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 زغالسنگ بیدکشرايط شركت در مزايده معدن 

مرور     17181موضوع مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهرره بررداري معردن زساگ رید ببردش بره شر اره         -1

 س یان می باشد.صادره از سوي سازمان صیعت،معدن و تجارت استان  11/6/1931

ريال می باشد و برنده مزايده براساس براتتري  قب رت   4.000.000.000قب ت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

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

بابت سپرده شرركت در  را  2بید میدرج در درصد قب ت پايه كارشیاسی  1داوطلبان شركت در مزايده باي تی  -9

بیرا  صریدو     61286كرد   -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهبرد   1322222299مزايده به ح اب جاري ش اره 

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

 صیدو  ت لبم ن ايید. پبوست( كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به

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

مرور    شریبه روز12سراعت  حرداكرر ترا    8بره شررب بیرد    پبشیهاد دهیدگان باي تی پبشیهاد قب ت خرود   -4

 -خبابران گلردان   –نزديك به بزرگرراه مردرس   -بلوار آفريقا -به دببرخانه صیدو  واقع در تهران18/12/37

 ن ايید.  رسید دريافتت لبم و  22پالش 

و پبشیهاداتی كه برا   9به پبشیهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده ك تر از مبزان میدرج در بید  -1

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

 پبشیهاد اصالحی يا درخواست تخفبف ن بت به برنده مزايده كان گم يك  خواهد بود. 

آئب  نامره اجرايری    48ماده  كه از مفادن ايد با حضور در مزايده و ارسال پبشیهاد قب ت اقرار می متقاضی -6

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

 17/6/34مرور    1913621/61و بخشیامه شر اره   91/11/32مور   218698/61ش اره دستوراگع ل 

يد از توان فنی و مالی الزم براي انجام نماهد میاقرار و تع وزارت صیعت، معدن و تجارت مطلع بوده و

تعهدات و الزامات قانونی مربوطه طبق دستتور العمته يتاي وزارت تتنعتد معتدن و تجتارت       

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

تايید ياي الزم و مجوز تنظیم سند تلح انتقال را از وزارتخانه مذكور يتا   ذيربط اخذ و يمچنین

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

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

ضتمانتنامه   –قرارداد مسئول فنی  –طرح بهره برداري  -حیت فنی و مالی گوايی تال از جمله را

ارائته  و يا سازمان تنعتد معدن و تجارت استان مربوطته  و تضامین الزم را به وزارتخانه مذكور 

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

برداري به متقاضری وجرود نداشرته    امكان انتقال پروانه بهرهفو  صورتبكه بدگبل عد  رعايت بید تبصره: در 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزيیه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می
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 گردد.بشرب زير ت لبم « ب»و « اگف»حاوي دو پاكت با عالئم كه درب ته هر پبشیهاد باي تی در يك پاكت  -8

برر  تك برل شرده شررايط      ،يا ض انت نامه بانكیحاوي اصل يا اعالمبه بانكی مبیی بر واريز نقدي و پاكت الف: 

 رسبده است.   شركت كییده در مزايده  به امضاء كه ذيل آنها شركت در مزايده

بصورت صريح و روش  حاوي پبشیهاد قب ت كه قب ت پشیهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن  پاكت ب:

پاكت پبشیهاد قب ت سبر از بهراي پبشریهادي مطلرب و يرا      با عدد و حروف قبد گرديده است و چیانچه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و میحصراً مفاد و مرواد شررايط میردرج در اير  فرر        بچه شرطی قبد شود به

در يك  ،آنها باي تی هر دو ب در روي و ذكر پاكت اگف و پاكاتپس از ب ت  درب واهد بود. مالش ع ل خ

 اره تلفر  پبشریهاد دهیرده و    ، شر نشرانی ، پاكت نا روي  ،ب ت  درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

  قبد گردد.«  زغالسنگ بیدک برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

چیانچه پبشیهاد قب ت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي قلم خوردگی باشد مردود شیاخته  تبصره:

 خواهد شد. 

شرايط شركت در  11بید  به ترتبب مقرر در 17/12/98مور   شیبه روز 31پبشیهادات رسبده در ساعت  -7

آنهرا در   قانونی مزايده در ك ب بون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پبشیهاد دهیدگان يا ن ايیدگان

 ك ب بون آزاد است. 

اگف پبشیهاد دهیدگان را باز ن وده و اقدا  به تطببر مبلغ ض انتیامه بانكی يا  ك ب بون مزايده ابتدا پاكت -3

چیانچره محتويرات    .و نبز رسبدگی در مورد امضاي بر  شرايط می ن ايرد  مزايده سپرده نقدي شركت در

پاكت اگف كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افتتاب پاكت ب خواهد ن ود و چیانچره محتويرات پاكرت اگرف     

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

  وع نخواهد بود.م 

دو يا چید نفر از شركت كییدگان م راوي باشرد و برب  آنران در     در صورتی كه قب ت پبشیهادي  تبصره:

 مهلتی كه ك ب بون مزايده تعبب  خواهد ن ود توافر نشود برنده مزايده با قبد قرعه تعبب  خواهد شد. 

برنده مزايده اعال  نشده انرد هبچگونره حقری    دعوت كتبی از پبشیهاد دهیدگان مادا  كه كتباً بعیوان  -11

 براي پبشیهاد دهیده و تكلبفی براي صیدو  ايجاد ن ی ن ايد.

نفررات   17/12/98 مور  شنبهروز لبه پبشیهادات حداكرر تا پايان ك ب بون مزايده پس از بررسی ك-11

 شتنبه روز  16ترا   14ساعت بب  شركت كییدگان در مزايده مكلفید اول و دو  برنده مزايده را مشخص و 

شركت كییردگان   سپرده ساير .اطالع حاصل ن ايید نتبجه مزايدهبه صیدو  مراجعه و از  31/31/89مور  

 بعد از تعبب  نفرات اول و دو  م ترد می گردد. 38/31/89مور   شنبه دونبز از روز 

ن بت به واريز  28/12/37مور   سه شیبهروز  14برنده مزايدهبنفر اول( مكلف است حداكرر تا ساعت  -12

به ح اب صیدو  بب ره سررمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 1وجه پبشیهادي ببا ك ر 

نزد بانك ملت شعبه بلروار ناهبرد كرد     1322222299( به ح اب جاري ش اره گذاري فعاگبتهاي معدنی
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گذاري فعاگبت هاي معدنی اقردا  و پرس از واريرز وجره مرذكور، در       به نا  صیدو  بب ه سرمايه 61286

ه ب  مدت جهت انعقاد قرارداد بمطابر ن ونه قرارداد پبوست( و انجرا  تشرريفات واگرذاري پروانره بهرره      

برداري معدن در محل صیدو  بب ه سرمايه گذاري فعاگبت هراي معردنی حاضرر شرود. برديهی اسرت در       

صیدو  او را در اي  بید را در مدت ياد شده انجا  ندهد،  میدرجفر اول( اقدامات صورتی كه برنده مزايدهبن

خواهرد  در حكم م تیكف از انجا  معامله تلقی و سپرده او را بیفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به ع ل 

بره   28/12/37شریبه  سره  روز  16ترا   14برب  سراعت   ه چیب  نفر دو  برنده مزايده مكلف است آورد. 

اطرالع حاصرل    اولنفرر   بره معدن و  مراجعه و از نتبجه واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه صید

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

روز سره شریبه مرور      14عد  واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دو  مكلف است حرداكرر ترا سراعت    

بره   سرپرده شرركت در مزايرده    مبلغ واريزي درصد 1به واريز وجه پبشیهادي ببا ك ر ن بت  21/11/33

( به ح اب يراد شرده اقردا  و پرس از واريرز وجره       ح اب صیدو  بب ه سرمايه گذاري فعاگبتهاي معدنی

انه بهره برداري معدن در محرل  مذكور، در ه ب  مدت جهت انعقاد قرارداد و انجا  تشريفات واگذاري پرو

  اي  صیدو  حاضر شود.در سبر ايیصورت سپرده وي نبز به نفع صیدو  ضبط مبگردد.

در  عد  مراجعه شركت كییدگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دو  مزايده در مهلت هاي میدرج:  3تبصره 

 تلقی مبگردد.ايشان عد  اطالع ايشان نخواهد بود و به میزگه انصراف  ، موجب ادعاي احت اگی12و  11بید هاي 

پس از پرداخت ت امی مبلغ پبشیهادي از سوي برنده مزايده  كلبه حقو  و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن-19

 بره  اعطاء معرفی نامره به  صیدو  ن بت و پس از آن با انعقاد قرارداد به برنده مزايده میتقل می گردد در مهلت مقرر و

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

بره برنرده مزايرده تحويرل و كلبره تعهردات و        11نعقاد قرارداد فی مابب  وفر بیرد  اپس از بديهی است معدن 

فیی و اي یی و ماگی طبر قوانب  و مقررات مربوط به برنده مزايرده  م ئوگبت هاي معدن اعم از م ئوگبت هاي 

 انتقال خواهد يافت. 

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

بره نرا     61281نزد بانك ملرت شرعبه بلروار ناهبرد كرد       1322222299طرير واريز به ح اب جاري ش اره 

 .صیدو  بب ه سرمايه گذاري فعاگبتهاي معدنی پرداخت و فبش واريزي را تحويل ن ايد

 نحوه واگذاري معدن: -11

و مدارش مربوطه مری باشرد،   ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويل ت جلس تحتیظبم صور انعقاد قرارداد با پس از

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

 .انجا  اي  تعهد می باشد

واگذاري پروانه بهره برداري معدن كلبه تعهداتی را كره صریدو    انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ -16

رعايت مبزان حرداقل اسرتخراج میردرج در پروانره بهرره       –به عیوان بهره بردار معدن در زمبیه پرداخت حقو  دوگتی 

انجا  ع لبات استخراج و بهره بررداري مطرابر طررب     -جلوگبري از تضببع ذخاير معدنی -حفظ شبكه معدن -برداري
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برديهی اسرت   گ اردن م ئول فیی بر عهده داشت را بر عهده بگبرد.  -رعايت اصول فیی و اي یی -بهره برداري معدن

 ،و ساير تعهدات میدرج در پروانره بهرره بررداري طبرر مقرررات     انجا  تعهدات نقل و انتقال تحويل معدن میوط به 

 می باشد. توسط برنده مزايده

 كلبه پبشیهادات بدون آنكه احتباج به ذكر دتيلی باشد مختار است.يك يا  يا ردصیدو  در قبول  -18

يرا انتقرال    مانع از انجا  معامله قطعی و اداري و قضايیهاي قانونی و يا م انعت فورس ماژور چیانچه موارد -17

 به برنده مزايده م ترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قرانون   141پبشیهاد دهیدگانی می توانید در مزايده شركت ن ايید كه مش ول م یوعبت مقررر در اصرل    -13

اساسی ج هوري اسالمی ايران و نبز قانون میع مداخله در معرامالت دوگتری و كشروري مصروب دي مراه      

ببررات  با اصرالحات و ت   1988قانون معادن مصوب ارديبهشت   99و نبز محدوديت موضوع ماده  1998

   د.ینباش بعدي آنها

در صرورت  كامل از كم و كبف معردن ب  با علم و آگاهی ن ايد كهشركت كییده با حضور در مزايده اقرار می-21

به میزگه قبول ت ا  شرايط و  شركت ن وده و ارسال پبشیهاددر مزايده  و شرايط اعالمی (گزو  بازديد از آن

معرامالت و سراير مقرررات جراري     قانون معادن وآيب  نامه اجرايی آن و نبز  اختبارات و تكاگبف میدرج در

 صیدو  است.

از ج له ماگبات و بب ه معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزيیهكلبه  -21

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

فرر    و امضاء كلبه صفحات و با  شرايط فو گانه  21و دقبر موارد  با مطاگعه كامل ....................................ايیجانب  -22

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

و در مزايرده شرركت ن روده و     را می پذير فو  اگذكر كلبه تعهدات ض   قبول كلبه مفاد آن،از كم و كبف آن 

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

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

 نا  و نا  خانوادگی شركت كییده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرس:

 كد پ تی:

 ش اره تلف  ثابت :

 : امضاء                             ش اره تلف  ه راه:
 مهر:   
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 ب  ه تعاگی 

 فر  ض انتیامه 
 مزايده( در بشركت

 

 ض انت نامه بانكی ش اره

 

فرزند ...................  داراي ش اره شیاسیامه/ شر اره ثبرت   / شركت ..................................... ر به ايیكه آقاينظ

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

ه گرذاري فعاگبرت هراي    مايل است در مزايده صریدو  بب ره سررماي   ................................................................. 

برراي مبلرغ   ............... در مقابرل صریدو    معدنی شركت ن ايد گذا اي  بانك از شركت/ آقراي ..................... 

به محر  دريافرت اوگرب     و  تعهد می ن ايدريال ..........................(.....ب.............................. ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استیكاف يا اقامه هبچگونه دگبلبدون ايیكه احتباجی به اثباصیدو  تقاضاي كتبی 

بالدرنرد در  .. ريرال را  …………………مبلرغ  اداري يا قضايی داشته باشرد   يا اقداماتی از مجاري

 وجه صیدو  بپردازد.  

معتبر بروده و بیرا بره درخواسرت صریدو       .......مور  ................................اي  تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتی كه درخواست شود قابل ت ديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مردت اير    

و بانرك را  ديرد را فرراهم ن رازد     تعهد را ت ديد كید و يا شركت /آقراي ................................... موجبرات ت  

موافر با ت ديد نی ايد در اي  صورت بانك متعهد است بدون ايیكه احتبراجی بره مطاگبره مجردد باشرد      

 مرقو  فو  را در وجه يا حواگه كرد صیدو  پرداخت كید. 

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 بر  پبشیهاد قب ت
 

 

 گذاري فعاگبت هاي معدنیصیدو  بب ه سرمايه 

 
 
   

 احتراما           
ايیجانب

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

دارنده كد ملی 

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

صادره از

در ادراه ثبت
 

فروش ض   اطالع و پذيرش كامل تعهدات میدرج در شرايط شركت در مزايده .................................. 

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

ر  هاي پبوست آن، و با امضاء كلبه 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 پبشیهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


