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  22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 

  

  :  احداث فاز اول مرکز بهداشت روستاي شهیدآبادمناقصه مربوط به 

تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمنـدان   با امضاء ذیل این ورقه  این پیشنهاد دهنده
اثبات برسد کارفرما یا ه نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع ب 1337دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه  سال 

  را ضبط نماید . استعالمفوق را مردود و تضمین شرکت در  استعالماي گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براستعالم 

فوق تشخیص داده شود و بعنـوان پیمانکـار   استعالم همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده 
اثبات برسد یـا چنانچـه   ه ب موضوع استعالمپیمان مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت تحویل 

افرادي راکه مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را بـه  
پیمانکـار را ضـبط و    شـرکت در اسـتعالم  آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضـمانتنامه  

و تأخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص  خسارت وارده در اثر فسخ پیمان
  کار فرما می باشد .

پیشنهاد  دهنده متعهد می شود چنانچه  در حین اجراي پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشـمول  
برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بـدیهی اسـت    قانون مذبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کار فرما

چنانچه این  پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمـان را فسـخ نمـوده و    
نیـز بنـا بـه    ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت  ناشی از فسخ پیمان و یا تـأخیر در اجـراي کـار را    

  تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قـانون فـوق  آگـاهی کامـل دارد و در     
  صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می باشد .
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