
  و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود دانشگاه علوم پزشكي                                                             :٢شماره  پيوست

  
 ١٣٣٧/  ٢٢/١٠در معامالت دولتي مورخ  كارمندان عدم شمول قانون منع مداخله تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد

، سـنجش    MRIتصويربرداري  تخصصي دانشگاه ، مركزهاي رافي كلينيك واحدهاي سونو گواگذاري مناقصه عمومي دو مرحله اي ((

مركـز   اساليس ١٦  CT SCANو مركز تصوير برداري ) ع(مركز آموزشي، پژوهشي درماني امام حسين تراكم استخوان، ماموگرافي 

  بصورت مشاركت با بخش غير دولتي ))آموزشي،پژوهشي و درماني بهار
بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مـذكور در قـانون منـع مداخلـه     پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه  اين

نمي باشد و چنانچـه خـالف    قانون اساسي ١٤١واصل ١٣٣٧كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه 

تضـمين  را لغـو و   ارائـه شـده بـراي مناقصـه مـذكور      رد كه پيشنهاداين موضوع به اثبات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دا

  .را ضبط نمايد شركت درمناقصه 

را امضـاء نمايـد و خـالف    قـرارداد    نمايـد چنانچـه  قبول و تاييد مي  ..................................برنده مناقصه/پيشنهاد دهنده همچنين

رسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد به اثبات ب

در اين قرارداد سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند دستگاه مناقصـه گـذار حـق خواهـد داشـت كـه       

رارداد  و تاخير اجراي كـار را از  را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ ق برنده قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات 

  .مي باشد )كارفرما(اموال اين پيشنهاد دهنده اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص دستگاه مناقصه گذار

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي قرارداد مديران يا بازرسان و نظارت كنندگان و يا اداره كنندگان  

سهام يا سرمايه يا منافع شركت باشند و يا چنانچه چند نفـر از  %  ٥يا بيش از  ٥شركت يا هر يك از شركاء شركت كه داراي 

است جـزء اشـخاص مـذكور در بنـد     %  ٢٠يا بيش از  ٢٠يه يا منافع آنها در شركت شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرما

اول قانون فوق قرار گيرند و نيز چنانچه هر يك از اقرباي مديران و بازرسـان و سـهامداران شـركت بـه سـمت وزارت يـا       

در چنين مـواردي دسـتگاه   . ند معاونت يا مديريت كل و يا رياست در سازمانهاي دولتي برسد مراتب را فورا به اطالع برسا

را خواهد داشت و چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها  قراردادمناقصه گذار حق فسخ 

مناقصه گذار حق دارد قرارداد را فسخ نمايد بلكه ضمانت نامه مربوط به قـرارداد را نيـز ضـبط و خسـارات ناشـي از فسـخ       

مضـافاً ايـن پيشـنهاد    . وصـول نمايـد    برنده/يا تاخير در اجراي كار را بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده  قرارداد و

دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتها و تنبيهات متخلفين در قانون فـوق آگـاهي كامـل دارد و در صـورت تخلـف مسـتحق       

  .مجازاتهاي مربوطه مي باشد

يـك اينجانـب   نبـوده و وابسـتگان درجـه     اعضـاي هيـات امنـاءو هيـات رييسـه دانشـگاه       كـه جـزء   وهمچنين اقرار مي نمـايم 

چنانچه خالف اين امر محرزگردد هرگونه تصميم .سهامدار شركت نمي باشند) همسران،فرزندان،والدين،خواهر و برادر(نيز

  .ي را از خود سلب مي نمايماعتراضهر گونه و حق  بوده  دانشگاه الزم االجرا

  

  

  .قرائت و رويت شد و بطور كامل مورد قبول است

  

                                                                                                            

  )پيشنهاد دهنده(شركتمحل امضاء مجاز و مهر                           نام و نام خانوادگي             

                                             ...................................  

                                  

  


