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منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارکنان درمعامالت  قانون تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول 

  )  1337  مصوب(  دولتی  وکشوري 

  

  :مربوطه به مناقصه 

ون منـع  این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت مـذکور در قـان              

وچنانچه مـی باشـد  ن ) 1337  دیمـاه   مصـوب ( مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارکنان در معامالت دولتـی وکشـوري   

خالف این موضوع باثبات برسد مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شـده بـراي مناقصـه فـوق را مـردود وتضـمین       

  .شرکت درمناقصه را ضبط نماید 

ــ  ــد مـ ــول وتائیـ ــین قبـ ــخیص داده     همچنـ ــوق تشـ ــه فـ ــده مناقصـ ــد برنـ ــنهاد دهنـ ــن پیشـ ــاه ایـ ــه هرگـ ــردد کـ   ی گـ

قرارداد مربوط را امضاء نماید وخالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد  باثبـات  ،  پیمانکار/ شود وبه عنوان فروشنده 

سـهیم وذینفـع نمایـد ویـا     درایـن قـرارداد   ، فوق هستند   قانونبرسد یا چنانچه افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در 

  کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسـخ وضـمانتنامه انجـام تعهـدات     / قسمتی از کار را به آنها محول نماید خریدار

تعیـین  . پیمانکار را ضبط وخسارات وارده را در اثرفسخ قرارداد وتـاخیر اجـراي کـار از امـوال او اخـذ نمایـد      / فروشنده 

  .کارفرما میباشد / ا تشخیص  خریدار میزان خسارت وارده ب

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه درحین اجراي قـرارداد بـه دلیـل تغییـرات و یـا  انتصـابات در دسـتگاه دولـت         

کارفرما برساند تا طبق مقررات به قـرارداد خاتمـه داده   / مزبور گردد، مراتب را بالفاصله به اطالع خریدار  قانونمشمول 

کارفرمـا حـق دارد   / بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله باطالع نرساند نه تنهـا خریـدار  . شود 

قرارداد رافسخ وضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد ویا تـاخیر در اجـراي کـار را    

  .وصول خواهد نمود نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده

فوق آگاهی کامل دارد ودرصورت  قانون این پیشنهاد دهنده اعالم میدارد که برمجازاتهاي مترتب برمتخلفین از  "مضاعفا

  ن تدارکات107. تخلف مستحق مجازاتهاي مربوط میباشد
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