ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟي

شركت مديريت ﺗﻮﻟيد ﺑرق نكﺎ

شرايط و اسنﺎد منﺎﻗﺼﻪ عﻤﻮمي شﻤﺎره١٤٠٠/٧

پروژه :
خريد  ٥٠٠مﺘركﺎﺑل فشﺎر ﻗﻮي  ٣*١٥٠MM٢مﻮرد نيﺎز نيروگﺎه شهيد سليﻤي نكﺎء

شرايط  ،فرم هﺎي منﺎﻗﺼﻪ و مقﺎدير

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟي

شرايط ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣي ١٤٠٠/٧
 -١نﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  :شركت مديريت توليد برق نكا .
 -٢آدرس ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  :نكا  -صندوق پستي  - ١٦٥نيروﮔاه شهيد سليمي نكا
 -٣موضوع مناقصه :ﺧريد  ٥٠٠متر كابل فشار قوي  ٣*١٥٠MM٢نيروﮔاه شهيد سليمي

طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

 -٤ﻣدت زﻣﺎن ﺗحﻮيل سه ماه از تاريﺦ پيش پرداﺧت
 -٥سپرده شركت در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريـال اسـت كـه
بايستي به يكياز ٣صورت ذيل بهدستگاه مناقصهﮔذار تسليم ﮔردد .
١-٥رسيد بانكي واريﺰ وجه مﺰبور به ﺣساب سيبا  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨ايﻦ شركت نﺰد بانك ملي ايـران شـعبه
نيروﮔاه شهيد سليمي نكا .
٢-٥چك بانكي عهده بانك به نفع ﺧريدار .
٣-٥ضمانتنامه بانكي به نفع ﺧريدار برابر با فرم پيوست كه مي بايست داراي  ٣ماه اعتبار باشد.
 -٦پيش پرداخت و سپرده حُﺴن انجﺎم كﺎر :
١-٦ميﺰان پيش پرداﺧت ﺣداكثر معادل  %٢٥مبلغ قرارداد ﺧواﻫد بود كـه طبـق مفـاد مـاده  ٥قـرارداد قابـل
پرداﺧت ﺧواﻫد بود .
٢-٦از ﻫر صورت وضعيت فروشنده معادل  %١٠به عنوان سپرده ﺣُسﻦ انجام كار كسر ﺧواﻫد شد  .و ترتيب
استرداد آن مطابق مفاد ماده  ٩قرارداد ميباشد .
-٧اسﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
الﻒ ( دعوتنامه مناقصه .

ب ( اطﻼعات و شرايط مربوط به مناقصه .
ج ( تيپ قرارداد مصوب ﺧريدار .

د ( فرمﻫاي ضمانتامه شركت در مناقصه  ،ﺣُسﻦ انجام تعهدات و پيشپرداﺧت .

ه ( جﺰئيات و شرح ﺧدمات موضوع قرارداد ) پيوستﻫا ( .
)(١

 -٨طرز ﺗكﻤيل و ﻣهلت ﺗﺴليم اسﻨﺎد ﺗﻮسط پيشﻨهﺎد دهﻨده :
پيشنهاد دﻫنده پس از مطالعه اسناد مناقصه  ،در صورت تمايل به شركت در مناقصه عﻼوه بر تكميل و مهر و
امضاي كليه صفحات اسناد مناقصه  ،ﻻزم است نسﺦ مورد نياز را طبق بند شماره  ٩تهيه نمايد.
 ١-٨پيشنهادات بايستي بدون ﻫرﮔونه قلمﺧوردﮔي  ،پاك شدﮔي و يا تغيير در عبارات يا ارقام باشد و با مهـر
و امضاء پيشنهاد دﻫنده تائيد شده باشد .
 ٢-٨در صورت مشاﻫده اﺧتﻼف بيﻦ مبالغ تعييﻦ شده به ﺣروف و مبالغ تعييﻦ شده به ارقام ،مبالغ تعييﻦ شده
به ﺣروف معتبر ﺧواﻫد بود.

 -٣-٨ﻫرﮔاه براي رديفي از كاﻻي درﺧواستي قيمت كل داده شود ،دستگاه مناقصه ﮔﺰار ﺣق ﺧواﻫد داشت
بهاي واﺣد را از روي قيمت كل پيشنهادي محاسبه و مﺄﺧذ قرار دﻫد.
 -٤-٨پيشنهادﻫا بايد فاقد قلم ﺧوردﮔي و يا تراشيدﮔي يا پاك شدﮔي باشد .توضيح درباره ﻫرﮔونه قلم
ﺧوردﮔي ،بايستي ﻫمراه با مهر و امضاي پيشنهاد دﻫنده آورده شود در غير اينصورت پيشنهاد ،ناقص و مردود
تلقي ﺧواﻫد شد.
 -٥-٨پيشنهادﻫا بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه بدون ﻫيچگونه تغييري تهيه شود و بايد مقدم به
كليه توضيحات و اسناد ﻻزم باشند.
 -٦-٨كليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضاي مجاز شركت يا مؤسسه پيشنهاد دﻫنده رسيده و
ممهور به مهر شركت ﮔردد.
 -٧-٨پيشنهاد دﻫندﮔان بايستي دقيقا˝ مدارك و اطﻼعات مربوط به مناقصه را مطالعه نمايند و چنانچه ابهام يا
سوالي وجود دارد كتبا˝ با دستگاه مناقصه ﮔﺰار مكاتبه و قبل از تسليم پيشنهاد ،رفع ابهام نمايند .توضيحات
شفاﻫي كه توسط نمايندﮔان يا كاركنان دستگاه مناقصه ﮔﺰار داده شود معتبر نخواﻫد بود .بديﻦ منظور آمادﮔي
برﮔﺰاري جلسات فني در محل اجراي پروژه با ﻫماﻫنگي قبلي وجود دارد.
 -٨-٨پيشنهاد دﻫندﮔان ميبايست كليه رديﻒ ﻫاي فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و قيمت واﺣد و كل رديﻒﻫا
را در ستونهاي مربوطه درج نمايند.

 -٩-٨پيشنهاددﻫنده موظﻒ است فرم پيشنهاد قيمت را بطور كامل تكميل نمايد.
)(٣

 ١٠-٨مناقصه ﮔران بايستي شرايط و اطﻼعات مناقصه را مطالعه و مطابق ماده  ٩شرايط و اطﻼعات مناقصه،
پيشنهاد الكترونيكي را پس از مهر و امضاء ديحيتال كليه اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

) (www.setadiran.irدر سه بخش جداﮔانه تهيه و تدوين و بارگذاري نمايند.

ﺗذكر :ﻻزم است ﻓﻘط نﺴخﻪ ﻓيﺰيكي ضﻤﺎنتﻨﺎﻣﻪ شركت در ﻓرايﻨد ارجﺎع كﺎر )پﺎكت اﻟف( ﺑﻪ

اﻣﻮر ﺗداركﺎت شركت ﻣديريت ﺗﻮﻟيد ﺑرق نكﺎ ﺗﺎ ﻗبل از پﺎيﺎن ﻣهلت ارسﺎل پيشﻨهﺎدات
ارسﺎل ﮔردد.

 -٩زﻣﺎن ﺗﺴليم و نحﻮه ﺗهيﻪ پيشﻨهﺎدهﺎ

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

الكترونيكي دولت ) (www.setsdiran.irامكانپذير ﺧواﻫد بود .نسخه الكترونيكي پيشنهادات مربوطه
بايستي ﺣداكثر تا ساعت ١٦روز پنﺞ شنبه مورخ  ١٤٠٠/٠٤/١٠در "سامانه تداركات الكترونيكي دولت"
بارﮔذاري ﮔردد .فقط نسخه فيﺰيكي پاكت الﻒ )ضمانتنامه شركت در مناقصه( در موعد مذكور به آدرس :
نكا – كيلومتر  ٢٥جاده زاغمرز – نيروﮔاه شهيد سليمي نكا اداره تداركات و قراردادﻫا تحويل و رسيد
دريافت ﮔردد .پيشنهادات رسيده راس ساعت  ١١,٣٠روز شنبه مورخ  ١٤٠٠/٠٤/١٢در سالﻦ جلسات شركت
مديريت توليد برق نكا افتتاح مي ﮔردد.
الف ( پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در مناﻗﺼه :
پاكت )الﻒ( ﺣاوي ضمانتنامه بانكي،رسيد واريﺰ وجه و يا چك بانكي بـه شـرح تعيـيﻦ شـده در دعوتنامـه
مناقصه ﺧواﻫد بود كه بايد ﺣداقل  ٣ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيﺰ به مدت  ٣ماه قابل تمديـد باشـد .
چنانچه مدت اعتبار پيشنهادﻫا پايان يابد و نياز به تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي جبـران ﻫﺰينـهﻫاي تـﺄميﻦ
ضمانتنامه با توافق طرفيﻦ اقدام ﺧواﻫد شد .
ب ( پاكت مربوط به اسناد مناﻗﺼه و مﺪارك و اطﻼعات :
اسناد مربوط به پاكت )ب( كه ﻓﻘﻂ به صورت الكترونيكي بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولـت بارگـذاري
گردد ،حاوي اسناد زير خواهد بود

 -١دعوتنامه مناقصه .

 -٢اطﻼعات و شرايط مربوط به مناقصه .
 -٣تيپ قرارداد مصوب ﺧريدار .

 -٤فرمﻫاي ضمانتامه شركت در مناقصه  ،ﺣُسﻦ انجام تعهدات و پيشپرداﺧت .
 -٥جﺰئيات و شرح ﺧدمات موضوع قرارداد ) پيوستﻫا ( .
)(٣

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

اصل ﮔواﻫي امضاء از دفترﺧانه اسناد رسمي براي دارندﮔان امضاء مجاز و تعهد آور شركت و كپـي تصـوير
كد اقتصادي و ﮔواﻫينامه ماليات بر ارزش افﺰوده.

-٧ارائه صورتهاي مالي ﺣسابرسي شده يا اظهار نامه مالياتي منتهي به پايان سال ٩٨

 -٨ارائه مستندات مربوط به فروش كابل فشار قوي باولتاژ  ٦ kvبه ارزش  ٢ميليارد ريال طي  ٥سال

ﮔذشته و يك مورد ﮔواﻫي ﺣسﻦ انجام كار مرتبط با موضوع قرارداد از كارفرماي قبلي .
ج ( پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :
اسناد مربوط به پاكت )ج( كه ﻓﻘﻂ به صورت الكترونيكي بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولـت بارگـذاري
گردد ،حاوي اسناد زير خواهد بود.

پاكت )ج( محتوي پيشنهاد قيمت ميباشد و قيمت پيشنهادي بايد براي طول مدت قـرارداد بصـورت قطعـي
باشد  .ضمناً قيمتپيشنهادي بايد ﻫم با قيد ﺣروف و ﻫم عدد  ،به ريال و تواماً نوشته شود و براي مدت  ٣ماه
اعتبار داشته باشد .
 محتويات ﻫريك از سه پاكت »الﻒ« » ،ب« » ،ج« پس از مهر و امضاي كليه اسناد بايد در سامانه تداركاتالكترونيكي دولت )ستاد ايران( بارﮔذاري ﮔردد و فقط نسخه فيﺰيكي پاكت "الﻒ" ارسال ﮔردد.
 -١٠ﮔشﺎيش پيشﻨهﺎدهﺎ :

پاكتﻫاي محتوي پيشنهادﻫا در ساعت و تاريخي كه در بند  ٩ذكر ﮔرديده است به ترتيب زير يكـي پـس از
ديگري به وسيله كميسيون مناقصه باز ﺧواﻫد شد .

الﻒ  :ابتدا پاكت الﻒ باز ﺧواﻫد شد  .ﻫرﮔاه محتوي ايﻦ پاكت به ترتيب تعييﻦ شده در بند  ٩-٣فوقالذكر و
شرايط ديگر ايﻦ دستورالعمل كامل نباشد  ،پيشنهاد مردود و پاكات ديگر مفتوح نخواﻫد شد و عيناً بـه
پيشنهاد دﻫنده مسترد ﺧواﻫد شد .

ب  :ﻫرﮔاه پاكت اﻟف بشرﺣي كه در باﻻ بيان شد در پاكت صحيح ﮔذارده شده و كامل باشد  ،پاكت ب باز
ﺧواﻫــد شــد و چنانچــه پيشــنهاد دﻫنــده مــدارك مــورد درﺧواســت در آﮔهــي مناقصــه را ارائــه
و ﺣــائﺰ شــرايط تشــخيص داده شــود  ،پاكــت ج بــاز ﺧواﻫ ـد شــد  ،در غي ـر ايــﻦ صــورت پاكــت

ﻫيچگونه پيشنهاد قيمتي نبايد در پاكت ب قرار داده شود

)(٣

و در صورتيكه پاكت ب كامل و منطبق با شرايط اعﻼم شده نباشد  ،پيشنهاد رد و سـپس نسـبت بـه افتتـاح

پاكت ج پيشنهاد دﻫندﮔاني كه پيشنهاد آنها مورد قبـول واقـع شـده اسـت اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا
صورتجلسه ميﮔردد تا ﺧريدار نسبت به تعييﻦ برنده اقدام نمايد .

نمايندﮔان مجاز پيشنهاد دﻫندﮔان با معرفي نامه كتبي ميتوانند در كميسيون افتتاح پاكات ﺣضور يابند  ،ﺣـق

رد يا قبول ﻫريك يا كليه پيشنهادات براي ﺧريدار محفوظ است  .ﺣداكثر مدت زمان بررسي پيشـنهادات ٣٠

روز ميباشد .

 -١١واﮔذاري ﺑﻪ غير :

فروشنده تحت ﻫيچ شرايطي ﺣق انتقال يا واﮔذاري قرارداد به غير را ندارد و در صورت بروز چنـيﻦ عملـي
ﺧريدار پس از ضبط ضمانتنامه فروشنده  ،ميتواند قرارداد را فسﺦ نمايد .

 -١٢ضﻤﺎنتﻨﺎﻣﻪ حُﺴن انجﺎم ﺗﻌهدات :

مطابق ماده  ٨قرارداد  ،برنده مناقصه ميبايد در زمان امضاء قرارداد معادل  %١٠مبلغ قرارداد ضمانتنامه ﺣُسﻦ

انجام تعهدات را تهيه و به ﺧريدار ارائه نمايد و ترتيب استرداد آن مطابق ماده مذكور ميباشد .

 -١٣اﻣضﺎء ﻗرارداد :

برنده مناقصه ملﺰم است ظرف مدت  ١٠روز بعداز برنده شدن  ،ضمانتنامه موضوع ماده  ٨قرارداد را در اﺧتيار
ﺧريدار قرار دﻫد و متﻦ قرارداد را كه قبﻼً نمونهاي از آن را امضاء و به ضميمه پيشنهاد ﺧـود تسـليم نمـوده
است براساس قيمت پيشنهادي ﺧود مهر و امضاء و به ﺧريدار تسليم نمايد  .در غير اينصورت سپرده شـركت
در مناقصه موضوع بند  ٥كه تسليم نموده است به نفع ﺧريدار بدون ﻫيچگونه تشريفات اداري ضبط و برنـده
مذكور ﺣق ﻫيچگونه اعتراض يا ادعايي نسبت به آن نخواﻫد داشت  .چنانچه نفر دوم برنده مناقصه ﺣاضر بـه
انعقاد قرارداد نشود سپرده وي نيﺰ ضبط ﺧواﻫد شد و سپس ﺧريـدار برطبـق ضـوابط و آئيﻦنامـه معـامﻼت
شركت اقدام ﺧواﻫد نمود .
 -١٤استرداد ضﻤﺎنتﻨﺎﻣﻪ :
الﻒ  :سپرده ﻫاي مندرج در بند  ٥شـركتكنندﮔان باسـتثناي برنـدﮔان اول و دوم بـه آنـان مسـترد ﺧواﻫـد
شد  .سپرده برنده دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول مناقصه مسترد ميشود .
ب  :سپرده برنده مناقصه پس از ارائه ضمانتنامه ﺣُسﻦ انجام تعهدات موضوع ماده  ٨قرارداد مسـترد ﺧواﻫـد
شد  .عدم تسليم ايﻦ ضمانتنامه به منﺰله ايﻦ است كه برنده از امضاء و مبادله قرارداد ﺧـودداري كـرده
است و وجه سپرده به نفع ﺧريدار ضبط و برنده ﻫيچگونه ﺣق اعتراض يا ادعايي نخواﻫد داشت .
)(٤

 -١٥استرداد پيشﻨهﺎدات :
پس از تسليم پيشنهادات به ﻫيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر داده نخواﻫد شد و كليه مفاد پيشنهاد ﺣداقل
بايستي براي  ٣ماه معتبر باشد .
 -١٦اختﻼﻓﺎت و اشتبﺎهﺎت :
چنانچه يكي از شركتكنندﮔان ضمﻦ مطالعه اسناد و مدارك اﺧتﻼف و اشتباه قلمﺧوردﮔي و ابهام و تناقص
در اسناد مشاﻫده نمايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشكوك باشد در آن صـورت بايـد بﻼفاصـله
موضوع را كتباً به ﺧريدار اعﻼم و ﺧريدار پس از رسيدﮔي به موضوع نكات تذكر داده شده را روشﻦ نموده
و به كليه شركت كنندﮔان ابﻼغ ﺧواﻫد نمود .
 -١٧نحﻮه پرداخت :
پرداﺧت براساس ماده  ٥قرارداد عمل ﺧواﻫد شد .
 -١٨سﺎير :
-١-١٨پيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهاد دﻫنده بايـد قيمـت پيشـنهادي ﺧـود را
باتوجه به شرايط  ،مشخصات فني پيوست و در نظر داشتﻦ توضيحات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .
-٢-١٨ﺧريدار ميتواند مطابق ماده  ٧قرارداد به ﺧدمات موضوع قرارداد  %٢٥اضافه و يا از آن كم نمايد .
-٣-١٨به پيشنهادات فاقد امضاء  ،مبهم  ،مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء
مدت مقرر در آﮔهي مناقصه در سامانه واصل شود  ،ترتيب اثر داده نخواﻫد شد .

مناقصه ﮔذار :

نام و امضاء پيشنهاد دﻫنده

شركت مديريت توليد برق نكا

)(٥

نﻤﻮنﻪ ضﻤﺎنﺘنﺎمﻪ شﻤﺎره  - ١شركت در منﺎﻗﺼﻪ
نظر به اينكه ) * (

مايل است در مناقصه مربوط به
مقابل ) ** (
) بحروف

به نشاني :

شركت نمايد  ،لـذا ايـﻦ بانـك از ) * (
ريال

براي مبلغ به عدد

تعهد مينمايد چنانچه ) * * (

در
ريــال ( تضــميﻦ و

به ايﻦ بانك اطﻼع دﻫد كه پيشـنهاد

شركتكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي قرارداد مربوط يا تسليم ضمانت ﺣُسﻦ انجـام

تعهدات قرارداد در مدت مقرر استنكاف نموده تاميﺰان
شركت ) * * (

از سوي شركت ) * * (

ريال ﻫـر مبلغـي را كـه

مطالبه نمايد به محض دريافت اوليﻦ تقاضاي كتبي واصـله
بدون اينكه اﺣتياجي به اثبات اسـتنكاف يـا اقامـه

دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد  ،بيدرنگ در وجه يا ﺣواله كرد
شركت ) * * (

بپردازد .

ايـﻦ ضـمـانـتـنـامـه تـا آﺧـر سـاعت اداري روز
شركت) * * (

مـعـتـبـر بـوده و بـنـا بـه درﺧواست

براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد ﺧواﻫـد بـود و در

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

موجبات تمديد را فراﻫم نسازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد  ،در ايﻦ صورت بانك متعهـد اسـت بـدون

اينكه اﺣتياج به مطالعه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق رادر وجه يا ﺣواله كرد )* *(

پرداﺧت كند.

ﺑﺎنك ........................................................ :
) * * ( نام ﺧريدار نوشته شود .
) * ( نام فروشنده نوشته شود .

)(٦

نﻤﻮنﻪ ضﻤﺎنﺘنﺎمﻪ شﻤﺎره  - ٢ﺣُﺴن انجﺎم ﺗﻌهدات
تعهد نامه بانكي شماره
منعقد بيﻦ ) * (

معطوفاً به قرارداد شماره

بنا به درﺧواست ) * (

فوقاﻻشاره در قبال تعهداتي كه ) * (
در صورتيكه ) * (

مورخ

و)**(

ايﻦ بانك براي ﺣُسﻦ اجراي تعهداتي كه بموجب قـرارداد
به عهده ﮔرفته است تعهد ميكنـد

بنا به تشخيص ) * * (

از انجام و اجراي ﻫريك از تعهدات ناشيه از قرارداد مذكور تخلﻒ ورزد تا ميﺰان
ﻫر مبلغي را كه ) ** (

ريال

به ﻫر عنوان و ﻫر جهتـي كـه ﺧـود تشـخيص

ﺧواﻫد داد  ،مطالبه نمايد و به محض دريافت اوليﻦ تقاضاي كتبي بدون اينكه محتاج به صدور اظهارنامـه يـا
اقدامي از مـجـراي قـانـونـي و قـضـائي يـا مقـام ديگـر داشـته بـاشـد و يـا نياز بـه اثــبات قــصورو
داشته باشد  ،بﻼدرنگ در وجـه يـا

يـا تخلﻒ ) * (

ﺣواله كرد ) ** (

مـدت اعـتـبار ايـﻦ ضمـانـتـنـامه تـا آﺧـر وقـت اداري روز

) ** (

بپردازد .

است و بنا به درﺧواست

براي مدتي كه درﺧواست شود قابل تمديد ﺧواﻫـد بـود و

در صورتيكه بانك نتواند و يا نخواﻫد مدت ايﻦ ضمانتنامه را تمديد نمايد يا ) * (

موجبات تمديد را قبل از انقضاي مدت مرقوم فوق نﺰد بانك فراﻫم نسازد و بانك را ﺣاضر به تمديد ننمايد ،
بانك در ايﻦ صورت متعهد است بدون اينكه اﺣتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقـوم فـوق را در وجـه يـا
پرداﺧت كند .

ﺣواله كرد ) ** (

ﺑﺎنك ........................................................ :
) * * ( نام ﺧريدار نوشته شود .
) * ( نام فروشنده نوشته شود .

) (٧

نﻤﻮنﻪ ضﻤﺎنﺘنﺎمﻪ شﻤﺎره  - ٣پيش پرداخت
نظر به اينكه طبق قرارداد شماره
و ) ** (

عنوان پيش پرداﺧت به ) * (
مبلغي را تا ميﺰان

بيﻦ ) * (

مورخ

ريال به

قرار است مبلغ

پرداﺧت ﮔردد  ،ايﻦ بانك متعهد اسـت ﻫـر

ريال كه از طرف ) ** (

مطالبه شود به محض دريافت اوليﻦ تقاضاي كتبي و بدون اينكه اﺣتياج به صـدور اظهارنامـه يـا اقـدامي از
مجراي اداري يا قضائي و يا مقام ديگر و يا ذكر علتي داشته باشد  ،بﻼدرنگ مبلغ مورد درﺧواست را در وجه

يا ﺣواله كرد ) ** (

ايﻦ ضمانتنامه تا آﺧر وقت اداري روز

بپردازد .

معتبر بوده و بنا به تقاضاي ) ** (

براي مدتي كه درﺧواست شود قابل تمديد ﺧواﻫد بود ودر صورتي كه بانك نتواند يا نخواﻫد مدت ايﻦ تعهد
موجبات تمديـد را فـراﻫم نسـازد و بانـك را

را تمديد كند و يا ) * (

موافق با تمديد ننمايد  ،در ايﻦ صورت بانك متعهد است بدون اينكه اﺣتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم
پرداﺧت كند .

فوق را در وجه يا ﺣواله كرد )** (

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

) * * ( نام ﺧريدار نوشته شود .
) * ( نام فروشنده نوشته شود .
)( ٨

