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  د برق نكايت توليريشركت مد

  

  

  ١٨/١٤٠١شماره عموميمناقصه   اسنادشرايط و 

  

  

  پروژه : 

  دست اسكلت باند اسكرين ٦دست زنجير و  ٦خريد 

 نيروگاه شهيد سليمي نكا

  

  

  ريمناقصه و مقاد يط ، فرم هايشرا



  يبسمه تعال

  ١٨/١٤٠١ عموميمناقصه شرايط 

 وليد برق نكا .يريت تدم : شركت ارزگصه نام مناق - ١

 نيروگاه شهيد سليمي نكا - ١٦٥صندوق پستي  -: نكا  ارزآدرس مناقصه گ - ٢

نيروگاه  ب درياآدست اسكلت باند اسكرين پمپ خانه  ٦دست زنجير و  ٦خريد : موضوع مناقصه-٣

 مشخصات مندرج در اسناد مناقصه طبق شرايط و شهيد سليمي نكا

روز  ٣٠موظـف اسـت طـي  فروشـندهليكن ، واريز پيش پرداختمان ه از زام ٣ : انجام كار زمان مدت -٤

مـاه بعـد  ٢سـت باقيمانـده را حـداكثر  ٥و  نمايـد خريـدار را تحويليك ست زنجير  واريز پيش پرداختاز پس 

  .تحويل نمايد

ه ريال اسـت كـ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل : سپرده شركت در مناقصه -٥ 

 گذار تسليم گردد .دستگاه مناقصهبهصورت ذيل  ٣از يه يكتي ببايس

ن شـعبه اين شركت نزد بانك ملي ايـرا ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨سيبا حساب  رسيد بانكي واريز وجه مزبور به٥-١

 نيروگاه شهيد سليمي نكا .

 . خريدارچك بانكي عهده بانك به نفع ٥-٢

  .ماه اعتبار باشد ٣كه مي بايست داراي وست م پيا فرب برابر خريدارضمانتنامه بانكي به نفع ٥-٣

  : پيش پرداخت و سپرده حُسن انجام كار -٦

 لابـد قداقـرار ٥ اد مـادهق مفـد بود كه طبـهااد خوقرارد مبلغ %٢٥اكثر معادل يش پرداخت حدپان ميز ٦-١

 ت خواهد بود .پرداخ

م كار كسر خواهد شد . و ترتيب انجاسن حُ به عنوان سپرده %١٠از هر صورت وضعيت فروشنده معادل  ٦-٢ 

  باشد .داد ميقرار ١١بق مفاد ماده استرداد آن مطا

  اقصهاسناد من-٧

  .امه مناقصه الف ) دعوتن

  ب ) اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه .

  . خريدار) تيپ قرارداد مصوب  ج

  . اختدرپ، حُسن انجام تعهدات و پيشه قصهاي ضمانتامه شركت در منا) فرم د



  ها ) .) جزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پيوست ه

  

  : ط پيشنهاد دهندهطرز تكميل و مهلت تسليم اسناد توس -٨

دهنده پس از مطالعه اسناد مناقصه ، در صورت تمايل به شركت در مناقصه عالوه بر تكميل و مهر و  پيشنهاد

  از را طبق بند شماره   تهيه نمايد.نيورد م نسخ يه صفحات اسناد مناقصه ، الزم استكلي امضا

ارات يا ارقام باشد و با مهـر و يا تغيير در عبخوردگي ، پاك شدگي پيشنهادات بايستي بدون هرگونه قلم ٨-١

  و امضاء پيشنهاد دهنده تائيد شده باشد .

بالغ تعيين شده م قام،اربه  شدهين شده به حروف و مبالغ تعيين عيت اختالف بين مبالغ در صورت مشاهده ٨-٢

  به حروف معتبر خواهد بود.

مناقصه گزار حق خواهد داشت ستگاه اده شود، دقيمت كل د رديفي از كاالي درخواستيهرگاه براي  -٨-٣

  بهاي واحد را از روي قيمت كل پيشنهادي محاسبه و مأخذ قرار دهد.

شد. توضيح درباره هرگونه قلم بادگي ش پاك خوردگي و يا تراشيدگي يافاقد قلم د ايپيشنهادها ب - ٨-٤

شنهاد، ناقص و مردود ر غير اينصورت پيخوردگي، بايستي همراه با مهر و امضاي پيشنهاد دهنده آورده شود د

  تلقي خواهد شد.

يري تهيه شود و بايد مقدم به غيت پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه بدون هيچگونه - ٨-٥

  سناد الزم باشند.ا ات ويحتوض كليه

ده و يشنهاد دهنده رسيكليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضاي مجاز  شركت يا مؤسسه پ - ٨-٦

  ممهور به مهر شركت گردد.

مايند و چنانچه ابهام يا ن عهمدارك و اطالعات مربوط به مناقصه را مطال ˝پيشنهاد دهندگان بايستي دقيقا - ٨-٧

با دستگاه مناقصه گزار مكاتبه و قبل از تسليم پيشنهاد، رفع ابهام نمايند. توضيحات  ˝باد كتارود دسوالي وج

يا كاركنان دستگاه مناقصه گزار داده شود معتبر نخواهد بود. بدين منظور آمادگي توسط نمايندگان  شفاهي كه

  روژه با هماهنگي قبلي وجود دارد.پ ايبرگزاري جلسات فني در محل اجر

ها بايست كليه رديف هاي فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و قيمت واحد و كل رديفدهندگان مي داهيشنپ - ٨-٨

  رج نمايند. ستونهاي مربوطه درا در 

  پيشنهاددهنده موظف است  فرم پيشنهاد قيمت را بطور كامل تكميل نمايد.  -٨-٩

   )٢ (  



شرايط و اطالعات مناقصه،  ٩ابق ماده مط عه والرا مطبايستي شرايط و اطالعات مناقصه  انگر مناقصه ٨-١٠

ت تداركات الكترونيكي دولدر سامانه اسناد كليه  ديجيتال پيشنهاد الكترونيكي را پس از مهر و امضاء

)www.setadiran.irاري نمايند. بارگذو تدوين و  هيهت ) در سه بخش جداگانه  

اداره (پاكت الف) به  مناقصهنسخه فيزيكي ضمانتنامه شركت در  فقطاست م : الزتذكر

سال پيشنهادات ارسال ايان مهلت ارتا قبل از پ نكا مديريت توليد برقتداركات شركت  

  گردد. 

  زمان تسليم و نحوه تهيه پيشنهادها -٩

سامانه تداركات "ه به اجعا مرب اردادمبادله قر دريافت و تحويل اسناد تا زاكليه مراحل برگزاري مناقصه  

د. نسخه الكترونيكي پيشنهادات مربوطه ر خواهد بو) امكانپذيwww.setsdiran.ir(الكترونيكي دولت 

 "ولتد انه تداركات الكترونيكيسام"در  ٢١/٠٧/١٤٠١مورخ  پنجشنبهروز  ١٦ بايستي حداكثر تا ساعت

:  ) در موعد مذكور به آدرسمناقصهنسخه فيزيكي پاكت الف (ضمانتنامه شركت در  گذاري گردد.  فقطبار

تداركات و قراردادها تحويل و رسيد  اداره نيروگاه شهيد سليمي نكا –جاده زاغمرز  ٢٥كيلومتر  –نكا 

در سالن جلسات شركت   ٢٣/٠٧/١٤٠١خ ورم شنبهروز صبح ٨. پيشنهادات رسيده راس ساعت ددگر دريافت

 افتتاح مي گردد. مديريت توليد برق نكا

  پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه :)  الف

يـين شـده در دعوتنامـه بـه شـرح تع يكو يا چك بان ،رسيد واريز وجهضمانتنامه بانكيپاكت (الف) حاوي 

ماه قابل تمديـد باشـد .  ٣بعداز آن نيز به مدت  اراي اعتبار بوده واه دم ٣ قلصه خواهد بود كه بايد حدامناق

هاي تـأمين هزينـهپايان يابد و نياز به تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي جبـران  دهانهاچنانچه مدت اعتبار پيش

  خواهد شد . مادقضمانتنامه با توافق طرفين ا

  ات :عناد مناقصه و مدارك و اطالب ) پاكت مربوط به اس
اري ذارگـت بنه تداركات الكترونيكي دولـبايد در سامافقط به صورت الكترونيكي اسناد مربوط به پاكت (ب) كه 

  گردد، حاوي اسناد زير خواهد بود

  ه .دعوتنامه مناقص -١ 

  اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه . -٢

  . خريدارقرارداد مصوب  يپت -٣

  پرداخت .انجام تعهدات و پيشسن ، حُ صهاي ضمانتامه شركت در مناقهفرم -٤

  ها ) .جزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پيوست-٥

   )٣ (  



  

و ارائه  مجاز و تعهد آوردارندگان امضاء تغييرات شركت و  اساسنامه و روزنامه رسمي مربوط به آخرين  -٦

تصـوير و كپـي  ر شركتد آوتعه و براي دارندگان امضاء مجازاز دفترخانه اسناد رسمي  ي امضاءاهگو اصل

  .و گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده كد اقتصادي

  ٩٩يا اظهار نامه مالياتي منتهي به پايان سال  دهرسي شسابي حصورتهاي مالارائه -٧

  ارائه حداقل يك مورد مستندات فروش قطعات مكانيكي نيروگاهي  -٨

 
  ج ) پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :

اري ات الكترونيكي دولـت بارگـذداركنه تبايد در ساما به صورت الكترونيكيط فقاكت (ج) كه پ بهط مربواسناد 

  .بود دهاد زير خواي اسناوح گردد،
بصـورت قطعـي  طول مدت قـراردادباشد و قيمت پيشنهادي بايد براي پاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

ماه  ٣نوشته شود و براي مدت و تواماً به ريال  ، ددع همو روف با قيد ح هم پيشنهادي بايدباشد . ضمناً قيمت

  عتبار داشته باشد .ا

پس از مهر و امضاي كليه اسناد بايد در سامانه تداركات » ج« ،» ب«، » الف«ت اكپ محتويات هريك از سه -

 ارسال گردد. "الف"الكترونيكي دولت (ستاد ايران) بارگذاري گردد و فقط نسخه فيزيكي پاكت 

  

  پيشنهادها :ش ايگش -١٠

زير يكـي پـس از  يبرتذكر گرديده است به ت ٩بند اريخي كه در هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تپاكت

  گري به وسيله كميسيون مناقصه باز خواهد شد .يد

                                                                     
  الـذكر و وقف ٩پاكت به ترتيب تعيين شده در بنـد ين محتوي اهرگاه . د ش واهدالف : ابتدا پاكت الف باز خ

  د مردود و پاكات ديگر مفتـوح نخواهـد شـد و عينـاً بـه اهنباشد ، پيشن صهاقمناسناد شرايط ديگر اين      

  پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .     

  باز  بكت شد ، پاكامل باه و شده ردذايح گبشرحي كه در باال بيان شد در پاكت صح الفب : هرگاه پاكت 

ــه     ــد و چنانچ ــد ش ــدارك خواه ــده م ــنهاد دهن ــت در آپيش ــورد درخواس ــم ــهي گه ــه را ارائ    مناقص

  خواهــد شــد ، در غيــر ايــن صــورت پاكــت  بــاز جپاكــت ، و حــائز شــرايط تشــخيص داده شــود    

  قرار داده شود بقيمتي نبايد در پاكت  پيشنهادهيچگونه 

)٤(  



  اد رد و سـپس نسـبت بـه افتتـاح رايط اعالم شده نباشد ، پيشنهنطبق با شكامل و م بت كپا هكيصورتو در  

  شنهاد آنها مورد قبـول واقـع شـده اسـت اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا يپنهاد دهندگاني كه يشپ ج پاكت 

  نسبت به تعيين برنده اقدام نمايد . خريدارگردد تا مي هصورتجلس 

يابند ، حـق  د در كميسيون افتتاح پاكات حضورنتوانمينامه كتبي  معرفي ابدگان دهنشنهاد نمايندگان مجاز پي

  محفوظ است .  خريدارات براي ادرد يا قبول هريك يا كليه پيشنه

  واگذاري به غير : -١١

ت بروز چنـين عملـي تحت هيچ شرايطي حق انتقال يا واگذاري قرارداد به غير را ندارد و در صور فروشنده

  واند قرارداد را فسخ نمايد .ت، مي فروشندهضمانتنامه  پس از ضبط خريدار

  ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات : -١٢

مبلـغ قـرارداد ضـمانتنامه  %١٠بايد در زمان امضاء قرارداد معـادل قرارداد ، برنده مناقصه مي ١٠ همطابق ماد

  .باشد ميمذكور  مطابق مادهآن  ستردادرتيب اارائه نمايد و ت رخريداحُسن انجام تعهدات را تهيه و به 

  امضاء قرارداد : -١٣

را در قـرارداد  9 ن ، ضـمانتنامه موضـوع مـادهشدروز بعداز برنده  ١٠ برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت

پيشـنهاد خـود تسـليم  ضميمهبه اء و ضامرا اي از آن نمونهقرار دهد و متن قرارداد را كه قبالً  خريداراختيار 

سـپرده تسليم نمايد . در غير اينصـورت  خريدارو امضاء و به اس قيمت پيشنهادي خود مهر نموده است براس

بدون هيچگونه تشريفات اداري ضبط و  خريداركه تسليم نموده است به نفع  ٥وع بند وضه مقصانمشركت در 

ده مناقصـه م برنـونخواهد داشت . چنانچه نفـر د برنده مذكور حق هيچگونه اعتراض يا ادعايي نسبت به آن

مـه نابرطبـق ضـوابط و آئين خريـدارقرارداد نشود سپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سـپس حاضر به انعقاد 

  معامالت شركت اقدام خواهد نمود .

                                                                

  استرداد ضمانتنامه : -١٤

  اول و دوم بـه آنـان مسـترد خواهـد كنندگان باسـتثناي برنـدگان شـركت ٥مندرج در بند  سپرده هاي:  الف

  شود .با برنده اول مناقصه مسترد مي ادبرنده دوم پس از عقد قرارد سپردهشد .      

  د خواهـد قرارداد مستر 10برنده مناقصه پس از ارائه ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات موضوع ماده  سپردهب : 

  ه برنده از امضاء و مبادله قرارداد خـودداري كـرده كانتنامه به منزله اين است شد . عدم تسليم اين ضم    

  ضبط و برنده هيچگونه حق اعتراض يا ادعايي نخواهد داشت . خريدار فعبه ن سپردهاست و وجه     

)٥(  

  



  

  استرداد پيشنهادات : -١٥

د حداقل اواهد شد و كليه مفاد پيشنهتقاضاي استرداد ترتيب اثر داده نخ به هيچگونهپس از تسليم پيشنهادات 

  باشد .معتبر  ماه ٣بايستي براي 

  اختالفات و اشتباهات : -١٦

و ابهام خوردگي و كنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلمانچه يكي از شركتچن -١-١٦

بايـد د در آن صـورت ورتيكه نسبت به مفهـوم آن مشـكوك باشـتناقص در اسناد مشاهده نمايد و يا در ص

داده شـده را ر پس از رسيدگي به موضوع نكـات تـذك خريداراعالم و  خريدارموضوع را كتباً به  هبالفاصل

 روشن نموده و به كليه شركت كنندگان ابالغ خواهد نمود .

  نحوه پرداخت : -١٧

  . قرارداد عمل خواهد شد 5 پرداخت براساس ماده

  ساير : -١٨

بايـد قيمـت پيشـنهادي خـود را اشد و پيشنهاد دهنده بتي بدون قيد و شرط و صريح پيشنهادات بايس-١٨-١

 پيوست و در نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .ي فنشرايط ، مشخصات باتوجه به 

 د .اضافه و يا از آن كم نماي %٢٥داد ربه خدمات موضوع قراقرارداد  6مطابق ماده تواند مي فروشنده-١٨-٢

مضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء د ابه پيشنهادات فاق-١٨-٣

  واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .در سامانه  مقرر در آگهي مناقصه  دتم

  

 

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  مناقصه گذار :

  ت توليد برق نكايشركت مدير

 
  

  

)٦(  



  

 برگ پيشنهاد قيمت

 نيروگاه شهيد سليمي نكا  خريد زنجير و اسكلت باند اسكرين پمپ خانه آب دريا

امضاء كنندگان زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهدات و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات 

رداد ، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و مه شركت در مناقصه ، شرايط خصوصي مناقصه و قرادعوتنا

هاي برآورد كار ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصـه و قـرارداد ، بطـور قيمت

لحاظ انجام كارهـاي  كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه و با اطالع كامل از جميع شرايط عمومي موجود از

  ايم كه :نممورد مناقصه پيشنهاد مي

بـه ازاي مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه  خدمات موضوع - ١

به مبلغ كل ..........................................ريـال دست اسكلت باند اسكرين  ٦دست زنجير باند اسكرين و  ٦

 انجام نمايم  ح جدول ذيلبشر ف ................................... ريال )(بحرو

  قيمت كل  واحدقيمت   تعداد   تجهيزنوع   رديف

      دست ٦  زنجير باند اسكرين  ١

      دست ٦  اسكلت باند اسكرين  ٢

  نمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي - ٢

اتب مندرج در اسناد و مداك مناقصه امضاء نمـوده و همـراه الف ) اسناد و مدارك قرارداد را براساس مر

                                ابــالغ بعنــوان برنــده مناقصــه تــاريخمــدت ده روز از تعهــدات حــداكثر ظرفتضــمين انجام

 ( باستثناء روزهاي تعطيل ) تسليم نمايم .

ق برنامه زمانبندي مندرج در اسناد مناقصه طي مدت مقرر در قرارداد ، خدمات موضوع قرارداد را طبب ) 

 . تحويل نمايم

  شود .ناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مينمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك متائيد مي - ٣

 اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها ندارد . - ٤

  مَت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :خانوادگي و سِنام و نام

  

                                                                 )٧ (  



  اقصهمن شركت در - ١انتنامه شماره نمونه ضم
  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

 در* )                           شركت نمايد ، لـذا ايـن بانـك از (     مربوط به         ر مناقصه د مايل است

  ريال                       براي مبلغ به عدد        )                مقابل ( ** 

ــال )                                                               حروف  ( ب ــمين و ري تض

بانك اطالع دهد كه پيشـنهاد  به اين                        يد چنانچه ( * * )مانتعهد مي

نجـام ارداد مربوط يا تسليم ضمانت حُسن اكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي قرشركت

  ه كـ هـر مبلغـي راريال                                  تاميزانقرر استنكاف نموده ت مقرارداد در مدتعهدات 

طالبه نمايد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصـله م                  شركت ( * * ) 

يـا اقامـه به اثبات اسـتنكاف  يبدون اينكه احتياج                  از سوي شركت ( * * ) 

  درنگ در وجه يا حواله كرد ي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ، بيدامو يا صدور اظهارنامه يا اقدليل 

  .بپردازد                   ( * * )  كتشر

ه درخواست ـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          اداري روزاعت ـر سـا آخـتضـمـانـتـنـامـه ن ـاي

در ر قابل تمديد خواهـد بـود و براي مدت سه ماه ديگ                    )  *( * شركت

  را تمديد كند و يا ( * )ضمانتنامه صورتي كه بانك نتواند يانخواهد مدت اين 

در اين صورت بانك متعهـد اسـت بـدون  تمديد ننمايد ، و بانك را موافق با وجبات تمديد را فراهم نسازدم

  )** واله كرد (قوم فوق رادر وجه يا حاشد مبلغ مرباينكه احتياج به مطالعه مجدد 

  .پرداخت كند

  

  

  ...................بانك : .....................................                                     

   

  نوشته شود . خريدار) نام ( * * 

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 

 )٨ (  

  

  



   اتجام تعهدنحُسن ا - ٢نمونه ضمانتنامه شماره 
  

  به قرارداد شماره                            مورخ               اً ره                  معطوفتعهد نامه بانكي شما

  * ) و ( *              ( * )                     ينمنعقد ب

اد دسن اجراي تعهداتي كه بموجب قـرارحُاين بانك براي                درخواست ( * )    بنا به

كنـد عهده گرفته است تعهد مي به                  ه ( * )         شاره در قبال تعهداتي كاالفوق

  ( *   * ) يصبنا به تشخ                صورتيكه ( * )          در

ريال زان                            ي هريك از تعهدات ناشيه از قرارداد مذكور تخلف ورزد تا مياز انجام و اجرا

يص نوان و هر جهتـي كـه خـود تشـخبه هر ع                    غي را كه ( ** )لهر مب

اظهارنامـه يـا به صدور  اجحتبه محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه مو مطالبه نمايد ، خواهد داد 

صورو ـبات قــه اثــا نياز بـد و يـاشـته بـر داشـام ديگـا مقـائي يـضـي و قـونـانـراي قـجـدامي از ماق

يـا ر وجـه گ دبالدرن، داشته باشد                         ا تخلف ( * )              ـي

  بپردازد .                               ( ** )حواله كرد 

بنا به درخواست  واست            داري روز          ت اـر وقـا آخـت امهـنـتـانـمض نـبار ايـتـدت اعـم

 ديد خواهـد بـود ومبراي مدتي كه درخواست شود قابل ت                        ( ** )

  را تمديد نمايد يا ( * )مانتنامه ضن نتواند و يا نخواهد مدت ايدر صورتيكه بانك 

، بانك را حاضر به تمديد ننمايد  فوق نزد بانك فراهم نسازد وم موجبات تمديد را قبل از انقضاي مدت مرقو

مبلغ مرقـوم فـوق را در وجـه يـا  باشد اينكه احتياج به مطالبه مجدد بانك در اين صورت متعهد است بدون

  داخت كند .پر                            ه كرد ( ** )حوال

  

  

  ...............................بانك : .........................                                     

  

  نوشته شود . خريدار( * * ) نام 

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 

 )٩(  

 
 
 



  

  پيش پرداخت  - ٣تنامه شماره ننمونه ضما
  

  بين ( * )    مورخ                                ره به اينكه طبق قرارداد شما نظر

 ريال به                  است مبلغ ر قرا                        )و ( ** 

پرداخت گردد ، اين بانك متعهد اسـت هـر                     عنوان پيش پرداخت به ( * )

  ريال كه از طرف ( ** )                 مبلغي را تا ميزان 

ي كتبي و بدون اينكه احتياج به صـدور اظهارنامـه يـا اقـدامي از اضاود به محض دريافت اولين تقمطالبه ش

ذكر علتي داشته باشد ، بالدرنگ مبلغ مورد درخواست را در وجه قضائي و يا مقام ديگر و يا ا مجراي اداري ي

  بپردازد .                يا حواله كرد ( ** ) 

  و بنا به تقاضاي ( ** )ده روز             معتبر بو اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري   

واهد مدت اين تعهد صورتي كه بانك نتواند يا نخر براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود ود

موجبات تمديـد را فـراهم نسـازد و بانـك را                     را تمديد كند و يا ( * ) 

ج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم تياك متعهد است بدون اينكه احا تمديد ننمايد ، در اين صورت بانبموافق 

  پرداخت كند .                            فوق را در وجه يا حواله كرد (** )

  

  

  بانك : ............................................                                

  

  

  

  ( * * ) نام خريدار نوشته شود .

  

  ( * ) نام فروشنده نوشته شود .

  

)١٠(  

  


