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 ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

 ) آدرس شرکت تأمین کننده یا خریدار ( به نشانی ) نام شرکت تأمین کننده یا خریدار ( نظر به اینکه شرکت 

از شرکت ) نام بانک یا موسسه مجاز ( ، این شرکت نماید ) شماره و موضوع مناقصه ( مایل است در مناقصه 
( ، در مقابل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی، براي مبلغ ) نام شرکت تأمین کننده یا خریدار (

ریال تضمین تعهد می نماید ؛ چنانچه شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی ) امه مقدار مبلغ ضمانتن
اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و ) نام بانک یا موسسه مجاز  (به این 

( است، تا میزان مشارالیه از امضاي پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده 
و گاز زاگرس جنوبی مطالبه نماید، به  تریال هر مبلغی را که شرکت بهره برداري نف) مقدار مبلغ ضمانتنامه 

دریافت اولین تقاصاي کتبی واصله از سوي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی بدون اینکه محض 
احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري قانونی یا قضایی داشته 

 . نوبی بپردازدباشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس ج

 . مدت اعتبار ضمانتنامه                  ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                معتبر می باشد

این مدت بنا به درخواست کتبی شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی براي مدتی که درخواست شود 
واند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را نت) وسسه مجاز نام بانک یا م( قابل تمدید خواهد بود و درصورتیکه 

نام بانک یا ( موجب این تمدید را فراهم نسازد و ) نام شرکت تأمین کننده یا خریدار ( تمدید کند و یا 
متعهد است بدون اینکه احتیاجی به ) نام بانک یا موسسه مجاز ( را موافق با تمدید ننماید، ) موسسه مجاز 
حواله کرد شرکت بهره برداري نفت و گاز  باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یامطالبه مجدد 

 .    زاگرس جنوبی پرداخت کند


