شرايط شركت در مزايده معدن پوکه معدنی احمدآباد باش 3
 -1موضوع مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن پوکهه معهدنی احمهدآباد بهاش  3بهه شهراره
 171/37123مورخ  88/10/13صادره از سوي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان می باشد.
 -2قيرت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  3021101110111ريال می باشهد و برنهده مزايهده براسهاال بها تريت قيرهت
پيشنهادي كه از قيرت پايه كرتر نباشد و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد.
 -3داوطلبان شركت در مزايده بايستی  5درصد قيرت پايه كارشناسی مندرج در بند  2را بابت سهررده شهركت در
مزايده به حساب جاري شراره  1322222233نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد  -كد  65256بنام صندوق بيره
سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضرانت نامه بانكی شركت در مزايده (طبق فرم پيوست)
كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسليم نرايند.
تبصره  :چك و وجه نقد به عنوان سررده پذيرفته نخواهد شد.
 -4پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيرت خود به شرح بند  5حداكثر تها سهاعت  17روز دوشهببه مهورخ
 1311/18/13به دبيرخانه صندوق واقع در تهران -بلوار آفريقا -نزديك به بزرگراه مدرال– خيابهان گلهدان-
پالك  22تسليم و رسيد دريافت نرايند.
 -5به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سررده يا سررده كرتر از ميزان مندرج در بند  3و پيشنهاداتی كهه بها
شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و هرگونهه
پيشنهاد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكت خواهد بود.
 -6متقاضی با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيرت اقرار مینرايد كه از مفاد ماده  45آئيت نامهه اجرايهی
قانون معادن و دستورالعرلهها و بخشهنامه ههاي مربهوط بهه نقهل و انتقهال پروانهه بههره بهرداري از جرلهه
دستورالعرل شراره  66/255635مورخ  32/11/36و بخشنامه شراره  66/1353626مورخ  34/6/11وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مطلع بهوده و اقرار و تعهد مینمايد از توان فبهی و مها ی مزب بهران ان هاب
تعهدات و ا زامات قانونی مربوطه طبق دستورا عملهان وزارت صبعت ،معدن و ت ارت برخوردار
است و گواهی صالحیت فبی و ما ی به میزان مزب بران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذيربط اخذ
و همچبین تايید هان مزب و م وز تبظیم سبد صلح انتقال را از وزارتخانه مذکور يا سازمانههان
صبعت ،معدن و ت ارت استان مربوطه اخذ و در زمان تبظیم سبد صلح و انتقال ارائه خواهد نمود
و همچبین موارد ا زامی درخواستی مراجع مذکور و در زمهان االالمهی توسهط آنهها را از جملهه
گواهی صالحیت فبی و ما ی  -طرح بهره بردارن – قرارداد مسئول فبی – ضمانتبامه و تضهامین
مزب را به وزارتخانه مذکور و يا سازمان صبعت ،معدن و ت ارت استان مربوطه ارائهه نمايهد و بها
انتقال پروانه بهره بردارن ،تعهدات و ا زامات مربوطه ،به انتقال گیرنده مبتقل می شود.
تبصره :در صورتیكه بدليل عدم رعايت بند فوق امكان انتقال پروانه بهرهبرداري به متقاضی وجود نداشهته
باشد ،سررده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت میشود.
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 -5هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت دربسته كه حاوي دو پاكت با عالئم «الف» و «ب» بشرح زير تسليم گردد.
پاکت ا ف :حاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر واريز نقدي و يا ضرانت نامه بانكی ،برگ تكريل شده شهرايط
شركت در مزايده كه ذيل آنها به امضاء شركت كننده در مزايده رسيده است.
پاکت ب :حاوي پيشنهاد قيرت كه قيرت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره بهرداري معهدن برهورت صهري و
روشت با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در پاكت پيشنهاد قيرت غير از بهاي پيشنهادي مطلهب
و يا شرطی قيد شود به هيچ وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحرراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايت فهرم
مالك عرل خواهد بود .پس از بستت درب پاكات و ذكر پاكت الف و ب در روي آنها بايستی هر دو ،در يك
پاكت قرار داده شده و پس از بستت درب پاكت ،روي پاكت نام ،نشهانی ،شهراره تلفهت پيشهنهاد دهنهده و
عبارت «مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره برداري معدن …………… » قيد گردد.
تبصره :چنانچه پيشنهاد قيرت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي اخهتالف يها قلهم خهوردگی باشهد
مردود شناخته خواهد شد.
 -1پيشنهادات رسيده در ساعت  13روز دوشنبه مورخ  1311/18/13به ترتيب مقرر در بند  3شهرايط شهركت
در مزايده در كريسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نرايندگان قانونی آنهها
در كريسيون آزاد است.
 -3كريسيون مزايده ابتدا پاكت الف پيشنهاد دهندگان را باز نروده و اقدام به تطبيق مبلغ ضرانتنامه بانكی يها
سررده نقدي شركت در مزايده و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط مهی نرايهد .چنانچهه محتويهات
پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نرهود و چنانچهه محتويهات پاكهت الهف
ناق ص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در ايهت مهورد
مسروع نخواهد بود.
تبصره :در صورتی كه قيرت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسهاوي باشهد و بهيت آنهان در
مهلتی كه كريسيون مزايده تعييت خواهد نرود توافق نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعييت خواهد شد.
 -16دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونهه حقهی بهراي
پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نرینرايد.
-11كريسيون مزايده پس از بررسی كليه پيشنهادات حداكثر تا پايان روز دوشببه مهورخ  1311/18/13نفهرات
اول و دوم برنده مزايده را مشخص و شركت كنندگان در مزايده مكلفند بيت ساعت  15تها  16روز دوشهنبه
مورخ  1311/18/13به صندوق مراجعه و از نتيجه مزايده اطالع حاصل نرايند .سررده ساير شركت كنندگان
نيز از روز چهارشببه مورخ  1311/18/10بعد از تعييت نفرات اول و دوم مسترد می گردد.
 -12برنده مزايده (نفر اول) مكلف است حداكثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1311/18/10نسبت به واريز وجهه
پيشنهادي (با كسر  5درصد مبلغ واريزي سررده شركت در مزايده به حساب صهندوق بيرهه سهرمايه گهذاري
فعاليتهاي معدنی) به حساب جاري شراره  1322222233نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد كد  65256به نام
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صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از واريز وجهه مهذكور ،در هرهيت مهدت جههت
انعقاد قرارداد (مطابق نرونه قرارداد پيوست) و انجام تشريفات واگذاري پروانه بههره بهرداري معهدن در محهل
صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود .بديهی است در صورتی كهه برنهده مزايهده (نفهر
اول) اقدامات مندرج در ايت بند را در مدت ياد شده انجام ندههد ،صهندوق او را در حكهم مسهتنكف از انجهام
معامله تلقی و سررده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عرل خواهد آورد .هرچنيت نفهر دوم برنهده
مزايده مكلف است بيت ساعت  1تا  14روز يكشنبه  1466/61/16به صندوق مراجعه و از نتيجه واريز وجه و
انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه معدن به نفر اول اطالع حاصل نروده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نهام
نفر اول مزايده ،سررده خود را مسترد نرايد و در صورت عدم واگذاري پروانه معدن به نفر اول ،نفر دوم مكلف
است حداكثر تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  1466/61/26نسبت به واريهز وجهه پيشهنهادي (بها كسهر 5
درصد مبلغ واريزي سررده شركت در مزايده به حساب صندوق بيره سرمايه گهذاري فعاليتههاي معهدنی) بهه
حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور ،در هرهيت مهدت جههت انعقهاد قهرارداد و انجهام تشهريفات
واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايت صندوق حاضر شود .در غير ايتصورت سررده وي نيز به نفهع
صندوق ضبط میگردد.
تبصره :عدم مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دوم مزايده در مهلت هاي مندرج در
بند هاي  11و  ،12موجب ادعاي احترالی عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انرهراف ايشهان تلقهی
میگردد.
 -13كليه حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن پس از پرداخت ترامی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايهده
در مهلت مقرر و با انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل میگردد و پس از آن صندوق نسبت به اعطاء معرفی نامه به
برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی انتقال پروانه بهره برداري از طريق مراجع ذيربط اقدام خواهد نرود.
بديهی است معدن پس از انعقاد قرارداد فی مابيت وفق بند  15به برنده مزايده تحويهل و كليهه تعههدات و
مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايرنی و مالی طبهق قهوانيت و مقهررات مربهوط بهه برنهده
مزايده انتقال خواهد يافت.
 -14خريدار قبل از تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را در مهلت مقرر در ايت اعالم شهرايط از
طريق واريز به حساب جاري شراره  1322222233نزد بانك ملهت شهعبه بلهوار ناهيهد كهد  65251بهه نهام
صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نرايد.
 -15نحوه واگذاري معدن:
پس از انعقاد قرارداد با تنظيم صورترجلس تحويل و تحول كه شامل تاريخ تحويهل و مهدارك مربوطهه مهی
باشد ،معدن تحويل خريدار میگردد و خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعههد بهه
حضور و انجام ايت تعهد می باشد.
 -16برنده مزايده متعهد است از تاريخ انعقاد قرارداد واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كه صهندوق
به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقوق دولتی – رعايت ميزان حداقل استخراج مندرج در پروانه بههره
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برداري -حفظ شبكه معدن -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -انجام عرليات اسهتخراج و بههره بهرداري مطهابق
طرح بهره برداري معدن -رعايت اصول فنی و ايرنی -گراردن مسئول فنی بر عههده داشهت را بهر عههده بگيهرد.
بديهی است تحويل معدن منوط به انجام تعهدات نقل و انتقال و ساير تعهدات منهدرج در پروانهه بههره بهرداري
طبق مقررات ،توسط برنده مزايده میباشد.
 -15انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده مزايده هيچگونه الزامی براي ايت صهندوق جههت پرداخهت تسههيالت
ايجاد نخواهد كرد .لذا ،پذيرش تقاضاي بهره بردار جديد جهت دريافهت ههر گونهه تسههيالت منهوط بهه راه
اندازي معدن و ارائه عرلكرد مثبت و سرس ارزيابی مجدد معدن و عرلكرد بهره بردار برابر ضهوابط صهندوق
خواهد بود.
 -11صندوق در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر د يلی باشد مختار است.
 -13چنانچه موارد فورال ماژور و يا مرانعتهاي قانونی و قضايی و اداري مانع از انجام معامله قطعهی يها انتقهال
پروانه گردد وجوه دريافتی به برنده مزايده مسترد خواهد شد.
 -26پيشنهاد دهندگانی میتوانند در مزايده شركت نرايند كهه مشهرول مرنوعيهت مقهرر در اصهل  141قهانون
اساسی جرهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخلهه در معهامالت دولتهی و كشهوري مرهوب دي مهاه
 1335و نيز محدوديت موضوع ماده  33قانون معادن مروب ارديبهشت  1355بها اصهالحات و تيييهرات
بعدي آنها نباشند.
 -21شركت كننده با حضور در مزايده اقرار مینرايد كه با علم و آگاهی كامل از كم و كيف معهدن (در صهورت
لزوم بازديد از آن) و شرايط اعالمی در مزايده شركت نروده و ارسال پيشنهاد به منزله قبول ترام شرايط و
اختيارات و تكاليف مندرج در قانون معادن و آييت نامه اجرايی آن و نيز معهامالت و سهاير مقهررات جهاري
صندوق است.
 -22كليه هزينه هاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال پروانه بهره برداري معدن از جرله ماليات و بيرهه
تاميت ا جتراعی (در صورت شرول) به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -23اينجانب  ....................................با مطالعه كامل و دقيق موارد  22گانه شرايط فوق و با امضاء كليه صهفحات و فهرم
هاي پيوست آن شامل  :فرم ضرانتنامه بانكی شركت در مزايده و نرونه قرارداد واگذاري ،با علم و اطهالع كهافی
از كم و كيف آن ضرت قبول كليه مفاد آن،كليه تعهدات فوق الذكر را می پذيرم و در مزايهده شهركت نرهوده و
پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نرايم.
*بران اشخاص حقیقی تصوير کارت ملی يا ساير مدارك معتبر و بران اشخاص حقوقی ارائه تصوير آخرين روزنامه رسمی معتبر تعیین سمت
مديران به همراه تصوير کارت ملی با ساير مدارك معتبر مديران ذن سمت امضاء کببده االالب شرايط ا زامی است.

نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:
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بسره تعالی
فرم ضرانتنامه

(شركت در مزايده)

ضرانت نامه بانكی شراره

نظر به اينكه آقاي /شركت  .....................................فرزند  ...................داراي شراره شناسنامه /شهراره ثبهت
 ...................صههههههادره  /ثبههههههت شههههههده  .............................شهرسههههههتان  ...........بههههههه نشههههههانی
 .................................................................مايل است در مزايده صندوق بيرهه سهرمايه گهذاري فعاليهت ههاي
معدنی شركت نرايد لذا ايت بانك از شركت /آقهاي  ....................................در مقابهل صهندوق بهراي مبلهغ
).............................................................( ...................................ريال تعهد می نرايد و به محه دريافهت اولهيت
تقاضاي كتبی صندوق بدون اينكه احتياجی به اثبات استنكاف يا اقامه هيچگونه دليل يا صدور اظهارنامه
يا اقداماتی از مجاري اداري يا قضايی داشته باشهد مبلهغ ………………… ..ريهال را بالدرنه در
وجه صندوق برردازد.
ايت تعهد تا آخر ساعت اداري روز .................مورخ ......................معتبر بهوده و بنها بهه درخواسهت صهندوق
براي مدتی كه درخواست شود قابل ترديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مهدت ايهت
تعهد را ترديد كند و يا شركت /آقهاي  ...................................موجبهات ترديهد را فهراهم نسهازد و بانهك را
م وافق با ترديد ننرايد در ايت صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيهاجی بهه مطالبهه مجهدد باشهد
مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد صندوق پرداخت كند.
بانك :

نام متقاضي:

امضاء متقاضي:

شعبه :
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برگ پيشنهاد قيرت

صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی

احتراما

اينجانب
شركت

.....................................................

دارنده كد ملی
ثبت شده به شراره

.......................................

صادره از
در ادراه ثبت

 ..................................ضرت اطالع و پذيرش كامل تعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده فروش
حق انتفاع و واگذاري پروانه بهره برداري معدن  ...................................موضوع آگهی مزايده مورخ
 ،............................و با امضاء كليه صفحات شرايط شركت در مزايده معدن و امضاء فرم هاي پيوست آن،
شامل فرم ضرانت نامه بانكی شركت در مزايده و نرونه قرارداد واگذاري معدن جهت خريد موضوع مزايده
مذكور ،مبلغ به

عدد
حروف

 ....................................................ريال پيشنهاد می نرايم.

تاريخ:
امضاء:
مهر:

نام متقاضي:

امضاء متقاضي:
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