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 سنگ الشه فراز کوه شرايط شركت در مزايده معدن

  32874/531به شمااره   سنگ الشه فراز کوه معدنمزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري موضوع  -1

 باشد.  کردستانصادره از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  75/51/88مورخ 

ريال مي باشد و برنده مزايده براساس باالترين قيامت   1.810.000.000قيات پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

 پيشنهادي كه از قيات پايه كاتر نباشد  و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب مي گردد.

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

بنما  صمندو     65256كمد   -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيمد   1322222233مزايده به حساب جاري شااره 

ر  بياه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني واريز و يا معادل آن ضاانت نامه بانكي شمركت در مزايمده بطبم  فم    

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

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

ممورخ   شمنبه روز12سماعت  حمداكرر تما    5بمه شمرب بنمد    پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد قيات خمود   -4

 -خيابمان گلمدان   –نزديك به بزرگمراه ممدرس   -آفريقابلوار  -به دبيرخانه صندو  واقع در تهران15/12/39

 ناايند.  رسيد دريافتتسليم و  22پالك 

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

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

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

آئين ناممه اجرايمي    45ماده  كه از مفادناايد با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيات اقرار مي متقاضی -6

نمه بهمره بمرداري از جالمه     اهماي مربموط بمه نقمل و انتقمال پرو      بخشنامه ها ودستورالعال قانون معادن و 

 19/6/34ممورخ   1353626/66و بخشنامه شمااره   36/11/32مورخ  255635/66شااره دستورالعال 

يد 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 دستتور العمته يتاي وزارت تتنعتد معتدن و تجتارت       

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

سند تلح انتقال را از وزارتخانه مذکور يتا   تاييد ياي الزم و مجوز تنظيم ذيربط اخذ و يمچنين

و در زمان تنظيم ستند تتلح و انتقتال     سازمان ياي تنعتد معدن و تجارت استان مربوطه اخذ

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

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

ارائته  و يا سازمان تنعتد معدن و تجارت استان مربوطته  و تضامين الزم را به وزارتخانه مذکور 

  نمايد و با انتقال پروانه بهره برداريد تعهدات و الزامات مربوطهد به انتقال گيرنده منتقه می شود.

برداري به متقاضمي وجمود نداشمته    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

بمر  تكايمل شمده شمرايط      ،يا ضاانت 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 قيات كه قيات پشنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روشن  پاکت ب:

پاكت پيشنهاد قيات غير از بهماي پيشمنهادي مطلمب و يما      با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و ممواد شمرايط منمدرج در ايمن فمر        يچه شرطي قيد شود به

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

ااره تلفمن پيشمنهاد دهنمده و    ، شم نشماني ، پاكت نا روي  ،بستن درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

  قيد گردد.«  سنگ الشه فراز کوه برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

چنانچه پيشنهاد قيات 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 54پيشنهادات رسيده در ساعت  -9

آنهما در   قانوني مزايده در كايسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا ناايندگان

 كايسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز ناوده و اقدا  به تطبي  مبلغ ضاانتنامه بانكي يا  كايسيون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچمه محتويمات    .و نيز رسيدگي در مورد امضاي بر  شرايط مي ناايمد  سپرده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افتتاب پاكت ب خواهد ناود و چنانچمه محتويمات پاكمت المف     

ص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگاني خواهد شد و هيچگونه اعتراضي در ايمن ممورد   ناق

 مساوع نخواهد بود.

دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسماوي باشمد و بمين آنمان در     در صورتي كه قيات پيشنهادي  تبصره:

 مزايده با قيد قرعه تعيين خواهد شد. مهلتي كه كايسيون مزايده تعيين خواهد ناود تواف  نشود برنده 

دعوت كتبي از پيشنهاد دهندگان مادا  كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعال  نشده انمد هيچگونمه حقمي     -16

 براي پيشنهاد دهنده و تكليفي براي صندو  ايجاد ناي ناايد.

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

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

شركت كننمدگان   سپرده ساير .اطالع حاصل ناايند نتيجه مزايدهبه صندو  مراجعه و از  52/57/88مورخ 

 اول و دو  مسترد مي گردد.بعد از تعيين نفرات  58/57/88مورخ  شنبه دونيز از روز 

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

به حساب صندو  بيامه سمرمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5وجه پيشنهادي ببا كسر 

نزد بانك ملت شعبه بلموار ناهيمد كمد     1322222233( به حساب جاري شااره گذاري فعاليتهاي معدني
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گذاري فعاليت هاي معدني اقمدا  و پمس از واريمز وجمه ممذكور، در       به نا  صندو  بياه سرمايه 65256

هاين مدت جهت انعقاد قرارداد بمطاب  ناونه قرارداد پيوست( و انجما  تشمريفات واگمذاري پروانمه بهمره      

در محل صندو  بياه سرمايه گذاري فعاليت هماي معمدني حاضمر شمود. بمديهي اسمت در        برداري معدن

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

خواهمد   در حكم مستنكف از انجا  معامله تلقي و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عال

بمه   25/12/39شمنبه  سمه  روز  16تما   14بمين سماعت   هاچنين نفر دو  برنده مزايده مكلف است آورد. 

اطمالع حاصمل    اولنفمر   بمه معدن صندو  مراجعه و از نتيجه واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

در صمورت  را مسمترد ناايمد و   زايده، سپرده خود ناوده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نا  نفر اول م

روز سمه شمنبه ممورخ     14عد  واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دو  مكلف است حمداكرر تما سماعت    

بمه   سمپرده شمركت در مزايمده    مبلغ واريزي درصد 5به واريز وجه پيشنهادي ببا كسر نسبت  26/61/33

د شمده اقمدا  و پمس از واريمز وجمه      ( به حساب يما حساب صندو  بياه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني

مذكور، در هاين مدت جهت انعقاد قرارداد و انجا  تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محمل  

  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 :  5تبصره 

 تلقي ميگردد.ايشان عد  اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انصراف  ، موجب ادعاي احتاالي12و  11بند هاي 

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

 بمه  اعطاء معرفي ناممه صندو  نسبت به  و پس از آن با انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل مي گردد ر ودر مهلت مقر

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

بمه برنمده مزايمده تحويمل و كليمه تعهمدات و        15نعقاد قرارداد في مابين وف  بنمد  اپس از بديهي است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فني و اياني و مالي طب  قوانين و مقررات مربوط به برنده مزايمده  

 انتقال خواهد يافت. 

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

بمه نما     65251نزد بانك ملمت شمعبه بلموار ناهيمد كمد       1322222233طري  واريز به حساب جاري شااره 

 .صندو  بياه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني پرداخت و فيش واريزي را تحويل ناايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مدارك مربوطه ممي باشمد،   تحويل  ويل و تحول كه شامل تاريختنظيم صورتاجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يك هفته متعهد بمه حضمور و    و تحويل خريدار مي گرددمعدن 

 .انجا  اين تعهد مي باشد

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

رعايت ميزان حمداقل اسمتخراج منمدرج در پروانمه بهمره       –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقو  دولتي 

انجا  عاليات استخراج و بهره بمرداري مطماب  طمرب     -جلوگيري از تضييع ذخاير معدني -حفظ شبكه معدن -برداري
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بمديهي اسمت   گااردن مسئول فني بر عهده داشت را بر عهده بگيرد.  -رعايت اصول فني و اياني -بهره برداري معدن

 ،و ساير تعهدات مندرج در پروانمه بهمره بمرداري طبم  مقمررات     انجا  تعهدات نقل و انتقال تحويل معدن منوط به 

 مي باشد. توسط برنده مزايده

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

يما انتقمال    مانع از انجا  معامله قطعي و اداري و قضاييهاي قانوني و يا ماانعت فورس ماژور چنانچه موارد -19

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتيه وگردد وج پروانه

قمانون   141پيشنهاد دهندگاني مي توانند در مزايده شركت ناايند كه مشاول مانوعيت مقمرر در اصمل    -13

اساسي جاهوري اسالمي ايران و نيز قانون منع مداخله در معمامالت دولتمي و كشموري مصموب دي مماه      

ييمرات  با اصمالحات و ت   1355قانون معادن مصوب ارديبهشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   د.ننباش بعدي آنها

در صمورت  كامل از كم و كيف معمدن ب  با علم و آگاهي ناايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار مي-26

به منزله قبول تاا  شرايط و  شركت ناوده و ارسال پيشنهاددر مزايده  و شرايط اعالمي (لزو  بازديد از آن

معمامالت و سماير مقمررات جماري     قانون معادن وآيين نامه اجرايي آن و نيز  اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندو  است.

از جاله ماليات و بياه معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهي روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكليه  -21

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. جتااعي بدر صورت شاول( تامين ا

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

با علم و اطمالع كمافي    و ناونه قرارداد واگذاري، ضاانتنامه بانكي شركت در مزايدهفر  هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايمده شمركت ناموده و     را مي پذير فو  الذكر كليه تعهدات ضان قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممي نااي پس از برنده شدن ح  هرگونه اعتراضي را از خود سلب
معتبر تعيين سمت  روزنامه رسمی آخرين تصوير *براي اشخاص حقيقی تصوير کارت ملی يا ساير مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقی ارائه

 الزامی است. مديران به يمراه تصوير کارت ملی با ساير مدارك معتبر مديران ذي سمت امضاء کننده اعالم شرايط
 

 نا  و نا  خانوادگي شركت كننده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرس:

 كد پستي:

 شااره تلفن ثابت :

 : امضاء                             شااره تلفن هاراه:
 مهر:   
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 بساه تعالي 

 فر  ضاانتنامه 
 مزايده( در بشركت

 

 ضاانت نامه بانكي شااره

 

فرزند ...................  داراي شااره شناسنامه/ شمااره ثبمت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صممممممادره / ثبممممممت شممممممده ............................. شهرسممممممتان ...........  بممممممه نشمممممماني 

ه گمذاري فعاليمت هماي    مايل است در مزايده صمندو  بيامه سمرماي   ................................................................. 

بمراي مبلمغ   ............... در مقابمل صمندو    معدني شركت ناايد لذا اين بانك از شركت/ آقماي ..................... 

به محم  دريافمت اولمين    و  تعهد مي ناايدريال ..........................(.....ب.............................. ...................................

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

بالدرنم  در  .. ريمال را  …………………مبلمغ  اداري يا قضايي داشته باشمد   يا اقداماتي از مجاري

 وجه صندو  بپردازد.  

معتبر بموده و بنما بمه درخواسمت صمندو       .......مورخ ................................اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتي كه درخواست شود قابل تاديد خواهد بود و در صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد ممدت ايمن   

و بانمك را  ديمد را فمراهم نسمازد    اتعهد را تاديد كند و يا شركت /آقماي ................................... موجبمات ت  

مواف  با تاديد نناايد در اين صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيماجي بمه مطالبمه مجمدد باشمد      

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

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 بر  پيشنهاد قيات
 

 

 گذاري فعاليت هاي معدنيصندو  بياه سرمايه 

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

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

دارنده كد ملي 

ثبت شده به شااره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

فروش ضان 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 ناونه قرارداد واگذاري معدن اانت نامه بانكي شركت در مزايده شامل فر  ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             ناايم. ميريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


