمل و نقل ، نصب ،  ) مبلغ 5جدول شماره ( 
  ساخت يا ساخت و نصب

مبلغ 
 زير سقف معامالت متوسط  معامله

از سقف معامالت 
)  20تا ( متوسط 

برابر سقف معامالت 
  متوسط

  ) برابر سقف معامالت  متوسط 20مازاد بر ( 

  2,5  2,5  5  5  در صد
نوع 
  تضمين

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

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

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

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

  
بهره برداري ، ) مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت پيمانكاري تعمير ، نگهداري و  6جدول شماره ( 

  خدمات پشتيباني ، حمل و نقل و ساير

مبلغ 
  معامله

زير سقف 
 معامالت متوسط 

از سقف معامالت متوسط 
) برابر سقف  20تا ( 

  معامالت متوسط
  ) برابر سقف معامالت  متوسط 20مازاد بر ( 

  5  5  10  10  در صد

نوع 
  تضمين

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

 )6-5  )  ،(6-6(  

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

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

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

دات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار هگر براي ارايه تضمين انجام تع مهلت هاي مناقصه
  است.ا در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهاد هتصريح شود . مهلت مناقصه گزار 
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١٢  

  تضمين پيش پرداخت : -8-3
تا بيست و پنج درصد  پانزدهاز در قرارداد هاي پيمانكاري احداث و ساخت ميزان پيش پرداخت  

 شركت توزيعاز سوي  قراردادو  مناقصهدر اسناد  بايداست كه مقدار دقيق آن  اوليه معاملهدرصد مبلغ 
هاي ( پيش بيني و قيد شود . تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانتنامه هاي موضوع بند 

  ) مي باشد . 6)  ماده (  6-6) ، ( 5- 6) ، ( 6-3) ، (1- 6
در مواردي كه بدليل مضايق و محدوديتهاي اعتباري امكان  تاديه  پيش پرداخت بميزان   – 1تبصره 
  درصد نباشد ، ميزان آن به تشخيص مدير عامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد . 15حداقل 
اقساط پيش پرداخت و چگونگي باز پرداخت در قراردادهاي پيمانكاري بايد با توجه به  – 2تبصره 

  كار در اسناد مناقصه و شرايط قراردادي درج شود . انجامامه زمانبندي برن
  سپرده حسن اجراي كار : -8-4
بابت تضمين حسن اجراي كار در معامالت پيمانكاري ، حمل و نقل ، نصب ، ساخت يا ساخت و نصب  

شود . اي پيش پرداخت  ، كسر و به حساب سپرده واريز مي نمعادل ده در صد از هر پرداخت به استث
  )،  1- 6تا هشتاد در صد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانتنامه هاي موضوع بند هاي ( 

  ) قابل استرداد ميباشد  6) ، ماده (  6-6)، ( 6-3(
   

  انتخاب مشاور : -9ماده 
مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، نظارت، امور تحقيقاتي و  در كارهايي همچونبراي انتخاب مشاور

 ،نرم افزاري  و امور هاي توزيع نامه معامالت شركت آيين)12ماده( دستورالعملموضوع  غيره پژوهشي و
  باشند: موارد زير ميتضمين ها شامل 

  تضمين انجام تعهدات:  -1- 9
      تضمين انجام تعهدات، بعد از ابالغ انتخاب مشاور، يا آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به ميزان 

وي پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعيين شده در اسناد درخواست پيشنهاد، توسط 
امضاي قرارداد هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و  تحويل گردد. مهلت شركت توزيعبه 

بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت شركت توزيع در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت 
  اعتبار پيشنهاد ها است.

  تضمين پيش پرداخت:  -2- 9
مبلغ پيش پرداخت در كارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور  

صورت پيش بيني در اسناد انتخاب مشاور  معادل پانزده درصد ، براي خدمات مربوط به نرم افزاري در 
تضمين دوره ساخت و تحويل (نظارت عاليه و كارگاهي) معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد مي باشد ، 

  ) 6-6) ، ( 5- 6) ، ( 3-6) ، ( 1-6معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانتنامه هاي موضوع بند هاي (
   ) مي باشد . 6ماده ( 



مرجع تصويب كننده :
تاريخ تصويب :

تاريخ شروع اجرا :
-----------تاريخ تجديد نظر :

 آيين نامه تضمين معامالت موضوع 
 آيين نامه معامالت

توزيع نيروي برق توليد و شركتهاي        

زير مجموعه مادر تخصصي توانير        

   ( مناقصه / مزايده ) آئين نامه تضمين معامالت

 

١٣  

  سپرده حسن اجراي كار: -3- 9
بابت حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت كسر و به حساب سپرده واريز مي شود. مبالغ  

    )،1-6موضوع بند هاي (نقدي سپرده حسن اجراي كار در ازاي ارايه ضمانت نامه هاي موضوع ماده 
طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده مي شود. آزاد  ) قابل استرداد ميباشد  به 6)، ماده (  6-6)، (6-3( 

  سازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار، تابع شرايط قراردادي است.
  مبلغ تضمين خريد خدمات مشاوره - )7جدول شماره (

  ميزان  موضوع تضمين
  درصد5  تضمين انجام تعهدات

   
  تضمين پيش پرداخت

طراحي،پژوهشي، نرم مطالعاتي، 
  افزاري

  درصد 15

  درصد 10  نظارت عالي و كارگاهي
  درصد 10  سپرده حسن اجراي كار

  ) باشد.4ماده (مورد اشاره در تضامين قابل قبول مشاور مي تواند يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي 
در قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي شركت  با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و آموزشي  - تبصره

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 

كت توزيع موظف است مطابق با ماده متناظر درآيين نامه تضمين در معامالت دولتي از شده، شر
  طريق شركت توانير اقدام نمايد .

  تضامين گروه همكاري (مشاركت مدني) و كارهاي تركيبي: -10ماده 
تضامين گروه همكاري (مشاركت مدني) بايد به عهده راهبر گروه يا به صورت تجميع تضـامين   -10-1

، يك واحـد محسـوب   ءبه صورت تضامني باشد و در كليه اقدامات بعدي مجموعه تضامين شركا ءشركا
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       

  ايط قراردادي لحاظ گردد.شر
در معامالتي كه موضوع آن تركيبي از تامين مصالح، تجهيزات، كاال و خدمات مـرتبط در قالـب   -10-2

قرارداد خريد مشتمل بر يك يا چند مورد توليد يا عرضه، حمل، نصب و پشتيباني باشد به شرط آنكـه  
بـرآوردي باشـد، تضـامين آن     مجموع خدمات نصب و پشتيباني كمتـر از بيسـت و پـنج درصـد مبلـغ     

تضـامين هـر بخـش قـرارداد طبـق      غير اين صورت، مشمول ضوابط تضامين خريد كاال خواهد بود. در 
  بود    خواهدضوابط بخش مربوط به خود 



مرجع تصويب كننده :
تاريخ تصويب :

تاريخ شروع اجرا :
-----------تاريخ تجديد نظر :

 آيين نامه تضمين معامالت موضوع 
 آيين نامه معامالت

توزيع نيروي برق توليد و شركتهاي        

زير مجموعه مادر تخصصي توانير        

   ( مناقصه / مزايده ) آئين نامه تضمين معامالت

 

١٤  

در معامالتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و پيمانكاري است (مانند امور پيمانكاري  -10-3
طرح و ساخت، امور پيمانكـاري طراحـي و نصـب، امـور پيمانكـاري طراحـي و سـاخت و نصـب، امـور          

  پيمانكاري طراحي و تامين كاال و احداث) تضامين آن مشمول ضوابط تضامين پيمانكاري خواهد بود. 
در معامالتي كه موضوع آن تركيبي از خـدمات مشـاوره و خريـد كـاال يـا ماشـين آالت اسـت         -10-4

  تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريد كاال است.
  نحوه آزاد سازي و ضبط تضمين ها: -11ماده 

پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ساير شركت كنندگان  -1- 11
  حداكثر ظرف هفت روز كاري آزاد شود.بايد 

در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم ارايه تضمين انجام تعهدات، تضمين شركت  -2- 11
در فرآيند ارجاع كار وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم يا عدم 

  فرآيند ارجاع كار وي نيز ضبط و فرايند ارجاع كار تجديد مي شود.تضمين شركت در انعقاد قرارداد، 
تضمين پيش پرداخت به تناسب استهالك آن مي بايست توسط شركت توزيع درهر پرداخت ،  -3- 11

  آزاد شود.
  آزاد سازي و ضبط تضامين در ساير موارد طبق مفاد قرارداد است. -4- 11
ابق قرارداد) و اقدام شركت توزيع براي ضبط، وي در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين (مط -5- 11

  موظف است اين موضوع را طي ابالغيه اي با ذكر مستندات و داليل به طرف قرارداد اعالم نمايد.
  :مزايده -12ماده 

ضوابط مندرج در اين آيين نامه براي اخذ تضامين شركت در مناقصه  و انجام تعهدات معامالت خريد  
تعيين شده و ساير تضامين به تشخيص شركت توزيع حسب مورد، در صورتي كه با كاال و خدمات 

  عمل مزايده منطبق باشد بايد در مزايده ها رعايت گردد.
  

  اعتبارات عمراني:  -13ماده 
شركتهاي تامين اعتبار مي شوند تملك دارايي هاي سرمايه اي پروژه هايي كه از محل اعتبارت  در 

به شماره آيين نامه تضمين معامالت دولتي بايست از مقررات درج شده در نيروي برق مي  توزيع
  استفاده نمايد . 22/09/1394مورخ  -ه 50659/ ت 123402

  
آيين نامه ها  بوده و كليهالزم االجرا ابالغ از تاريخ صفحه  13و مجموعاً در ماده  13اين آيين نامه در 

  لغو مي شوند.با ابالغ اين آيين نامه  هاي توزيع نيروي برق در شركتو ضوابط قبلي 
  
  



 شماره فرم:                     :فرم ضمانت نامه  3کاربرگ شماره 

 تاریخ:                                                                      

 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 

 )کاربرگ شماره یک(

ل است در یکد پستی .............................ما.………… ......به نشانی............با شناسه حقیقی /حقوقی ...  متقاضی نام نظر به اینکه 

 شرکت نماید.                   کار ارجاع موضوع                           ارجاع کار/مناقصه/مزایده 

نماید چنانچه    تضمین تعهد می/ارز ریال ...............…………برابر مبلغ      کارفرما/ذینفع نامدر مقابل       متقاضی نام از     ضامن نام  

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه    ضامن نام  به   ذینفع / کارفرما نام

یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده  پیمان مربوط لیه از امضایاطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده و مشارا

مطالبه نماید ،به محض دریافت اولین تقاضای    کارفرما/ذینفع نام   را که................................... ریال /ارز هر مبلغی است،تا میزان ......

ون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری بد  کارفرما/ذینفع نامکتبی واصله از سوی   

 بپردازد.  /ذینفع کارفرما نامقانونی یا قضایی داشته باشد،در وجه یا حواله کرد   

 معتبر می باشد.  پیشنهاد تحویل تاریخ آخرین تا ماه سهمدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز   

نتواند یا   ضامن نامبرای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه    ذینفع / کارفرما ناماین مدت بنا به درخواست کتبی        

را موفق به تمدید ننماید ،    ضامن نامم نسازد و موجب این تمدید را فراه  متقاضی نامو یا  نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند 

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

 پرداخت کند.  /ذینفع کارفرما

مطالبه نشود،ضمانتنامه در سررسید ،خود به خود باطل و از درجه   ذینفع کارفرما/ نامچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی   

 نگردد.گردد یا مسترد اعتبار ساقط است،اعم از اینکه مسترد 

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 

 د بود .در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.میسر خواه

 

 



 بسمه تعالی 

 فرم ضمانتنامه انجام تعهدات 

اطالع     ضامن نامبا شناسه حقیقی /حقوقی .....................به نشانی ...................کد پستی .......................... به   متقاضی نامنظر به اینکه 

  با  را  درج شده  معامالت  که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات /   قرارداد موضوعداده است قصد انعقاد قرارداد   

برای مبلغ ..............ریال /ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب  /ذینفع کارفرما نامدر مقابل  متقاضی نام دارد از  کارفرما/ذینفع نام

 قرارداد یاد شده به عهده میگیرد.

اطالع دهد که  ضامن ناممه به این ضمانتنا کتبا و قبل از انقضای سررسید    کارفرما/ذینفع نامتضمین و تعهد می نماید در صورتی که   

تا میزان .................ریال / ارز ،هر مبلغی ر ا  از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد  یاد شده  تخلف  ورزیده است ، متقاضی نام

با تایید وزیر یا باالترین مقام  فعکارفرما/ذین ناممطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضانامه کتبی واصله از سوی   کارفرما/ذینفع نامکه 

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 

 بپردازد.  کارفرما/ذینفع نامکرد  

قبل از پایان وقت  کارفرما/ذینفعو بنا به درخواست کتبی واصله  نام مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز ................ است 

این مدت نتواند یا نخواهد  ضامن ناماداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که 

   ضامن نامرا حاضر به تمدید نماید    ضامن نامموجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند   متقاضی نامضمانتنامه را تمدید کند و یا   

 پرداخت کند . /ذینفع کارفرما ناممتعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد  

 دیریت و برنامه ریزی کشور برسد.در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان م

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 فرم تایید مطالبات به جای ضمانتنامه 

با شناسه حقیقی/حقوقی   .................................به نشانی............................کد پستی       متقاضی امن     نظر به اینکه  

     که نزد        وضوعم      فرایند ارجاع کار / انجام تعهدات ی پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه ................................ م

 کسر و منظور گردد      متقاضی امنمطالبات تایید شده و پرداخت نشده  میباشد از      /ذینفع کارفرما امن

  

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

    /ذینفع اکارفرم نام

 :                           موضوع

 مرتبط با موضوع مطالبات:سند شماره و تاریخ 

 امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما:

 :مدیر امور مالی / ذیحساب امضاء و تایید 

 گردد.مناقصه  اسناد  به متقاضی جهت درج در  ذیحسابی و یک نسخه  امور مالی / در دو نسخه تهیه شده یک نسخه دراین کاربرگ 

 

 

 

  



 

 بسمه تعالی 

 رداد کسور حسن انجام کار تفرم ضمانتنامه اس

پستی  ..........کد..شانی.............به ن........یا شناسه حقیقی /حقوقی  .....................     متقاضی امن  نظر به اینکه   

اطالع داده است که مقرر است مبلغ      ضامن امن                                                   ...............به........................

             قرارداد وضوعم          به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد      کارفرما/ذینفع امن  ..............ریال /ارز  از طرف   .......................

پرداخت شود از این رو پس از      ضامن منا   /معامالت درج شده به  تآن در پایگاه اطالع رسانی مناقصار که موضوع ارجاع کا 

کتبا و قبل از انقضای       ذینفع / کارفرما نام  که   صورتی در  ست متعهد ا     ضامن منا ،      متقاضی امن   پرداخت وجه مزبور به

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ،تا از    متقاضی امناطالع دهد که      ضامن امن  سررسید این ضمانتنامه به

   مطالبه کند،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی      ذینفع /کارفرما امن  مبلغ ...............    ریاال ارز ،هر مبلغی را که

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

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

 صورتی که درواصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و      ذینفع / کارفرما

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

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در      ضامن امن  را حاضر به تمدید نماید       ضامن امن  نتواند  

پرداخت کند ،در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و   ذینفع / کارفرما نامباال را در وجه یا حواله کرد  

 برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

  



 بسمه تعالی

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 کاربرگ شماره سه 

اطالع داده است که  ضامن ناماسه حقیقی/ حقوقی ........به نشانی..................کد پستی ..................به نبا ش متقاضی نامر به اینکه  نظ

منعقد   ذینفع / کارفرماکه موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده را با  نام   قرارداد موضوعقرارداد  

متعهد است در   نضام امپرداخت شود  ن متقاضی نامنموده است و قرار است مبلغ .............ریال / ارز  به عنوان پیش پرداخت به 

است  متقاضی نام داده شده بهاطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت  ضامن نامکتبا به  ذینفع کارفرما/صورتی که  نام 

بدون   ذینفع / کارفرماهر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی  نام 

  ذینفع / کارفرماه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،در وجه یا حواله کرد  نام اینک

 بپردازد.

وقت  واصله تا قبل از پایان  ذینفع / کارفرما نامروز.................. است و بنا به درخواست کتبی  آخر وقت اداری  اعتبار این ضمانتنامه تا

د مدت این نتواند یا نخواه ضامن ناماداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که 

متعهد   ضامن نامرا حاضر به تمدید نماید   ضامن نام موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند  متقاضی نامضمانتنامه راتمدید کند و یا 

 پرداخت کند.  ذینفع / کارفرما نامکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد  است بدون آن

 که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است.طبق نظر کتبی متقاضی ناممبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی              

در مورد مبلغ پیش  ذینفع / کارفرما نامبه  ضامن نامباید حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعالم  که  ذینفع / کارفرما نام

ضمانتنامه معادل  ذینفع / کارفرما نامپرداخت واریز شده واصل گردد،تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی 

 خواهد یافت .داده  اعالم نموده است تقلیل متقاضی ناممبلغی که 

تقلیل داده شود ،این  رپیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفاین در صورتی که تمام مبلغ 

 مسترد گردد یا نگردد. نک  ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است،اعم از اینکه اصل آن به با

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.در صورت ضبط 

 


