
 

 تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی

 ( 22/01/0331)مصوبه مورخ 

                                                

منع مداخله شمول ممنوعیت مذکور در قانون ماین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تایید می نماید که 
 مناقصهنمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد،  7331کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 را ضبط نماید. مناقصهگزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای 

شود و بعنوان پیمانکار،  فوق تشخیص داده مناقصههمچنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده 
)تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه مدت پیمان   اظهارات فوق در خالل پیمان مربوط را امضاء نماید و خالف

افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به 
ما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات آنها محول کند کارفر

 وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت 
بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی  مشمول قانون مزبور گردد مراتب را

است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و 
و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص  ضمانت نامه ها ی مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان 

 خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگهی کامل دارد در صورت مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم 
 تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.
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 تایید می نمایم. تعهد می نمایم کلیه موارد فوق را مطالعه کرده و با آگاهی کامل از شرایط فوق آن را
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