(مختص پاکت ب )
بسمه تعالی
تعهدوامٍ متقاضی در مزایدٌ در مًرد عدم شمًل قاوًن مىع مداخلٍ کارمىدان در معامالت ديلتی مًرخ  37/10/22ي
سایر ممىًعیات قًاویه کشًری جمهًری اسالمی ایران بٍ مزایدٌ مربًطٍ
هتماضی تا اهضاء ریل ایي ٍسلِ تائیذ هی ًوایذ کِ هشوَل هوٌَعیت هزکَس دس لاًَى هٌع هذاخلِ کاسهٌذاى دٍلتی هصَتِ دی
هاُ  ٍ 1337هوٌَعیت تِ کاسگیشی اتثاع تیگاًِ ٍ سایش هوٌَعیت ّای لَاًیي ٍ همشسات کشَس ًوی تاشذ ٍ چٌاًچِ خالف ایي
هَضَع تِ اثثات تشسذ  ،ساصهاى صٌعت  ،هعذى ٍ تجاست استاى حك داسد کِ پیشٌْاد اسائِ شذُ تشای هضایذُ فَق سا هشدٍد ٍ
تضویي ششکت دس هضایذُ سا ضثط ًوایذ .
ّوچٌیي لثَل ٍ تائیذ هی گشدد کِ ّش گاُ هتماضی ششکت دس هضایذُ تشًذُ تشخیص دادُ شَد ٍ تعٌَاى داسًذُ پشٍاًِ عولیات
خالف لاًَى هعادى تا آئیي ًاهِ اجشایی آى عول ًوایذ یا چٌاًچِ افشادی سا کِ هشوَل هوٌَعیت ّای هزکَس دس لَاًیي فَق
ّستٌذ دس ایي پیواى سْین ٍ ریٌفع ًوایٌذ ٍ یا لسوتی اص کاس سا تِ آًْا هحَل ًوایذ  ،ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست حك داسد
کِ لشاسداد سا فسخ ٍ ضواًت ًاهِ اًجام تعْذات داسًذُ پشٍاًِ عولیات سا ضثط ٍ خساست ٍاسدُ دس اثش فسخ پشٍاًِ ٍ تاخیش
اجشای کاس سا اص اهَال ٍ اخز ًوایذ  .تعییي هیضاى خساست ٍاسدُ تا تشخیص ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست هی تاشذ.
هتماضی هتعْذ هی شَد چٌاًچِ دس حیي اجشای هفاد پشٍاًِ تْشُ تشداسی یا اکتشاف تِ دلیل تغییشات ٍ یا اًتصاب دس دستگاُ
دٍلت هشوَل لاًَى هضتَس گشدد هشاتة سا تالفاصلِ تِ اطالع ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست تشساًذ تا طثك همشسات تِ اعتثاس
پشٍاًِ خاتوِ دادُ شَد  .تذیْی است چٌاًچِ هتماضی هشاتة سا تالفاصلِ تِ اطالع ًشساًذ ًِ ،تٌْا ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ
تجاست حك داسد اعتثاس پشٍاًِ عولیات سا لغَ ًوَدُ ٍ ضواًتٌاهِ ّای هشتَطِ سا ضثط ًوایذ  ،تلکِ خساست ًاشی اص فسخ آى ٍ
یا تاخیش دس اجشای کاس سا ًیض تٌا تِ تشخیص خَد اص اهَال هتماضی ٍصَل خَاّذ ًوَد.
هضافاً ،هتماضی اعالم هی داسد کِ تش هجاصات ّای هتشتة تش هتخلفیي اص لاًَى فَق آگاّی کاهل داسد ٍ دس صَست تخلف
هستحك هجاصات هشتَطِ هی تاشذ .
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