بسمه تعالی
تعهدنامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله
کارمندان در معامالت دولتی مورخ 1337/10/22

مربوط به مزایده عمومی
این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه  ،بدینوسیله تائید می نماید کهه مشهمو ممنوعیه
مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دول

در معامالت دولتی  ،مصوب دیماه  1337نمی باشد و

چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد  ،فروشنده یا مزایده گزار حق داردکه پیشهنهاد ارائهه
شده براي مزایده فوق را مردود وتضمین شرک

در مزایده را ضبط نماید.

همچنین قبو و تائید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مزایده فهوق تشهیی

داده

شود و بعنوان خریدار انتیاب شود و خالف اظهارات فوق تا تحویهل موضهوع مزایهده و تسهویه
حساب نهایی به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که مشمو ممنوعیه

مهذکوردر قهانون فهوق

هستند در این معامله سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محو کند فروشنده حق
خواهد داش

که از تحویل موضوع مزایده خودداري و هر نوع سپرده و یها مطالبهات خریهدار را

ضبط و خسارا ت وارده در اثر فسخ معامله و تأخیر اجراي کار را از اموا او اخهذ نمایهد ،تعیهین
میزان خسارت وارده با تشیی

فروشنده ( شهرداري بشرویه ) می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین معامله به دلیل تغییرات و یها انتصهابات در
دستگاه دول

مشمو قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع فروشنده برساند تها طبهق

مقررات به معامله خاتمه داده شود  ،بدیهی اس

چنانچه این پیشهنهاد دهنهده مراتهب فهوق را

بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها شهرداري حق دارد معامله را فسخ نموده و سپرده هاي مربوطه
را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا بهه تشهیی
خود از اموا این پیشنهاد دهنده وصو

خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که از مجازاتهاي مترتب بهر متیلفهین از قهانون فهوق
آگاهی کامل دارد و در صورت تیلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می باشد.

تاریخ :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

