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 مرمریت تجرودشرايط شركت در مزايده معدن 

مرور     91712/1موضوع مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره بررداري معردن مرمريرت ودررود بره شر اره        -1

 خراسان رضوي می باشد.صادره از سوي سازمان صنعت،معدن و ودارت استان  92/7/22

ريال می باشد و برنده مزايده براساس براتوري  قي رت   0033303330333قي ت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -9

 پيشنهادي كه از قي ت پايه ك تر نباشد  و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد.

بابت سپرده شرركت در  را  9ج در بند مندردرصد قي ت پايه كارشناسی  5داوطلبان شركت در مزايده بايستی  -3

بنرا  صرندو     65976كرد   -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيرد   1299999933مزايده به حساب جاري ش اره 

بي ه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ض انت نامه بانكی شرركت در مزايرده بطبرر فرر      

 شد به صندو  وسليم ن ايند.پيوست( كه حداقل داراي سه ماه اعتبار با

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

مرور    شرنبه روز12سراعت  حرداكرر ورا    7بره شررب بنرد    پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قي ت خرود   -1

 -خيابران گلردان   –نزديك به بزرگرراه مردرس   -بلوار آفريقا -به دبيرخانه صندو  واقع در وهران17/19/22

 ن ايند.  رسيد دریافتوسليم و  99پالك 

و پيشنهاداوی كه برا   3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده ك تر از ميزان مندرج در بند  -5

شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرور از موعد مقرر برسد مطلقاً ورويب اثر داده نخواهد شد و هرگونره  

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

آئي  نامره اجرايری    17ماده  كه از مفادن ايد با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قي ت اقرار می متقاضی -6

نره بهرره بررداري از ج لره     اهراي مربروط بره نقرل و انتقرال پرو      بخشنامه ها ودستورالع ل قانون معادن و 

 12/6/21مرور    1352696/66و بخشنامه شر اره   36/11/29مور   957637/66ش اره دستورالع ل 

ید از توان فنی و مالی الزم براي انجام نماتعهد میاقرار و  وزارت صنعت، معدن و ودارت 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 مذكور یتا   تایيد ياي الزم و مجوز تنظيم ذیربط 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  مذكوريمچنين خوايد نمود و  ارائه

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

ارائته  و یا سازمان تنعتد معدن و تجارت استان مربوطته  و تضامين الزم را به وزارتخانه مذكور 

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

برداري به متقاضری وجرود نداشرته    امكان انتقال پروانه بهرهفو  وبصره: در صورويكه بدليل عد  رعايت بند 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می
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 بشرب زير وسليم گردد.« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت  -7

برر  وك يرل شرده شررايط      ،يا ض انت 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 قي ت كه قي ت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روش   پاكت ب:

پاكت پيشنهاد قي ت غير از بهراي پيشرنهادي مطلرب و يرا      با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در

وجه مورد ووجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مرواد شررايط منردرج در اير  فرر        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 ع ل خ

 اره ولفر  پيشرنهاد دهنرده و    ، شر نشرانی ، پاكت نا روي  ،بست  درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

  قيد گردد.«  مرمریت تجرود برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

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

 خواهد شد. 

شرايط شركت در  16بند  به ورويب مقرر در 17/12/98مور   شنبه روز 30پيشنهادات رسيده در ساعت  -2

آنهرا در   قانونی مزايده در ك يسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا ن ايندگان

 ك يسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز ن وده و اقدا  به وطبير مبلغ ض انتنامه بانكی يا  ك يسيون مزايده ابتدا پاكت -2

چنانچره محتويرات    .و نيز رسيدگی در مورد امضاي بر  شرايط می ن ايرد  مزايده سپرده نقدي شركت در

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افتتاب پاكت ب خواهد ن ود و چنانچره محتويرات پاكرت الرف     

ناقص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در اير  مرورد   

 مس وع نخواهد بود.

ا چند نفر از شركت كنندگان مسراوي باشرد و بري  آنران در     دو يدر صوروی كه قي ت پيشنهادي  تبصره:

 مهلتی كه ك يسيون مزايده وعيي  خواهد ن ود ووافر نشود برنده مزايده با قيد قرعه وعيي  خواهد شد. 

دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادا  كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعال  نشده انرد هيچگونره حقری     -16

 ده و وكليفی براي صندو  ايداد ن ی ن ايد.براي پيشنهاد دهن

نفررات   17/12/98 مور  شنبهروز ليه پيشنهادات حداكرر وا پايان ك يسيون مزايده پس از بررسی ك-11

 شتنبه روز  16ورا   11بي  ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دو  برنده مزايده را مشخص و 

شركت كننردگان   سپرده ساير .اطالع حاصل ن ايند نتيده مزايدهبه صندو  مراجعه و از  31/31/89مور  

 بعد از وعيي  نفرات اول و دو  مسترد می گردد. 38/31/89مور   شنبه دونيز از روز 

نسبت به واريز  97/19/22مور   سه شنبهروز  11برنده مزايدهبنفر اول( مكلف است حداكرر وا ساعت  -19

به حساب صندو  بي ره سررمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5وجه پيشنهادي ببا كسر 

نزد بانك ملت شعبه بلروار ناهيرد كرد     1299999933( به حساب جاري ش اره گذاري فعاليتهاي معدنی
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گذاري فعاليت هاي معدنی اقردا  و پرس از واريرز وجره مرذكور، در       به نا  صندو  بي ه سرمايه 65976

ارداد بمطابر ن ونه قرارداد پيوست( و اندرا  وشرريفات واگرذاري پروانره بهرره      ه ي  مدت جهت انعقاد قر

برداري معدن در محل صندو  بي ه سرمايه گذاري فعاليت هراي معردنی حاضرر شرود. برديهی اسرت در       

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

خواهرد  م مستنكف از اندا  معامله ولقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به ع ل در حك

بره   97/19/22شرنبه  سره  روز  16ورا   11بري  سراعت   ه چني  نفر دو  برنده مزايده مكلف است آورد. 

اطرالع حاصرل    اولنفرر   بره معدن صندو  مراجعه و از نتيده واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

در صرورت  زايده، سپرده خود را مسرترد ن ايرد و   ن وده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نا  نفر اول م

روز سره شرنبه مرور      11عد  واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دو  مكلف است حرداكرر ورا سراعت    

بره   سرپرده شرركت در مزايرده    مبلغ واريزي درصد 5به واريز وجه پيشنهادي ببا كسر نسبت  96/61/22

( به حساب يراد شرده اقردا  و پرس از واريرز وجره       حساب صندو  بي ه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی

مذكور، در ه ي  مدت جهت انعقاد قرارداد و اندا  وشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محرل  

  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 

 ولقی ميگردد.ايشان عد  اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انصراف  ، موجب ادعاي احت الی19و  11بند هاي 

پس از پرداخت و امی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايده  بهره برداري معدنكليه حقو  و وعهدات ناشی از پروانه -13

 بره  اعطاء معرفی نامره صندو  نسبت به  و پس از آن با انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل می گردد در مهلت مقرر و

 ذيربط اقدا  خواهد ن ود.انتقال پروانه بهره برداري از طرير مراجع برنده مزايده جهت اندا  وشريفات قانونی 

بره برنرده مزايرده وحويرل و كليره وعهردات و        15نعقاد قرارداد فی مابي  وفر بنرد  اپس از بديهی است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و اي نی و مالی طبر قواني  و مقررات مربوط به برنده مزايرده  

 انتقال خواهد يافت. 

در مهلت مقرر در اي  اعال  شرايط از  واريخ ونظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را قبل از خريدار -11

بره نرا     65971نزد بانك ملرت شرعبه بلروار ناهيرد كرد       1299999933طرير واريز به حساب جاري ش اره 

 .صندو  بي ه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را وحويل ن ايد

 حوه واگذاري معدن:ن -15

و مدارك مربوطه مری باشرد،   ويل و وحول كه شامل واريخ وحويل ونظيم صورو دلس وح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يك هفته متعهد بره حضرور و    و وحويل خريدار می گرددمعدن 

 .اندا  اي  وعهد می باشد

واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه وعهداوی را كره صرندو    انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از واريخ -16

رعايت ميزان حرداقل اسرتخراج منردرج در پروانره بهرره       –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقو  دولتی 

اندا  ع ليات استخراج و بهره بررداري مطرابر طررب     -نیجلوگيري از وضييع ذخاير معد -حفظ شبكه معدن -برداري
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برديهی اسرت   گ اردن مسئول فنی بر عهده داشت را بر عهده بگيرد.  -رعايت اصول فنی و اي نی -بهره برداري معدن

 ،و ساير وعهدات مندرج در پروانره بهرره بررداري طبرر مقرررات     اندا  وعهدات نقل و انتقال وحويل معدن منوط به 

 می باشد. ده مزايدهووسط برن

 يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دتيلی باشد مختار است. يا ردصندو  در قبول  -17

يرا انتقرال    مانع از اندا  معامله قطعی و اداري و قضايیهاي قانونی و يا م انعت فورس ماژور چنانچه موارد -12

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قرانون   111پيشنهاد دهندگانی می ووانند در مزايده شركت ن ايند كه مش ول م نوعيت مقررر در اصرل    -12

اساسی ج هوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله در معرامالت دولتری و كشروري مصروب دي مراه      

با اصرالحات و ويييررات    1377مصوب ارديبهشت  قانون معادن  33و نيز محدوديت موضوع ماده  1337

   د.ننباش بعدي آنها

در صرورت  كامل از كم و كيف معردن ب  با علم و آگاهی ن ايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می-96

به منزله قبول و ا  شرايط و  شركت ن وده و ارسال پيشنهاددر مزايده  و شرايط اعالمی (لزو  بازديد از آن

معرامالت و سراير مقرررات جراري     قانون معادن وآيي  نامه اجرايی آن و نيز  اختيارات و وكاليف مندرج در

 صندو  است.

از ج له ماليات و بي ه معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و وحويل و وحول و انتقال هزينهكليه  -91

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. صورت ش ول(جت اعی بدر  وامي  ا

فرر    و امضاء كليه صفحات و با  شرايط فو گانه  91و دقير موارد  با مطالعه كامل ايندانب .................................... -99

با علم و اطرالع كرافی    و ن ونه قرارداد واگذاري، ض انتنامه بانكی شركت در مزايدهفر  هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايرده شرركت ن روده و     را می پذير فو  الذكر كليه وعهدات ض   قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممی ن اي پس از برنده شدن حر هرگونه اعتراضی را از خود سلب
معتبر تعيين سمت  روزنامه رسمی آخرین تصویر *براي اشخاص حقيقی تصویر كارت ملی یا سایر مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقی ارائه

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

 نا  و نا  خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 واريخ :

 آدرس:

 كد پستی:

 ش اره ولف  ثابت :

 امضاء :                             ش اره ولف  ه راه:
 مهر:   
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 بس ه وعالی 

 فر  ض انتنامه 
 مزايده( در بشركت

 

 ض انت نامه بانكی ش اره

 

فرزند ...................  داراي ش اره شناسنامه/ شر اره ثبرت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صررررررادره / ثبررررررت شررررررده ............................. شهرسررررررتان ...........  برررررره نشررررررانی 

ه گرذاري فعاليرت هراي    مايل است در مزايده صرندو  بي ره سررماي   ................................................................. 

برراي مبلرغ   ............... در مقابرل صرندو    معدنی شركت ن ايد لذا اي  بانك از شركت/ آقراي ..................... 

به محر  دريافرت اولري     و  وعهد می ن ايدريال ..........................(.....ب.............................. ...................................

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

بالدرنر  در  .. ريرال را  …………………مبلرغ  اداري يا قضايی داشته باشرد   يا اقداماوی از مداري

 وجه صندو  بپردازد.  

معتبر بروده و بنرا بره درخواسرت صرندو       .......مور  ................................اي  وعهد وا آخر ساعت اداري روز 

براي مدوی كه درخواست شود قابل و ديد خواهد بود و در صوروی كه بانك نتواند يا نخواهد مردت اير    

و بانرك را  ديرد را فرراهم نسرازد     وعهد را و ديد كند و يا شركت /آقراي ................................... موجبرات و  

موافر با و ديد نن ايد در اي  صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيراجی بره مطالبره مدردد باشرد      

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

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 بر  پيشنهاد قي ت
 

 

 گذاري فعاليت هاي معدنیصندو  بي ه سرمايه 

 
 
   

 احتراما           
ايندانب

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

دارنده كد ملی 

ثبت شده به ش اره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

فروش ض   اطالع و پذيرش كامل وعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده .................................. 

مور   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 ن ونه قرارداد واگذاري معدن  انت نامه بانكی شركت در مزايده شامل فر  ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             ن ايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 واريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


