دستورالعمل انواع تضمينات در معامالت
(به استناد ماده  59آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه)
اين دستورالعمل در جلسه مورخ 1931/2/82هيات رييسه دانشگاه علوم پزشكي تهران ،به استناد ماده 39آيين
نامه مالي و معامالتي دانشگاه ،با موضوع دريافت انواع ضمانتنامه به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا
مزايده،حسن انجام معامله و پيش پرداخت ،در قراردادهاي خدمات مشاوره ،انواع واگذاري مديريتي  ،امور
تحقيقاتي ،امور پيمانكاري ،ساخت تجهيزات و نصب ،خريد ماشين آالت و تجهيزات (پزشكي و غير
پزشكي)،كاال،مواد ،مصالح و انواع قراردادهاي واگذاري واحدهاي كلينيكي و پاراكلينيكي به صورت مشاركت و
اجاره به تصويب رسيد .

ماده -1انواع تضمين از نظر موضوع كاربرد آنها در معامالت به شرح زير است:
الف ـ تضمين شركت در مناقصه
ب ـ تضمين انجام تعهدات
ج ـ تضمين پيشپرداخت
د ـ تضمين حسن انجام كار

ماده-2انواع ضمانتهاي معتبر در معامالت به شرح زير است:
الف ـ ضمانتنامه بانكي
ب ـ ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران هستند.
ج ـ وجه نقد واريزي به حساب سپرده دانشگاه
د ـ سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت صرفا در صورت اخذ مجوز و تصويب هيات رييسه دانشگاه
ه¨ ـ ساير ضمانتنامهها شامل:
1ـ وثيقه ملكي معادل نوددرصد ( )%39ارزش كارشناسي رسمي آن.
8ـ انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ،مصوب )1931
9ـ سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ( )%39ارزش
روز آن.
4ـ مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي واحد هاي تابعه دانشگاه وروساي امور مالي.
تبصره :ملك و سهام با نام و مورد وثيقه ملكي بابت تضمين ،بايد در دفاتر اسناد رسمي به رهن دانشگاه درآيد

اوراق مشاركت مي بايست بي نام بوده و به مديريت امور مالي دانشگاه تحويل تا در حساب سپرده ثبت گردد.

ماده  :3انواع تضامين معتبر و قابل وصول:
ضمانت بانكي

اعتباري

وجه نقد

سفته

سايرضمانت نامه ها

انـــــواع

(نوع الف)

(نوع ب)

(نوع ج)

(نوع د)

( نوع ه¨)

شركت در مناقصه







ــ



حسن انجام تعهدات







ــ



حسن انجام كار







ــ



پيش پرداخت





ــ

ــ



ضمانت نامه ها

تبصره  :اخذ سفته صرفا در مورد حسن انجام تعهدات و پيش پرداخت ها در موارد استثنائي با تشخيص و
مسئوليت هيات رييسه دانشگاه امكان پذير خواهد بود .

ماده  :4انواع تضمين در قراردادهاي خدمات مشاوره  ،قراردادهاي خدمات مديريت طرح  ،واگذاري
مديريتي و امور تحقيقاتي:

الف :تضمين پيش پرداخت:
89درصد مبلغ اوليه حق الزحمه در ازاي تضمين معتبر بدون كسر كسورات قانوني كه مازاد بر آن با تاييد هيات
رييسه دانشگاه امكانپذير مي باشد.

ب :تضمين حسن انجام كار:
 19درصد از هر پرداخت كسر و در حساب سپرده دانشگاه نگهداري ميشود ،مبالغ نقدي سپرده انجام كار در
ازاي تضمين معتبر به طرف قراردادقابل عودت مي باشد .

ماده :9انواع تضمين معتبر در قراردادهاي پيمانکاري(عام و امور ساختماني) ،ساخت تجهيزات و نصب:

الف :ضمين شركت در مناقصه:
ميتواند بر حسب درصدي از براورد اجراي كار طبق جدول ذيل باشد :
برآورد هزينه هاي اجراي كار به

تا 199

ميليون ريال

درصد

19

مازاد بر 199

مازاد بر  1999تا

مازاد بر

تا1999

1/999/999

1/999/999

1

9/1

9/4

ب :مبلغ تضمين انجام تعهدات:
در مورد معامالتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آالت باشد معادل  9درصد و در
مورد پيمانكاري عام و ساير معامالت  19درصد مبلغ مورد معامله است.

ج:تضمين پيش پرداخت :
89درصد مبلغ اوليه پيمان در ازاي تضمين معتبر خواهد بود كه مازاد بر آن با تاييد هيات رييسه دانشگاه
امكانپذير مي باشد
تبصره:درقراردادهاي پيمانكاري امور ساختماني ،نصب و ساخت تجهيزات اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه
زماني ساخت و تحويل تجهيزات در شرايط خصوصي قرارداد مي بايست ذكر شود .

د :تضمين حسن انجام كار:
صرفا در معامالت ساختماني و باربري معادل  19درصد از هر پرداخت (صورت وضعيت موقت ،تعديل ،مابه التفاوت
نرخ مصالح و پرداخت هاي مشابه )كسر و در حساب سپرده دانشگاه نگهداري ميشود  29،درصد مبالغ فوق در
ازاي تضمين به پيمانكارقابل عودت مي باشد.

ماده:6انواع تضمين معتبر در قراردادهاي خريد ماشين االت ،تجهيزات(پزشکي و غير پزشکي) ،كاال ،مواد و
مصالح و قراردادهاي حمل و نقل (اياب و ذهاب و خودرو سواري و )..و انواع قراردادهايي كه از طريق
مزايده منعقد مي گردد اعم از واگذاري مشاركتي بخش هاي كلينيکي و پاراكلينيکي ،اجاره و فروش ،شامل:

الف :مبلغ تضمين شركت در مناقصه و مزايده:
با توجه به موضوع و خصوصيات معامله حداقل  9درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين ميگردد .

ب :مبلغ تضمين انجام تعهدات:
معادل  19درصد مبلغ پيشنهادي بوده كه مي بايست قبل از انعقاد قرارداد ارائه شود .

ج :ميزان پيش پرداخت:
89درصد مبلغ اوليه پيمان در ازاي تضمين معتبر خواهد بود كه مازاد بر آن با تاييد هيات رييسه دانشگاه
امكانپذير مي باشد
تبصره :1در مواردي كه به تشخيص كارفرما درخريد كاال حصول اطمينان از صحت عملكرد آن بر اساس مشخصات
مربوطه الزم باشد  99درصد تضمين انجام تعهدات آزاد و  99درصد دوم پس از پايان دوره تضمين( گارانتي) و
صدور گواهي تحويل قطعي مسترد ميشود .
تبصره :2در صورتي كه واگذاري واحد هاي كلينيكي وپاراكلينيكي بهمراه تجهيزات صورت گيرد
مي بايست 89درصد از ارزش قيمت تعيين شده تجهيزات فوق كه توسط كارشناس منتخب معاونت توسعه
مديريت صورت مي گيرد ،از طرف قراردادضمانت نامه معتبر اخذ گردد.
ماده :3عقد قراردادهاي واحد هاي تابعه دانشگاه با ساير دانشگاهها ،وزارتخانه ها ،سازمانها،ارگانها ،شركتها ،
موسسات پژوهشي  ،آموزشي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي نياز به اخذ ضمانت نامه معتبر مندرج در
ماده  9نداشته و تنها با ارايه ضمانت كتبي به امضاي باالترين مقام طرف قرارداد ،مجاز است.

