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  ريمناقصه و مقاد يط ، فرم هايشرا



  يبسمه تعال

  ١/١٤٠٠ ميومعمناقصه شرايط 

 يت توليد برق نكا .ت مدير: شرك ارزاقصه گنم نام -١

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

 تركيبي شهيد سليمي  سيستم كنترل نيروگاه سيكل  PLCو قطعات  CPUريد خ: موضوع مناقصه -٣

 ناقصهاد مطبق شرايط و مشخصات مندرج در اسن

  ختپرداپيش  ختاريز اچهار ماه  تحويل انزممدت  -٤

ريـال اسـت كـه  ٠٠٠٩٦٠,٧٩٥,مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل : سپرده شركت در مناقصه  -٥

 گذار تسليم گردد .دستگاه مناقصهبهذيل صورت  ٣ازبايستي به يكي

انك ملي ايـران شـعبه نزد بشركت  ناي ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨ا بسيب به حسا مزبوروجه ريز رسيد بانكي وا٥-١

 .نيروگاه شهيد سليمي نكا 

 . خريدارچك بانكي عهده بانك به نفع ٥-٢

  .اشدماه اعتبار ب ٣ي كه مي بايست دارابرابر با فرم پيوست  خريدارضمانتنامه بانكي به نفع ٥-٣

 : حُسن انجام كار ت و سپردهپيش پرداخ -٦

 لابـد قداقـرار ٥ اد مـادهق مفـد بود كـه طبـهااد خوقرارد مبلغ %٢٥ميزان پيش پرداخت حداكثر معادل ٦-١

 ت خواهد بود .پرداخ

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

  باشد .داد ميقرار ٩استرداد آن مطابق مفاد ماده 

  اسناد مناقصه-٧

  .) دعوتنامه مناقصه ف ال

  ب ) اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه .

  . خريدارب صو) تيپ قرارداد م ج

  پرداخت .هدات و پيشهاي ضمانتامه شركت در مناقصه ، حُسن انجام تع) فرم د

  ها ) .وست) جزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پي ه

  

   )١ (  



  

  : طرز تكميل و مهلت تسليم اسناد توسط پيشنهاد دهنده -٨

ه بر تكميل و مهر و عالو ت در مناقصهركش دهنده پس از مطالعه اسناد مناقصه ، در صورت تمايل به پيشنهاد

  امضاي كليه صفحات اسناد مناقصه ، الزم است نسخ مورد نياز را طبق بند شماره   تهيه نمايد.

ام باشد و با مهـر خوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير در عبارات يا ارقپيشنهادات بايستي بدون هرگونه قلم ٨-١

  . شدباو امضاء پيشنهاد دهنده تائيد شده 

اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به ارقام، مبالغ تعيين شده  در صورت مشاهده ٨-٢

  به حروف معتبر خواهد بود.

قيمت كل داده شود، دستگاه مناقصه گزار حق خواهد داشت  رديفي از كاالي درخواستيهرگاه براي  -٨-٣

  حاسبه و مأخذ قرار دهد.م ديبهاي واحد را از روي قيمت كل پيشنها

پيشنهادها بايد فاقد قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاك شدگي باشد. توضيح درباره هرگونه قلم  - ٨-٤

يستي همراه با مهر و امضاي پيشنهاد دهنده آورده شود در غير اينصورت پيشنهاد، ناقص و مردود خوردگي، با

  تلقي خواهد شد.

ناد مناقصه بدون هيچگونه تغييري تهيه شود و بايد مقدم به يشنهاد و ساير اسپ رمپيشنهادها بايد طبق ف - ٨-٥

  كليه توضيحات و اسناد الزم باشند.

وراق اسناد مناقصه بايد به امضاي مجاز  شركت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسيده و كليه صفحات و ا - ٨-٦

  ممهور به مهر شركت گردد.

العه نمايند و چنانچه ابهام يا مدارك و اطالعات مربوط به مناقصه را مط ˝قاپيشنهاد دهندگان بايستي دقي - ٨-٧

ل از تسليم پيشنهاد، رفع ابهام نمايند. توضيحات با دستگاه مناقصه گزار مكاتبه و قب ˝والي وجود دارد كتباس

ظور آمادگي منن بدي شفاهي كه توسط نمايندگان يا كاركنان دستگاه مناقصه گزار داده شود معتبر نخواهد بود.

  برگزاري جلسات فني در محل اجراي پروژه با هماهنگي قبلي وجود دارد.

ها رم پيشنهاد قيمت را تكميل و قيمت واحد و كل رديفبايست كليه رديف هاي فدهندگان مي پيشنهاد - ٨-٨

  را در ستونهاي مربوطه درج نمايند. 

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

   )٣ (  

  



شرايط و اطالعات مناقصه،  ١٠ه مناقصه گران بايستي شرايط و اطالعات مناقصه را مطالعه و مطابق ماد ٨-١٠

پيشنهاد الكترونيكي را پس از مهر و امضاء كليه اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

)www.setadiran.irنمايند. اريبارگذتهيه و تدوين و  ) در سه بخش جداگانه   

ار (پاكت الف) به مانتنامه شركت در فرايند ارجاع كنسخه فيزيكي ض فقط الزم است تذكر:

تا قبل از پايان مهلت ارسال توليد نيروي برق شهيد سليمي  شركت امور تداركات 

   پيشنهادات ارسال گردد.

  وه تهيه پيشنهادهانحو م ن تسليزما -٩

سامانه تداركات "ه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه ب 

امكانپذير خواهد بود. نسخه الكترونيكي پيشنهادات مربوطه  )www.setsdiran.ir(الكترونيكي دولت 

 "ه تداركات الكترونيكي دولتسامان" در ٢٠/٠٣/١٤٠٠مورخ  پنج شنبهروز  ١٦اعتحداكثر تا سي بايست

) در موعد مذكور به آدرس : مناقصهنسخه فيزيكي پاكت الف (ضمانتنامه شركت در اري گردد.  فقط بارگذ

ل و رسيد ويتح هاقراردادتداركات و  اداره شهيد سليمي نكانيروگاه  –مرز جاده زاغ ٢٥كيلومتر  –نكا 

سالن جلسات  در ٢٢/٠٣/١٤٠٠مورخ  شنبهروز  صبح ١٠رسيده راس ساعت دريافت گردد. پيشنهادات 

 افتتاح مي گردد. مديريت توليد برق نكاشركت  

  قصه :ه شركت در مناوط به ضمانتنامالف ) پاكت مرب

ده در دعوتنامـه شـين تعيـ رحشـ چك بانكي بـهيا و  وجه ،رسيد واريزه بانكيامي ضمانتناوح الف)( كتپا

. ماه قابل تمديـد باشـد  ٣ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت  ٣داقل بايد حود كه مناقصه خواهد ب

ي تـأمين هان هزينـهراجبـراي شـد بـتنامه بان يابد و نياز به تجديد ضـمانچنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايا

  . د شداهخون اقدام ق طرفيا توافبامه ضمانتن

  اطالعات : ارك وه و مداسناد مناقصمربوط به ب ) پاكت 
اري نه تداركات الكترونيكي دولـت بارگـذبايد در ساما به صورت الكترونيكي فقطاسناد مربوط به پاكت (ب) كه 

  ، حاوي اسناد زير خواهد بودگردد

  .دعوتنامه مناقصه  -١ 

  اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه . -٢

  . خريدارب مصو ردادراق تيپ -٣

  پرداخت .هدات و پيشهاي ضمانتامه شركت در مناقصه ، حُسن انجام تعفرم -٤

  ها ) .وستجزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پي -٦

   )٣ (  



  

و ارائه  دگان امضاء مجاز و تعهد آورتغييرات شركت و دارن ن ريآخه ربوط بمزنامه رسمي اسنامه و روسا -٦

تصـوير و كپـي  سناد رسمي براي دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور شركترخانه ادفت ء ازضااماصل گواهي 

  .و گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده كد اقتصادي

  ٩٨ ان سالايپ به تهيهار نامه مالياتي منظايا  رسي شدهلي حساباي مارتهوصارائه -٧

سال  ٢ميليارد ريال طي  ٥ش ارز ه بهقصناارائه يك نمونه قرارداد تأمين قطعات مشابه موضوع م -٧

 مورد گواهي حسن انجام كار مرتبط با موضوع قرارداد از كارفرماي قبلي . گذشته و يك

  پيشنهاد مالي :ج ) پاكت مربوط به 
اري نه تداركات الكترونيكي دولـت بارگـذدر ساما بايد فقط به صورت الكترونيكياسناد مربوط به پاكت (ج) كه 

  .واهد بودخزير ناد اسي گردد، حاو
بصـورت قطعـي  طول مدت قـراردادمت پيشنهادي بايد براي شد و قيبامي د قيمتكت (ج) محتوي پيشنهااپ

 اهم ٣دت م ايد و بره شوماً نوشتبه ريال و توا ،عدد  و هموف با قيد حر هم پيشنهادي بايداً قيمتباشد . ضمن

  . ه باشداعتبار داشت

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

 ارسال گردد. "الف"اري گردد و فقط نسخه فيزيكي پاكت ستاد ايران) بارگذولت (الكترونيكي د

  

  ها :گشايش پيشنهاد -١١

از پـس  يكـي يرز رتيبذكر گرديده است به ت ٩بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در كتاپ

 . كميسيون مناقصه باز خواهد شديگري به وسيله د

  كر و الذفوق ٩-٣بند  ره ترتيب تعيين شده دپاكت بي اين واه محتاهد شد . هرگخوف باز الت دا پاكابت الف :

    بـهل كامل نباشد ، پيشنهاد مردود و پاكات ديگر مفتوح نخواهد شد و عيناًعمستورالاين د شرايط ديگر     

  د شد .دهنده مسترد خواهشنهاد پي     

  باز  بپاكت  باشد ،كامل  وه شده ت صحيح گذارداكد در پش اناال بيدر بحي كه شرب الفب : هرگاه پاكت 

ــد    ــد و چ خواه ــش ــه پيش ــدنانچ ــورنهاد دهن ــدارك م ــت دد درخوه م ــه اس ــه را ارائ ــي مناقص   ر آگه

  ايــن صــورت پاكــت ر غيــر شــد ، د دهــخوا بــاز جپاكــت ، و حــائز شــرايط تشــخيص داده شــود    

  قرار داده شود بت در پاك قيمتي نبايد شنهاديپ هيچگونه

   )٣ (  



  باشد ، پيشنهاد رد و سـپس نسـبت بـه افتتـاح شده ناعالم شرايط كامل و منطبق با  بت و در صورتيكه پاك 

  ا هادي آنهـپيشـنغ الع شـده اسـت اقـدام و مبـآنها مورد قبـول واقـ اني كه پيشنهادپيشنهاد دهندگ ج پاكت 

  اقدام نمايد . رندهعيين بتنسبت به  خريدارا ت گرددمي هسلصورتج 

د در كميسيون افتتاح پاكات حضور يابند ، حـق نتوانميي كتب نامه معرفي ابهندگان پيشنهاد د ان مجازنمايندگ

 ٣٠نهادات حداكثر مدت زمان بررسي پيشـ.  محفوظ است خريداره پيشنهادات براي رد يا قبول هريك يا كلي

  . دشابمي زور

  ي به غير :گذاروا -٢١

ز چنـين عملـي بروصورت  دارد و دربه غير را نواگذاري قرارداد  هيچ شرايطي حق انتقال يا حتت هشندوفر

  فسخ نمايد .تواند قرارداد را ، مي فروشندهپس از ضبط ضمانتنامه  خريدار

  تعهدات : جامضمانتنامه حُسن ان -٣١

امه حُسن نمبلغ قرارداد ضمانت %١٠دل اد معادقرارر زمان امضاء د بايدمي هصقه منابرندداد ، ارقر ٨ مطابق ماده

  باشد .ميمذكور  ئه نمايد و ترتيب استرداد آن مطابق مادهراا اريدخر هدات را تهيه و بهانجام تع

  اد :امضاء قرارد -٤١

را در اختيار د قراردا ٨ هدوع ماموض مانتنامهروز بعداز برنده شدن ، ض ١٠ تبرنده مناقصه ملزم است ظرف مد

د خـود تسـليم نمـوده پيشنهاضميمه به اء و ضامرا اي از آن نمونهو متن قرارداد را كه قبالً دهد  قرار راخريد

شـركت  هسپردتسليم نمايد . در غير اينصورت  خريداراست براساس قيمت پيشنهادي خود مهر و امضاء و به 

اري ضبط و برنـده تشريفات ادبدون هيچگونه  يدارخربه نفع وده است كه تسليم نم ٥ ه موضوع بندقصانمدر 

م برنده مناقصه حاضر بـه ونخواهد داشت . چنانچه نفر دبه آن يچگونه اعتراض يا ادعايي نسبت مذكور حق ه

ت مالنامـه معـاينطبـق ضـوابط و آئبر ارخريـدسپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سپس انعقاد قرارداد نشود 

  نمود .م خواهد شركت اقدا

  ه :ترداد ضمانتناماس -٥١

  دوم بـه آنـان مسـترد خواهـد اول و كنندگان باسـتثناي برنـدگان ركتشـ ٥مندرج در بند  سپرده هايالف : 

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

  د مسـترد خواهـد قراردا ٨ماده  موضوع تعهدات سن انجامضمانتنامه حُه پس از ارائ برنده مناقصه هسپرد ب :

  ه از امضاء و مبادله قرارداد خـودداري كـرده ه برندضمانتنامه به منزله اين است ك شد . عدم تسليم اين    

  ت .ايي نخواهد داشا ادعضبط و برنده هيچگونه حق اعتراض ي يدارخربه نفع  سپردهاست و وجه     

  

 )٤ (  



  :شنهادات استرداد پي -٦١

قل اد حداه نخواهد شد و كليه مفاد پيشنههيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر دادبه پيشنهادات  تسليم پس از

  باشد .معتبر  ماه ٣بايستي براي 

  اختالفات و اشتباهات : -٧١

و ابهـام و  گيخورداه قلماختالف و اشتب مدارككنندگان ضمن مطالعه اسناد و از شركت چنانچه يكي -١-١٧

بايد در آن صورت صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشكوك باشد نمايد و يا در شاهده اسناد مناقص در ت

 پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده خريداراعالم و  خريدارتباً به ع را كبالفاصله موضو

 .غ خواهد نمود ن ابالرا روشن نموده و به كليه شركت كنندگا

  داخت :پرنحوه  -٨١

  د .اد عمل خواهد شقرارد ٥ ماده ت براساسپرداخ

  ساير : -٩١

بايـد قيمـت پيشـنهادي خـود را اد دهنده پيشنه بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهادات بايستي-١٩-١

 رائه نمايد .طعي او در نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قپيوست شرايط ، مشخصات فني باتوجه به 

 اضافه و يا از آن كم نمايد . %٢٥داد مات موضوع قراربه خد قرارداد ٧ماده  مطابقتواند مي خريدار-١٩-٢

، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء  ، مبهمبه پيشنهادات فاقد امضاء -١٩-٣

 ده نخواهد شد .اثر داواصل شود ، ترتيب در سامانه  آگهي مناقصه  مدت مقرر در

  

  هاد دهندهو امضاء پيشن نام
  

  ار :ناقصه گذم

  نكاريت توليد برق كت مديشر

  

  

  

 )٥ (  

 
 



 

 متد قيشنهارگ پيب

    شهيد سليمي نكاءسيستم كنترل نيروگاه   PLCو قطعات  CPUخريد  تامين                   

 لب و مندرجاتاعهدات و مسئوليت در مورد مطكامل و پذيرش ت و آگاهي رسيامضاء كنندگان زير پس از بر

 ر وت مقاديمومي ، فهرسفني ع خصاتقرارداد ، مشر مناقصه ، شرايط خصوصي مناقصه و ت دكردعوتنامه ش

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

ام كارهـاي انج ظوجود از لحارايط عمومي مشه و با اطالع كامل از جميع ك و اسناد مناقصامي مدارتم كلي

  نمايم كه :مورد مناقصه پيشنهاد مي

پيوسـت  بشـرح جـدول  و مدارك مناقصـه س شرايط و مشخصات مندرج در اسنادع مناقصه فوق را براساموضو خدمات -١

 انجام نمايم ................. ريال ).به مبلغ كل ..........................................ريال (بحروف ................. جمعاً

  كه : نمايمخاب شوم تعهد مينوان برنده مناقصه انتبه ع ه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد وچنانچ -٢

مـوده و همـراه ن ءامناقصه امض راتب مندرج در اسناد و مداكراساس مدارك قرارداد را بو م ) اسناد الف

( باسـتثناء روزهـاي  ان برنده مناقصـهوابالغ بعنده روز از تاريخ تمدحداكثر ظرفتعهدات تضمين انجام

 ايم .تعطيل ) تسليم نم

 مناقصه تحويل نمايم . ر اسنادزمانبندي مندرج د نامها طبق برد رقراردارارداد ، خدمات موضوع طي مدت مقرر در قب ) 

  شود .پيشنهاد محسوب مي زء الينفك اينليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جك هكنمايم د ميتائي -٣

 ها ندارد .ار به هريك از پيشنهاداري كدستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذع كامل دارم كه اطال -٤

  

  ر پيشنهاد دهنده :ور و مهضاء مجاز و تعهد آو امو سِمَت  دگيخانوانام و نام

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

 تعداد شرح كاال رديف
  كل قيمت  قيمت واحد

١ 
cpu ٩٤٨R - ١٥٥H (WTP)                           
code : ٦ES٣-٥٩٤٨UR٢٢   Ver:١  ١ 

 
 

٢ 
cpu ٩٤٨R - ١٥٥H (CHL)                            
code : ٦ES٣-٥٩٤٨UR١١   Ver:١ ٥ 

 
 

٣ 
cpu ١٥٥ -٩٤٨U ( cjp )                               
code : ٦ES٣-٥٩٤٨UA١١    ver:١ ٥ 

 
 

٤ 
cpu 414 - s7 400( DCS )                          
code : 6ES7414-4HJ00-0AB0   ver: 3.1.3 ١ 

 
 

٥ 
cpu 313 2-DP      HW: 1  SW:3.3             
code : 6ES7313-6CG04-0AB0     ١ 

 
 

٦ 
CABLE PG-COM                                        
Art Nr: 9359 86828 ١ 

 
 

٧ 
CABLE CPU -PG                                        
code : 6ES5734-2BF00 ١ 

 
 

٨ 
FIB  OPT ( PLC 400 REDU )                      
code : 6ES7960-1AA00-5BA0   L:2M ٤ 

 
 

٩ 
H SYN SUB MODULE                               
code : 6ES7960-1AA00-0XA0    HW:3 ٦ 

 
 

١٠ 
seprator bus mod                                     
code: 6ES7195-7HG00-0XA0 ٢ 

 
 

١١ 
D010*24V                                                
code : 6ES7326-2BF01-0AB0    HW:3 ٤ 

 
 

١٢ 
ZENER DIODE                                           
code : UDK4-DUR ١٠ 

 
 

١٣ 
ISOLATOR                                                 
code : MCR-C-UI-IU-DCI ٢ 

 
 

١٤ 
CP 1613                                                   
code : 6GK1161-3AA01 ٢ 

 
 

١٥ 
ET 200M                                                   
code : 6ES7153-2BA00-0XB0 ٢ 

 
 

  

  

  



 

  شركت در مناقصه - ١ه نمونه ضمانتنامه شمار
  

  به نشاني :        ( * )                        ه اينكنظر به 

 در                     * )      بانـك از ( ا ايـنشركت نمايد ، لـذبه              مربوط مايل است در مناقصه 

  ال ري                      عدد راي مبلغ به ب                   )    * قابل ( *م

ــال )                                               حروف                  ( ب ــمين و ري تض

كه پيشـنهاد دهد  بانك اطالع به اين                        ) نمايد چنانچه ( * *تعهد مي

انجـام ضمانت حُسن  بوط يا تسليمضاي قرارداد مراز ام شاراليهشده و م رد قبول واقعه نامبرده مودكننشركت

  هـر مبلغـي را كـه ريال                                  اميزانتموده قرارداد در مدت مقرر استنكاف نتعهدات 

اصـله واولين تقاضاي كتبي  ريافتمطالبه نمايد به محض د                   شركت ( * * )

ا اقامـه يـات اسـتنكاف احتياجي به اثباينكه بدون                    شركت ( * * )از سوي 

  درنگ در وجه يا حواله كرد ا قضايي داشته باشد ، بينوني يهارنامه يا اقدامي از مجاري قادليل و يا صدور اظ

  بپردازد .                  شركت ( * * ) 

است ه درخوـا بـنـب وده وـر بـبـتـعـم          وزراداري اعت ـر سـا آخـتـه ضـمـانـتـنـامن ـاي

خواهـد بـود و در  دت سه ماه ديگر قابل تمديدبراي م                    ( * * ) كتشر

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

د اسـت بـدون رت بانك متعهـودر اين ص ننمايد ، تمديد فراهم نسازد و بانك را موافق باموجبات تمديد را 

  )** رادر وجه يا حواله كرد (قوم فوق غ مرمجدد باشد مبل مطالعهياج به ينكه احتا

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  ود .نوشته ش خريدار( * * ) نام 

  

  وشته شود .ن فروشنده( * ) نام 

 )٦ (  

  



   اتجام تعهدسن انحُ - ٢ه امه شمارنمونه ضمانتن
  

  مورخ                                        اره   معطوفاً به قرارداد شم        امه بانكي شماره          عهد نت

  * ) و ( *                  منعقد بين ( * )                

اد قـرارد ه بموجبعهداتي كسن اجراي تحُين بانك براي ا               ت ( * )   درخواس نا بهب

كنـد د ميست تعهبه عهده گرفته ا                      بال تعهداتي كه ( * )     در ق شارهاالفوق

  بنا به تشخيص ( *   * )                صورتيكه ( * )          در

ريال                       زان      ا ميورزد تد مذكور تخلف يه از قراردااجراي هريك از تعهدات ناشاز انجام و 

تـي كـه خـود تشـخيص به هر عنوان و هر جه                    )غي را كه ( ** هر مبل

ا اظهارنامـه يـبه صدور  به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه محتاجو نمايد طالبه م، خواهد داد 

ورو صـبات قــه اثــب ا نيازـد و يـاشـته بـداش رـديگ امـا مقـائي يـضـي و قـونـانـراي قـجـاقدامي از م

يـا بالدرنگ در وجـه ، باشد داشته                                     ا تخلف ( * )  ـي

  بپردازد .                               ( ** )ه كرد حوال

ت بنا به درخواس واست            ت اداري روز          ـر وقـا آخـت امهـنـتـانـضم نـبار ايـتـدت اعـم

 وديد خواهـد بـود ابل تمت شود قه درخواسبراي مدتي ك                        ) ( **

  مايد يا ( * )مديد نرا تضمانتنامه نخواهد مدت اين صورتيكه بانك نتواند و يا در 

، يد ننمايد زد و بانك را حاضر به تمدموجبات تمديد را قبل از انقضاي مدت مرقوم فوق نزد بانك فراهم نسا

ر وجـه يـا را د مبلغ مرقـوم فـوقباشد  به مجددبه مطال اينكه احتياج عهد است بدونورت متبانك در اين ص

  پرداخت كند .                            حواله كرد ( ** )

  

  

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

  

  د .نوشته شو دارخري( * * ) نام 

  

  . نوشته شود ندهفروشم ( * ) نا

  

  

 )٧(  



 
 
 

     

     

  يش پرداخت پ - ٣مه شماره مانتنانمونه ض
  

  بين ( * )    رخ                مو     طبق قرارداد شماره            نظر به اينكه 

ه ريال ب                  قرار است مبلغ                         )و ( ** 

ت هـر بانك متعهد اسـگردد ، اين پرداخت                     به ( * )عنوان پيش پرداخت 

  ** )  ال كه از طرف (ري                ان ا تا ميزمبلغي ر

كه احتياج به صـدور اظهارنامـه يـا اقـدامي از ون ايندريافت اولين تقاضاي كتبي و بدمطالبه شود به محض 

وجه واست را در مورد درخد ، بالدرنگ مبلغ ذكر علتي داشته باش مجراي اداري يا قضائي و يا مقام ديگر و يا

  .پردازد ب                كرد ( ** ) يا حواله 

  ** ) اضاي (معتبر بوده و بنا به تق       ا آخر وقت اداري روز      ين ضمانتنامه تا   

خواهد مدت اين تعهد براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود ودر صورتي كه بانك نتواند يا ن

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

باشد مبلغ مرقوم مجدد  ت بدون اينكه احتياج به مطالبهدر اين صورت بانك متعهد اسمديد ننمايد ، ق با تمواف

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

  

  

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

  

  

  

  . شته شودريدار نو* * ) نام خ (

  

  ه نوشته شود .* ) نام فروشند( 

  

)٨ (  

  


