فرم درخواست کارمزد ضمانتنامه

شرایط اخذ کارمزد ضمانتنامه از صندوق توسعه صنایع دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنعت دریایی کشور در بخش ساخت و تعمیر شناور ،صنایع فراساحل و
توسعه زیرساختهای ،اقدام به پرداخت  %05کارمزد ضمانتنامههای بانکی ذیل برای فعالین در صنعت دریایی کشور مینماید.

الف) انواع ضمانتنامههای مورد تایید صندوق
 -1ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:
شرکت ها ،سازمانها و موسسات دولتی معموال برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای
پروژههای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل مینمایند .برای این منظور ،مراتب در روزنامههای
کثیراالنتشار آگهی و از اشخاص واجد شرایط برای شرکت در مزایده یا مناقصه ،دعوت بعمل میآید.
اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده ،بایستی همراه با پیشنهاد خود ،به کارفرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم
انجام تعهدات خود ،به نفع کارفرما ضبط گردد.
پس از تعیین و اعالم برنده ،اصل ضمانتنامه سایر اشخاص که پیشنهاد آنان مورد قبول قرار نگرفته است ،جهت ابطال به
بانک مسترد می گردد و ضمانتنامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم ضمانت حسن انجام تعهدات همچنان نزد
کارفرما باقی می ماند و در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ،ضمانتنامه وی
توسط ذینفع مطالبه میگردد.
 -2ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:
این نوع ضمانتنامه برای تضمین انجام بموقع تعهدات مضمون عنه (ضمانتخواه) در مقابل مضمون له (ذینفع) صادر
میگردد .متداولترین این نوع ضمانتنامهها ،تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است که بمنظور تضمین
انجام تعهدات پیمانکار طبق مفاد قرارداد صادر میگردد .تحویل این نوع ضمانتنامه توسط پیمانکار جهت انعقاد قراداد با
کارفرما الزامی است .مبلغ این نوع ضمانتنامه حداقل معادل  0درصد مبلغ اولیه پیمان است.
 -3ضمانتنامه پیش پرداخت:
برای شروع عملیات موضوع پیمان ،جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معموال کارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به
پیمانکار تحت عنوان پیشپرداخت در مقابل اخذ ضمانتنامهای تحت همین عنوان پرداخت مینماید و این ضمانتنامه به
موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت ،مرتبا از سوی کارفرما کاهش مییابد .معموال میزان پیش پرداخت  %05مبلغ
اولیه پیمان است.

 -4ضمانتنامه حسن انجام خرید:
این ضمانتنامه بهمنظور صحت عمل پیمانکار خرید (کار) مطابق با سفارش خرید دریافت میشود و پس از تحویل اجناس
و مطابقت آن با سفارش انجامشده ،کال یا جزئا باطل میگردد.
* حسب نیاز کمیته از متقاضی اخذ خواهد گردید
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 -5ضمانتنامه استرداد کسور وجهالضمان:
با وجود نظارت و آزمایشهای مختلف ی که در طول مدت پیمان و در مقاطع مختلف اجرای کارتوسط کارفرما به عمل
میآید ،کار فرما برای اطمینان از صحت انجام کار ،مبالغی را بعنوان تضمین حسن اجرای کار (وجهالضمان) از مبلغ
ناخالص صورتوضعیتهای پیمانکار به میزان  05درصد هر صورتوضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری
می نماید که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی ،مبلغ تضمین حسن اجرای کار را میتواند به پیمانکار
مسترد نماید .این ضمانتنامه که طبق تقاضای پیمانکار و به نفع کارفرما توسط بانک صادر میگردد به "ضمانتنامه
استرداد کسور وجهالضمان" معروف است.
 -6ضمانتنامه گمرکی:
صاحبان کاالهای وارداتی برای ترخیص کاالی خود در صورتیکه نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقدا پرداخت نمایند
بایستی معادل آن را به گمرک ضمانتنامه بسپارند .این ضمانتنامهها ممکن است به سررسید معین مثال 6ماه 9 ،ماه و  ...یا
بصورت اقساطی صادر شوند .با صدور ضمانتنامه فوق که ضمانتنامه گمرکی نامیده میشود ،یک نوع تعهد پرداخت برای
بانک به وجود می آید و بانک در سررسید معین یا در تاریخ اقساط تعیین شده بایستی وجه آنرا به اداره گمرک پرداخت
نماید .ضمانتنامههای گمرکی صادره از طرف بانکهای داخلی به نفع هر ی ک از گمرکات کشور ،در صورتیکه در سر رسید
مقرر واریز نگردند ،مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین روزانه از قرار مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال خواهد
بود.
 -7ضمانتنامه تعهد پرداخت:
این نوع ضمانتنامه ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر میگردند .دریافت حداقل 05
درصد سپرده نقدی در ضمانتنامه تعهد پرداخت الزامی است.

ب) مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای پرداخت کارمزد ضمانتنامههای شرکت در مناقصه ،حسن انجام خرید ،گمرکی و تعهد
پرداخت به شرح ذیل میباشد:
 -0نامه کارفرما (مضمون له)
 -0نامه بانک صادرکننده ضمانت یا فتوکپی برابر اصل ضمانتنامه صادره
 -3مدارک هویتی متقاضی دریافت تسهیالت
 متقاضیان حقوقی :فتوکپی اساسنامه – فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و فتوکپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت  -آگهی روزنامه رسمی (تاسیس  -آخرین مدیران – صاحبان امضاء – آخرین نشانی)

 -4فتوکپی اسناد وثایق مورد ترهین نزد بانک
* مدارک اعتبارسنجی متقاضی به شرح زیر:
 روزمه کاری شرکت
 صورت وضعیت مالی حسابرسی شده دو ساله اخیر و خالصه وضعیت سود و زیان شرکت
 گزارش تراز مالی منتهی به تاریخ درخواست متقاضی

* حسب نیاز کمیته از متقاضی اخذ خواهد گردید
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 گزارش سه ماهه گردش حساب متقاضی نزد شعب بانکی که با آنها فعالیت میکند با ذکر معدل ماهانه و مجموع گردش
حساب.
 لیست بیمه شرکت
 اظهارنامه مالیاتی
 اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت

مدارک مورد نیاز برای پرداخت کارمزد ضمانتنامههای پیشپرداخت ،حسن انجام تعهدات ،استرداد کسور
وجهالضمان به شرح ذیل میباشد:
 -0نامه کارفرما (مضمون له)
 -0قرارداد مربوطه با کارفرما
 -3نامه بانک صادرکننده ضمانت یا فتوکپی برابر اصل ضمانتنامه صادره
 -4مدارک هویتی متقاضی دریافت تسهیالت
 متقاضیان حقوقی :فتوکپی اساسنامه – فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و فتوکپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت  -آگهی روزنامه رسمی (تاسیس  -آخرین مدیران – صاحبان امضاء – آخرین نشانی)

 -0فتوکپی اسناد وثایق مورد ترهین نزد بانک
 -6طرح توجیه فنی و اقتصادی طرح (در صورت نیاز)
 -7برنامه زمانبندی اجرای طرح
*

مدارک اعتبارسنجی متقاضی به شرح زیر:
 روزمه کاری شرکت
 صورت وضعیت مالی حسابرسی شده دو ساله اخیر و خالصه وضعیت سود و زیان شرکت
 گزارش تراز مالی منتهی به تاریخ درخواست متقاضی
 گزارش سه ماهه گردش حساب متقاضی نزد شعب بانکی که با آنها فعالیت میکند با ذکر معدل ماهانه و مجموع گردش
حساب.
 لیست بیمه شرکت
 اظهارنامه مالیاتی
 اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت

با عنایت به شرایط فوق ،بدینوسیله شرکت  ..............................................................................................................متقاضی دریافت کارمزد ضمانتنامه
 ....................................................................................پس از مطالعه کامل جزئیات و رضایت از شرایط ،متقاضی دریافت کارمزد از صندوق توسعه
صنایع دریایی میباشم.
مهر و امضاء متقاضی

* حسب نیاز کمیته از متقاضی اخذ خواهد گردید
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 -1مشخصات متقاضی دریافت تسهیالت
تاریخ تاسیس:

نام شرکت:

نوع شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

سرمایه اولیه:

سرمایه تامین شده:

خالصه موضوع فعالیت:
نوع مالکیت:

خصوصی

دولتی

کد اقتصادی:

شناسه ملی:
فهرست سهامداران
شناسه ملی/شماره ملی

نام سهامدار

مبلغ هر سهم

تعداد سهام

تلفن:

نشانی دفتر مرکزی:

فکس:
کد پستی:
تلفن:
نشانی محل فعالیت:

فکس:
کد پستی:
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

سمت

تاریخ انقضاء سمت

مدرک تحصیلی/تجربه کاری
(سال)

نام صاحبان امضای مجاز:

عضویت در اتحادیه و اصناف( :در صورت عضویت ،گواهی معتبر ارائه گردد)

مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز

* حسب نیاز کمیته از متقاضی اخذ خواهد گردید
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 -2کلیات طرح
عنوان طرح:
ضرورت اجرای طرح:

نیازمندیهای طرح

فضا و زیرساخت مورد نیاز:
تجهیزات و ماشینآالت مورد نیاز:
مدت زمان مورد نیاز برای راهاندازی طرح .............................. :ماه

پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون:

هزینه های ثابت و متغیر طرح توسعه  ............................................................................ریال
اشتغالزایی در دوره اجرای طرح
اشتغال مستقیم

اشتغالزایی در دوره بهرهبرداری از طرح
اشتغال غیرمستقیم

اشتغال مستقیم

اشتغال غیرمستقیم

-3ضمانتنامه درخواستی
نوع ضمانتنامه صادره:
ارزش ضمانتنامه صادره:
مشخصات و ارزش وثایق:
تاریخ اعتبار ضمانتنامه:
 -4سوابق اخذ تسهیالت از بانکها و سایر موسسات مالی
نام
بانک

نام شعبه

نوع
تسهیالت

مانده بدهی (ریال)

تاریخ سررسید نهایی

تعداد اقساط معوق

نوع و میزان وثایق و
تضمینات

متوسط اقساط ماهیانه (ریال):

مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز
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 -5شعب بانکی که متقاضی نزد آنها فعالیت می نماید (ارسال پرینت گردش مالی سه ماهه ،معدل ،مانده و مجموع گردش حساب الزامی
است)
نام بانک

شماره حساب

نام شعبه

تاریخ افتتاح حساب

گردش مالی سه ماهه اخیر (ریال)

 -6سایر بدهیها به اشخاص حقیقی و حقوقی
میزان بدهی (ریال)

نام شرکت/شخص

نحوه یا مدت بازپرداخت

توضیحات

 -7ریز داراییهای ثابت

اموال غیر منقول

نوع ملک

متراژ

ارزش تقریبی

وضعیت سند

(تجاری-اداری-مسکونی)

(متر مربع)

(ریال)

(آزاد-بازداشت)

اموال منقول

مشخصات اموال

ارزش تقریبی

(شناور ،سهام ،خودرو ،ماشین آالت ،اوراق مشارکت ،سپرده و )...

(ریال)

محل وقوع ملک

توضیحات

*توضیحات :در صورت کم بودن فضای فرم ،اطالعات در برگه ضمیمه تکمیل و ارسال گردد.

تاریخ:

امضاء متقاضی (برای اشخاص حقوقی ،مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز
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