
 

 

 

                معتبرمعتبرمعتبرمعتبرمعتبرمعتبرمعتبرمعتبر        يييييييين هان هان هان هان هان هان هان هاييييييييضمضمضمضمضمضمضمضمتتتتتتتت                     

        :  :  :  :      ييييضمانت نامه بانکضمانت نامه بانکضمانت نامه بانکضمانت نامه بانک    ))))الفالفالفالف
به محض و به صرف اعالم او به محض و به صرف اعالم او به محض و به صرف اعالم او به محض و به صرف اعالم او     ،،،،شودشودشودشود    يييينفع ضمانت نامه متعهد منفع ضمانت نامه متعهد منفع ضمانت نامه متعهد منفع ضمانت نامه متعهد ميييياست که بموجب آن بانک در مقابل ذاست که بموجب آن بانک در مقابل ذاست که بموجب آن بانک در مقابل ذاست که بموجب آن بانک در مقابل ذ    ييييسندسندسندسند

        ....دددديييينمانمانمانما    ههههييييددددا تاا تاا تاا تاييييد د د د ييييتمدتمدتمدتمد    مبلغ ضمانت نامه رامبلغ ضمانت نامه رامبلغ ضمانت نامه رامبلغ ضمانت نامه را) ) ) ) متعهدلهمتعهدلهمتعهدلهمتعهدله((((

مجوز مجوز مجوز مجوز     ييييدارادارادارادارا    معتبرند کهمعتبرند کهمعتبرند کهمعتبرند که        ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت    يييير بانکر بانکر بانکر بانکييييغغغغ    يييياعتباراعتباراعتباراعتبار    موسساتموسساتموسساتموسسات    ييييدرشده از سودرشده از سودرشده از سودرشده از سوصاصاصاصا    ييييضمانت نامه هاضمانت نامه هاضمانت نامه هاضمانت نامه ها        ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

        ....باشندباشندباشندباشندداشته داشته داشته داشته ران ران ران ران يييياااا    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييجمهورجمهورجمهورجمهور    ييييالزم از طرف بانک مرکزالزم از طرف بانک مرکزالزم از طرف بانک مرکزالزم از طرف بانک مرکز

        : : : :     هاهاهاها    ر ضمانت نامهر ضمانت نامهر ضمانت نامهر ضمانت نامهييييساساساسا    ))))بببب
        آن آن آن آن     ييييرسمرسمرسمرسم    ييييکارشناسکارشناسکارشناسکارشناسدرصد ارزش درصد ارزش درصد ارزش درصد ارزش % % % % ٩٠٩٠٩٠٩٠معادل معادل معادل معادل     ييييقه ملکقه ملکقه ملکقه ملکييييوثوثوثوث    - - - - ١١١١

    ييييدولتدولتدولتدولت    ييييشرکتهاشرکتهاشرکتهاشرکتها    ––––    ييييموسسات دولتموسسات دولتموسسات دولتموسسات دولت    ––––ارتخانه ها ارتخانه ها ارتخانه ها ارتخانه ها وزوزوزوز    ييييمنتشر شده از سومنتشر شده از سومنتشر شده از سومنتشر شده از سو) ) ) ) نام نام نام نام     ييييبببب( ( ( ( انواع اوراق مشارکت انواع اوراق مشارکت انواع اوراق مشارکت انواع اوراق مشارکت     - - - - ٢٢٢٢

        ....ن شده باشندن شده باشندن شده باشندن شده باشندييييا بانکها تضما بانکها تضما بانکها تضما بانکها تضمييييدولت دولت دولت دولت     ييييکه از سوکه از سوکه از سوکه از سو    يييير دولتر دولتر دولتر دولتييييغغغغ    ييييعمومعمومعمومعموم    ييييها و موسسات و نهادهاها و موسسات و نهادهاها و موسسات و نهادهاها و موسسات و نهادهاييييارارارارشهردشهردشهردشهرد

        ....ارزش روز آنارزش روز آنارزش روز آنارزش روز آن    درصددرصددرصددرصد    %%%%٧٠٧٠٧٠٧٠اوراق بهادار به ماخذ اوراق بهادار به ماخذ اوراق بهادار به ماخذ اوراق بهادار به ماخذ     بورسبورسبورسبورسرفته شده در رفته شده در رفته شده در رفته شده در ييييعام پذعام پذعام پذعام پذ    ييييسهامسهامسهامسهام    ييييسهام شرکتهاسهام شرکتهاسهام شرکتهاسهام شرکتها    - - - - ٣٣٣٣

                حسابان مربوطهحسابان مربوطهحسابان مربوطهحسابان مربوطهييييو ذو ذو ذو ذ    يييييييياجرااجرااجرااجرا    ييييدستگاههادستگاههادستگاههادستگاهها    ييييسوسوسوسوده شده قراردادها از ده شده قراردادها از ده شده قراردادها از ده شده قراردادها از ييييمطالبات تائمطالبات تائمطالبات تائمطالبات تائ        - - - - ٤٤٤٤

        در معامالتدر معامالتدر معامالتدر معامالتمعتبر معتبر معتبر معتبر     يييين هان هان هان هاييييمربوط به تضممربوط به تضممربوط به تضممربوط به تضم    ))))١١١١    ....شششش    جدولجدولجدولجدول

        ....بحساب سپرده دانشگاه باشدبحساب سپرده دانشگاه باشدبحساب سپرده دانشگاه باشدبحساب سپرده دانشگاه باشد    ييييززززييييمنظور از وجه نقـد وارمنظور از وجه نقـد وارمنظور از وجه نقـد وارمنظور از وجه نقـد وار    ))))۱۱۱۱((((

ت ت ت ت ييييمسئولمسئولمسئولمسئول    ص وص وص وص وييييصرفاً با  تشخصرفاً با  تشخصرفاً با  تشخصرفاً با  تشخ    ييييش پرداخت ها در موارد استثنائش پرداخت ها در موارد استثنائش پرداخت ها در موارد استثنائش پرداخت ها در موارد استثنائييييحسن انجام تعهدات و پحسن انجام تعهدات و پحسن انجام تعهدات و پحسن انجام تعهدات و پ    موردموردموردمورداخذ سفتـه  در اخذ سفتـه  در اخذ سفتـه  در اخذ سفتـه  در     ))))۲۲۲۲((((

        ....بودبودبودبود    ر خواهدر خواهدر خواهدر خواهدييييشان امـکان پذشان امـکان پذشان امـکان پذشان امـکان پذييييا مقام مجاز اا مقام مجاز اا مقام مجاز اا مقام مجاز اييييس  موسسه س  موسسه س  موسسه س  موسسه ييييرئرئرئرئ

ر ضمانت ها ر ضمانت ها ر ضمانت ها ر ضمانت ها ييييساساساسا    ييييا سفته بجاا سفته بجاا سفته بجاا سفته بجاييييچک چک چک چک     سه دانشگاه اخذسه دانشگاه اخذسه دانشگاه اخذسه دانشگاه اخذييييأت رئأت رئأت رئأت رئييييم هم هم هم هييييحسب تصمحسب تصمحسب تصمحسب تصم    ييييقاتقاتقاتقاتييييتحقتحقتحقتحق    ييييطرحهاطرحهاطرحهاطرحهادر خصوص در خصوص در خصوص در خصوص     ))))۳۳۳۳((((

        ........باشدباشدباشدباشد    ييييبالمانع مبالمانع مبالمانع مبالمانع م

        ننننييييانواع تضمانواع تضمانواع تضمانواع تضم                                

        

            کاربردکاربردکاربردکاربرد

ضمانت ضمانت ضمانت ضمانت 

        ييييبانکبانکبانکبانک
        سفتهسفتهسفتهسفته        ))))۱۱۱۱((((وجه نقدوجه نقدوجه نقدوجه نقد        يييياعتباراعتباراعتباراعتبار

        قهقهقهقهييييوثوثوثوث

        ييييملکملکملکملک    

اواراق اواراق اواراق اواراق 

        مشارکتمشارکتمشارکتمشارکت

        شرکت در مناقصهشرکت در مناقصهشرکت در مناقصهشرکت در مناقصه
����        ����        ����         - - - -        ����        ����        

        حسن انجام تعهدات حسن انجام تعهدات حسن انجام تعهدات حسن انجام تعهدات 
����        ����        ����        )۲(  ����        ����        

        حسن انجام کارحسن انجام کارحسن انجام کارحسن انجام کار
����        ����  ����        -  ����        ����        

        ش پرداخت ش پرداخت ش پرداخت ش پرداخت ييييپپپپ
����        ����           -  )۳(  ����        ����        

  يعلوم پزشك يدانشگاهها يو معامالت ين نامه ماليآئ 105باستناد ماده نات يتضم دستور العمل 



    ..باشدباشد  ييل مل مييبشرح جدول ذبشرح جدول ذ  ييمانکارمانکاريير پر پييو غو غ  ييييمانکارمانکارمانکارمانکارييييپپپپ  ييه  قراردادهاه  قراردادهاييکلکل  ييييبرابرابرابران شرکت در مناقصه ن شرکت در مناقصه ييتضمتضم

  کارکار  يينه اجرانه اجرايين شرکت در مناقصه بر اساس هزن شرکت در مناقصه بر اساس هزييمحاسبه تضممحاسبه تضم) )   ۲۲..جدول شجدول ش

        کارکارکارکار    يييياجرااجرااجرااجرا    يييينه هانه هانه هانه هاييييبرآورد هزبرآورد هزبرآورد هزبرآورد هز

        ))))الالالالييييون رون رون رون رييييللللييييمممم((((

        

        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰تا تا تا تا 

        مازاد برمازاد برمازاد برمازاد بر

        ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰تا تا تا تا     ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰

        مازاد برمازاد برمازاد برمازاد بر

        ۱۱۱۱////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تاتاتاتا    ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰

        مازاد برمازاد برمازاد برمازاد بر

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱        

        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////    ۵۵۵۵        ۵۵۵۵        درصددرصددرصددرصد                                                                                            

  تعهدات و حسن انجام کارتعهدات و حسن انجام کار  يين حسن اجران حسن اجراييزان تضمزان تضمييمم  ))  ۳۳..شش  جدولجدول

  ضمانتنامهضمانتنامه                                                      

  نوع قراردادنوع قرارداد

   حسن انجام کارحسن انجام کارحسن انجام کارحسن انجام کار  حسن انجام تعهداتحسن انجام تعهداتحسن انجام تعهداتحسن انجام تعهدات

  ))))از هر پرداختاز هر پرداختاز هر پرداختاز هر پرداخت(

    ييييو شرکتهاو شرکتهاو شرکتهاو شرکتها، ، ، ، ييييساتساتساتساتييييتاستاستاستاس    ،،،،ييييختمانختمانختمانختمانساساساسا    ييييمانکارمانکارمانکارمانکارييييپپپپ    ييييقراردادهاقراردادهاقراردادهاقراردادها

  ))))بارنامه هابارنامه هابارنامه هابارنامه ها((((    ييييباربرباربرباربرباربر    زاتزاتزاتزاتييييو ساخت و نصب تجهو ساخت و نصب تجهو ساخت و نصب تجهو ساخت و نصب تجه    ييييخدماتخدماتخدماتخدمات

۵۵۵۵%%%%  ۱۰۱۰۱۰۱۰%%%%  

    %%%%    ۱۰۱۰۱۰۱۰  ـر قراردادهاـر قراردادهاـر قراردادهاـر قراردادهاييييساساساسا

  پرداختهاپرداختها  ششششييييپپپپزان زان ييمم  ) ) ۴۴..شش  جدولجدول

  ش پرداختيزان پيم   نوع قرارداد   

        مانمانمانمانييييپپپپ    ييييکل قرارداد طبق شرائط عمومکل قرارداد طبق شرائط عمومکل قرارداد طبق شرائط عمومکل قرارداد طبق شرائط عموم    درصددرصددرصددرصد    ۲۵۲۵۲۵۲۵        ييييساتساتساتساتييييوتاسوتاسوتاسوتاس        ييييساختمانساختمانساختمانساختمان    ييييمانکارمانکارمانکارمانکارييييپپپپ    

        درصددرصددرصددرصد    ۲۵۲۵۲۵۲۵حداکثر تا حداکثر تا حداکثر تا حداکثر تا         زات زات زات زات ييييساخت تجهساخت تجهساخت تجهساخت تجهوووو    ددددييييخرخرخرخر    

        درصد درصد درصد درصد     ۲۵۲۵۲۵۲۵داکثر تا داکثر تا داکثر تا داکثر تا حححح        ييييقاتقاتقاتقاتييييتحقتحقتحقتحق    ييييهاهاهاهاطرحطرحطرحطرحووووراردادها راردادها راردادها راردادها ر قر قر قر قييييساساساسا

    وووو    ر قراردادهار قراردادهار قراردادهار قراردادهاييييز ساز ساز ساز ساييييزات و نزات و نزات و نزات و نييييساخت تجهساخت تجهساخت تجهساخت تجه    وووو    ددددييييخرخرخرخر    ييييدر خصوص قراردادهادر خصوص قراردادهادر خصوص قراردادهادر خصوص قراردادها    پرداختپرداختپرداختپرداختش ش ش ش ييييپپپپ    زانزانزانزانييييمممم  ))  ۱۱  تبصرهتبصره

  ....ش استش استش استش استييييشان قابل افزاشان قابل افزاشان قابل افزاشان قابل افزاييييا مقام مجاز اا مقام مجاز اا مقام مجاز اا مقام مجاز اييييس موسسه س موسسه س موسسه س موسسه ييييت رئت رئت رئت رئييييص و مسئولص و مسئولص و مسئولص و مسئولييييبه تشخبه تشخبه تشخبه تشخ    ييييقاتقاتقاتقاتييييتحقتحقتحقتحق    ييييطرحهاطرحهاطرحهاطرحها

 ....قابل استرداد استقابل استرداد استقابل استرداد استقابل استرداد است% % % % ۸۰۸۰۸۰۸۰تا تا تا تا     ييييانتنامه معتبر بانکانتنامه معتبر بانکانتنامه معتبر بانکانتنامه معتبر بانکوجوه حسن انجام کار با ارائه ضموجوه حسن انجام کار با ارائه ضموجوه حسن انجام کار با ارائه ضموجوه حسن انجام کار با ارائه ضم      ))۲۲  تبصرهتبصره


