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 یسنگ الشه چال گندممعدن شرايط شركت در مزايده 

 11022/02به شمااره  ی سنگ الشه چال گندممعدن  مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداريموضوع  -1

  می باشد. خوزستان و تجارت استانصادره از سوي سازمان صنعت، معدن  12/20/00مورخ 

ريال می باشد و برنمده مزايمده براسماا بمانتريم قيامت       175.2.000.000قيات پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

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

بابت سمررده شمركت در    را 2مندرج در بند درصد قيات پايه كارشناسی  5داوطلبان شركت در مزايده بايستی  -3

بنام صندوق بياه  65256كد  - نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد 1322222233مزايده به حساب جاري شااره 

سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضاانت نامه بانكی شركت در مزايده )طبق فرم پيوست( 

 ه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسليم ناايند.ك

 چك و وجه نقد به عنوان سررده پذيرفته نخواهد شد.تبصره : 

ممورخ   شننبه دو روز 21ساعت حداكثر تا را  5به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيات خود  -4

 -خيابمان گلمدان   –نزديك به بزرگراه مدرا -آفريقابلوار  -به دبيرخانه صندوق واقع در تهران 03/02/2000

 تسليم و رسيد دريافت ناايند.  22پالك 

و پيشنهاداتی كمه بما    3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سررده يا سررده 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 اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكم خواهد بود. 

آئيم ناممه اجرايمی    45ماده  كه از مفادناايد با حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيات اقرار می متقاضی -6

نمه بهمره بمرداري از جالمه     اهماي مربموط بمه نقمل و انتقمال پرو      بخشمنامه  هما و دستورالعالقانون معادن و 

وزارت  11/6/34مورخ  1353626/66و بخشنامه شااره  36/11/32مورخ  255635/66شااره دستورالعال 

يد از توان فننی و منا ی الزب انران ان ناب     نماتعهد میاقرار و  صنعت، معدن و تجارت مطلع بموده و 

هان وزارت صنعت، معدن و ت ارت ارخوردار تعهدات و ا زامات قانونی مراوطه طبق دستورا عمل

گواهی صالحیت فنی و ما ی اه میزان الزب اران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذيراط اخذ  است و

هنان  سند صلح انتقال را از وزارتخانه مذكور يا سازمانتايید هان الزب و م وز تنظیم  و همچنین

خواهد نمود  و در زمان تنظیم سند صلح و انتقال ارائه صنعت، معدن و ت ارت استان مراوطه اخذ

 از جملنه  و در زمنان االالمنی توسنط انهنا را     موارد ا زامی درخواستی مراجع مذكورهمچنین و 

ضمانتنامه و تضنامین   –قرارداد مسئول فنی  –ارن طرح اهره ارد -گواهی صالحیت فنی و ما ی 

ارائنه نمايند و انا    و يا سازمان صنعت، معدن و ت ارت استان مراوطه الزب را اه وزارتخانه مذكور 

  انتقال پروانه اهره اردارن، تعهدات و ا زامات مراوطه، اه انتقال گیرنده منتقل می شود.

برداري به متقاضی وجود نداشمته  امكان انتقال پروانه بهرهفوق كه بدليل عدم رعايت بند : در صورتیتبصره

 شود.باشد، سررده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می
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 بشرح زير تسليم گردد.« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت  -5

برگ تكايل شده شمرايط   ،يا ضاانت نامه بانكیحاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر واريز نقدي و پاكت ا ف: 

 رسيده است. شركت كننده در مزايده  به امضاء كه ذيل آنها شركت در مزايده

حاوي پيشنهاد قيات كه قيات پشنهادي براي انتقال پروانه بهره بمرداري معمدن برمورت صمري  و      پاكت ب:

پاكت پيشنهاد قيات غير از بهاي پيشنهادي مطلمب   عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در روشم با

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحرراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايم فمرم   يچه و يا شرطی قيد شود به

در يك  ،آنها بايستی هر دو و ذكر پاكت الف و ب در روي پاكاتپس از بستم درب واهد بود. مالك عال خ

ااره تلفمم پيشمنهاد دهنمده و    ، شم نشمانی ، پاكت نامروي  ،بستم درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

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

قلمم خموردگی باشمد    اخمتالف يما   چنانچه پيشنهاد قيات با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي  تبصره:

 مردود شناخته خواهد شد. 

شمرايط شمركت    3بند به ترتيب مقرر در  03/02/2000مورخ  شنبهدو روز 23پيشنهادات رسيده در ساعت  -1

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

 در كايسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز ناوده و اقدام به تطبيق مبلغ ضاانتنامه بانكی يما   كايسيون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچمه محتويمات    .و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط ممی ناايمد   سررده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نامود و چنانچمه محتويمات پاكمت المف      

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

 مساوع نخواهد بود.

ا چند نفر از شركت كنندگان مسماوي باشمد و بميم آنمان در     در صورتی كه قيات پيشنهادي دو ي تبصره:

 مهلتی كه كايسيون مزايده تعييم خواهد ناود توافق نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعييم خواهد شد. 

دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونمه حقمی بمراي     -16

 ناايد.ده و تكليفی براي صندوق ايجاد نایپيشنهاد دهن

نفمرات   03/02/2000 ممورخ  شنبهدوروز ليه پيشنهادات حداكثر تا پايان كايسيون مزايده پس از بررسی ك-11

 شمنبه دوروز  16تما   15بيم ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دوم برنده مزايده را مشخص و 

شركت كنندگان  سررده ساير .اطالع حاصل ناايند نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  03/02/2000مورخ 

 بعد از تعييم نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 05/02/2000مورخ  شنبهچهارنيز از روز 

نسبت به واريز وجمه   25/02/2000مورخ  شنبهروز  14)نفر اول( مكلف است حداكثر تا ساعت  برنده مزايده -12

به حساب صمندوق بيامه سمرمايه گمذاري      سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5پيشنهادي )با كسر 

به نام  65256نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد كد  1322222233( به حساب جاري شااره فعاليتهاي معدنی
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واريز وجمه ممذكور، در هاميم ممدت جهمت      صندوق بياه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از 

انعقاد قرارداد )مطابق ناونه قرارداد پيوست( و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهمره بمرداري معمدن در محمل     

)نفمر   صندوق بياه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود. بديهی است در صورتی كمه برنمده مزايمده   

صمندوق او را در حكمم مسمتنكف از انجمام     ر مدت ياد شده انجام ندهمد،  در ايم بند را د مندرجاول( اقدامات 

هاچنيم نفمر دوم برنمده   آورد. خواهد معامله تلقی و سررده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عال 

به صندوق مراجعه و از نتيجه واريز وجه و  16/61/1466شنبه يكروز  14تا  1بيم ساعت مزايده مكلف است 

اطالع حاصل ناوده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نمام   اولنفر  بهمعدن انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

در صورت عدم واگذاري پروانه معدن به نفر اول، نفر دوم مكلف زايده، سررده خود را مسترد ناايد و نفر اول م

 5به واريمز وجمه پيشمنهادي )بما كسمر      نسبت  26/61/1466شنبه مورخ چهارروز  14ساعت است حداكثر تا 

( بمه  به حساب صندوق بياه سرمايه گمذاري فعاليتهماي معمدنی    سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد

حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هاميم ممدت جهمت انعقماد قمرارداد و انجمام تشمريفات        

صورت سررده وي نيز به نفمع  در غير ايم اگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايم صندوق حاضر شود.و

  گردد.صندوق ضبط می

در  عدم مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دوم مزايده در مهلت هاي مندرج: تبصره

تلقمی  ايشمان  عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انرمراف   ، موجب ادعاي احتاالی12و  11بند هاي 

 گردد.می

پس از پرداخت تاامی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايمده   كليه حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن -13

 به اعطاء معرفی نامهصندوق نسبت به  و پس از آن گرددبا انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل می در مهلت مقرر و

 انتقال پروانه بهره برداري از طريق مراجع ذيربط اقدام خواهد ناود.برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی 

به برنده مزايده تحويمل و كليمه تعهمدات و     15نعقاد قرارداد فی مابيم وفق بند اپس از بديهی است معدن 

ئوليت هاي فنی و ايانی و مالی طبمق قموانيم و مقمررات مربموط بمه برنمده       مسئوليت هاي معدن اعم از مس

 مزايده انتقال خواهد يافت. 

در مهلت مقرر در ايم اعالم شمرايط از   تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را قبل از خريدار -14

بمه نمام    65251لموار ناهيمد كمد    نزد بانك ملمت شمعبه ب   1322222233طريق واريز به حساب جاري شااره 

 .صندوق بياه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل ناايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و ممدارك مربوطمه ممی    ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويمل  تنظيم صورتاجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعهمد بمه    و گرددتحويل خريدار میمعدن باشد، 

 .حضور و انجام ايم تعهد می باشد

واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كه صمندوق  انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ  -16

رعايت ميزان حداقل استخراج مندرج در پروانه بهمره   –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقوق دولتی 
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انجام عاليات اسمتخراج و بهمره بمرداري مطمابق      -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -حفظ شبكه معدن -برداري

گااردن مسئول فنی بر عهمده داشمت را بمر عهمده بگيمرد.       -رعايت اصول فنی و ايانی -طرح بهره برداري معدن

و ساير تعهدات منمدرج در پروانمه بهمره بمرداري     انجام تعهدات نقل و انتقال منوط به  بديهی است تحويل معدن

 باشد.می توسط برنده مزايدهطبق مقررات، 

انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده مزايده هيچگونه الزامی براي ايم صمندوق جهمت پرداخمت تسمهيالت      -15

تسمهيالت منموط بمه راه    همر گونمه   بردار جديد جهت دريافمت  ايجاد نخواهد كرد. لذا، پذيرش تقاضاي بهره 

برابر ضموابط صمندوق   اندازي معدن و ارائه عالكرد مثبت و سرس ارزيابی مجدد معدن و عالكرد بهره بردار 

 خواهد بود.

 يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دنيلی باشد مختار است. يا ردصندوق در قبول  -11

يما انتقمال    مانع از انجام معامله قطعمی  و اداري و قضايیهاي قانونی و يا ماانعت فورا ماژور چنانچه موارد -13

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قمانون   141توانند در مزايده شركت ناايند كمه مشماول مانوعيمت مقمرر در اصمل      پيشنهاد دهندگانی می -26

اساسی جاهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخلمه در معمامالت دولتمی و كشموري مرموب دي مماه       

بما اصمالحات و تيييمرات     1355قانون معادن مروب ارديبهشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   .دننباش بعدي آنها

در صمورت  كامل از كم و كيف معمدن )  با علم و آگاهی ناايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می -21

به منزله قبول تاام شرايط و  شركت ناوده و ارسال پيشنهاددر مزايده  و شرايط اعالمی (لزوم بازديد از آن

معمامالت و سماير مقمررات جماري     آييم نامه اجرايی آن و نيز  قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندوق است.

از جاله ماليات و بيامه  معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكليه  -22

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. جتااعی )در صورت شاول( تاميم ا

فمرم   و امضاء كليه صمفحات  و با  شرايط فوقگانه  22و دقيق موارد  با مطالعه كامل ....................................اينجانب  -23

با علم و اطمالع كمافی    و ناونه قرارداد واگذاري، ضاانتنامه بانكی شركت در مزايدهفرم هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايمده شمركت ناموده و     را می پذيرمفوق الذكر كليه تعهدات ضام قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممی نااي پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی اخرين تصوير *اران اشخاص حقیقی تصوير كارت ملی يا ساير مدارك معتبر و اران اشخاص حقوقی ارائه

 ا زامی است. مديران اه همراه تصوير كارت ملی اا ساير مدارك معتبر مديران ذن سمت امضاء كننده االالب شرايط

 تاريخ :                                                                      نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرا:

 كد پستی:

 شااره تلفم ثابت :

 امضاء :                            شااره تلفم هاراه:
 مهر:   
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 بساه تعالی 

 فرم ضاانتنامه 

 مزايده( در )شركت
 

 ضاانت نامه بانكی شااره

 

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

................... صممممممادره / ثبممممممت شممممممده ............................. شهرسممممممتان ...........  بممممممه نشممممممانی 

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

بمراي مبلمغ   ............... در مقابمل صمندوق   معدنی شركت ناايد لذا ايم بانك از شركت/ آقماي ..................... 

فمت اولميم   به محم  دريا و  تعهد می ناايدريال ..........................(.....).............................. ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استنكاف يا اقامه هيچگونه دليلبدون اينكه احتياجی به اثباصندوق تقاضاي كتبی 

بالدرنم  در  .. ريمال را  …………………مبلمغ  اداري يا قضايی داشته باشمد   يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق برردازد. 

معتبر بموده و بنما بمه درخواسمت صمندوق      ...................... .................مورخايم تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتی كه درخواست شود قابل تاديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد ممدت ايمم   

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

وافق با تاديد نناايد در ايم صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيماجی بمه مطالبمه مجمدد باشمد      م

 مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد صندوق پرداخت كند. 

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 

 

 برگ پيشنهاد قيات
 

 

 هاي معدنی صندوق بياه سرمايه گذاري فعاليت

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

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

دارنده كد ملی 

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

صادره از

در ادراه ثبت
 

فروش ات مندرج در شرايط شركت در مزايده ضام اطالع و پذيرش كامل تعهد.................................. 

مورخ  موضوع آگهی مزايده  ...................................حق انتفاع و واگذاري پروانه بهره برداري معدن 

و با امضاء كليه صفحات شرايط شركت در مزايده معدن و امضاء فرم هاي پيوست آن،  ،............................

جهت خريد موضوع مزايده و ناونه قرارداد واگذاري معدن اانت نامه بانكی شركت در مزايده شامل فرم ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             ناايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


