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  کبود لهیک تیگرانشرایط شرکت در مزایده معدن

مـورخ  26590/120بـه شـماره   کبود لهیک تیگرانمعدنمزایده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداريموضوع  - 1
  .می باشدکردستاناستانصنعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان 24/12/87

ریـال مـی باشـد و برنـده مزایـده براسـاس بـاالترین قیمـت         960,400,000قیمت پایه جهت شرکت در مزایده مبلغ - 2
 .و رعایت کامل شرایط مزایده انتخاب می گردد که از قیمت پایه کمتر نباشد  پیشنهادي

بابت سپرده شـرکت در   را 2د مندرج در بندرصد قیمت پایه کارشناسی  5داوطلبان شرکت در مزایده بایستی  - 3
بنام صندوق بیمـه   65276کد  - نزد بانک ملت شعبه بلوار ناهید 1922222233مزایده به حساب جاري شماره 

) طبق فرم پیوست(سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده 
 .لیم نمایندکه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تس

 .چک عادي و وجه نقد به عنوان سپرده پذیرفته نخواهد شد: تبصره 
روز شـنبه مـورخ   12حـداکثر تـا سـاعت    7پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد قیمت خود بـه شـرح بنـد     - 4

 -خیابان گلـدان  –نزدیک به بزرگراه مدرس -بلوار آفریقا -به دبیرخانه صندوق واقع در تهران23/04/1397
 . تسلیم و رسید دریافت نمایند 22پالك 

و پیشنهاداتی که بـا   3به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج در بند  - 5
شرایط مزایده اختالف داشته باشد یا دیرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و هرگونـه  

 . نسبت به برنده مزایده کان لم یکن خواهد بود پیشنهاد اصالحی یا درخواست تخفیف
آئـین نامـه اجرایـی     47نماید که از مفاد ماده متقاضی با حضور در مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت اقرار می - 6

ها و بخشنامه هـاي مربـوط بـه نقـل و انتقـال پروانـه بهـره بـرداري از جملـه          قانون معادن و  دستورالعمل
وزارت  18/6/94مورخ  1359620/60و بخشنامه شماره  30/11/92مورخ  257637/60دستورالعمل شماره 

نماید انتقال گیرنده باید از تـوان فنـی و مـالی    اقرار و تعهد میصنعت، معدن و تجارت مطلع بوده و
الزم براي انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوطه طبق دستور العمل هاي وزارت صنعت، معدن و 

است و تایید هاي الزم و مجوز تنظیم سند صلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یا تجارت برخوردار 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه اخذ خواهد نمود و موارد الزامی درخواسـتی  

ضمانتنامه و تضامین الزم را به  –قرارداد مسئول فنی  –مراجع مذکور از جمله طرح بهره برداري 
کور ارائه نماید و با انتقال پروانه بهره برداري، تعهدات و الزامات مربوطه، به انتقـال  وزارتخانه مذ

 .گیرنده منتقل می شود
برداري به متقاضـی وجـود نداشـته    در صورتیکه بدلیل عدم رعایت بند فوق امکان انتقال پروانه بهره: تبصره

 .شوداز متقاضی دریافت میباشد، سپرده شرکت در مزایده ضبط شده و هزینه آگهی روزنامه 
  .بشرح زیر تسلیم گردد» ب«و » الف«هر پیشنهاد بایستی در یک پاکت دربسته که حاوي دو پاکت با عالئم  - 7
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حاوي اصل یا اعالمیه بانکی مبنی بر واریز نقدي و یا ضمانت نامـه بـانکی،برگ تکمیـل شـده شـرایط      : پاکت الف
 . کننده در مزایده  رسیده است شرکت در مزایده که ذیل آنها به امضاء شرکت

حاوي پیشنهاد قیمت که قیمت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صریح و روشن   :پاکت ب
با عدد و حروف قید گردیده است و چنانچه درپاکت پیشنهاد قیمت غیر از بهـاي پیشـنهادي مطلـب و یـا     

رفته و منحصراً مفـاد و مـواد شـرایط منـدرج در ایـن فـرم       شرطی قید شود به هیچوجه مورد توجه قرار نگ
پس از بستن درب پاکات و ذکر پاکت الف و ب در روي آنها بایستی هر دو،در یـک  . مالك عمل خواهد بود

پاکت قرار داده شده و پس از بستن درب پاکت،روي پاکت نـام، نشـانی، شـماره تلفـن پیشـنهاد دهنـده و       
  .قید گرددگرانیت کیله کبود  برداري معدن  ذاري پروانه بهرهمربوط به مزایده واگ«عبارت 

چنانچه پیشنهاد قیمت با عدد و حروف نگاشته نشده و یا داراي قلم خوردگی باشد مردود شناخته  :تبصره
  . خواهد شد

شرایط شرکت در  10به ترتیب مقرر در بند 24/04/97مورخ شنبهروزیک13پیشنهادات رسیده در ساعت  - 8
مزایده در کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنهـا در  

 . کمیسیون آزاد است
کمیسیون مزایده ابتدا پاکت الف پیشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبیق مبلغ ضمانتنامه بانکی یا  - 9

چنانچـه محتویـات   . سپرده نقدي شرکت در مزایدهو نیز رسیدگی در مورد امضاي برگ شرایط مـی نمایـد  
پاکت الف کامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاکت ب خواهد نمود و چنانچـه محتویـات پاکـت الـف     

ضی در این مـورد  ناقص و یا مشروط باشد پاکت ب باز نشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و هیچگونه اعترا
 .مسموع نخواهد بود

در صورتی که قیمت پیشنهادي دو یا چند نفر از شرکت کنندگان مسـاوي باشـد و بـین آنـان در      :تبصره
 . مهلتی که کمیسیون مزایده تعیین خواهد نمود توافق نشود برنده مزایده با قید قرعه تعیین خواهد شد

کتباً بعنوان برنده مزایده اعالم نشده انـد هیچگونـه حقـی     دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان مادام که -10
  .براي پیشنهاد دهنده و تکلیفی براي صندوق ایجاد نمی نماید

ــا پایــان روز   -11 ــه پیشــنهادات حــداکثر ت ــس از بررســی کلی ــنبه کمیســیون مزایــده پ ــک ش مــورخ ی
ه مکلفنـد در وقـت اداري   نفرات اول و دوم برنده مزایده را مشخص و شرکت کنندگان در مزایـد 24/04/97

سپرده سایر شرکت . به صندوق مراجعه و از نتیجه مزایده اطالع حاصل نمایند25/04/97روز دوشنبه مورخ 
  .بعد از تعیین نفرات اول و دوم مسترد می گردد25/04/97مورخ یک شنبه کنندگان نیز از روز 

نسبت به واریز  31/04/97یک شنبه مورخ روز  14مکلف است حداکثر تا ساعت ) نفر اول(برنده مزایده -12
نـزد   1922222233به حساب جاري شـماره  ) درصد سپرده شرکت در مزایده 5با کسر (وجه پیشنهادي 

به نام صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هـاي معـدنی اقـدام و     65276بانک ملت شعبه بلوار ناهید کد 
و انجـام  ) مطـابق نمونـه قـرارداد پیوسـت    (قـرارداد   پس از واریز وجه مذکور، در همین مدت جهت انعقاد
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تشریفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل صندوق بیمه سرمایه گـذاري فعالیـت هـاي معـدنی     
اقدامات مندرج در این بنـد را در مـدت یـاد    ) نفر اول(بدیهی است در صورتی که برنده مزایده. حاضر شود

حکم مستنکف از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضـبط و از   شده انجام ندهد، صندوق او را در
همچنین نفر دوم برنده مزایده مکلـف اسـت در وقـت اداري روز سـه     . نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد

به صندوق مراجعه و از نتیجه واریز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه معدن بـه نفـر    02/05/97شنبه 
طالع حاصل نموده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نام نفر اول مزایده، سـپرده خـود را مسـترد    دوم ا

روز دو  14نماید و در صورت عدم واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دوم مکلف است حداکثر تا ساعت 
بـه  ) مزایـده  درصـد سـپرده شـرکت در    5با کسر (نسبت به واریز وجه پیشنهادي  15/05/97شنبه مورخ 

حساب یاد شده اقدام و پس از واریز وجه مذکور، در همین مدت جهت انعقاد قـرارداد و انجـام تشـریفات    
در غیر اینصورت سپرده وي نیز به نفع .واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل این صندوق حاضر شود

                                                          .                                           صندوق ضبط میگردد
ذیل الذکر بخواهد شیوه پرداخت اقساطی را انتخاب نماید،  14چنانچه برنده مزایده برابر قسمت ب بند  :1تبصره

دام مکلف است عالوه بر پرداخت قسمت نقدي، نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی تا تاریخ هاي مذکور در این بند اق
  .نماید

عدم مراجعه شرکت کنندگان در مزایده و برندگان نفرات اول و دوم مزایده در مهلت هاي مندرج در :  2تبصره 
  .، موجب ادعاي احتمالی عدم اطالع ایشان نخواهد بود و به منزله انصراف ایشان تلقی میگردد 12و  11بند هاي 

برداري معدن با انعقاد قرارداد به روشهاي زیر به برنده مزایده منتقـل مـی   کلیه حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره - 13
  :گردد 
چنانچه ثمن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزایده پرداخت گردد، بالفاصله صندوق نسـبت بـه انتقـال    ) الف

 .پروانه بهره برداري از طریق مراجع ذیربط به برنده مزایده اقدام خواهد نمود
از سوي برنده مزایده پرداخت گردد، صندوق پـس از  ) 14موضوع بند(من معامله بصورت اقساطی چنانچه ث) ب

وصول کلیه مطالبات خود از بابت ثمن معامله وفق شرایط مندرج در قرارداد، اقدام به انتقال پروانه بهره برداري 
  . از طریق مراجع ذیربط به برنده مزایده خواهد نمود

به برنده مزایده تحویل 15رت فوق، معدن همزمان با انعقاد قرارداد فی مابین وفق بند بدیهی است در هر دو صو
و کلیه تعهدات و مسئولیت هاي معدن اعم از مسئولیت هاي فنی و ایمنی و مالی طبق قوانین و مقررات مربوط 

  . به برنده مزایده انتقال خواهد یافت
 :نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد -14
  .خریدار در تاریخ تنظیم و امضاي قرارداد باید کل مبلغ قرارداد را نقداً به صندوق پرداخت نماید: نقداً-الف
 60در صورتی که خریدار قادر به پرداخت کلیه مبلغ موضوع این بند بصورت نقد نباشد می تواند : اقساطی -ب

  .ماه پرداخت نماید 6درصد بقیه را حداکثر ظرف مدت  40درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 
  :فروش اقساطی با تنظیم قرارداد و ودریافت وثایق و تضامین به شرح زیر صورت می پذیرد
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  .مبلغ مانده ثمن قرارداد توسط خریدار به صندوق% 100ارائه ضمانت نامه بانکی تا سقف 
ت در مزایده مندرج در ضمانت نامه بانکی فوق الذکر عالوه بر ضمانت نامه بانکی موضوع سپرده شرک: 1تبصره 

  .می باشد 3بند 
  .هزینه هاي توثیق اموال بر عهده خریدار می باشد:2تبصره

   :نحوه واگذاري معدن -15
پس از تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول که شامل تاریخ تحویل و مدارك مربوطه مـی باشـد، معـدن تحویـل     

  .خریدار می گردد
برنده مزایده متعهد است از تاریخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن کلیه تعهداتی را که صندوق بـه عنـوان بهـره    - 16

حفـظ   - رعایت میزان حداقل استخراج مندرج در پروانـه بهـره بـرداري    –بردار معدن در زمینه پرداخت حقوق دولتی 
استخراج و بهره بـرداري مطـابق طـرح بهـره بـرداري       انجام عملیات - جلوگیري از تضییع ذخایر معدنی - شبکه معدن

بدیهی است تحویل معـدن  . گماردن مسئول فنی بر عهده داشت را بر عهده بگیرد - رعایت اصول فنی و ایمنی - معدن
توسط برنده مزایده و سایر تعهدات مندرج در پروانه بهره برداري طبق مقررات،منوط به انجام تعهدات نقل و انتقال 

  .می باشد
  .صندوق در قبول یا ردیک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دالیلی باشد مختار است - 17
هاي قانونی و قضایی مانع از انجام معامله قطعـی یـا انتقـال پروانـه     چنانچه مواردفورس ماژور و یا ممانعت -18

  .گردد وجوه دریافتی به برنده مزایده مسترد خواهد شد
قـانون   141دهندگانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که مشمول ممنوعیت مقـرر در اصـل   پیشنهاد  -19

اساسی جمهوري اسالمی ایران و نیز قانون منع مداخله در معـامالت دولتـی و کشـوري مصـوب دي مـاه      
بـا اصـالحات و تغییـرات     1377قانون معادن مصوب اردیبهشت   33و نیز محدودیت موضوع ماده  1337
  .آنهانباشند بعدي

در صـورت  (نماید که با علم و آگاهی کامل از کم و کیف معـدن  شرکت کننده با حضور در مزایده اقرار می-20
و شرایط اعالمی در مزایده شرکت نموده و ارسال پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و )لزوم بازدید از آن

اجرایی آن و نیز معـامالت و سـایر مقـررات جـاري     اختیارات و تکالیف مندرج در قانون معادن وآیین نامه 
  .صندوق است

هاي آگهی روزنامه و تحویل و تحول و انتقال پروانه بهره برداري معدن از جمله مالیات و بیمـه  کلیه هزینه -21
  .به عهده برنده مزایده خواهد بود) در صورت شمول(تامین اجتماعی 

گانه شرایط فوق و با امضاء کلیـه صـفحات و فـرم    22با مطالعه کامل و دقیق موارد ......... ...........................اینجانب  - 22
فرم ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده،فرم ضمانت نامه بـانکی تعهـد پرداخـت تتمـه     : هاي پیوست آن شامل 

کلیـه   کلیـه مفـاد آن،  ثمن معامله و نمونه قرارداد واگذاري، با علم و اطالع کافی از کم و کیف آن ضـمن قبـول   
تعهدات فوق الذکر را می پذیرم و در مزایده شرکت نموده و پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خـود  

  .سلب می نمایم
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  .براي اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقی ارائه آخرین روزنامه رسمی الزامی است*
  

   :خانوادگی شرکت کننده در مزایدهنام و نام 
   :تاریخ 
   :آدرس

   :کد پستی
   :شماره تلفن ثابت 
  :امضاء   :شماره تلفن همراه

  :مهر      
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 6: امضاء متقاضی: نام متقاضی
 

  بسمه تعالی 
  فرم ضمانتنامه 

  )شرکت در مزایده(
  

  ضمانت نامه بانکی شماره
  

شـماره ثبـت   / داراي شماره شناسنامه...................  فرزند ..................................... شرکت / نظر به اینکه آقاي
بــــــه نشــــــانی ...........  شهرســــــتان ............................. ثبــــــت شــــــده / صــــــادره ................... 

مایل است در مزایده صـندوق بیمـه سـرمایه گـذاري فعالیـت هـاي       .......................... .......................................
در مقابـل صـندوق بـراي مبلـغ     .................................... آقـاي  / معدنی شرکت نماید لذا این بانک از شرکت

ریال تعهد می نمایدو بـه محـض دریافـت اولـین     .............................)................................... (................................
تقاضاي کتبی صندوق بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیل یا صدور اظهارنامه 

ریـال را بالدرنـگ در   .. …………………یا اقداماتی از مجاري اداري یا قضایی داشته باشـد مبلـغ   
  . پردازدوجه صندوق ب

معتبر بـوده و بنـا بـه درخواسـت صـندوق      ......................مورخ .................این تعهد تا آخر ساعت اداري روز 
براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ایـن  

موجبـات تمدیـد را فـراهم نسـازد و بانـک را      ..................... ..............آقـاي  /تعهد را تمدید کند و یا شرکت 
موافق با تمدید ننماید در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیـاجی بـه مطالبـه مجـدد باشـد      

  . مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد صندوق پرداخت کند
  

   :شعبه                                            :بانک   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 7: امضاء متقاضی: نام متقاضی
 

  برگ پیشنهاد قیمت
  
  

  صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی
  
      

احتراما
اینجانب
..................................................... شرکت

دارنده کد ملی 
صادره از.......................................  ثبت شده به شماره

 در ادراه ثبت
ضمن اطالع و پذیرش کامل تعهدات مندرج در شرایط شرکت در مزایده فروش .................................. 

موضوع آگهی مزایده مورخ ...................................حق انتفاع و واگذاري پروانه بهره برداري معدن 
ایط شرکت در مزایده معدن و امضاء فرم هاي پیوست آن، شامل ،و با امضاء کلیه صفحات شر............................

فرم ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده، فرم ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت تتمه ثمن معامله و نمونه 

قرارداد واگذاري معدن جهت خرید موضوع مزایده مذکور، مبلغ به 
عدد
ریال .......... ..........................................حروف

 .نمایم پیشنهاد می
  
  

  : تاریخ  
  : امضاء  
   :مهر  

  
  
 
  
  
  
  
  

 


