
از تعداد صفحات این فرم: تاریخ ارسال فرم: نام پیمانکار:
     -تایید می نمایم، اطالعات درج شده در سامانه هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی و مدارك پیوست در سامانه مذکور و همچنین فرمها و تمامی الصاقات پرونده الکترونیکی مطابق با واقعیت و یا     

            برابر اصل می باشد
      -تأیید می نمایم، شرکت و هیچیک از شرکاء، هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نبوده و    

            به محض شمول این مقررات بر شرکت و شرکاء آن، موضوع را فوراً به اطالع سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی طرف قرارداد برساند.
      -تأیید می نمایم، هیچیک از اشخاصی که به نحوي از انحاء، در رابطه با اصل 49 قانون اساسی محکومیت یافته اند، در این شرکت سهامدار نیستند و به محض شمول این امر به مدیران و شرکاء، مراتب را فوراً به        

            سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههاي اجرایی طرف قرارداد اطالع دهم.
         -تأیید می نمایم، امتیازآوران مشمول تمام وقتی شرکت، به طور تمام وقت در این شرکت شاغل هستند و در هیچیک از شرکت هاي پیمانکاري و مهندسین مشاور و عامل مدیریت و دیگر شرکت ها و یا مؤسساتی      

              که این قبیل خدمات را انجام می دهند، امتیازآور نمی باشند.
     چنانچه خالف هر یک از اقاریر و تأییدات فوق الذکر و نیز مندرجات فرمها و مستندات تحویلی به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هاي مدیریت و برنامه ریزي استان و مدارك ضمیمه آن به اثبات برسد،     
     عالوه بر شمول مجازات هاي مترتب بر ارائه مدارك و اطالعات غیرواقعی به مراجع دولتی، حق هیچگونه اعتراضی به تصمیم سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هاي مدیریت و برنامه ریزي استان مبنی بر    

    لغو صالحیت و اعمال محرومیت و نیز به تصمیم دستگاههاي اجرایی، در مورد قراردادهایی که در اثر این اطالعات غیرواقعی منعقد شده است و ضبط ضمانت نامه هاي مربوط به آن را نخواهم داشت.
       همچنین مکلف خواهم بود هرگونه تغییر وضعیت و یا مفاد پرونده تشخیص صالحیت از جمله قرارداد ها و هیات مدیره، سهامداران، نفرات امتیاز آور را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تغییر، به مرجع صدور           

      گواهینامه تشخیص صالحیت اطالع دهم.

محل نمونه مهر شرکت و صاحبان امضاء مجاز براي درج در ذیل مستندات تشخیص صالحیت صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی و امضاي مدیرعامل:

توجه: این برگه به عنوان سند رسمی تلقی شده و می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و گواهی شود

سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت فنی و امور زیربنایی و تولیدي
امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

پرسشنامه پیمانکارانفرم600  تعهدنامه شرکت


