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  99دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای سال  شب  خدمات حفاظت فیزیکی شیفتمربوط به مناقصه 

 منع قانون در مذكور ممنوعيت مشمول كه نماید می تأیيد بدینوسيله ورقه این ذیل امضاء با دهنده پيشنهاد این

 به موضوع این خلاف چنانچه و باشد نمی 7331 سال ماه دی مصوب دولتی معاملات در دولت كارمندان مداخله

 در شركت تضمين و مردود را فوق مناقصه برای شده ارائه پيشنهاد كه دارد حق گزار مناقصه یا كارفرما برسد اثبات

 .نماید ضبط را مناقصه
 

 عنوان به و شود داده تشخيص فوق مناقصه برنده دهنده پيشنهاد این گاه هر كه گردد می تأیيد و قبول همچنين

 برسد اثبات به(  موقت تحویل تا) پيمان مدت خلال در فوق اظهارات خلاف و نماید امضاء را مربوط پيمان پيمانكار

 یا و نماید ذینفع و سهيم پيمان این در هستند فوق قانون در مذكور ممنوعيت مشمول كه را افرادی چنانچه یا

 پيمانكار تعهدات انجام ضمانتنامه و فسخ را قرارداد كه داشت خواهد حق كارفرما كند محول آنها به را كار از قسمتی

 وارده خسارت ميزان تعيين .نماید اخذ او اموال از را كار اجرای تأخير و پيمان فسخ اثر در وارده خسارت و ضبط را

 .باشد می فرما كار تشخيص با
 

 دستگاه در انتصابات یا و تغييرات دليل به پيمان اجرای حين در چنانچه شود می متعهد دهنده پيشنهاد این

 داده خاتمه پيمان به مقررات طبق تا برساند فرما كار اطلاع به بلافاصله را مراتب گردد، مذبور قانون مشمول دولت

 پيمان دارد حق كارفرما تنها نه نرساند، اطلاع به بلافاصله را فوق مراتب دهنده پيشنهاد این چنانچه است بدیهی شود

 كار اجرای در تأخير یا و پيمان فسخ از ناشی خسارت بلكه نماید ضبط را مربوط های نامه ضمانت و نموده فسخ را

 دارد می اعلام دهنده پيشنهاد این مضافا .نمود خواهد وصول دهنده پيشنهاد این اموال از خود تشخيص به بنا نيز را

 مربوطه مجازاتهای مستحق تخلف صورت در و دارد كامل آگاهی فوق قانون از متخلفين بر مترتب مجازاتهای بر كه

 .باشد می
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