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 1337/  22/10در معامالت دولتي مورخ  كارمندان عدم شمول قانون منع مداخله تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد

 بصورت حجميمراکز آموزشي ، بهداشتي و درماني امام حسین )ع(وبهار در پذیرش گری و  يکلیه امور منشذاری مناقصه عمومي یک مرحله ای واگ

 

بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه 

نمي باشد و چنانچه خالف  قانون اساسي 141واصل 1337ماه مصوب ديمعامالت و قراردادهاي دولتي  كارمندان دولت در

تضمين را لغو و  ارائه شده براي مناقصه مذكور اين موضوع به اثبات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد

                             را ضبط نمايد .شركت درمناقصه 

را امضاء نمايد و خالف قرارداد   نمايد چنانچهقبول و تاييد مي  ..................................برنده مناقصهپيشنهاد دهنده/ همچنين

اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند 

ند دستگاه مناقصه گذار حق خواهد داشت كه محول ك به آنهانمايد و يا قسمتي از كار را  در اين قرارداد سهيم و ذينفع

را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد  و تاخير اجراي كار را از  برنده قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات 

 .باشدي م فرما()كارتشخيص دستگاه مناقصه گذاراموال اين پيشنهاد دهنده اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با 

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي قرارداد مديران يا بازرسان و نظارت كنندگان و يا اداره كنندگان  

فررر از  5يا بيش از  5شركت يا هر يك از شركاء شركت كه داراي  % سهام يا سرمايه يا منافع شركت باشند و يا چنانچه چند ن

نررد  20يا بيش از  20يه يا منافع آنها در شركت شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرما مررذكور در ب شررخاك  جررزء ا % است 

يررا  سررمت وزارت  برره  شررركت  سررهامداران  سرران و  اول قانون فوق قرار گيرند و نيز چنانچه هر يك از اقرباي مديران و بازر

سررتگاه معاونت يا مديريت كل و يا رياست در سازمانهاي دولتي برسد مراتب را فورا به اطالع برسا مررواردي د ند . در چنين 

را خواهد داشت و چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها  قراردادمناقصه گذار حق فسخ 

سررخ  شرري از ف سررارات نا ضرربط و خ يررز  قرررارداد را ن مناقصه گذار حق دارد قرارداد را فسخ نمايد بلكه ضمانت نامه مربوط به 

شررنهاد  برنده/يا تاخير در اجراي كار را بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده  قرارداد و يررن پي ضررافاپ ا يررد . م صررول نما و

سررتحق  لرر  م صررورت تخ مررل دارد و در  گرراهي كا فرروق آ دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتها و تنبيهات متخلفين در قانون 

 مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

مررايم مرري ن شررگاهكرره جزء وهمچنين اقرار  سرره دان يررات ريي نرراءو ه يررات ام ضرراي ه جرره  اع سررتگان در برروده و واب نررب ن يررك اينجا

نيز)همسران،فرزندان،والدين،خواهر و برادر( سهامدار شركت نمي باشند.چنانچه خالف اين امر محرزگردد هرگونه تصميم 

 .ي را از خود سلب مي نمايماعتراضهر گونه و حق  بوده  دانشگاه الزم االجرا

 

 

 قرائت و رويت شد و بطور كامل مورد قبول است.

 

                                                                                                           

 شركت)پيشنهاد دهنده(محل امضاء مجاز و مهر                          نام و نام خانوادگي             

                                             ................................... 

                             

 


