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 به انضمام واحد فراوری سنگ الشه سالداران شرايط شركت در مزايده معدن

ی سنگ الشه سالداران به انضمام واحد فراور معدن مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداريموضوع  -1

چهار محاا  و  صادره از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  21/80/08مورخ   21521/212به شماره 

 می باشد.ی اریبخت

ريال می باشد و برنده مزايده براساس بااتتري  قيمات   1.850.000.000قيمت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

 می گردد.پيشنهادي كه از قيمت پايه كمتر نباشد  و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب 

بابت سپرده شاركت در  را  2مندرج در بند درصد قيمت پايه كارشناسی  5داوطلبان شركت در مزايده بايستی  -3

بناا  صاندو     65256كاد   -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهياد   1322222233مزايده به حساب جاري شماره 

ه بانكی شاركت در مزاياده بطبار فار      بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضمانت نام

 پيوست( كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندو  تسليم نمايند.

 وجه نقد به عنوان سپرده پذيرفته نخواهد شد. و چكتبصره : 

ماورخ   شانبه روز12سااعت  حاداكرر تاا    5باه شارب بناد    پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خاود   -4

 -خياباان گلادان   –نزديك به بزرگاراه مادرس   -بلوار آفريقا -صندو  واقع در تهرانبه دبيرخانه 15/12/39

 نمايند.  رسید دريافتتسليم و  22پالك 

و پيشنهاداتی كه باا   3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كمتر از ميزان مندرج در بند  -5

شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و هرگوناه  

 پيشنهاد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يك  خواهد بود. 

آئي  ناماه اجرايای    45ماده  كه از مفادنمايد با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيمت اقرار می متقاضی -2

ناه بهاره بارداري از جملاه     اهااي مرباوط باه نقال و انتقاال پرو      بخشنامه ها ودستورالعمل قانون معادن و 

 19/6/34ماورخ   1353626/66و بخشنامه شاماره   36/11/32مورخ  255635/66شماره دستورالعمل 

يد از توان فنی و مالی الزم برای انجام نماتعهد میاقرار و  وزارت صنعت، معدن و تجارت مطلع بوده و

تعهدات و الزامات قانونی مربوطه طبق دساتور العماه ياای وزارت تانعتد معادن و تجاارت       

گوايی تالحیت فنی و مالی به میزان الزم برای معدن مورد تقاضا را از مرجا    برخوردار است و

سند تلح انتقا  را از وزارتخانه مذكور ياا   تايید يای الزم و مجوز تنظیم ذيربط اخذ و يمچنین

و در زمان تنظیم ساند تالح و انتقاا      سازمان يای تنعتد معدن و تجارت استان مربوطه اخذ

و در زمان اعالمی توسط آنها  موارد الزامی درخواستی مراج  مذكوريمچنین خوايد نمود و  ارائه

ضامانتنامه   –قرارداد مسئو  فنی  –داری طرح بهره بر -گوايی تالحیت فنی و مالی  از جمله را

ارائاه  و يا سازمان تنعتد معدن و تجارت استان مربوطاه  و تضامین الزم را به وزارتخانه مذكور 

  نمايد و با انتقا  پروانه بهره بردارید تعهدات و الزامات مربوطهد به انتقا  گیرنده منتقه می شود.
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برداري به متقاضای وجاود نداشاته    امكان انتقال پروانه بهرهفو  تبصره: در صورتيكه بدليل عد  رعايت بند 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می

 بشرب زير تسليم گردد.« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت  -5

بار  تكميال شاده شارايط      ،يا ضمانت نامه بانكیحاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر واريز نقدي و پاكت الف: 

 رسيده است.   شركت كننده در مزايده  به امضاء كه ذيل آنها شركت در مزايده

حاوي پيشنهاد قيمت كه قيمت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روش   پاكت ب:

پاكت پيشنهاد قيمت غير از بهااي پيشانهادي مطلاب و ياا      با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و ماواد شارايط منادرج در ايا  فار        يچه شرطی قيد شود به

در يك  ،ستی هر دوآنها باي و ذكر پاكت الف و ب در روي پاكاتپس از بست  درب واهد بود. مالك عمل خ

ماره تلفا  پيشانهاد دهناده و    ، شا نشاانی ، پاكت نا روي  ،بست  درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

سنگ الشه ساالداران باه انضامام واحاد      برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

  قيد گردد.« خردايش

چنانچه پيشنهاد قيمت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي قلم خوردگی باشد مردود شناخته  تبصره:

 خواهد شد. 

شرايط شركت در  16بند  به ترتيب مقرر در 17/12/98مورخ  شنبه روز 21پيشنهادات رسيده در ساعت  -9

آنهاا در   قانونی مزايده در كميسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان

 كميسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدا  به تطبير مبلغ ضمانتنامه بانكی يا  كميسيون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچاه محتوياات    .و نيز رسيدگی در مورد امضاي بر  شرايط می نماياد  سپرده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افتتاب پاكت ب خواهد نمود و چنانچاه محتوياات پاكات الاف     

ص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در ايا  ماورد   ناق

 مسموع نخواهد بود.

دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسااوي باشاد و باي  آناان در     در صورتی كه قيمت پيشنهادي  تبصره:

 مزايده با قيد قرعه تعيي  خواهد شد. مهلتی كه كميسيون مزايده تعيي  خواهد نمود توافر نشود برنده 

دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادا  كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعال  نشده اناد هيچگوناه حقای     -16

 براي پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندو  ايجاد نمی نمايد.

نفارات   17/12/98 مورخ شنبهروز ليه پيشنهادات حداكرر تا پايان كميسيون مزايده پس از بررسی ك-11

 شانبه روز  16تاا   14بي  ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دو  برنده مزايده را مشخص و 

شركت كننادگان   سپرده ساير .اطالع حاصل نمايند نتيجه مزايدهبه صندو  مراجعه و از  28/21/80مورخ 

 اول و دو  مسترد می گردد.بعد از تعيي  نفرات  28/21/80مورخ  شنبه دونيز از روز 
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نسبت به واريز  25/12/39مورخ  سه شنبهروز  14برنده مزايدهبنفر اول( مكلف است حداكرر تا ساعت  -12

به حساب صندو  بيماه سارمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5وجه پيشنهادي ببا كسر 

نزد بانك ملت شعبه بلاوار ناهياد كاد     1322222233( به حساب جاري شماره گذاري فعاليتهاي معدنی

گذاري فعاليت هاي معدنی اقادا  و پاس از وارياز وجاه ماذكور، در       به نا  صندو  بيمه سرمايه 65256

همي  مدت جهت انعقاد قرارداد بمطابر نمونه قرارداد پيوست( و انجاا  تشاريفات واگاذاري پرواناه بهاره      

مايه گذاري فعاليت هااي معادنی حاضار شاود. باديهی اسات در       برداري معدن در محل صندو  بيمه سر

صندو  او را در اي  بند را در مدت ياد شده انجا  ندهد،  مندرجصورتی كه برنده مزايدهبنفر اول( اقدامات 

خواهاد  در حكم مستنكف از انجا  معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عمل 

باه   25/12/39شانبه  ساه  روز  16تاا   14باي  سااعت   فر دو  برنده مزايده مكلف است همچني  نآورد. 

اطاالع حاصال    اولنفار   باه معدن صندو  مراجعه و از نتيجه واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

ورت در صا زايده، سپرده خود را مساترد نماياد و   نموده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نا  نفر اول م

روز ساه شانبه ماورخ     14عد  واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دو  مكلف است حاداكرر تاا سااعت    

باه   ساپرده شاركت در مزاياده    مبلغ واريزي درصد 5به واريز وجه پيشنهادي ببا كسر نسبت  26/61/33

ارياز وجاه   ( به حساب يااد شاده اقادا  و پاس از و    حساب صندو  بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی

مذكور، در همي  مدت جهت انعقاد قرارداد و انجا  تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محال  

  اي  صندو  حاضر شود.در غير اينصورت سپرده وي نيز به نفع صندو  ضبط ميگردد.

در  مهلت هاي مندرجعد  مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دو  مزايده در :  2تبصره 

 تلقی ميگردد.ايشان عد  اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انصراف  ، موجب ادعاي احتمالی12و  11بند هاي 

پس از پرداخت تمامی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايده  كليه حقو  و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن-13

 باه  اعطاء معرفی ناماه صندو  نسبت به  و پس از آن د به برنده مزايده منتقل می گرددبا انعقاد قراردا در مهلت مقرر و

 انتقال پروانه بهره برداري از طرير مراجع ذيربط اقدا  خواهد نمود.برنده مزايده جهت انجا  تشريفات قانونی 

باه برناده مزاياده تحويال و كلياه تعهادات و        15نعقاد قرارداد فی مابي  وفر بناد  اپس از بديهی است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايمنی و مالی طبر قواني  و مقررات مربوط به برنده مزاياده  

 انتقال خواهد يافت. 

از  در مهلت مقرر در اي  اعال  شرايط تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را قبل از خريدار -14

باه ناا     65251نزد بانك ملات شاعبه بلاوار ناهياد كاد       1322222233طرير واريز به حساب جاري شماره 

 .صندو  بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نمايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مدارك مربوطه مای باشاد،   تحويل  ويل و تحول كه شامل تاريختنظيم صورتمجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يك هفته متعهد باه حضاور و    و تحويل خريدار می گرددمعدن 

 .انجا  اي  تعهد می باشد
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واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كاه صاندو    انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ -16

رعايت ميزان حاداقل اساتخراج منادرج در پرواناه بهاره       –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقو  دولتی 

انجا  عمليات استخراج و بهره بارداري مطاابر طارب     -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -حفظ شبكه معدن -برداري

باديهی اسات   گماردن مسئول فنی بر عهده داشت را بر عهده بگيرد.  -رعايت اصول فنی و ايمنی -بهره برداري معدن

 ،و ساير تعهدات مندرج در پرواناه بهاره بارداري طبار مقاررات     انجا  تعهدات نقل و انتقال تحويل معدن منوط به 

 می باشد. توسط برنده مزايده

 كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دتيلی باشد مختار است.يك يا  يا ردصندو  در قبول  -15

ياا انتقاال    مانع از انجا  معامله قطعی و اداري و قضايیهاي قانونی و يا ممانعت فورس ماژور چنانچه موارد -19

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قاانون   141پيشنهاد دهندگانی می توانند در مزايده شركت نمايند كه مشمول ممنوعيت مقارر در اصال    -13

اساسی جمهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله در معاامالت دولتای و كشاوري مصاوب دي مااه      

ييارات  با اصاالحات و ت   1355قانون معادن مصوب ارديبهشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   د.ننباش بعدي آنها

در صاورت  كامل از كم و كيف معادن ب  با علم و آگاهی نمايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می-26

به منزله قبول تما  شرايط و  شركت نموده و ارسال پيشنهاددر مزايده  و شرايط اعالمی (لزو  بازديد از آن

معاامالت و سااير مقاررات جااري     قانون معادن وآيي  نامه اجرايی آن و نيز  اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندو  است.

از جمله ماليات و بيمه معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكليه  -21

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. جتماعی بدر صورت شمول( تامي  ا

فار    و امضاء كليه صفحات و با  شرايط فو گانه  21و دقير موارد  با مطالعه كامل ....................................اينجانب  -22

با علم و اطاالع كاافی    و نمونه قرارداد واگذاري، ضمانتنامه بانكی شركت در مزايدهفر  هاي پيوست آن شامل : 

و در مزاياده شاركت نماوده و     را می پذير فو  الذكر كليه تعهدات ضم  قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممی نماي پس از برنده شدن حر هرگونه اعتراضی را از خود سلب
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی آخرين تصوير *برای اشخاص حقیقی تصوير كارت ملی يا ساير مدارك معتبر و برای اشخاص حقوقی ارائه

 الزامی است. مديران به يمراه تصوير كارت ملی با ساير مدارك معتبر مديران ذی سمت امضاء كننده اعالم شرايط
 

 نا  و نا  خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرس:

 كد پستی:

 شماره تلف  ثابت :

 : امضاء                             شماره تلف  همراه:
 مهر:   
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 بسمه تعالی 

 فر  ضمانتنامه 
 مزايده( در بشركت

 

 ضمانت نامه بانكی شماره

 

فرزند ...................  داراي شماره شناسنامه/ شاماره ثبات   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صااااااادره / ثباااااات شااااااده ............................. شهرسااااااتان ...........  بااااااه نشااااااانی 

ه گاذاري فعاليات هااي    مايل است در مزايده صاندو  بيماه سارماي   ................................................................. 

باراي مبلاغ   ............... در مقابال صاندو    معدنی شركت نمايد لذا اي  بانك از شركت/ آقااي ..................... 

به محا  دريافات اولاي     و  تعهد می نمايدريال ..........................(.....ب.............................. ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استنكاف يا اقامه هيچگونه دليلبدون اينكه احتياجی به اثباصندو  تقاضاي كتبی 

بالدرنا  در  .. رياال را  …………………مبلاغ  اداري يا قضايی داشته باشاد   يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندو  بپردازد.  

معتبر باوده و بناا باه درخواسات صاندو       .......مورخ ................................اي  تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتی كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مادت ايا    

و باناك را  دياد را فاراهم نساازد    متعهد را تمديد كند و يا شركت /آقااي ................................... موجباات ت  

موافر با تمديد ننمايد در اي  صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيااجی باه مطالباه مجادد باشاد      

 مرقو  فو  را در وجه يا حواله كرد صندو  پرداخت كند. 

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 

 

 بر  پيشنهاد قيمت
 

 

 گذاري فعاليت هاي معدنیصندو  بيمه سرمايه 

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

شركت
 .....................................................  

دارنده كد ملی 

ثبت شده به شماره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

فروش ضم  اطالع و پذيرش كامل تعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده .................................. 

مورخ  موضوع آگهی مزايده  ...................................حر انتفاع و واگذاري پروانه بهره برداري معدن 

ر  هاي پيوست آن، و با امضاء كليه صفحات شرايط شركت در مزايده معدن و امضاء ف ،............................

جهت خريد موضوع مزايده و نمونه قرارداد واگذاري معدن مانت نامه بانكی شركت در مزايده شامل فر  ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نمايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


