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بسمه تعالی
« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله
کارکنان دولـت و  ...درمعامالت دولتی مورخه » 1337/10/22

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه ،بدينوسيله تائيد مینمايد که مشمول ممنوعيت مذککور در قذانو
منع مداخله کارمندا دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  7331نمیباشد و چنانچه خالف اين موضوع با
ثبات برسد ،کارفرما يا مناقصهگکار حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مذردود اعالم نمايد.
همچنين قبول و تائيد میگردد که هرگاه اين پيشنهاد دهنده برندة مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوا
پيمانکار پيما مربوطه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيما به اثبات برسد يا چنانچذه
افرادی را که مشمول ممنوعيت مککور در قانو فوق هستند در اين پيما سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتی از
کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پيمذا و
تأخير اجرای کار را از اموال او اخک نمايد .تعيين ميزا خسارات وارده به تشخيص کارفرما مذیباشذد .ايذن
پيشنهاددهنده متعهد میشود چنانچه در حين اجرای پيما بدليل تغييرات و يا انتصابات در دسذتااه دولذت
مشمول قانو مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيما خاتمذه داده
شود بديهی است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطذالع نرسذاند کارفرمذا حذق دارد
پيما را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پيما و يا تأخير در اجرای کار را نيز بنا به تشخيص خذود از
اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مذیدارد کذه بذر مزازاتهذای
متخلفين از قانو فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مزازاتهای مربوطه میباشد.
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مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اشنویه
با سالم،

در پاسخ به استعالم بها مورخه  96/6/11آن شبکه در مورد امور مربوط به تهیه و نصب و راه اندازی دستگاه های
مورد نیاز و بی خطر سازی پسماندهای عفونی و سایر موارد ذکر شده در برگ شرایط و حمل و نقل و امحاء بیمارستان
نبی اکرم (ص) اشنویه .
اینجانب/اینجانبان  ........................................سمت ........................................
صاحب امضاء  /صاحبان امضاء مجاز شرکت ......................................................
ضمن بازدید و کسب اطالعات الزم و مطالعه برگ شرایط مناقصه و قرارداد نمونه انجام عملیات مناقصه را بصورت
جدول ذیل اعالم نمایم.

مبلغ پیشنهادی ماهیانه

مبلغ پیشنهادی سالیانه

عددی:
حروفی:
عددی:
حروفی:

مشخصات دستگاه های
مورد نظر

نام و نام خانوادگی
صاحب/صاحبان مجاز امضاء:

سمت:

شماره تلفن:

محل مهر و امضاء
صاحب/صاحبان امضاء:

 http://www.monaghesat.umsu.ac.irسایت مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
http://iets.mporg.irسایت پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات و مزایدات
2

برگ شرایط شرکت در مناقصه تهیه و استقرار دستگاه های مورد نیاز مجوزدار و مدیریت و بی خطر سازی و حمل و نقل
پسماندهای

بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه“ ”سال 1396

 http://www.monaghesat.umsu.ac.irسایت مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
http://iets.mporg.irسایت پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات و مزایدات
3

