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 10/1400شماره  مرحله اي يك مناقصه عمومي اسناد

 

 

 پروژه : 

 

خريد نمك دانه بندي شده واحد هاي بخار و سيكل 

 تركيبي 

 نيروگاه شهيد سليمي نكا

 

 شرايط ، فرم هاي مناقصه و مقادير



 10/1400 شماره مرحله اي يك يمناقصه عمومشرايط اطالعات و 

 

 ار : شركت مديريت توليد برق نكا .نام مناقصه گز -1

گ -2 صه  كا زآدرس مناق ستي  -ار : ن شهيد  - 165صندوق پ گاه  نيرو

 سليمي نكا

واحد هاي تن نمك دانه بندي شده  10 000خريد موضوع مناقصه :  -3

سيكل تركيبي تن نمك دانه بندي شده مصرفي  2 000مقدار بخار و 

 كانيروگاه شهيد سليمي ن

 . بمدت يكسال شمسي مبادله قرارداداز تاريخ مدت اجراي كار :  -4

عادل سپرده -5 صه م شركت در مناق سپردة  لغ  صه : مب  شركت در مناق

به 770.000.000 ستي  كه باي ست  كي لاير ا صورت ي شروحه از  يل  هاي م ذ

مراه كت ه صه در پا سناد مناق به با ا لف  صه ا ستگاه مناق گذار  د

 گردد . تسليم

بانكي -1-5 سيد  ساب  ر به ح بور  جه مز يز و  0105692716008سيبا وار

 ايننننننن شننننننركت نننننننزد بانننننننك ملنننننني ايننننننرا  

 شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا .

 . خريداربانكي عهده بانك به نفع تضمين شده چك  -2-5

 برابر با فرم پيوست . خريدارضمانتنامه بانكي به نفع  -3-5

به % 10از هر صورت وضعيت كافرما معادل  سپرده ُحسن انجام كار : -6

سن انجام كار كسر خواهد شد . و ترتيب استرداد  عنوا  سپرده ُح

 باشد . قرارداد مي 9آ  مطابق مفاد ماده 

 طرز تکميل و مهلت تسليم اسناد توسط پيشنهاد دهنده : -7

پيشنهاد دهنده پس از مطالعه اسناد مناقصه ، در صورت تمايل به 

کليه صفحات اسناد شرکت در مناقصه عالوه بر تکميل و مهر و امضای 

شماره  ند  بق ب ياز را ط مورد ن سخ  ست ن صه ، الزم ا يه   9مناق ته

 نمايد.

نه قلم-1-7 بدو  هرگو ستي  شنهادات باي يا  پي شدگي و  پاك  خوردگي ، 

تغيير در عبارات يا ارقام باشد و با مهر و امضاء پيشنهاد دهنده 

 تائيد شده باشد .

تعيين شده به حروف و  اختالف بين مبالغ  در صورت مشاهده -2-7

مبالغ تعيين شده به ارقام، مبالغ تعيين شده به حروف معتبر 

 خواهد بود.

هرگاه براي رديفي از کاالی درخواستی قيمت كل داده شود،  -3-7

دستگاه مناقصه گزار حق خواهد داشت بهاي واحد را از روي قيمت كل 

 پيشنهادي محاسبه و مأخذ قرار دهد.

ايد فاقد قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاك پيشنهادها ب -4-7

شدگي باشد. توضيح درباره هرگونه قلم خوردگي، بايستي همراه با 

مهر و امضای پيشنهاد دهنده آورده شود در غير اينصورت پيشنهاد، 

 ناقص و مردود تلقي خواهد شد.

  (1 ) 

پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه بدو   -5-7

هيچگونه تغييري تهيه شود و بايد مقدم به كليه توضيحات و اسناد 

 الزم باشند.



كليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضای مجاز   -6-7

 شرکت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسيده و ممهور به مهر شرکت گردد.

مدارك و اطالعات مربوط به  ˝پيشنهاد دهندگا  بايستي دقيقا -7-7

را مطالعه نمايند و چنانچه ابهام يا سوالي وجود دارد مناقصه 

با دستگاه مناقصه گزار مکاتبه و قبل از تسليم پيشنهاد،  ˝كتبا

رفع ابهام نمايند. توضيحات شفاهي كه توسط نمايندگا  يا كاركنا  

دستگاه مناقصه گزار داده شود معتبر نخواهد بود. بدين منظور 

محل اجرای پروژه با هماهنگی قبلی آمادگی برگزاری جلسات فنی در 

 وجود دارد.

بايست كليه رديف هاي فرم پيشنهاد قيمت  دهندگا  مي پيشنهاد -8-7

ها را در ستونهاي مربوطه درج را تكميل و قيمت واحد و كل رديف

 نمايند. 

پيشنهاددهنده موظف است  فرم پيشنهاد قيمت را بطور کامل  -9-7

 تکميل نمايد. 

گرا  بايستی شرايط و اطالعات مناقصه را مطالعه و  مناقصه -10-7

شرايط و اطالعات مناقصه، پيشنهاد الکترونيکی را پس  8مطابق ماده 

از مهر و امضاء ديجيتال کليه اسناد در سامانه تدارکات 

هیه و تدوین و ت ( در سه بخش جداگانهwww.setadiran.irالکترونيکی دولت )

 بارگذاری نمایند. 
تذکر: الزم است فقط نسخه فيزيکی ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع 

کار )پاکت الف( به امور تدارکات شرکت  مديريت توليد برق نکا تا 

 قبل از پايا  مهلت ارسال پيشنهادات ارسال گردد. 

 

 زما  تسليم و نحوه تهيه پيشنهادها -8

ری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله کليه مراحل برگزا 

قرارداد با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

(www.setsdiran.ir امکانپذير خواهد بود. نسخه الکترونيکی )

يکشنبه مورخ روز  16پيشنهادات مربوطه بايستی حداکثر تا ساعت

در "سامانه تدارکات الکترونيکی دولت" بارگذاری  04/07/1400

گردد.  فقط نسخه فيزيکی پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه( 

 –جاده زاغمرز  25کيلومتر  –در موعد مذکور به آدرس : نکا 

نيروگاه شهيد سليمی نکا اداره تدارکات تحويل و رسيد دريافت 

دوشنبه مورخه ح روز صب 9گردد. پيشنهادات رسيده راس ساعت 

در سالن جلسات شرکت  مديريت توليد برق نکا افتتاح  19/07/1400

 می گردد.

 

  (2 ) 

 

 الف ( پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه :

پاكت )الف( حاوي ضمانتنامه بانكي،رسيد واريز وجه و يا چك بانكي 

د حداقل به شرح تعيين شده در دعوتنامه مناقصه خواهد بود كه باي

http://www.setadiran.ir/
http://www.setsdiran.ir/


مدت  3 به  يز  عداز آ  ن بوده و ب بار  بل  3ماه داراي اعت ماه قا

تمديد باشد . چنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايا  يابد و نياز 

هاي تأمين ضمانتنامه  به تجديد ضمانتنامه باشد براي جبرا  هزينه

 با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

 و اطالعات :ب ( پاكت مربوط به اسناد مناقصه و مدارك 

باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذذاری گذردد    فقط به صورت الکترونیکی اسناد مربوط به پاکت )ب( که 

 حاوی اسناد زیر خواهد بود

 باشد : اسناد مناقصه به شرح زير مي -1-8

 الف( دعوتنامه مناقصه 

 طالعات و شرايط مربوط به مناقصه ب ( ا

  خريدارمصوب  پ ( نمونه قرارداد

سن ان ( فرم ت صه ، ُح شركت در مناق ضمانتامه  هدات و هاي  جام تع

 پرداخت  پيش

 ها (  مات موضوع قرارداد ) پيوست( جزئيات و شرح خد ث

 اصل گواهي امضاء از دفترخانه رسمي براي صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور  س(

پيشنهاد از سوي صاحبان امضاء كنندگان مناقصه گر مجاز  ش( اصل وكالتنامه محضري مبني بر اينكه امضاء كنندگان

 به اين كار بوده اند.)درصورتيكه صاحبان امضاء مجاز ، اسناد مناقصه را امضاء ننموده باشند(
صوير (  ص يرات ت به تغي بوط  سمي مر مه ر خرين روزنا سنامه و آ اسا

 دارندگا  امضاء مجاز و تعهد آور شركت و 

 1399ي حسابرسي شده و يا اظهار نامه مالياتي منتهي به پايان سال ض( ارائه صورت هاي مال

 ط( ارائه كپي مصدق كد اقتصادي و گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي

 % مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد. 10ظ( توانائي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات معادل 

حداقل يك مورد قرارداد تأمين نمك صنايع به ارزش  ر( دارا بود  

سننال گذشننته بننا ارائننه اسننناد مثبتننه  5لاير در  1.000.000.000

كار از  جام  سن ان ضايتنامه ُح مورد ر يك  لي( و  هاي قب )قرارداد

 يا  ذيربطخريدار

جوز از  مك و م عد  ن برداري از م هره  نه ب جوز پروا بود  م ز( دارا 

ارداد با شركت صنايع و معاد  مبني بر استخراج نمك و يا طرف قر

 دارنده پروانه بهره برداري از معاد  با ارائه اسناد مثبته.

مود  -2-8 هور ن ضاء و مم صه  يكام سخه از اسنادمناق سوي ن كه از 

تسليم پيشنهاددهنده  در مناقصه همراه بادعوتنامه شركتمناقصه گزار 

 شد.خواهد

 

 

  (3 ) 

 ج ( پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :

باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولذت بارگذذاری گذردد      فقط به صورت الکترونیکیپاکت )ج( که  اسناد مربوط به

 حاوی اسناد زیر خواهد بود.

باشد و قيمت پيشنهادي بايد براي  پاكت )ج( محتوي پيشنهاد قيمت مي

پيشنهادي بايد هم  طول مدت قرارداد بصورت قطعي باشد . ضمنًا قيمت

 3عدد ، به لاير و توامًا نوشته شود و براي مدت  با قيد حروف و هم

 ماه اعتبار داشته باشد .



تذكر مهم: در ارزيابي مالي و شناسايي پيشنهاد برتر ،هزينه حمل 
تا  نده  شنهاد ده سط پي شده تو في  بداء معر قرارداد از م ضوع  كل مو
نيروگاه نكا بر اساس نرخ حمل نمك استعالمي از پايانه هاي حمل و 

ال ،به قيمت پيشنهادي افزوده و سپس پيشنهاد تراز شده با نقل كا
 تاثير قيمت حمل، بعنوا  پيشنهاد برتر شناسايي خواهد شد.

پس از مهر و امضای « ج»، « ب»، « الف»محتويات هريك از سه پاكت  -

کليه اسناد بايد در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد 

فيزيکی پاکت "الف" ارسال ايرا ( بارگذاری گردد و فقط نسخه 

 گردد.

 
 گشايش پيشنهادها : -9

ند  پاكت كه در ب تاريخي  ساعت و  شنهادها در  توي پي كر  8هاي مح ذ
سيو   سيله كمي به و گري  پس از دي كي  ير ي يب ز به ترت ست  يده ا گرد

 مناقصه باز خواهد شد .
الف : ابتدا پاكت الف باز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به 

 النننننذكر و  فوق 8-3عينننننين شنننننده در بنننننند ترتينننننب ت
شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد ، پيشنهاد مردود و     

 پاكننننات ديگننننر مفتننننوح نخواهنننند شنننند و عينننننًا بننننه 
 پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .    

كت  گاه پا لفب : هر صحيح  ا كت  شد در پا يا   باال ب كه در  شرحي  ب
 از بننننن بگنننننذارده شنننننده و كامنننننل باشننننند ، پاكنننننت 

ست در    مورد درخوا مدارك  نده  شنهاد ده چه پي شد و چنان هد  خوا
 آگهنننننننننننننني مناقصننننننننننننننه را ارائننننننننننننننه 

كت    شود ، پا شخيص داده  شرايط ت حائز  شد ، در  جو  هد  باز خوا
 غينننننننننننر اينننننننننننن صنننننننننننورت پاكنننننننننننت 

 قرار داده شود بهيچگونه پيشنهاد قيمتي نبايد در پاكت 
كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ،  بو در صورتيكه پاكت 

 پيشنننننننهاد رد و سننننننپس نسننننننبت بننننننه افتتنننننناح 
پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده  ج پاكت 

 اسننننننت اقنننننندام و مبننننننالغ پيشنننننننهادي آنهننننننا 
گردد تا فروشنده نسبت به تعيين برنده اقدام نمايد  صورتجلسه مي 
. 

توانند  دگا  با معرفي نامه كتبي مينمايندگا  مجاز پيشنهاد دهن
در كميسيو  افتتاح پاكات حضور يابند ، حق رد يا قبول هريك يا 
ما   مدت ز حداكثر  ست .  فوظ ا شنده مح براي فرو شنهادات  يه پي كل

 باشد  روز مي 30بررسي پيشنهادات 
 
 واگذاري به غير : -01

ه غير تحت هيچ شرايطي حق انتقال يا واگذاري قرارداد ب فروشنده
پس از ضبط ضمانتنامه  خريداررا ندارد و در صورت بروز چنين عملي 

 تواند قرارداد را فسخ نمايد . ، مي فروشنده

  (4 ) 
 
 ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات : -11

ماده  طابق  صه مي  7م نده مناق ضاء  قرارداد ، بر ما  ام يد در ز با

عادل  ضمانتنامه 10قرارداد م قرارداد  لغ  جام  بانكي% مب سن ان ُح

به  يه و  هدات را ته يدارتع سترداد آ   خر يب ا يد و ترت ئه نما ارا

 باشد . مطابق ماده مذكور مي

 امضاء قرارداد : -21



مدت  ظرف  ست  لزم ا صه م نده مناق شد  ،  10بر نده  عداز بر روز ب

قرار دهد  خريدارقرارداد را در اختيار  7ضمانتنامه موضوع ماده 

قبالً  كه  قرارداد را  متن  نه و  ضميمه  نمو ضاء و  اي از آ  را ام

پيشنهاد خود تسليم نموده است براساس قيمت پيشنهادي خود مهر و 

تسليم نمايد . در غير اينصورت سپرده شركت در  خريدارامضاء و به 

 مناقصه 

ند  ضوع ب فع  5مو به ن ست  موده ا سليم ن يداركه ت نه  خر بدو  هيچگو

يچگونه اعتراض يا ادعايي تشريفات اداري ضبط و برنده مذكور حق ه

نسبت به آ  نخواهد داشت . چنانچه نفر دوم برنده مناقصه حاضر به 

 خريدارانعقاد قرارداد نشود سپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سپس 

 نامه معامالت شركت اقدام خواهد نمود . برطبق ضوابط و آئين

 استرداد ضمانتنامه : -31

كنندگا  باستثناي برندگا   ركتش 5مندرج در بند  سپرده هايالف : 

 اول و دوم به آنا  مستردد خواهد 

شد . ضمانتنامه برنده دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول     

 شود . مناقصه مسترد مي

برنده مناقصه پس از ارائه ضمانتنامه حُسن انجام  سپردهب : 

ن قرارداد مسترد خواهد شد . عدم تسليم اي 7تعهدات موضوع ماده 

ضمانتنامه به منزله اين است كه برنده از امضاء و مبادله 

 قرارداد خودداري كرده 

ضبط و برنده هيچگونه حق  خريداراست و وجه ضمانتنامه به نفع    

 اعتراض يا ادعايي نخواهد داشت .

 هادات :ناسترداد پيش -41

ثر  يب ا سترداد ترت ضاي ا نه تقا به هيچگو شنهادات  سليم پي پس از ت

ماه  3نخواهد شد و كليه مفاد پيشنهاد حداقل بايستي براي داده 

 معتبر باشد .

 و اشتباهات : ابهامات -51

و مدارك مناقصه ضمن مطالعه اسناد ، كنندگا   چنانچه يكي از شركت

ختالف  يراد، ،ا هام  ،خوردگي  قلم ا شاهده و اب سناد م ناقص در ا ت

و يا ابهام داشته سوال نمايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آ  

و حداكثر يك هفته قبل از تشكيل جلسه در آ  صورت بالفاصله ، باشد 

اعالم و  پس از رسيدگي به موضوع  مناقصه گزارموضوع را كتبًا به 

به كليه پاسخ را نكات تذكر داده شده را روشن نموده و ابهامات و 

 خواهد نمود . ارسالشركت كنندگا  

 

 
 (5 ) 

 

 ت :نحوه پرداخ -61

 قرارداد عمل خواهد شد . 6پرداخت براساس ماده 

 ساير : -71

شنهاد -1-17 شد و پي صريح با شرط و  يد و  بدو  ق ستي  شنهادات باي پي

دهنده بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه به شرايط و مشخصات فني 

طه  ضيحات مربو شتن تو ظر دا ست و درن سمت پيو ين ق يد و ا ئه نما ارا



ي است كه ممكن است در جريا  اجراي كارها و شامل تمام هزينه هاي

براي انجام آ  واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها ، 

مسئوليت ها و تعهدهايي است كه در اسناد مناقصه به صراحت و يا 

به صورت ضمني بيا  شده و شركت در مناقصه بر مبناي آ  ها صورت 

 مي گيرد.

يدار-2-17 ف مي خر طابق م ند م ماده توا خدمات  12اد  به  قرارداد 

 % اضافه و يا از آ  كم نمايد 25موضوع قرارداد 

به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدو   -3-17

سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي مناقصه 

 واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

بل از-4-17 يد ق گر با صه  سناد  مناق صه، ا شنهاد مناق سليم پي ت

مناقصه را به دقت بررسي كرده و تمام اطالعات الزم به بدست آورد. 

به  ستناد  ند ا مي توا شنهاد ، ن سليم پي پس از ت گر ،  صه  مناق

 ناآگاهي و اشتباه خود كند.

يد از  -5-17 كار با قالم  مت ا صه ،قي سناد مناق بق ا كه ط در مواردي

قيمت هر يك از اقالم جدول يا فهرست  سوي مناقصه گر پيشنهاد شود،

مت  گاه قي شود. هر شته  بل آ  نو يد در مقا ها ، با مت  قادير و قي م

قطعي در مقابل آ  نوشته نشده باشد ، فرض بر اين خواهد بود كه 

قيمت آ  قلم ، در ساير اقالم جدول مقادير قيمتها ، منظور گرديده 

حد بهاي هر قلم با است. در صورت تناقض بين حاصل ضرب مقدار و وا

نين در  بود. همچ هد  نا خوا لم مب كل آ  ق مت  لم ، قي كل آ  ق مت  قي

صورت تناقض بين حاصل جمع قيمتهاي كل اقالم با مبلغ پيشنهادي ، 

 مبلغ پيشنهاد مبنا خواهد بود.

شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد ، بمنزله آ  تلقي خواهد  -6-17

سناد مناق مام ا گر ت صه  كه مناق كرده و شد  عه  قت مطال به د صه را 

مي  به  گر باتجر صه  يك مناق كه  حدي  تا  ها را  به آن بوط  عات مر اطال

تواند بدست آورد ، بدست آورده است و ابهام يا اشتباهي به نظر 

 او در اسناد مناقصه وجود ندارد. 

نام و امضاء 

  پيشنهاد دهنده

 : مناقصه گزار

شركت مديريت توليد 

 برق نكا

 (6 ) 

 

 شركت در مناقصه - 1ه ضمانتنامه شماره نمون

 

 به نشاني :    نظر به اينكه ) * (                        

لذا  يد ،  شركت نما به               بوط  صه مر ست در مناق يل ا ما

بل ) ** (                        نك از ) * (                          در مقا ين با ا

 لاير                       براي مبلغ به عدد      



         ) بحروف                                    

      نمايد چنانچه ) * * ( لاير ( تضمين و تعهد مي       

شركت       شنهاد  كه پي هد  طالع د نك ا ين با كننده  به ا

نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي قرارداد مربوط 

ضمانت ُحسن انجام تعهدات قرارداد در مدت مقرر استنكاف يا تسليم 

 هر مبلغي را كه  لاير   نموده تاميزا                            

فت          شركت ) * * (  حض دريا به م يد  به نما مطال

        اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت ) * * ( 

يا  ستنكاف  بات ا به اث ياجي  كه احت يا  بدو  اين يل و  مه دل اقا

صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد 

 درننننننننه در وجنننننننه ينننننننا حوالنننننننه كنننننننرد  ، بي

 بپردازد .         شركت ) * * ( 

    اينن ضنمناننتنننامنه تنا آخنر سناعت اداري روز

      منعنتنبنر بنوده و بنننا بنه درخواست شركت) * * (  

ت سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و در صورتي براي مد    

كه بانك نتواند يانخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا 

) * ( 

موجبات تمديد را فراهم نسازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد 

به  ،  به مطال ياج  كه احت بدو  اين ست  هد ا نك متع صورت با ين  در ا

 ادر وجه يا حواله كرد )* *(مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق ر

 پرداخت كند.

 

 

بانننننننننننننننننننك :                           

........................................................ 

  

 نوشته شود . خريدار) * * ( نام 

 

 نوشته شود . فروشنده) * ( نام 



 ُحسن انجام تعهدات  - 2نمونه ضمانتنامه شماره 

 

بانك مه  هد نا قرارداد تع به  فًا  شماره                  معطو ي 

 شماره                            مورخ               

 و ) * * (     منعقد بين ) * (                        

اين بانك براي ُحسن اجراي         بنا به درخواست ) * (   

اتي كه ) * (         االشاره در قبال تعهد تعهداتي كه بموجب قرارداد فوق

كند در صورتيكه )  به عهده گرفته است تعهد مي          

 بنا به تشخيص ) *   * (        * (         

از انجام و اجراي هريك از تعهدات ناشيه از قرارداد مذكور تخلف 

كه )  غي را  هر مبل يزا                             لاير  تا م ورزد 

شخيص  به          ** ( خود ت كه  تي  هر جه نوا  و  هر ع

خواهد داد ، مطالبه نمايد و به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي 

جنراي  قدامي از من يا ا مه  صدور اظهارنا به  تاج  كه مح بدو  اين

قناننونني و قنضنائي ينا مقنام ديگنر داشنته بناشند و ينا نياز 

        بنه اثنبات قنصورو ينا تخلف ) * (              

    داشته باشد ، بالدرنه در وجه يا حواله كرد ) ** (    

 بپردازد .            

قنت اداري روز           مندت خنر و تنا آ ننامه  ينن ضمناننتن تنبار ا اعن

 است و بنابه درخواست        

بل             ) ** ( شود قا ست  كه درخوا مدتي  براي 

انك نتواند و يا نخواهد مدت اين تمديد خواهد بود و در صورتيكه ب

 ضمانتنامه را تمديد نمايد يا ) * (

موجبات تمديد را قبل از انقضاي مدت مرقوم فوق نزد بانك فراهم 

صورت  ين  نك در ا يد ، با يد ننما به تمد ضر  نك را حا سازد و با ن

متعهد است بدو  اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم 

             حواله كرد ) ** (فوق را در وجه يا 

 پرداخت كند . 

 

 

بانننننننننننننننننننك :                           

........................................................ 

 

 نوشته شود . خريدار) * * ( نام 

 

 نوشته شود . فروشنده) * ( نام 

 

 


