
 
 
 

 كاركنان تعهد نامه منع مداخله
  
  

 22/10/1337فرم اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي مورخ 
  

پيـشنهاد دهنـده(  .....................................................شركتامضاء كنندگان ذيل نماينده مجاز و رسـمي         / امضاء كننده   
تاييد مي نمايد كه شركت فـوق مـشمول،بدينوسيله) .........................................................................................مناقصه براي

 نمي باشـد و1337مصوب دي ماه    لتي  ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي دو            
 .بات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد را لغو و ضمانت نامه مربوط را ضبط نمايدچنانچه خالف اين موضوع به اث

همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و پيمـان را امـضاء نمايـد
ثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مـشمول ممنوعيـتبه ا  )تاتحويل موقت ( وخالف اظهارات فوق د ر خالل مدت قرارداد       

.مذكوردر قانون فوق هستند در اين قراردادسهيم و ذينفع نمايد ويا قسمتي از كار را به آنها محول كنـد دسـتگاه مناقـصه گـذار                      
ـ                حق خواهد داشت كه قرارداد را        ر فـسخ قـرارداد وفسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خـسارات وارده در اث

اخذ نمايد تعيين ميزان خـسارت وارده) .................................................شركت (تاخير اجراي كار را از اموال اين پيشنهاد دهنده        
بازرسـانبا تشخيص دستگاه مناقصه گذار مي باشد اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه درحين اجراي قرارداد مديران يا      

 يا سرمايه يـا منـافع سهام% 5 يا بيش از   5 و نظارت كنندگان و يا اداره كنندگان شركت يا هريك از شركاء شركت كه داراي              
 است %20از يا بيش  20 شركت باشند و يا چنانچه چندنفراز شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرمايه يا منافع آنها درشركت                

و نيـز چنانچـه هـر يـك از اقربـاي مـديران و بازرسـان و ون فوق قرار گيرندجزء اشخاص مذكور دربند اول قان  
.سهامداران شركت به سمت وزارت يا معاونت يا مديريت و يا رياست در سازمانهاي دولتي برسد مراتب را فورا به اطالع برساند                     

د دستگاه مناقصه گذار حق فسخمشمول قانون منع مداخله بشو     )پيشنهاد دهنده (در چنين مواردي در صورتيكه اين شركت      
پيمان را خواهد داشت و چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنهـا مناقـصه گـذار حـق دارد

ارراقرارداد را فسخ نمايد بلكه ضمانت نامه مربوط به قرارداد را نيز ضبط و خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجراي ك                        
 . وصول نمايد  )پيمانكار( بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده

اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتها و تنبيهات متخلفين در قانون فـوق آگـاهي كامـل دارد و در صـورت"مضافا
 . تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد

  
  

      
 :ن امضاء مجاز نام و نام خانوادگي دارندگا 

محل امضاء مجازو مهر                                                                                                             
 .........................................................................شركت
                                                                                                             

 
 


