
     

 

 تعالی بسمه

 مداخله منع قانون شمول عدم درمورد دهنده پیشنهاد تعهدنامه

 22/01/0331 مورخ دولتی معامالت در کارمندان

 عمومی مزایده به مربوط

 ممنوعیت   مشمول که نماید می تائید بدینوسیله ، ورقه این ذیل امضاء با پیشنهاددهنده این

 باشد نمی 7331 دیماه مصوب ، دولتی معامالت در دول  کارمندان مداخله منع قانون در مذکور

 ارائه پیشنهاد داردکه حق گزار مزایده یا فروشنده ، برسد اثبات به موضوع این خالف چنانچه و

 .نماید ضبط را مزایده در شرک  وتضمین مردود را فوق مزایده براي شده

 داده تشخیص فوق ایدهمز برنده پیشنهاددهنده این هرگاه که گردد می تائید و قبول همچنین

 تستویه  و مزایتده  موضوع تحویل تا فوق اظهارات خالف و شود انتخاب خریدار بعنوان و شود

 فتوق  قتانون  مذکوردر ممنوعی  مشمول که را يافراد چنانچه یا برسد اثبات به نهایی حساب

 فروشتنده  کند محول آنها به را کار از قسمتی یا و نماید ذینفع و سهیم معامله این در هستند

 خریدار مطالبات یا و سپرده نوع هر و خودداري مزایده موضوع تحویل از که داش  خواهد حق

 نمایتد،  اختذ  او امتوال  از را کار اجراي تأخیر و معامله فسخ اثر در وارده ت خسارا و ضبط را

 .باشد میه ) شهرداري بشرویه ( فروشند تشخیص با وارده خسارت میزان تعیین

 در انتصابات یا و تغییرات دلیل به معامله حین در چنانچه شود می متعهد دهنده پیشنهاد این

 فروشتنده  اطتالع  بته  بالفاصله را مراتب گردد مزبور قانون مشمول هاي موضوع قانون دستگاه

 دهنتده  پیشنهاد این چنانچه اس  بدیهی ، شود داده خاتمه معامله به مقررات طبق تا برساند

 و نمتوده  فستخ  را معامله دارد حق شهرداري تنها نه نرساند اطالع به صلهبالفا را فوق مراتب

 کار اجراي در تأخیر یا و پیمان فسخ از ناشی خسارات بلکه نماید ضبط را مربوطه هاي سپرده

 .نمود خواهد ل وصو دهنده پیشنهاد این اموال از خود تشخیص به بنا نیز را

 فتوق  قانون از متخلفین بر مترتب مجازاتهاي از که ددار می اعالم دهنده پیشنهاد این مضافاً

 .باشد می مربوطه مجازاتهاي مستحق تخلف صورت در و دارد کامل آگاهی
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