
 اقرار و تعهد نامه فرم

 اقرار و تعهد نامه 

 )كالن شهرهاآئين نامه معامالت  23ماده  12(موضوع بند 

به نشاني: كت .............................................. اينجانب ........................................................ به سمت .................................................. شر
 ............................................... شركت مي نمايم بدينوسيله تاكيد و اقرار .......................................................................

 مي نمايم كه اينجانب و شركت تحت مديريت مشمول ممنوعيت مقرر: 
خله كارمندان اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداالف: 

نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع باثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه  1337دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه 
 پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوط را امضاء همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه پيشنهاد 
نمايد وخالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تاتحويل موقت) باثبات برسد  يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در 

كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از 
 و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين

 ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.

د مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور اين پيشنهاد دهنده متعه
گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده 

نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه مراتب فوق را بالفاصله بالطالع نرساند 
 خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول نمايد.

متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحق مضافا اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه مجازاتهاي مترتب بر 
 مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

ب: عدم بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار چنانچه كاشف به عمل آيد مفاد تعهد نامه حاضر خالف واقع است تمام مسئوليتهاي 

بر آن شهرداري مختار خواهد بود در هر قالبي كه الزم بداند قرارداد  قانوني موضوع متوجه من و شركت تحت مديريت خواهد بود. عالوه

 منعقده را فسخ و مفاد قرارداد را ملغي نمايد.
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 به نام خدا

 

 /مزايدهشركت در مناقصه تعهدنامهفرم 

 

................... ...........................شركت ..................... ............................. به سمت........................ ..............................اينجانب ..

متري جنوب  55مليات جابجايي شبكه برق تقاطع ورودي عاجراي درخصوص تهيه اسناد مناقصه/مزايده پروژه 

 بدينوسيله صراحتا اعالم مي دارم:  گلدشت حافظ

 

را رعايت كرده و متعهد مي شود كليه مدارك پيوست با مهر و امضاء  / مزايدهكليه مفاد و شرايط شركت در مناقصه -1

 معتبر شركت ارائه شود.

شده در روزنامه و بند فوق الذكر و مفاد شرايط شركت در مناقصه/مزايده در صورت عدم رعايت يكي از مفاد متن درج  -2

حتي چنانچه اين شركت در مناقصه/مزايده برنده شود باطل تلقي شده و شهرداري محترم حق دارد و هرگونه كه 

 بخواهد عمل كند.
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