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 لک بوکان یحاج سنگ آهک شرايط شركت در مزايده معدن

بکه شکراره    لکک بوککان   یحاج سنگ آهکک  معدن مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداريموضوع  -1

مک    آذربایجان غربکی صادره از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت اسکاان   80/80/08مورخ   30182/118

 باشد. 

ريال م  باشد و برنده مزايده براساس باالترين قيرکت   1.200.000.000 قيرت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ -2

 پيشنهادي كه از قيرت پايه كرار نباشد  و رعايت كامل شرايط مزايده اناخاب م  گردد.

بابت سپرده شکركت در  را  2مندرج در بند درصد قيرت پايه كارشناس   5ركت در مزايده بايسا  داوطلبان ش -3

بنکا  صکندو     65256كکد   -نزد بانک ملت شعبه بلوار ناهيکد   1322222233مزايده به حساب جاري شراره 

يکده ططبکف فکر     بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدن  واريز و يا معادل آن ضرانت نامه بانك  شکركت در مزا 

 پيوست( كه حداقل داراي سه ماه اعابار باشد به صندو  تسليم نرايند.

 وجه نقد به عنوان سپرده پذيرفاه نخواهد شد. و چکتبصره : 

مکورخ   شکنبه روز12سکاعت  حکداكرر تکا    5بکه شکرب بنکد    پيشنهاد دهندگان بايسا  پيشنهاد قيرت خکود   -4

 -خيابکان گلکدان   –نزديک به بزرگکراه مکدرس   -بلوار آفريقا -به دبيرخانه صندو  واقع در تهران15/12/39

 نرايند.  رسيد دریافتتسليم و  22پالك 

و پيشنهادات  كه بکا   3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كرار از ميزان مندرج در بند  -5

شرايط مزايده اخاالف داشاه باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و هرگونکه  

 پيشنهاد اصالح  يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكن خواهد بود. 

آئين نامکه اجرايک     45ماده  كه از مفادنرايد با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيرت اقرار م  متقاضی -6

نکه بهکره بکرداري از جرلکه     اهکاي مربکوط بکه نقکل و اناقکال پرو      بخشنامه ها ودساورالعرل قانون معادن و 

 19/6/34مکورخ   1353626/66و بخشنامه شکراره   36/11/32مورخ  255635/66شراره دساورالعرل 

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

تعهدات و الزامات قانونی مربوطه طبق دسکتور العمکه يکاي وزارت تکنعتد معکدن و تجکارت       

گوايی تالحيت فنی و مالی به ميزان الزم براي معدن مورد تقاضا را از مرجک    برخوردار است و

سند تلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یکا   تایيد ياي الزم و مجوز تنظيم ذیربط اخذ و يمچنين

و در زمان تنظيم سکند تکلح و انتقکال     سازمان ياي تنعتد معدن و تجارت استان مربوطه اخذ

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

ضکمانتنامه   –قرارداد مسئول فنی  –داري طرح بهره بر -گوايی تالحيت فنی و مالی  از جمله را

ارائکه  و یا سازمان تنعتد معدن و تجارت استان مربوطکه  و تضامين الزم را به وزارتخانه مذکور 

  نماید و با انتقال پروانه بهره برداريد تعهدات و الزامات مربوطهد به انتقال گيرنده منتقه می شود.
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برداري به ماقاضک  وجکود نداشکاه    امكان اناقال پروانه بهرهفو  تبصره: در صورتيكه بدليل عد  رعايت بند 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگه  روزنامه از ماقاض  دريافت م 

 بشرب زير تسليم گردد.« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربساه هر پيشنهاد بايسا  در يک پاكت  -5

بکر  تكريکل شکده شکرايط      ،يا ضرانت نامه بانك حاوي اصل يا اعالميه بانك  مبن  بر واريز نقدي و پاکت الف: 

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

حاوي پيشنهاد قيرت كه قيرت پشنهادي براي اناقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روشن  پاکت ب:

پاكت پيشنهاد قيرت غير از بهکاي پيشکنهادي مطلکب و يکا      با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در

وجه مورد توجه قرار نگرفاه و منحصراً مفاد و مکواد شکرايط منکدرج در ايکن فکر        يچه شرط  قيد شود به

در يک  ،سا  هر دوآنها باي و ذكر پاكت الف و ب در روي پاكاتپس از بسان درب واهد بود. مالك عرل خ

راره تلفکن پيشکنهاد دهنکده و    ، شک نشکان  ، پاكت نا روي  ،بسان درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

  قيد گردد.«  آيک حاجی لک بوکان برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

چنانچه پيشنهاد قيرت با عدد و حروف نگاشاه نشده و يا داراي قلم خوردگ  باشد مردود شناخاه  تبصره:

 خواهد شد. 

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

آنهکا در   قانون  مزايده در كريسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نرايندگان

 كريسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز نروده و اقدا  به تطبيف مبلغ ضرانانامه بانك  يا  كريسيون مزايده ابادا پاكت -3

چنانچکه محاويکات    .و نيز رسيدگ  در مورد امضاي بر  شرايط م  نرايکد  سپرده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افاااب پاكت ب خواهد نرود و چنانچکه محاويکات پاكکت الکف     

ص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگان  خواهد شد و هيچگونه اعاراض  در ايکن مکورد   ناق

 مسروع نخواهد بود.

دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسکاوي باشکد و بکين آنکان در     در صورت  كه قيرت پيشنهادي  تبصره:

 مزايده با قيد قرعه تعيين خواهد شد. مهلا  كه كريسيون مزايده تعيين خواهد نرود توافف نشود برنده 

دعوت كاب  از پيشنهاد دهندگان مادا  كه كاباً بعنوان برنده مزايده اعال  نشده انکد هيچگونکه حقک      -16

 براي پيشنهاد دهنده و تكليف  براي صندو  ايجاد نر  نرايد.

نفکرات   17/12/98 مورخ شنبهروز ليه پيشنهادات حداكرر تا پايان كريسيون مزايده پس از بررس  ك-11

 شکنبه روز  16تکا   14بين ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دو  برنده مزايده را مشخص و 

شركت كننکدگان   سپرده ساير .اطالع حاصل نرايند نايجه مزايدهبه صندو  مراجعه و از  10/13/80مورخ 

 اول و دو  مسارد م  گردد.بعد از تعيين نفرات  18/13/80مورخ  شنبه دونيز از روز 
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نسبت به واريز  25/12/39مورخ  سه شنبهروز  14برنده مزايدهطنفر اول( مكلف است حداكرر تا ساعت  -12

به حساب صندو  بيرکه سکرمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5وجه پيشنهادي طبا كسر 

نزد بانک ملت شعبه بلکوار ناهيکد كکد     1322222233( به حساب جاري شراره گذاري فعالياهاي معدن 

گذاري فعاليت هاي معدن  اقکدا  و پکس از واريکز وجکه مکذكور، در       به نا  صندو  بيره سرمايه 65256

هرين مدت جهت انعقاد قرارداد طمطابف نرونه قرارداد پيوست( و انجکا  تشکريفات واگکذاري پروانکه بهکره      

در محل صندو  بيره سرمايه گذاري فعاليت هکاي معکدن  حاضکر شکود. بکديه  اسکت در        برداري معدن

صندو  او را در اين بند را در مدت ياد شده انجا  ندهد،  مندرجصورت  كه برنده مزايدهطنفر اول( اقدامات 

خواهکد   در حكم مسانكف از انجا  معامله تلق  و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عرل

بکه   25/12/39شکنبه  سکه  روز  16تکا   14بکين سکاعت   هرچنين نفر دو  برنده مزايده مكلف است آورد. 

اطکالع حاصکل    اولنفکر   بکه معدن صندو  مراجعه و از نايجه واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

در صکورت  را مسکارد نرايکد و   زايده، سپرده خود نروده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نا  نفر اول م

روز سکه شکنبه مکورخ     14عد  واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دو  مكلف است حکداكرر تکا سکاعت    

بکه   سکپرده شکركت در مزايکده    مبلغ واريزي درصد 5به واريز وجه پيشنهادي طبا كسر نسبت  26/61/33

د شکده اقکدا  و پکس از واريکز وجکه      ( به حساب يکا حساب صندو  بيره سرمايه گذاري فعالياهاي معدن 

مذكور، در هرين مدت جهت انعقاد قرارداد و انجا  تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محکل  

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

در  اول و دو  مزايده در مهلت هاي مندرجعد  مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات :  1تبصره 

 تلق  ميگردد.ايشان عد  اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انصراف  ، موجب ادعاي احارال 12و  11بند هاي 

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

 بکه  اعطاء معرف  نامکه صندو  نسبت به  و پس از آن با انعقاد قرارداد به برنده مزايده مناقل م  گردد ر ودر مهلت مقر

 اناقال پروانه بهره برداري از طريف مراجع ذيربط اقدا  خواهد نرود.برنده مزايده جهت انجا  تشريفات قانون  

بکه برنکده مزايکده تحويکل و كليکه تعهکدات و        15نعقاد قرارداد ف  مابين وفف بنکد  اپس از بديه  است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فن  و ايرن  و مال  طبف قوانين و مقررات مربوط به برنده مزايکده  

 اناقال خواهد يافت. 

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

بکه نکا     65251نزد بانک ملکت شکعبه بلکوار ناهيکد كکد       1322222233طريف واريز به حساب جاري شراره 

 .صندو  بيره سرمايه گذاري فعالياهاي معدن  پرداخت و فيش واريزي را تحويل نرايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مدارك مربوطه مک  باشکد،   تحويل  ويل و تحول كه شامل تاريختنظيم صورترجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يک هفاه ماعهد بکه حضکور و    و تحويل خريدار م  گرددمعدن 

 .انجا  اين تعهد م  باشد
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واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهدات  را كکه صکندو    انعقاد قرارداد  برنده مزايده ماعهد است از تاريخ -16

رعايت ميزان حکداقل اسکاخراج منکدرج در پروانکه بهکره       –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقو  دولا  

انجا  عرليات اساخراج و بهره بکرداري مطکابف طکرب     -جلوگيري از تضييع ذخاير معدن  -حفظ شبكه معدن -برداري

بکديه  اسکت   گراردن مسئول فن  بر عهده داشت را بر عهده بگيرد.  -رعايت اصول فن  و ايرن  -بهره برداري معدن

 ،و ساير تعهدات مندرج در پروانکه بهکره بکرداري طبکف مقکررات     انجا  تعهدات نقل و اناقال تحويل معدن منوط به 

 م  باشد. توسط برنده مزايده

 كليه پيشنهادات بدون آنكه احاياج به ذكر داليل  باشد مخاار است.يک يا  يا ردصندو  در قبول  -15

يکا اناقکال    مانع از انجا  معامله قطع  و اداري و قضاي هاي قانون  و يا مرانعت فورس ماژور چنانچه موارد -19

 به برنده مزايده مسارد خواهد شد. دريافا ه وگردد وج پروانه

قکانون   141پيشنهاد دهندگان  م  توانند در مزايده شركت نرايند كه مشرول مرنوعيت مقکرر در اصکل    -13

اساس  جرهوري اسالم  ايران و نيز قانون منع مداخله در معکامالت دولاک  و كشکوري مصکوب دي مکاه      

ييکرات  با اصکالحات و ت   1355قانون معادن مصوب ارديبهشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   د.ننباش بعدي آنها

در صکورت  كامل از كم و كيف معکدن ط  با علم و آگاه  نرايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار م -26

به منزله قبول ترا  شرايط و  شركت نروده و ارسال پيشنهاددر مزايده  و شرايط اعالم  (لزو  بازديد از آن

معکامالت و سکاير مقکررات جکاري     قانون معادن وآيين نامه اجراي  آن و نيز  اخايارات و تكاليف مندرج در

 صندو  است.

از جرله ماليات و بيره معدن  پروانه بهره برداريهاي آگه  روزنامه و تحويل و تحول و اناقال هزينهكليه  -21

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. جاراع  طدر صورت شرول( تامين ا

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

با علم و اطکالع كکاف     و نرونه قرارداد واگذاري، ضرانانامه بانك  شركت در مزايدهفر  هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايکده شکركت نرکوده و     را م  پذير فو  الذكر كليه تعهدات ضرن قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .مم  نراي پس از برنده شدن حف هرگونه اعاراض  را از خود سلب
معتبر تعيين سمت  روزنامه رسمی آخرین تصویر *براي اشخاص حقيقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقی ارائه

 الزامی است. مدیران به يمراه تصویر کارت ملی با سایر مدارك معتبر مدیران ذي سمت امضاء کننده اعالم شرایط
 

 نا  و نا  خانوادگ  شركت كننده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرس:

 كد پسا :

 شراره تلفن ثابت :

 : امضاء                             شراره تلفن هرراه:
 مهر:   
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 بسره تعال  

 فر  ضرانانامه 
 مزايده( در طشركت

 

 ضرانت نامه بانك  شراره

 

فرزند ...................  داراي شراره شناسنامه/ شکراره ثبکت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صککککککادره / ثبککککککت شککککککده ............................. شهرسککککککاان ...........  بککککککه نشککککککان  

ه گکذاري فعاليکت هکاي    مايل است در مزايده صکندو  بيرکه سکرماي   ................................................................. 

بکراي مبلکغ   ............... در مقابکل صکندو    معدن  شركت نرايد لذا اين بانک از شركت/ آقکاي ..................... 

به محک  دريافکت اولکين    و  تعهد م  نرايدريال ..........................(.....ط.............................. ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت اسانكاف يا اقامه هيچگونه دليلبدون اينكه احاياج  به اثباصندو  تقاضاي كاب  

بالدرنکگ در  .. ريکال را  …………………مبلکغ  اداري يا قضاي  داشاه باشکد   يا اقدامات  از مجاري

 وجه صندو  بپردازد.  

معابر بکوده و بنکا بکه درخواسکت صکندو       .......مورخ ................................اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدت  كه درخواست شود قابل ترديد خواهد بود و در صورت  كه بانک ناواند يا نخواهد مکدت ايکن   

و بانکک را  ديکد را فکراهم نسکازد    رتعهد را ترديد كند و يا شركت /آقکاي ................................... موجبکات ت  

موافف با ترديد ننرايد در اين صورت بانک ماعهد است بدون اينكه احايکاج  بکه مطالبکه مجکدد باشکد      

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

 
 شعبه :                                          بانک : 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 

 

 بر  پيشنهاد قيرت
 

 

 گذاري فعاليت هاي معدن صندو  بيره سرمايه 

 
 
   

 احاراما           
اينجانب

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

دارنده كد مل  

ثبت شده به شراره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

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

مورخ  موضوع آگه  مزايده  ...................................حف انافاع 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 نرونه قرارداد واگذاري معدن رانت نامه بانك  شركت در مزايده شامل فر  ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نرايم. م ريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


