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

  
   :                                                 مربوط به مناقصه 

ول ممنوعيت مـذكور  اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مشم
نمـي باشـد و    1337در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  سال 

كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشـنهاد ارائـه شـده     ،اثبات برسده چنانچه خالف اين موضوع ب
  .براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد 

ييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنـده مناقصـه فـوق تشـخيص داده     انين قبول و تهمچ
تـا  (شود و بعنوان پيمانكار پيمان مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان 

اثبات برسد يا چنانچه افـرادي راكـه مشـمول ممنوعيـت مـذكور در قـانون فـوق        به ) تحويل موقت 
د در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنهـا محـول كنـد كارفرمـا حـق      هستن

خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر 
تعيين ميـزان خسـارت وارده بـا تشـخيص     . خير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد افسخ پيمان و ت

  .كارفرما مي باشد 
ات اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يـا انتصـاب  

اند تـا طبـق   بور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كـار فرمـا برسـ   زدر دستگاه دولت مشمول قانون م
بديهي است چنانچه اين  پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله  ،مقررات به پيمان خاتمه داده شود

به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربـوط را ضـبط   
به تشـخيص خـود از امـوال     خير در اجراي كار را نيزاخسارت  ناشي از فسخ پيمان و يا تنمايد بلكه 

  .اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود 
هـاي مترتـب بـر متخلفـين از قـانون فـوق         مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازات
  .هاي مربوطه مي باشد  آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات

  
  :نام پيشنهاد دهنده                                                            :تاريخ  

  
 : مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده  ينام و نام خانوادگي و امضا


