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 فلدسپات سدیک شیالن آباد شرايط شركت در مزايده معدن

بهه شهراره    فلدسپات سددیک شدیالن آبداد    معدنمزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري موضوع  -1

 باشد.  کردستان صادره از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  03/09/88مورخ   42050/140

ريال مي باشد و برنده مزايده براساس بهاتتري  قيرهت   4.450.000.000قيرت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

 پيشنهادي كه از قيرت پايه كرتر نباشد  و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب مي گردد.

بابت سپرده شهركت در  را  2مندرج در بند درصد قيرت پايه كارشناسي  5يده بايستي داوطلبان شركت در مزا -3

بنها  صهندو     65256كهد   -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيهد   1322222233مزايده به حساب جاري شراره 

ر  بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني واريز و يا معادل آن ضرانت نامه بانكي شهركت در مزايهده بطبه  فه    

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

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

مهورخ   شهنبه روز12سهاعت  حهداكرر تها    5بهه شهرب بنهد    پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد قيرت خهود   -4

 -خيابهان گلهدان   –نزديك به بزرگهراه مهدرس   -آفريقابلوار  -به دبيرخانه صندو  واقع در تهران15/12/39

 نرايند.  رسید دریافتتسليم و  22پالك 

و پيشنهاداتي كه بها   3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كرتر از ميزان مندرج در بند  -5

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

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

آئي  نامهه اجرايهي    45ماده  كه از مفادنرايد با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيرت اقرار مي متقاضی -6

نهه بههره بهرداري از جرلهه     اههاي مربهوط بهه نقهل و انتقهال پرو      بخشنامه ها ودستورالعرل قانون معادن و 

 19/6/34مهورخ   1353626/66و بخشنامه شهراره   36/11/32مورخ  255635/66شراره دستورالعرل 

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 دسدتور العمده يداي وزارت تدنعتد معددن و تجدارت       

گوايی تالحیت فنی و مالی به میزان الزم براي معدن مورد تقاضا را از مرجد    برخوردار است و

سند تلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یدا   تایید ياي الزم و مجوز تنظیم ذیربط اخذ و يمچنین

و در زمان تنظیم سدند تدلح و انتقدال     سازمان ياي تنعتد معدن و تجارت استان مربوطه اخذ

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

ضدمانتنامه   –قرارداد مسئول فنی  –داري طرح بهره بر -گوايی تالحیت فنی و مالی  از جمله را

ارائده  و یا سازمان تنعتد معدن و تجارت استان مربوطده  و تضامین الزم را به وزارتخانه مذکور 

  نماید و با انتقال پروانه بهره برداريد تعهدات و الزامات مربوطهد به انتقال گیرنده منتقه می شود.

برداري به متقاضهي وجهود نداشهته    امكان انتقال پروانه بهرهفو  تبصره: در صورتيكه بدليل عد  رعايت بند 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهي روزنامه از متقاضي دريافت مي
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 بشرب زير تسليم گردد.« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پيشنهاد بايستي در يك پاكت  -5

بهر  تكريهل شهده شهرايط      ،يا ضرانت نامه بانكيحاوي اصل يا اعالميه بانكي مبني 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 انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روش   پاکت ب:

پاكت پيشنهاد قيرت غير از بههاي پيشهنهادي مطلهب و يها      با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مهواد شهرايط منهدرج در ايه  فهر        يچه شرطي قيد شود به

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

راره تلفه  پيشهنهاد دهنهده و    ، شه نشهاني ، پاكت نا روي  ،بست  درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

  قيد گردد.« فلدسپات سدیک شیالن آباد  برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

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

 خواهد شد. 

شرايط شركت در  16بند  به ترتيب مقرر در 17/12/98مورخ  شنبه روز 31پيشنهادات رسيده در ساعت  -9

آنهها در   قانوني 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 تطبي  مبلغ ضرانتنامه بانكي يا  كريسيون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچهه محتويهات    .و نيز رسيدگي در مورد امضاي بر  شرايط مي نرايهد  مزايده سپرده نقدي شركت در

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افتتاب پاكت ب خواهد نرود و چنانچهه محتويهات پاكهت الهف     

ناقص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگاني خواهد شد و هيچگونه اعتراضي در ايه  مهورد   

 مسروع نخواهد بود.

ا چند نفر از شركت كنندگان مسهاوي باشهد و بهي  آنهان در     دو يدر صورتي كه قيرت پيشنهادي  تبصره:

 مهلتي كه كريسيون مزايده تعيي  خواهد نرود تواف  نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعيي  خواهد شد. 

دعوت كتبي از پيشنهاد دهندگان مادا  كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعال  نشده انهد هيچگونهه حقهي     -16

 ده و تكليفي براي صندو  ايجاد نري نرايد.براي پيشنهاد دهن

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

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

شركت كننهدگان   سپرده ساير .اطالع حاصل نرايند نتيجه مزايدهبه صندو  مراجعه و از  31/31/89مورخ 

 بعد از تعيي  نفرات اول و دو  مسترد مي گردد. 38/31/89مورخ  شنبه دونيز از روز 

نسبت به واريز  25/12/39مورخ  سه شنبهروز  14برنده مزايدهبنفر اول( مكلف است حداكرر تا ساعت  -12

به حساب صندو  بيرهه سهرمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5وجه پيشنهادي ببا كسر 

نزد بانك ملت شعبه بلهوار ناهيهد كهد     1322222233( به حساب جاري شراره گذاري فعاليتهاي معدني
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گذاري فعاليت هاي معدني اقهدا  و پهس از واريهز وجهه مهذكور، در       به نا  صندو  بيره سرمايه 65256

ارداد بمطاب  نرونه قرارداد پيوست( و انجها  تشهريفات واگهذاري پروانهه بههره      هري  مدت جهت انعقاد قر

برداري معدن در محل صندو  بيره سرمايه گذاري فعاليت ههاي معهدني حاضهر شهود. بهديهي اسهت در       

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

خواههد  م مستنكف از انجا  معامله تلقي و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عرل در حك

بهه   25/12/39شهنبه  سهه  روز  16تها   14بهي  سهاعت   هرچني  نفر دو  برنده مزايده مكلف است آورد. 

اطهالع حاصهل    اولنفهر   بهه معدن صندو  مراجعه و از نتيجه واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

در صهورت  زايده، سپرده خود را مسهترد نرايهد و   نروده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نا  نفر اول م

روز سهه شهنبه مهورخ     14عد  واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دو  مكلف است حهداكرر تها سهاعت    

بهه   سهپرده شهركت در مزايهده    مبلغ واريزي درصد 5به واريز وجه پيشنهادي ببا كسر نسبت  26/61/33

( به حساب يهاد شهده اقهدا  و پهس از واريهز وجهه       حساب صندو  بيره سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني

مذكور، در هري  مدت جهت انعقاد قرارداد و انجا  تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محهل  

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

در  عد  مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دو  مزايده در مهلت هاي مندرج:  3تبصره 

 تلقي ميگردد.ايشان عد  اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انصراف  ، موجب ادعاي احترالي12و  11بند هاي 

پس از پرداخت ترامي مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايده  بهره برداري معدنكليه حقو  و تعهدات ناشي از پروانه -13

 بهه  اعطاء معرفي نامهه صندو  نسبت به  و پس از آن با انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل مي گردد در مهلت مقرر و

 ذيربط اقدا  خواهد نرود.انتقال پروانه بهره برداري از طري  مراجع برنده مزايده جهت انجا  تشريفات قانوني 

بهه برنهده مزايهده تحويهل و كليهه تعههدات و        15نعقاد قرارداد في مابي  وف  بنهد  اپس از بديهي است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فني و ايرني و مالي طب  قواني  و مقررات مربوط به برنده مزايهده  

 انتقال خواهد يافت. 

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

بهه نها     65251نزد بانك ملهت شهعبه بلهوار ناهيهد كهد       1322222233طري  واريز به حساب جاري شراره 

 .صندو  بيره سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني پرداخت و فيش واريزي را تحويل نرايد

 حوه واگذاري معدن:ن -15

و مدارك مربوطه مهي باشهد،   ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويل تنظيم صورترجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يك هفته متعهد بهه حضهور و    و تحويل خريدار مي گرددمعدن 

 .انجا  اي  تعهد مي باشد

واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتي را كهه صهندو    انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ -16

رعايت ميزان حهداقل اسهتخراج منهدرج در پروانهه بههره       –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقو  دولتي 

انجا  عرليات استخراج و بهره بهرداري مطهاب  طهرب     -نيجلوگيري از تضييع ذخاير معد -حفظ شبكه معدن -برداري
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بهديهي اسهت   گراردن مسئول فني بر عهده داشت را بر عهده بگيرد.  -رعايت اصول فني و ايرني -بهره برداري معدن

 ،و ساير تعهدات مندرج در پروانهه بههره بهرداري طبه  مقهررات     انجا  تعهدات نقل و انتقال تحويل معدن منوط به 

 مي باشد. ده مزايدهتوسط برن

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

يها انتقهال    مانع از انجا  معامله قطعي و اداري و قضاييهاي قانوني و يا مرانعت فورس ماژور چنانچه موارد -19

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتيه وگردد وج پروانه

قهانون   141پيشنهاد دهندگاني مي توانند در مزايده شركت نرايند كه مشرول مرنوعيت مقهرر در اصهل    -13

اساسي جرهوري اسالمي ايران و نيز قانون منع مداخله در معهامالت دولتهي و كشهوري مصهوب دي مهاه      

با اصهالحات و تيييهرات    1355مصوب ارديبهشت  قانون معادن  33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   د.ننباش بعدي آنها

در صهورت  كامل از كم و كيف معهدن ب  با علم و آگاهي نرايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار مي-26

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

معهامالت و سهاير مقهررات جهاري     قانون معادن وآيي  نامه اجرايي آن و نيز  اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندو  است.

از جرله ماليات و بيره معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهي روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكليه  -21

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. صورت شرول(جتراعي بدر  تامي  ا

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

با علم و اطهالع كهافي    و نرونه قرارداد واگذاري، ضرانتنامه بانكي شركت در مزايدهفر  هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايهده شهركت نرهوده و     را مي پذير فو  الذكر كليه تعهدات ضر  قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممي نراي پس از برنده شدن ح  هرگونه اعتراضي را از خود سلب
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی آخرین تصویر *براي اشخاص حقیقی 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  خانوادگي شركت كننده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرس:

 كد پستي:

 شراره تلف  ثابت :

 امضاء :                             شراره تلف  هرراه:
 مهر:   
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 بسره تعالي 

 فر  ضرانتنامه 
 مزايده( در بشركت

 

 ضرانت نامه بانكي شراره

 

فرزند ...................  داراي شراره شناسنامه/ شهراره ثبهت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صههههههادره / ثبههههههت شههههههده ............................. شهرسههههههتان ...........  بههههههه نشههههههاني 

ه گهذاري فعاليهت ههاي    مايل است در مزايده صهندو  بيرهه سهرماي   ................................................................. 

بهراي مبلهغ   ............... در مقابهل صهندو    معدني شركت نرايد لذا اي  بانك از شركت/ آقهاي ..................... 

به محه  دريافهت اولهي     و  تعهد مي نرايدريال ..........................(.....ب.............................. ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استنكاف يا اقامه هيچگونه دليلبدون اينكه احتياجي به اثباصندو  تقاضاي كتبي 

بالدرنه  در  .. ريهال را  …………………مبلهغ  اداري يا قضايي داشته باشهد   يا اقداماتي از مجاري

 وجه صندو  بپردازد.  

معتبر بهوده و بنها بهه درخواسهت صهندو       .......مورخ ................................اي  تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتي كه درخواست شود قابل ترديد خواهد بود و در صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مهدت ايه    

و بانهك را  ديهد را فهراهم نسهازد    رتعهد را ترديد كند و يا شركت /آقهاي ................................... موجبهات ت  

مواف  با ترديد ننرايد در اي  صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيهاجي بهه مطالبهه مجهدد باشهد      

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

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 بر  پيشنهاد قيرت
 

 

 گذاري فعاليت هاي معدنيصندو  بيره سرمايه 

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

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

دارنده كد ملي 

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

صادره از

در ادراه ثبت
 

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

مورخ  موضوع آگهي مزايده  ...................................ح  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 نرونه قرارداد واگذاري معدن رانت نامه بانكي شركت در مزايده شامل فر  ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نرايم. ميريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


