تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی در مورخه 1337/10/22
این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه  ،بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی
مصوب دی ماه  1337نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد  ،کارفرما یا مناقصه /مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه
 /مزایده  /حراج فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه /مزایده /حراج را ضبط نماید.
همچنین قبول و تایید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برای مناقصه  /مزایده  /حراج فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار  ،پیمان مربوو را
امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فووق هتوتند در ایون
پیمان سهیم و ذین فع نماید و یا قتمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فتخ و ضمانتنامه انجوا تعهودات پیمانتکوار را
ضبط و ختارت وارده در اثر فتخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید  .تعیین میزان ختارت وارده با تشوخیص کارفرموا موی باشود  .ایون
پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصاب در دستگاه دولت مشومول قوانون مزبوور گوردد مراتو
بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ،بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنوده مراتو

فووق را

فووق را بالفاصوله بوه اطوالع

نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فتخ نمونده و ضمانتنامه های مربو را ضبط نماید بلکه ختارت ناشی از فتخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را
نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافا این پیشنهاد دهنده اعال می دارد که بر مجازاتهای مترت
مربوطه می باشد.

بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف متوتحق مجوازات هوای

