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  ٢٢/٩/١٣٩٤                                          هـ                 ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

   ٢٠/٢/١٣٩٣مـورخ   ٨٤٥١شـنهاد شـماره   يبه پ ٢٤/٨/١٣٩٤وزيران در جلسه هيأت 
تنظيم بخشـي از مقـررات    قانون) ٦(استناد ماده  كشور و به يريز سازمان مديريت و برنامه

ـ   ١٣٥١مصـوب  ـ   قانون برنامه و بودجـه کشـور  ) ٢٣(و ماده ـ   ١٣٨٠مصوبمالي دولت ـ  
  :ب کردينامه تضمين معامالت دولتي را به شرح زير تصو آيين

  
  نامه تضمين معامالت دولتي آيين

  :باشديم رينامه به شرح زنيين آيهدف و دامنه كاربرد اـ ١ماده 
ي، در  هاي قراردادگران يا داوطلبان و طرف م تعهدات مناقصهيتحک :هدفـ  الف

ـ  نامه معامالت دولتي انون آيينـو قـ  ١٣٨٣مصوب ـ  رگزاري مناقصاتـاجراي قانون ب
تنظيم تضامين الزم براي معامالت با موضوع خريد انواع  تبيين و از طريقـ  ١٣٤٩مصوب 

نيز ارجاع كار و تشكيل آن معامالت ازجمله قراردادهاي خريد خدمات کاالها و خدمات و 
افزاري، امور پيمانكاري در  مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم

ساخت و نصب،  ، نصب، )صنعتي يا غيرصنعتي(طرح و ساخت  احداث و ساخت،  يها نهيزم
و  برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل  و بهرهر، نگهداري يترابري و انواع پيمانكاري تعم

، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع آالت ماشين نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد 
  .صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها  تنهايي يا به كاال و همچنين موارد مشابه آنها، به 

قانون برگزاري ) ١(ماده ) ب(ع بند هاي موضو تمام دستگاه :دامنه كاربردـ  ب
ي ت خدمات کشوريريقانون مد) ٥(هاي موضوع ماده  و دستگاهـ ١٣٨٣مصوب ـ  مناقصات

ـ  ١٣٦٦مصوب ـ  کشور يقانون محاسبات عموم) ٥(تا ) ٢(ز مواد يو نـ ١٣٨٦مصوب ـ 
ن يا براي انجام معامالت و ارجاع کار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در

  . هستند نامه آيين
  .گر موضوعيت ندارد در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمهـ  تبصره
  :رونديمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر اـ ٢ماده

 گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف   عهده  سپردن مال يا وجه نقد يا به :الف ـ تضمين
  .ک تعهد اصلي و شروط مربوط به آنيبه  يبنديمنظور پا  به

) ضامن(سندي براي توثيق تعهدات متعهد که شخص ثالثي  :نامه ب ـ ضمانت
كند كه در  و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي) عنه مضمون(اساس درخواست متعهد  بر

سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي 
  .کرد او بپردازد يا به حواله) له  مضمون(نفع تعهد اصلي است به ذي) عنه ونمضم(متعهد 

اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم   انجام مجموعه :سپردن تضمينـ  پ
نحوي كه تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در   له به تضمين به مضمون

وي بتواند هر زمان كه طبق مقررات  قرار گيرد و) له مضمون(نفع تعهد دسترس ذي
  .كند  نامه را از ضامن دريافتخواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانت

 گزار دستگاه مناقصه(له  اقدامات در اختيار مضمون  كليه  انجام :سازي تضمين تـ  آزاد
عنه  و مضموناز دسترس وي خارج گردد   نامهمنظور آنكه تضمين يا ضمانت به ) يا كارفرما

ر باشد تضمين را به خود  قاد) گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي مناقصه(
  .باشديار مضمون له نمين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيا. برگرداند

قانون برگزاري مناقصات ) ١(ماده ) ب(هاي موضوع بند  دستگاه :ث ـ كارفرما
ز مواد يو نـ  ١٣٨٦مصوب ي ـ ت خدمات کشوريريانون مدق) ٥(  ، مادهـ  ١٣٨٣مصوب  ـ
  .ـ  ١٣٦٦مصوب ـ  کشور يقانون محاسبات عموم) ٥(تا ) ٢(

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در فرآيند ارجاع كار، داوطلب  :اشخاصـ  ج
  .رد و نيز داراي شرايط الزم باشديگ يا طرف قرارداد دولت قرار ميشرکت در معامله و 

انعقاد قرارداد کارفرما با  يبرا يمجموعه اقدامات قانون :رجاع كارند ايفرآـ  چ
  .ده و ترك تشريفات يا عدم الزام به آنياشخاص مانند مناقصه، مزا

تضميني كه اشخاص، براي اثبات  :تضمين شركت درفرآيند ارجاع كارـ  ح
 يدر مراحل بعد سپارند تا کارفرما آنان را از توان خود، به نفع كارفرما مي يقصد و حداقل

  .فرايند ارجاع كار شرکت دهد

تضميني است كه اشخاص پس از فرآيند ارجاع كار و  :تضمين انجام تعهداتـ  خ
به انجام تعهدات خود بايد قبل از  يبنديمنظور اثبات پا  انتخاب شدن براي معامله، به

  .انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند
ه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال تضميني ك :پرداخت تضمين پيشـ  د

  .سپارند يپرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به کارفرما م دريافت پيش
ن حسن اجراي كار از هر يكه بابت تضم يمبلغ نقد :حسن اجراي كار  سپردهـ  ذ

ن شده در قرارداد در حساب ييپرداخت کارفرما به طرف قرارداد، كسر و در دوره مقرر تع
از حيث زمان و كم (ه كارفرما نگهداري و پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد سپرد

  .شود آزاد مي) وكيف اجراي تعهدات قراردادي
سپرده  يکه اشخاص در قبال آزادساز يتعهد :ن حسن اجراي کاريتضمـ  ر

  .سپارند حسن اجراي کار به کارفرما مي
ک است و يتفک دش قابل يتول نديند مصرف آن از فرايکه فرا يمحصول :کاالـ  ز

  .منتقل شود يگريک شخص به شخص ديتواند از  يت آن ميمالک
تفكيك  محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليد يا ايجاد آن قابل :خدمتـ  ژ

نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، 
پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و  ورت موقعيت و مكان اشيا يا اشخاص ص

ر، ياز جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعم يمانکاريدرماني يا انواع پ
  .شوديم يبردار يا بهره ينگهدار

يا   كننده كاال توليد  كننده كه ممكن است تأمين(تحويل انواع كاال  :کاال   نيتأمـ  س
با مشخصات و نيز در مكان، زمان و شرايط مقرر به مشتري كاال ) آن باشد  هفقط فروشند

  .دهد تحويل مي
   دهنده هايي که مستقل از درخواست سفارشمجموعه فعاليت :ش ـ توليد

و   نياز توليد را تهيه کننده، مواد و مصالح مورد  توليد. خاص، به ايجاد کاال بيانجامد
تقال عين يا منفعت آن به متقاضيان احتمالي آينده شده را براي ان محصول توليد

  .سازد مي  آماده
ا يمت کل يت مشخص و قيهر نوع خدمت که بر اساس فعال :يمانکاريپـ  ص

ل يبه اشخاص باشد از قب يقابل واگذار يصورت حجم مت واحد کار مشخص و به يق
و  يامور ادار يمانکاريپساخت،  يمانکاريو ترابري، پ يباربر يمانکارياحداث، پ يمانکاريپ
  .طبخ غذا يمانکاريف، پيتنظ يمانکاريپ، پيتا

سات يساخته، تأس شيپ يها اعم از سازه ييجاد کااليکه به ا يخدمات :ساختـ  ض
گر يد ياستفاده در محل يزات طبق سفارش کارفرما و برايو تجه آالت ماشين ايحمل  قابل

از ساخت با ين ه مواد و مصالح مورد يتهمعموالً . انجامديب) ر از محل ساختيغ يمحل(
  . سازنده است

از  يا مستحدثاتيسات يجاد سازه، ساختمان، تأسيکه به ا يخدمات :احداثـ  ط
آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع  ل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه، راهيقب

خدمات احداث . انجامديکارفرما بدر ساختگاه مربوط به  يو معدن يصنعت يها کارخانه
در . ا نباشدياحداث بوده  ياز برايمواد و مصالح مورد ن  هيممکن است همراه با تعهد ته

در همين  »ساخت«) صنعتي يا غيرصنعتي( »طرح و ساخت«تركيبات سنتي مانند 
  .است كار رفته  به »احداث«معناي 
ا يدادن هر سامانه  وند يا پيدادن   يمنظور برپا كردن، جا خدمتي به  :نصبـ  ظ

که امکان  ينحو گر به يد يها گر يا با بخشيد ييهامستقل آن، در بخش يبخش کارکرد
  .گردد  مناسب آن فراهم يبردار بهره

هاي عمراني يا صنعتي  انواع اقدامات الزم براي احداث پروژه :امور ساختمانيـ  ع
، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي ه، خطوط لوله، سديل انواع ساختمان، ابنياز قب

، ي، معدنيهاي صنعت  ، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع كارخانه از جمله كارخانه)آهن راه(
  .شيميايي و كشاورزي

 اقتصادي و ايمن از مستحدثات  خدمت مستمري که جهت استفاده :برداري غ ـ بهره
مدون و   برنامه ا کيفيت و كميت مقرر که بايد بر مبناييا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر ب

  .رديپذ مناسب صورت  يفن يها ييها و راهنما بر اساس دستورالعمل
طور مشخص و معموالً  که به  ييها تيخدمتي شامل مجموعه فعال :ينگهدارـ  ف

، آالت ينماش ها، مستحدثات، سامانه يناگهان ياز خراب يريشده و با هدف جلوگ  يزير برنامه
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نان و در دسترس بودن آنها يت اطمين کار قابليرد تا با ايگ يسات انجام ميا تأسيزات يتجه
  .ابدي  شيافزا

 ها، ها که بر روي مستحدثات، سامانه اي از فعاليت خدمتي شامل مجموعه :ق ـ تعميرات
تادگي اي که دچار افت كارآيي يا ازکاراف ، تجهيزات يا تأسيسات يا وسيلهآالت ماشين

که  يا فهيانجام وظ يبازگردند و برا يبردار بهره  شود تا به حالت قابل ياست انجام م   شده
  .شوند است، دوباره آماده  به آن محول شده 

مرتبط که حداقل  يا اجزايزات ياز قطعات، تجه يا مجموعه :آالت ماشين ـ ک
ست و به منظور کاربرد محرک و مهارکننده مناسب ا ياز آنها متحرک بوده و دارا يکي

آوري، حرکت، ساخت، توليد، احداث يا نصب  مخصوصي به ويژه فرآوري، پردازش، عمل
  .اند گر متصل شدهيکدي به

 يکه سازنده طبق سفارش کارفرما برا يآالت ماشين :يسفارش آالت ماشين ـ گ
  ي آمادهسازد يا از طريق اعمال تغييراتي طبق سفارش كارفرما آن را  مي يکاربرد خاص

  .سازد ي خاص مي استفاده
صورت آماده قبالً توليد شده و براي   که به يآالت ماشين :آماده آالت ماشين ـ ل
  .شود عرضه يا تحويل مي  هاي عمومي آماده استفاده
) خريدار(آن، کارفرما    م و مبادلهيکه با تنظ يآور سندي الزام :ياعتبار اسنادـ  م

تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کاالي ارسالي يا کند  از بانک درخواست مي
  .تعهد کند يد وييخدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تا

  :کاركرد تضامين به شرح زير استـ  ٣ماده
  .تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارـ  الف
  :ر استيتضمين قراردادها که شامل موارد زـ  ب
  تضمين انجام تعهداتـ  ١
  پرداخت تضمين پيش ـ ٢
  تضمين حسن اجراي كارـ  ٣

  :باشد يبه شرح زير م نامه آيينمقرر در  يها نامه ضمانتـ ٤ماده
هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري  نامها ضمانتينامه بانكي و ضمانتـ  الف

  .غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند
  .مجاز يز وجه نقد به حساب سپرده بانکيفيش واراصل ـ  ب
ت و يفعال يمجوز الزم برا يگر دارا نامه صادره توسط مؤسسات بيمه ضمانتـ  پ

  .رانيا يمه مرکزيب ينامه از سو صدور ضمانت
سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي ـ  ت

  .معادل هشتاد درصد  ارزش اسمي آن
هاي  تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه يخالص مطالبات قطع يگواهـ  ث

وست که يپ  هاي مطابق كاربرگ ييهمان دستگاه اجرا يحسابان مربوط برااجرايي و ذي
  .دولت استهيأت د شده به مهر دفتر ييتأ

ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از ن شده بانکينام تضم ياوراق مشارکت بـ  ج
  ). موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(د سررسي
  . وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آنـ  چ
هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون هاي صادره توسط صندوق نامه ضمانتـ  ح

  .    نمايند شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي تأسيس شده يا مي
 يهاو صندوق ييو شکوفا يتوسط صندوق نوآور صادره يها نامهضمانتـ  خ

) ٤٥(قانون برنامه سوم توسعه و ماده ) ١٠٠(موضوع ماده  يردولتيغ يپژوهش و فناور
 يمال نظام ير و ارتقايپذقانون رفع موانع رقابت) ٤٤(قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 

 يها نامه بيتصو نمونه موضوع يهاو در چارچوب اساسنامهـ  ١٣٩٤مصوب ـ  کشور
هـ مورخ ٥٢٢٣٢ت/٧٥٥٩٣و شماره  ٢٨/١٢/١٣٨١هـ مورخ ٢٤٧٢١ت/٦٢٧٢٤شماره 

ريزي  و در چارچوب دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ١١/٦/١٣٩٤
كل بانك مركزي  رئيسريزي كشور،  سازمان مديريت و برنامه رئيسكشور به تأييد 

  .رسد جمهور مي رئيسعلمي و فناوري  جمهوري اسالمي ايران و معاون
اين ماده به عنوان تضمين، ) ث(براي پذيرش گواهي موضوع بند ـ ١تبصره 

هيأت تأييديه طبق نمونه پيوست که تأييد شده به مهر دفتر ) فرم(الزم است برگه 
گزار نگهداري و در  دولت است، تکميل و در ذيحسابي و يا امور مالي دستگاه مناقصه

  .گردد اعمال  ها حساب

اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد ـ ٢تبصره 
ماده ) ح(و ) ج(، )پ(، )الف(يک يا ترکيبي از تضمين نوع (بحث، تضمين قابل قبول 

  .بسپارند ييدستگاه اجرا به)) ٤(
دستگاه  ير امور ماليا مديحساب ين بايد به ذيتضم  اوراق مشارکت موردـ ٣تبصره

مربوط  يات حسابداري، حسب مورد عملير امور ماليا مديحساب يذ. ل شوديتحو يياجرا
  .اوراق مذکور را بر عهده دارد يت حفظ و نگهداريكند و مسئول ثبت مي يرا در دفاتر مال
ن يها به عنوان تضم آن يقه بايد به مبلغ اسمياوراق مشارکت مورد وثـ ٤تبصره

  .شود رفته يپذ
ها شامل تضمين  ، تضمينآالت ماشين مالت خريد انواع كاال ودر معاـ  ٥ماده

پرداخت و  ند ارجاع کار و حسب مورد تضمين انجام تعهدات، تضمين پيشيشركت در فرآ
  :شود تضمين حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي

برآورد مبلغ تضمين برحسب درصدي از : ند ارجاع کاريتضمين شركت در فرآـ  الف
  :شوديتعيين م) ١(د به شرح جدول شماره يخر

  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارخريد كاالـ  )١(جدول شماره 
    ين آالت آماده و سفارشيو ماش 

مبلغ 
  برآورد

برابر سقف ) ٢٠( تا
  معامالت متوسط

برابرسقف ) ٢٠٠(تا ) ٢٠(مازاد بر 
  معامالت متوسط

برابر سقف ) ٢٠٠(مازاد بر 
  عامالت متوسطم

  ١  ٢  ٥  درصد

، )الـف (هاي موضوع بندهاي  تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار، به صورت يك يا تركيبي از تضمين  نوع تضمين
  .باشد مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(

  
 مبلغ تضمين انجام تعهـدات در معـامالت خريـد كـاال و    : تضمين انجام تعهداتـ   ب

 آالت ماشـين  ديـ ماده ده درصد مبلغ معامله و در معامالتي كه موضوع آن خرآ آالت ماشين
است به ميزان حـداقل پـنج   ) پذيرند از اشخاصي كه تعهد ساخت و فروش را مي(سفارشي 

تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسـب درصـدي از مبلـغ    . باشد درصد مبلغ معامله مي
  :باشد يم)  ٣(و ) ٢(معامله به شرح جداول شماره 

  
  مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خريد كاال ـ  )٢(جدول شماره 

    آماده آالت ماشين و
برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد

  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥  ٥  ١٠  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

  
 آالت ماشين مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خريدـ  )٣(جدول شماره 

    )آالت ماشين ساخت(سفارشي 
برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد

  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥/٢  ٥/٢  ٥  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

د در اسناد يگر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد با هاي مناقصه مهلت
 گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت مهلت مناقصه. ارجاع کار تصريح شود
  .اعتبار پيشنهادها است

آماده، چنانچه تحويل کل موضوع معامله  آالت ماشين در خريد كاال وـ ١تبصره
تضامين  كارفرما طبق مشخصات فني به صورت يكجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه به

  .الزم صورت پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد  )گارانتي(كيفيت 
زان تضمين انجام يآماده به م آالت ماشين د کاال ويمالت خردر معاـ ٢تبصره

عدم . شود افت مييتعهدات، از كاالي مورد معامله به عنوان تضمين انجام تعهدات در
  .گردد  د ين موضوع بايد در اسناد ارجاع کار قيپذيرش ا
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 پرداخت که شامل ادل مبلغ پيشـمع: پرداخت ن معتبر براي پيشـتضميپ ـ 
  .باشد مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف( يهاي موضوع بندها مهنا ضمانت
  تضمين انجام تعهدات در معامله: سازي تضمين انجام تعهدات نگهداري و آزادـ  ت

زماني   ، تجهيزات و انواع كاالهايي كه احراز عملكرد مطلوب آن كاالها در دورهآالت ماشين
زماني   يا انعقاد قرارداد الزم است، بايد تا پايان آن دورهكار  شده در هنگام ارجاع مشخص

مناسبي ) گارانتي(باقي مانده و آزاد نشود مگر آنكه در قرارداد مربوط، تضمين كيفيت 
  .جايگزين آن شود

تسري اين تضمين به كاالهاي مصرفي به تشخيص كارفرما و اعالم آن در ـ ١تبصره
  .باشديند ارجاع کار مياسناد فرآ
موضوع  يها نامه صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانتـ ٢بصرهت
. شود به پيمانكار بازگردانده مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف( يبندها

  .باشد) ٤(ماده ) ث(تواند از نوع موضوع بند  ها مي نامه حداكثر پنجاه درصد  ضمانت
معامالت خدمات پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث در فرآيند ارجاع كار و ـ  ٦ماده

هاي نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن،  ، پيمانكاري)امور ساختماني(
برداري و انواع خدمات  ، حمل و نقل مسافر، تعمير، نگهداري، بهره)باربري(حمل و نقل كاال 
رجاع كار، تضمين انجام تعهدات، ها شامل تضمين شركت در فرايند ا پشتيباني، تضمين

  :شود شرح زير تعيين مي  پرداخت و حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به تضمين پيش
مبلغ تضمين برحسب درصدي از بـرآورد  : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارـ   الف

  :شود تعيين مي) ٤(نه اجراي كار به شرح جدول شماره يهز
  

  ن شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكاريمبلغ تضميـ  )٤(جدول شماره 
  

برآورد 
هزينه 

  اجراي كار

برابر سقف ) ٢٠(تا 
  معامالت متوسط

)  ٢٠٠(تا ) ٢٠(مازاد بر 
برابر سقف معامالت 

  متوسط

) ٢٠٠٠(تا ) ٢٠٠(مازاد بر 
برابر سقف معامالت 

  متوسط

برابر ) ٢٠٠٠(مازاد بر 
سقف معامالت 

  متوسط
  ٥/٠  ١  ٢  ٥  درصد

هـاي موضـوع بنـدهاي      نامه تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع کار به صورت يك يا تركيبي از ضمانت   نوع تضمين
  .است) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(

  
مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالتي كه موضوع آن : تضمين انجام تعهداتـ  ب

نقل كاال   و معادن، حمل  يخراج و فرآوريا است) انجام امور ساختماني(پيمانكاري احداث 
، نصب، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و در معامالتي با موضوع )باربري(

و نقل مسافر و ساير   برداري، خدمات پشتيباني، حمل ر، نگهداري و بهرهيپيمانكاري تعم
تضمين . دباش است ده درصد  مبلغ معامله مي  نامه تصريح نشده معامالتي كه در آيين

معتبر براي انجام تعهدات در اين معامالت برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح 
  :باشد مي) ٦(و ) ٥(جداول شماره 

  
مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت پيمانكاري احداث ـ  )٥(جدول شماره 

، نصب، )باربري(نقل كاال  و  معادن، حمل  ي، استخراج و فرآور)امور ساختماني(
    اخت يا ساخت و نصبس

برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد
  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥/٢  ٥/٢  ٥  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  )ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، )ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

  
ر، ين انجام تعهدات در معامالت پيمانكاري تعممبلغ تضميـ  )٦(جدول شماره 

    و نقل مسافر و ساير  نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل
برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد

  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥  ٥  ١٠  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  )ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، )ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

د در اسناد يگر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد با هاي مناقصه مهلت
گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت  مهلت مناقصه. ارجاع کار تصريح شود
  .اعتبار پيشنهادها است

پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج  ميزان پيش: رداختتضمين پيش پـ  پ
مان يند ارجاع کار و پيمان است كه مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيه پيدرصد مبلغ اول

پرداخت شامل  تضمين معتبر براي پيش. د شوديبيني و ق از سوي كارفرما پيش
  .باشد مي) ٤(ماده ) ح(و  )چ(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف(هاي موضوع بندهاي  نامه ضمانت
پرداخت در سه قسط  مبلغ پيش در قراردادهاي پيمانكاري احداث،ـ ١تبصره 

نامه به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني در ازاي ارايه ضمانتشرح زير  به
  :شود پرداخت مي

پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم  شيقسط اول معادل چهل درصد مبلغ پ ـ
شده در  پرداخت، پس از تجهيز كارگاه که طبق شرايط تعيين شيدرصد مبلغ پ يمعادل س

درصد  يات الزم است و قسط سوم معادل سيشروع عمل ياسناد ارجاع كار و قرارداد برا
هاي  پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت شيمبلغ پ

  .موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار
 )پرداخت شيمعادل هفتاد درصد پ(پرداخت،  پس از واريز اقساط اول و دوم پيش ـ

 هاي پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت نسبت مبلغ کل پيش
شود و  كسر مي) هاي مشابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت به استثناي تعديل، مابه(موقت 

پرداخت به مبلغ  شيکصد و چهارده درصد نسبت کل پيادل بعد از واريز قسط سوم، مع
شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين  ها كسر مي مان از صورت وضعيتيه پياول

  .صورت وضعيت موقت مستهلك شود
پرداخت به حساب مشترك دستگاه اجرايي و پيمانكار  چنانچه مبلغ پيشـ ٢تبصره

 آالت ماشين يي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ناوگان،واريز شود و با نظارت دستگاه اجرا
هاي تأديه  مجازند به جاي تضمين ييهاي اجرا و خريد تجهيزات و مصالح برسد، دستگاه

شده از  خريداري آالت ماشين پيمانكار بايد. كنند پرداخت، تا هر مبلغ سفته دريافت پيش
هن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا پرداخت در ر عنوان وثيقه دريافت پيش اين محل را به

پرداخت، حق خارج كردن آنها از كارگاه بدون اجازه دستگاه  تصفيه بدهي خود بابت پيش
  .اجرايي را ندارد
پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي  اقساط پيشـ ٣تبصره

ه و شرايط قراردادي بندي انجام كار در اسناد مناقص پيمانكاري بايد با توجه به برنامه زمان
  . شود درج 

بابت تضمين حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر : سپرده حسن اجراي كارـ  ت
  .شودپرداخت به استثناي پيش پرداخت، كسر و به حساب سپرده واريز مي

 يموضوع بندها يها نامه كار در ازاي ضمانت يتا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرا
ن يتواند حداكثر پنجاه درصد آن از تضم كه مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ( ،)ج(، )ث(، )پ(، )الف(

  .شود باشد به پيمانكار بازگردانده مي) ٤(ماده ) ث(موضوع بند 
هاي تملك  در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژهتبصره ـ 

شده به نسبت  هاي ايجاد نمايد، اموال و دارايي گذاري  اي، مشاركت و سرمايه هاي سرمايه دارايي
تواند به تشخيص و  قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل 

هاي مذكور را به عنوان تضمين حسن اجراي كار پروژه مربوط  موال و داراييبرآورد خود، ا
  .شده قبلي پروژه نمايد  هاي سپرده پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين

، طراحي، مديريت طرح، نظارت، يمطالعات يانتخاب مشاور، در کارها يبراـ ٧ماده
قانون ) ٢٩(ماده ) هـ(بند خدمات  افزاري موضوع امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم

  :صورت زير است تضامين بهـ  ١٣٨٣مصوب ـ  برگزاري مناقصات
تضمين انجام تعهدات، بعد از ابالغ انتخاب مشاور، : تضمين انجام تعهداتالف ـ 

يا ابالغ آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد 
اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به دستگاه اجرايي  شده در طبق مهلت تعيين 

هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد  مهلت. گردد تحويل
مهلت كارفرما در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا . بايد دراسناد ارجاع کار تصريح شود

  .پايان مدت اعتبار پيشنهادها است
، طراحي، يمطالعات يپرداخت درکارها مبلغ پيش: پرداخت تضمين پيشـ  ب

درصورت درخواست مشاور  يمديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افزار
باشد، كه بايد بدون كسر  مي) همان مرحله(معادل بيست و پنج درصد مبلغ اوليه قرارداد 
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براي خدمات . ت شودنامه به دستگاه اجرايي، پرداخ كسورات قانوني و در ازاي ضمانت
معادل ده درصد مبلغ اوليه ) نظارت عاليه و كارگاهي(مربوط به دوره ساخت و تحويل 

 نامه باشد كه بايد بدون كسركسورات قانوني و در ازاي ضمانت قرارداد همان مرحله مي
  .به دستگاه اجرايي پرداخت شود

صد از هر بابت حسن اجراي كار معادل ده در: سپرده حسن اجراي كارـ  پ
مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي كار در . شود پرداخت كسر و به حساب سپرده واريز مي

. شود بازگردانده مي) مشاور(، به طرف قرارداد )٤(موضوع ماده  هاي نامه ه ضمانتيازاي ارا
  .آزادسازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار، تابع شرايط قراردادي است

  
    مبلغ تضمين خريد خدمات مشاورهـ  )٧(جدول شماره 

  ميزان  موضوع تضمين
  پنج درصد  تضمين انجام تعهدات

  پرداخت تضمين پيش
  بيست و پنج درصد  مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري

  ده درصد  نظارت عالي و کارگاهي

  ده درصد  سپرده حسن اجراي كار

  .باشد) ٤(ماده  يها نامه ضمانتاز  يبيا ترکيک يتواند  يقبول مشاور م ن قابليتضام
ها و  هاي اجرايي با دانشگاهدر قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي دستگاهتبصره ـ 

ها، نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاه مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارايه ضمانت
وع در صورت عدم انجام تعهدات موض. مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است

مكلف است با ) داري كل كشور خزانه(نامه يادشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي  ضمانت
نامه را از  ريزي كشور مبلغ ضمانت درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه

  .ها به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد محل موجودي حساب درآمد اختصاصي دانشگاه
  :و كارهاي تركيبي به شرح زير است) مشارکت مدني(امين گروه همكاري تضـ  ٨ماده 
ا به صورت يد به عهده راهبر گروه يبا) مشاركت مدني(تضامين گروه همكاري ـ  الف

مجموعه  يه اقدامات بعديالشرکه آنان باشد و در کل تجميع تضامين شرکا به تناسب سهم
ن بر اساس کل مبلغ يحال مبلغ تضمدر هر . شود يک واحد محسوب مين شرکا، يتضام

شرايط و . شوديباشد كل تضامين ضبط م يکه ضبط ضرور يبرآورد محاسبه و در صورت
  .نحوه ارايه اينگونه تضامين بايد در شرايط ارجاع كار و شرايط قراردادي لحاظ گردد

زات، کاال و خدمات ين مصالح، تجهياز تأم يبيدر معامالتي كه موضوع آن ترکـ  ب
ا عرضه، حمل، نصب و يد يا چند مورد توليک يد مشتمل بر يرتبط در قالب قرارداد خرم

درصد  پشتيباني باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتيباني کمتر از بيست و پنج
ن ير ايدر غ. بود دكاال خواهديباشد، تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خر يمبلغ برآورد

  .باشد يداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود من هر بخش قراريصورت، تضام
  از خدمات مشاوره و پيمانكاري است  يبيدر معامالتي كه موضوع آن ترکـ  پ

و نصب، امور پيمانكاري  يطرح و ساخت، امور پيمانكاري طراح  مانند امور پيمانكاري(
که  يتدر صور) ن کاال و احداثيو تام يطراح يمانکاريو ساخت و نصب، امور پ يطراح 

سهم بخش مشاوره کمتر از بيست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامين آن مشمول 
ن هر بخش قرارداد طبق ين صورت، تضامير ايدر غ. ضوابط تضامين پيمانكاري خواهد بود

  .باشد يضوابط بخش مربوط به خود م
 در معامالتي كه موضوع آن ترکيبي از خدمات مشاوره و خريد كاال يات ـ 

  .د كاال استياست تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خر آالت نماشي
تضمين معتبر براي شرکت در فرآيند ارجاع کار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ـ ٩ماده

هاي ارزي  نامه  تضمين بخش ارزي فقط ضمانت. باشد نامه مي ريالي، مطابق ضوابط اين آيين
و يا  نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران داراي مجوز يا تحت داخلي هاي بانكي از بانك

تضمين . قابل قبول است هاي خارجي موردتأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بانك
نامه و متناسب با بخش ارزي و ريالي  بخش ارزي و بخش ريالي بايد بر اساس جداول اين آيين

تضمين براساس کل مبلغ برآورد در اين صورت نيز مبلغ . به همان ارز موضوع قرارداد باشد
  .شودمحاسبه مي

نامه ريالي  هاي ارزي، ضمانت نامه اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانتـ  تبصره
 .ارايه نمايند) زمان تسليم(بانكي بر اساس نرخ تسعير بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

ير ارز بيش از ده درصد نامه در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسع الزم است مبلغ ضمانت
  .افزايش داشته، به روز شده و كسري آن تحويل دستگاه اجرايي گردد

  :باشد ير ميها به شرح ز نحوه آزادسازي و ضبط تضمينـ  ١٠ماده 
پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ساير ـ  الف

  .آزاد شود شركت كنندگان بايد حداكثر ظرف هفت روز كاري
ه تضمين انجام تعهدات، يدر صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم اراـ  ب

در . گردد يم  ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد يند ارجاع کار ويتضمين شرکت در فرآ
ز ين يند ارجاع کار ويصورت امتناع نفر دوم يا عدم انعقاد قرارداد، تضمين شرکت در فرآ

  .شود  د مييكار تجد  و فرايند ارجاعضبط 
پرداخت به تناسب استهالک آن بنا به درخواست سپارنده،  تضمين پيشپ ـ 

  .شود آزاد مي
  .ر موارد طبق مفاد قرارداد استين در سايآزادسازي و ضبط تضامـ  ت
و اقدام كارفرما براي ) مطابق قرارداد(در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين ـ  ث

عنه  مضمون  اي با ذكر مستندات و داليل به ف است اين موضوع را طي ابالغيهضبط، وي موظ
  .اعالم نمايد

نامه که  پيوست اين آيين يهاها بايد از كاربرگ هاي اجرايي و بانك دستگاهـ  ج
) ح(و ) ث(، )الف( يدولت است براي تضامين موضوع بندهاهيأت د شده به مهر دفتر ييتأ

هاي يادشده براي آزادسازي يا  شرايطي كه در كاربرگ. فاده كنندحسب مورد است) ٤(ماده 
  .است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود  هاي بانكي تعيين شده نامه ابطال ضمانت

ماده ) ب(كه طبق بند ) كارفرما(گزار  ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصهـ ١١ماده
د در اسناد مناقصه و به تبع آن در بايـ  ١٣٨٣مصوبـ  قانون برگزاري مناقصات) ١٠(

قرارداد منعقده قيد و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري 
ريزي كشور، نحوه  سازمان مديريت و برنامه. گردد اسالمي ايران تعديل و پرداخت مي

خت با لحاظ پردا) مجاز شمردن تأخير تحويل مورد معامله(محاسبه تمديد مدت پيمان 
  .ضمان تأخير تعهدات مالي كارفرما را تهيه و ابالغ نمايد

ند ارجاع ينامه براي اخذ تضامين شرکت در فرآ ضوابط مندرج در اين آيينـ ١٢ماده
ص ين به تشخير تضاميکار و انجام تعهدات معامالت خريد كاال و خدمات تعيين شده و سا

  .ها رعايت گردد بق باشد بايد در مزايدهکارفرما حسب مورد، در صورتي كه با عمل مزايده منط
ر ين و تفسييريزي كشور نظارت بر حسن اجرا، تب سازمان مديريت و برنامهـ ١٣ماده

  .نامه را بر عهده دارد نيين آيا
ها و ضوابط قبلي تمامي  نامه نامه، همه آيين آيين االجراشدن اين از تاريخ الزمـ ١٤ماده

كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، ازجمله  هايي هاي مشمول و دستگاه دستگاه
ـ ٣٠٩٨٠ ت/٢٠٠٧١  ، شماره١١/٨/١٣٨٢ـ مورخ ه٢٨٤٩٣ت/٤٢٩٥٦هاي شماره  نامه تصويب ه
 ، شماره٢٧/١٢/١٣٨٦خ ک مور٣٧٧٧٤ت/٢١٢٧٦٥، شماره ٢١/٤/١٣٨٣مورخ 

، شماره ٢٩/٧/١٣٨٨مورخ ه ٣٩٥١١ت/١٥١٢٩٠، شماره ٧/١/١٣٨٧هـ مورخ ٣٨٤٤٩ت /١٢٢
 ٣/٣/١٣٩٣مورخ  ـه٥٠١٤٣ت/٢٢٦٤٣و شماره  ٢/٥/١٣٩٢خ ک مور٤٨٠٠٢ت/١٠١٠١٧

  .شوند لغو مي
  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

  
 
 
 
  

  تعالي بسمه
  ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار

  )كاربرگ شماره يك(
  به نشاني                                           حقوقي            /با شناسه حقيقي                        نظر به اينكه 

  مزايده            /مناقصه/كدپستي                    مايل است در ارجاع كار
  شركت نمايد،

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار
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ارز /از                  در مقابل                       برابر مبلغ                  ريال                     
 به                      اطالع دهد كه پيشنهاد  نمايد چنانچه                      تضمين تعهد مي

/ رساني مناقصات كننده نامبرده موردقبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطالع شركت
هدات استنكاف نامه انجام تع معامالت درج شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانت

ارز هر مبلغي را كه                        مطالبه نمايد، به محض /نموده است، تا ميزان             ريال
دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                        اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا 

ي قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجار
  .كرد                          بپردازد حواله

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                                 معتبر 
تمديد  ه ماه ديگر قابلاين مدت بنا به درخواست كتبي                         براي مدت س. باشد مي

  است و در صورتيكه                             نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا
  موجب اين تمديد را فراهم نسازد و                        را موفق به تمديد ننمايد،                         
هد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين متع                        

  .كرد                         پرداخت كند ضمانتنامه را در وجه يا حواله
چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                      مطالبه نشود، ضمانتنامه در 

  .ز درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگرددسررسيد، خود به خود باطل و ا
در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدنظر كارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و 

نامه موضوع به اطالع سازمان  در صورت ضبط ضمانت. آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خواهدبود
  .ريزي كشور برسد برنامه مديريت و

  تعالي بسمه
  انجام تعهداتضمانتنامه 

  )دوكاربرگ شماره (
  حقوقي               به نشاني                   /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

  اد قرارداد                    كدپستي                          به                     اطالع داده است قصد انعق
  معامالت درج شده را با                            /رساني مناقصات كه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطالع

ارز به منظور /دارد از                    در مقابل                            براي مبلغ                   ريال
  نمايد در صورتي كه گيرد تضمين و تعهد مي كه موجب قرارداد يادشده به عهده ميانجام تعهداتي 

كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به                     اطالع دهد                             
  ورزيده است، تا ميزان از قرارداد يادشده تخلف  اجراي هر يك از تعهدات ناشيكه                     از 

ارز، هر مبلغي را كه                             مطالبه كند به محض دريافت اولين /ريال                   
تقاضاي كتبي واصله از سوي                            با تأييد وزير يا باالترين مقام كارفرما بدون آنكه 

ا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با ذكر نوع تخلف در احتياجي به صدور اظهارنامه ي
  .كرد                            بپردازد وجه يا حواله

مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                 است و بنا به درخواست كتبي 
شود  قت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواستاز پايان وواصله                          قبل 

كه                     نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد  باشد و در صورتي قابل تمديد مي
نتواند                    را حاضر به تمديد  كند و يا                     موجب اين تمديد را فراهم نسازد و

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در                     نمايد 
  .كرد                            پرداخت كند باال را در وجه يا حواله

  .ريزي كشور برسد نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه در صورت ضبط ضمانت
  

  تعالي بسمه
  داختپيش پرضمانتنامه 

  )سهكاربرگ شماره (
        حقوقي               به نشاني             /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

كدپستي             به                        اطالع داده است كه قرارداد                         كه موضوع 
معامالت درج شده را با                             منعقد /رساني مناقصات اطالع ارجاع كار آن در پايگاه

پرداخت به                      پرداخت  ارز به عنوان پيش/نموده است و قرار است مبلغ             ريال
  به                   شود                         متعهد است در صورتي كه                           كتباً

پرداخت داده شده به                      است هر  اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش
پرداخت مستهلك نشده را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از  مبلغي تا ميزان پيش

امه و يا اقدامي از مجاري قانوني و سوي                         بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارن
 اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر. قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد                             بپردازد

وقت اداري   روز          است و بنا به درخواست كتبي                             واصله تا قبل از پايان 
  صورتي كه باشد و در ديد ميـده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمـش ناداري روز تعييوقت 

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                       موجب                        
متعهد                 اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند                     را حاضر به تمديد نمايد      

  كرد    است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله
  .پرداخت كند                             

پرداخت واريز  مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي                     كه در آن مبلغ پيش
شده است، طبق نظر كتبي                            كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ  شده درج

پرداخت واريز  تحويل نامه استعالم                       به                              در مورد مبلغ پيش
  شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي شده واصل گردد، تقليل داده مي

  .انتنامه معادل مبلغي كه                       اعالم نموده است تقليل داده خواهد شدضم
پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و  در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش

 مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنامه خودبخود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم
نامه موضوع به اطالع  در صورت ضبط ضمانت. از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا نگردد

  .ريزي كشور برسد سازمان مديريت و برنامه
  

  تعالي بسمه
  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  )چهاركاربرگ شماره (
        به نشاني                     حقوقي       /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

/ كدپستي                به                          اطالع داده است كه مقرر است مبلغ                ريال
  ارز از طرف                          به عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد                         كه 

  بهمعامالت درج شده /مناقصاترساني  اع كار آن در پايگاه اطالعموضوع ارج
پرداخت وجه مزبور به                         ،                        متعهد  شود از اين رو پس ازپرداخت 

  اين ضمانتنامه به  سررسيدكتباً و قبل از انقضاي                             است در صورتي 
اطالع دهد كه                          از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده                        

                                 را كه ارز، هر مبلغي/تخلف ورزيده است، تا مبلغ                      ريال
 سوي                                بدون آنكهكند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از  مطالبه

  احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد
  روز                 مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري. بپردازد                                

 ا به درخواست كتبي                                 واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده،و بناست 
واند يا ـورتي كه                          نتـبراي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد است و در ص

موجب                 ديد كند و يا       ـاي آن تمـنخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقض
  تمديد آن را فراهم نسازد و نتواند                     را حاضر به تمديد نمايد 

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا 
  .پرداخت كند                             حواله كرد 

                            .ريزي كشور برسد وضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامهدر صورت ضبط ضمانتنامه م
  

  تعالي بسمه
  تأييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  )پنجكاربرگ شماره (
        حقوقي               به نشاني             /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

  پذيرد كه مبلغ تأييد شده زير به عنوان ضمانتنامه  مي            كدپستي        
  زدـده نـالت درج شـامـمع/رساني مناقصات كار آن در پايگاه اطالع اعـوع ارجـوضـكه م

از مطالبات تأييد شده و پرداخت نشده وي از                             كسر و                              
  .نامه تضمين معامالت و شرايط قراردادي است دد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيينمنظور گر

  امضاءهاي اسناد تعهدآور/ نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء                                  
  

  
  :لباتپروژه مرتبط با موضوع مطا/ شماره طرح :               موضوع قرارداد مرتبط با معامالت

  :شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات
  هاي قبلي به پرداخت:                  الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات كاركرد يا حق كل مبلغ

                 :  
  :مانده قابل پرداخت قبل از كسور

  :به حروف... الحساب و مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي
  :به عدد... الحساب و ده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و عليمان
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 ذينفع/نام كارفرما

 نام متقاضي

 ذينفع/نام كارفرما

 نام متقاضي

 ذينفع/نام كارفرما موضوع قرارداد

 نام متقاضي

 ضامننام  نام متقاضي

 ذينفع/نام كارفرما
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 ٢٠٦٤٠شماره                       WWW.DASTOUR.IR                      ٢٣/١٠/١٣٩٤روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٦صفحه 

  :امضاء و تأييد مقام مجاز كارفرما
  :امضاء و تأييد ذيحساب

شده يك نسخه در ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح  اين كاربرگ در دو نسخه تهيه
ريت و نامه موضوع به اطالع سازمان مدي ضميمه اسناد مربوط گردد در صورت ضبط ضمانت

  .ريزي كشور برسد برنامه
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