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  براي معامالت دولتی تضمینآیین نامه 

ــاده )پرســش-521001 ــین 11در م ــماره     آی ــوبه ش ــی مص ــامالت دولت ــراي مع ــمین ب ــه تض نام

در مورد تضامین بخش ارزي قراردادها، با توجه به عنوان نشـدن   11/8/1382مورخ  ه28493ت/42956

  ، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟ "میزان درصدها"

  

مین بخش ارزي قراردادهـا از نظـر میـزان درصـد تـابع درصـد مربـوط بـه تضـامین          اتض) خپاس-521001

ــبن  ــد ماش ــب و خری ــزات و نص ــاخت تجهی ــاري، س ــاوره، پیمانک ــدمات مش ــاي خ ــزات،  قرارداده     آالت و تجهی

  .بوده و باید از همان نوع ارز قرارداد باشد) نامه یاد شده آیین 7و  6، 5، 4موضوع مواد (حسب مورد 
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  براي معامالت دولتی تضمینآیین نامه 

مـورخ   ه 30980ت/20071در اصـالحیه شـماره    "امـور سـاختمانی  "منظـور از )پرسش -521002

نامـه   با عنـوان آیـین   11/8/1382مورخ  ه 42956/284931مصوبه شماره  5ماده  "ب"بند  24/4/1383

) تملـک دارایـی هـاي سـرمایه اي    (رانـی  را در ارتباط با رشته کارهاي عمتضمین براي معامالت دولتی 

  .مشخص نمایید

  

  

نامه تضمین بـراي معـامالت دولتـی     اصالحیه آیین) 2(بند  "امور ساختمانی"عبارت )پاسخ-521002

ــورخ ه30980ت/20071بـه شـماره    ــالح بنـد  رد در مـو 21/4/1383م ــاده  "ب"اص ــماره  ) 5(م مصـوبه ش

هـاي   لـک دارایـی  مهاي ت هاي طرحمیم به کلیه فعالیت، قابل تع11/8/1382مورخ  ه28493ت/42956

  .اي است سرمایه
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  براي معامالت دولتی تضمینآیین نامه 

در شروع  پیمانکار.منعقد شده استهاي عمرانی طرحضوابط براساسقراردادي )پرسش-521003

رداد ضمانتنامه حسن انجام کار تعهدات معادل پنج درصدکل مبلغ اولیه قرارداد را تسلیم کارفرما نموده قرا

  .باشد از اعتبار الزم برخوردار میضمانت نامه یاد شده است و در حال حاضر 

ا، درصد اضافه بر مبلـغ اولیـه و ابـالغ آن از طـرف کارفرمـ      25با توجه به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف  

درصـد   25ذیحسابی تقاضاي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات دیگري اضافه بر ضمانتنامه اولیـه معـادل   

  . استمبلغ قرارداد را نموده 

باشد و از اعتبار الزم برخوردار است  نظر به اینکه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اولیه نزد کارفرما می

درصد مبلغ اولیه، اضـافه بـر ضـمانتنامه اولیـه،      25ادل مع) درصد 5(آیا ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 

  جهت تسلیم به کارفرما از لحاظ قوانین جاري الزم است؟ 

  

  

مصوبه شـماره   (نامه تضمین براي معامالت دولتی                           آیین 5ماده  "ب"به استناد بند ) پاسخ-521003

ــورخ   28493ت /42956 ـــ م ــات و 11/8/1382ه ــرانهی ــاي   ) زی ــدات در قرارداده ــام تعه ــمین انج تض

 موافقتنامـه  3مبلـغ منـدرج در مـاده    (درصد مبلغ معامله  5پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 

شرایط عمومی  29تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ) پیمان شرایط عمومی پیمان ابالغی

  .پیمان است
  

  

  


