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تعهد نامه پذیرش شرایط مناقصه
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دي بنري.
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ن يخ..............................................................:

مهر و امضای مقام مجاز مناقصه گر

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره(2

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ:

ﻧﻈﺮﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ٭

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ٭٭

ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٭٭٭٭
از٭

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٭٭٭

ﻣﺒﻠﻎ

ﺑﺮاي

رﯾﺎل ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ٭٭٭
اﻃﻼع دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ از اﻣﻀـﺎي ﭘﯿﻤـﺎن

ﺑﻪ اﯾﻦ ٭٭

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻣﯿﺰان
ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺘﺒﯽ واﺻﻠﻪ از ﺳﻮي ٭٭٭

رﯾﺎل ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐـﻪ ٭٭٭ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ

و ﯾﺎ ﺻﺪور اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ از ﻣﺠﺎري ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ در وﺟﻪ ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد ٭٭٭ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮﺳﺎﻋﺖ اداري روز اداري روز

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ

ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ٭٭

٭٭٭

ﻧﺘﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ وﯾﺎ ٭ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺴـﺎزد و ٭٭
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ٭٭

را ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ

ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳـﺖ ﺑــﺪون اﯾـــﻨﮑﻪ اﺣﺘــﯿﺎﺟﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄـﺎﻟﺒــﻪ ﻣﺠــﺪد ﺑــﺎﺷﺪ ﻣﺒـــﻠﻎ درج ﺷــﺪه در اﯾــﻦ

ﺿــﻤـﺎﻧﺘـﻨﺎﻣﻪ را در وﺟـﻪ ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد٭٭٭ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر از ﺳﻮي ٭٭٭

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺸﻮد ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﻮد

ﺑﺎﻃﻞ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮕﺮدد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
٭

ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

٭٭

ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ داراي ﻣﺠﻮز

٭٭٭

ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

٭٭٭٭

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ )ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ
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تاریخ :

اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي
اينجانب  /اينجانبان نماينده (نمايندگان) مجاز شركت -------------------------بدينوسيله اايليد ميم نماييد كي
مشمول منع مداخه در معامالت دولتم مورخ 0331/01/22نبوده و چنانچ خالف آن ب اثبات برسد كارفرما حق دارد قرارداد
را ب صورت يك طرف لغو و ضمانت نام مربوط را ب نفع خود ضبط نموده و ب اشخلص خود هر گون خسيارام كي در
نتلج لغو قرار داد و ااخلر حاصه در كار رخ دهد را از اين شركت ااملن نمايد .همچنلن اعهد مم نمايد ك اا پايان كيار و
احويل قطعم آن هلچلك از اشخاص مذكور در قانون فوق را ب عنوان شريك در كار خود سهلم نكرده و يا قسمتم از كار را
ب آنها محول ننمايد در غلر اينصورت كارفرما مم اواند قرارداد را يك طرف لغو كرده و ضمانت نام اين شركت را ضبط و
ب اشخلص خود هر گون خسارت ناشم از لغو قرار داد و ااخلر در اجراي كار را از اموال پلمانكار ااملن نمايد.
اين شركت متعهد مم گردد چنانچ در حلن اجراي قرار داد هر كدام از بستگان وي يا يكم از شيركا كي بيلز از %5سيهام
شركت را دارا مم باشد و يا بلز %5سود شركت را دريافت مم دارند يا يكم از بستگان درج يك آنان (ب شرح ابصره يك
قانون منع مداخه در معامالت دولتم) ب وزارت يا معاونت يك وزارت خان يا مدير كهم يكم از موسسات دولتم منصيو
گرديدند مرااب را فورا ب اطالع كار فرما برساند و در چنلن مواردي در صورت اشخلص كارفرما مبنم بر عدم اعالم مرااب
فوق ضمانت اين شركت ضبط و ب اشخلص كارفرما هرگون خسارت وارده از لغو قرار داد و يا ااخلر حاصه در اجراي كار
از اموال اين شركت ااملن مم گردد واين شركت حق هرگون اعتراضم را از خود سهب مم نمايد.

نماينده پيمانكار
شركت ----------------

نام شركت پيشنهاد دهنده:
نام و نام خانوادگي مدير عامل:
آدرس و شماره تلفن شركت:
شماره نمابر و همراه مدير عامل شركت:

