شرايط شركت در مزايده معدن مرمریت الوان چاه شیرین
 -1موضوع مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن مرمریت الوان چاه شیرین به شماره 4/62462
مورخ  4866/44/44صادره از سوي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی می باشد.
 -2قيمت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  4.833.333.333ريال می باشدد و برندده مزايدده براسداال بدا تريت قيمدت
پيشنهادي كه از قيمت پايه كمتر نباشد و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد.
 -3داوطلبان شركت در مزايده بايستی  5درصد قيمت پايه كارشناسی مندرج در بند  2را بابت سدررده شدركت در
مزايده به حساب جاري شماره  1322222233نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد  -كد  65256بنام صندوق بيمه
سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكی شركت در مزايده (طبق فرم پيوست)
كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسليم نمايند.
تبصره  :چك و وجه نقد به عنوان سررده پذيرفته نخواهد شد.
 -4پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خود به شرح بند  5حداكثر تدا سداعت  46روز دوشنبب مدورخ
 4433/36/38به دبيرخانه صندوق واقع در تهران -بلوار آفريقا -نزديك به بزرگراه مدرال– خيابدان گلددان-
پالك  22تسليم و رسيد دريافت نمايند.
 -5به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سررده يا سررده كمتر از ميزان مندرج در بند  3و پيشنهاداتی كده بدا
شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و هرگونده
پيشنهاد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكت خواهد بود.
 -6متقاضی با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيمت اقرار مینمايد كه از مفاد ماده  45آئيت نامده اجرايدی
قانون معادن و دستورالعملهدا و بخشدنامه هداي مربدوط بده نقدل و انتقدال پروانده بهدره بدرداري از جملده
دستورالعمل شماره  66/255635مورخ  32/11/36و بخشنامه شماره  66/1353626مورخ  34/6/11وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مطلع بدوده و اقرار و تعهد مینماید از توان فبنی و منالی مزب انرای ان ناب
تعهدات و الزامات قانونی مراوط طبق دستورالعملهای وزارت صبعت ،معدن و ت ارت ارخوردار
است و گواهی صالحیت فبی و مالی ا میزان مزب ارای معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیراط اخذ
و همچبین تایید های مزب و م وز تبظیم سبد صلح انتقال را از وزارتخان مذكور یا سازمانهنای
صبعت ،معدن و ت ارت استان مراوط اخذ و در زمان تبظیم سبد صلح و انتقال ارائ خواهد نمود
و همچبین موارد الزامی درخواستی مراجع مذكور و در زمنان االالمنی توسنط انهنا را از جملن
گواهی صالحیت فبی و مالی  -طرح اهره ارداری – قرارداد مسئول فبی – ضمانتبام و تضنامین
مزب را ا وزارتخان مذكور و یا سازمان صبعت ،معدن و ت ارت استان مراوط ارائن نمایند و انا
انتقال پروان اهره ارداری ،تعهدات و الزامات مراوط  ،ا انتقال گیرنده مبتقل می شود.
تبصره :در صورتیكه بدليل عدم رعايت بند فوق امكان انتقال پروانه بهرهبرداري به متقاضی وجود نداشدته
باشد ،سررده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت میشود.
نام متقاضي:

امضاء متقاضي:
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 -5هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت دربسته كه حاوي دو پاكت با عالئم «الف» و «ب» بشرح زير تسليم گردد.
پاكت الف :حاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر واريز نقدي و يا ضمانت نامه بانكی ،برگ تكميل شده شدرايط
شركت در مزايده كه ذيل آنها به امضاء شركت كننده در مزايده رسيده است.
پاكت ب :حاوي پيشنهاد قيمت كه قيمت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره بدرداري معددن بردورت صدري و
روشت با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در پاكت پيشنهاد قيمت غير از بهاي پيشنهادي مطلدب
و يا شرطی قيد شود به هيچ وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحرراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايت فدرم
مالك عمل 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 ،نشدانی ،شدماره تلفدت پيشدنهاد دهندده و
عبارت «مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره برداري معدن …………… » قيد گردد.
تبصره :چنانچه پيشنهاد قيمت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي اخدتالف يدا قلدم خدوردگی باشدد
مردود شناخته خواهد شد.
 -1پيشنهادات رسيده در ساعت  48روز دوشنبه مورخ  4433/36/38به ترتيب مقرر در بند  3شدرايط شدركت
در مزايده در كميسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان قانونی آنهدا
در كميسيون آزاد است.
 -3كميسيون مزايده ابتدا پاكت الف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبيق مبلغ ضمانتنامه بانكی يدا
سررده نقدي شركت در مزايده و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط مدی نمايدد .چنانچده محتويدات
پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نمدود و چنانچده محتويدات پاكدت الدف
ناق ص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در ايدت مدورد
مسموع نخواهد بود.
تبصره :در صورتی كه قيمت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسداوي باشدد و بديت آندان در
مهلتی كه كميسيون مزايده تعييت خواهد نمود توافق نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعييت خواهد شد.
 -16دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونده حقدی بدراي
پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نمینمايد.
-11كميسيون مزايده پس از بررسی كليه پيشنهادات حداكثر تا پايان روز دوشبب مدورخ  4433/36/38نفدرات
اول و دوم برنده مزايده را مشخص و شركت كنندگان در مزايده مكلفند بيت ساعت  15تدا  16روز دوشدنبه
مورخ  4433/36/38به صندوق مراجعه و از نتيجه مزايده اطالع حاصل نمايند .سررده ساير شركت كنندگان
نيز از روز چهارشبب مورخ  4433/36/30بعد از تعييت نفرات اول و دوم مسترد می گردد.
 -12برنده مزايده (نفر اول) مكلف است حداكثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  4433/36/40نسبت به واريز وجده
پيشنهادي (با كسر  5درصد مبلغ واريزي سررده شركت در مزايده به حساب صدندوق بيمده سدرمايه گدذاري
فعاليتهاي معدنی) به حساب جاري شماره  1322222233نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد كد  65256به نام
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صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از واريز وجده مدذكور ،در همديت مددت جهدت
انعقاد قرارداد (مطابق نمونه قرارداد پيوست) و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهدره بدرداري معددن در محدل
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود .بديهی است در صورتی كده برندده مزايدده (نفدر
اول) اقدامات مندرج در ايت بند را در مدت ياد شده انجام ندهدد ،صدندوق او را در حكدم مسدتنكف از انجدام
معامله تلقی و سررده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد .همچنيت نفدر دوم برندده
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 نموده و در صورت واگذاري پروانه معدن به ندام
نفر اول مزايده ،سررده خود را مسترد نمايد و در صورت عدم واگذاري پروانه معدن به نفر اول ،نفر دوم مكلف
است حداكثر تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  1466/61/26نسبت به واريدز وجده پيشدنهادي (بدا كسدر 5
درصد مبلغ واريزي سررده شركت در مزايده به حساب صندوق بيمه سرمايه گدذاري فعاليتهداي معددنی) بده
حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور ،در همديت مددت جهدت انعقداد قدرارداد و انجدام تشدريفات
واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايت صندوق حاضر شود .در غير ايتصورت سررده وي نيز به نفدع
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 احتمالی عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انردراف ايشدان تلقدی
میگردد.
 -13كليه حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن پس از پرداخت تمامی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايدده
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 نمود.
بديهی است معدن پس از انعقاد قرارداد فی مابيت وفق بند  15به برنده مزايده تحويدل و كليده تعهددات و
مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايمنی و مالی طبدق قدوانيت و مقدررات مربدوط بده برندده
مزايده انتقال خواهد يافت.
 -14خريدار قبل از تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را در مهلت مقرر در ايت اعالم شدرايط از
طريق واريز به حساب جاري شماره  1322222233نزد بانك ملدت شدعبه بلدوار ناهيدد كدد  65251بده ندام
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نمايد.
 -15نحوه واگذاري معدن:
پس از انعقاد قرارداد با تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول كه شامل تاريخ تحويدل و مددارك مربوطده مدی
باشد ،معدن تحويل خريدار میگردد و خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعهدد بده
حضور و انجام ايت تعهد می باشد.
 -16برنده مزايده متعهد است از تاريخ انعقاد قرارداد واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كه صدندوق
به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقوق دولتی – رعايت ميزان حداقل استخراج مندرج در پروانه بهدره
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برداري -حفظ شبكه معدن -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -انجام عمليات اسدتخراج و بهدره بدرداري مطدابق
طرح بهره برداري معدن -رعايت اصول فنی و ايمنی -گماردن مسئول فنی بر عهدده داشدت را بدر عهدده بگيدرد.
بديهی است تحويل معدن منوط به انجام تعهدات نقل و انتقال و ساير تعهدات منددرج در پروانده بهدره بدرداري
طبق مقررات ،توسط برنده مزايده میباشد.
 -15انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده مزايده هيچگونه الزامی براي ايت صدندوق جهدت پرداخدت تسدهيالت
ايجاد نخواهد كرد .لذا ،پذيرش تقاضاي بهره بردار جديد جهت دريافدت هدر گونده تسدهيالت مندوط بده راه
اندازي معدن و ارائه عملكرد مثبت و سرس ارزيابی مجدد معدن و عملكرد بهره بردار برابر ضدوابط صدندوق
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 ممانعتهاي قانونی و قضايی و اداري مانع از انجام معامله قطعدی يدا انتقدال
پروانه گردد وجوه دريافتی به برنده مزايده مسترد خواهد شد.
 -26پيشنهاد دهندگانی میتوانند در مزايده شركت نمايند كده مشدمول ممنوعيدت مقدرر در اصدل  141قدانون
اساسی جمهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخلده در معدامالت دولتدی و كشدوري مردوب دي مداه
 1335و نيز محدوديت موضوع ماده  33قانون معادن مروب ارديبهشت  1355بدا اصدالحات و تيييدرات
بعدي آنها نباشند.
 -21شركت كننده با حضور در مزايده اقرار مینمايد كه با علم و آگاهی كامل از كم و كيف معددن (در صدورت
لزوم بازديد از آن) و شرايط اعالمی در مزايده شركت نموده و ارسال پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط و
اختيارات و تكاليف مندرج در قانون معادن و آييت نامه اجرايی آن و نيز معدامالت و سداير مقدررات جداري
صندوق است.
 -22كليه هزينه هاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال پروانه بهره برداري معدن از جمله ماليات و بيمده
تاميت ا جتماعی (در صورت شمول) به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -23اينجانب  ....................................با مطالعه كامل و دقيق موارد  22گانه شرايط فوق و با امضاء كليه صدفحات و فدرم
هاي پيوست آن شامل  :فرم ضمانتنامه بانكی شركت در مزايده و نمونه قرارداد واگذاري ،با علم و اطدالع كدافی
از كم و كيف آن ضمت قبول كليه مفاد آن،كليه تعهدات فوق الذكر را می پذيرم و در مزايدده شدركت نمدوده و
پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايم.
*ارای اشخاص حقیقی تصویر كارت ملی یا سایر مدارك معتبر و ارای اشخاص حقوقی ارائ تصویر اخرین روزنام رسمی معتبر تعیین سمت
مدیران ا همراه تصویر كارت ملی اا سایر مدارك معتبر مدیران ذی سمت امضاء كببده االالب شرایط الزامی است.

نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:
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بسمه تعالی
فرم ضمانتنامه

(شركت در مزايده)

ضمانت نامه بانكی شماره

نظر به اينكه آقاي /شركت  .....................................فرزند  ...................داراي شماره شناسنامه /شدماره ثبدت
 ...................صددددددادره  /ثبددددددت شددددددده  .............................شهرسددددددتان  ...........بدددددده نشددددددانی
 .................................................................مايل است در مزايده صندوق بيمده سدرمايه گدذاري فعاليدت هداي
معدنی شركت نمايد لذا ايت بانك از شركت /آقداي  ....................................در مقابدل صدندوق بدراي مبلدغ
).............................................................( ...................................ريال تعهد می نمايد و به محد دريافدت اولديت
تقاضاي كتبی صندوق بدون اينكه احتياجی به اثبات استنكاف يا اقامه هيچگونه دليل يا صدور اظهارنامه
يا اقداماتی از مجاري اداري يا قضايی داشته باشدد مبلدغ ………………… ..ريدال را بالدرند در
وجه صندوق برردازد.
ايت تعهد تا آخر ساعت اداري روز .................مورخ ......................معتبر بدوده و بندا بده درخواسدت صدندوق
براي مدتی كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مددت ايدت
تعهد را تمديد كند و يا شركت /آقداي  ...................................موجبدات تمديدد را فدراهم نسدازد و باندك را
م وافق با تمديد ننمايد در ايت صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيداجی بده مطالبده مجددد باشدد
مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد صندوق پرداخت كند.
بانك :

نام متقاضي:

امضاء متقاضي:

شعبه :
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برگ پيشنهاد قيمت

صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی

احتراما

اينجانب
شركت

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

دارنده كد ملی
ثبت شده به شماره

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

صادره از
در ادراه ثبت

 ..................................ضمت 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 ضمانت نامه بانكی شركت در مزايده و نمونه قرارداد واگذاري معدن جهت خريد موضوع مزايده
مذكور ،مبلغ به

عدد
حروف

 ....................................................ريال پيشنهاد می نمايم.

تاريخ:
امضاء:
مهر:

نام متقاضي:

امضاء متقاضي:
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