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 سقز نچکهیسنگ الشه ا معدنشرايط شركت در مزايده 

هه  شهراره    سنقز  نچکنه یسننگ الشنه ا   معهدن  مزايده عبارت است از واگذاري پروانه  هرهره ههرداري   موضوع  -1

  می هاشد. ردستانکمعدن و تجارت استان  صادره از سوي سازمان صنعت، 51/80/5709مورخ  77944/571

ريال می هاشد و هرنهده مزايهده هراسهاا ههانتريم قيرهت       7.078.888.888قيرت پاي  جرت شركت در مزايده مبلغ  -2

 و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد.ك  از قيرت پاي  كرتر نباشد  پيشنرادي

هاهت سهررده شهركت در    را 2مندرج در هند درصد قيرت پاي  كارشناسی  5داوطلبان شركت در مزايده هايستی  -3

هنام صندوق هير   65256كد  - نزد هانك ملت شعب  هلوار ناهيد 1322222233مزايده ه  حساب جاري شراره 

سرماي  گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضرانت نام  هانكی شركت در مزايده )طبق فرم پيوست( 

 ك  حداقل داراي س  ماه اعتبار هاشد ه  صندوق تسليم نرايند.

 چك و وج  نقد ه  عنوان سررده پذيرفت  نخواهد شد.تبصره : 

مهورخ   شننبه دو روز 55سهاعت  حداكثر تها   5ه  شرح هند پيشنراد دهندگان هايستی پيشنراد قيرت خود  -4

 -خياههان گلهدان   –نزديك ه  هزرگراه مدرا -هلوار آفريقا -ه  دهيرخان  صندوق واقع در ترران 87/80/5788

 تسليم و رسيد دريافت نرايند.  22پالك 

و پيشنراداتی كه  هها    3ه  پيشنرادات مبرم و مشروط و فاقد سررده يا سررده كرتر از ميزان مندرج در هند  -5

د شد و هرگونه   شرايط مزايده اختالف داشت  هاشد يا ديرتر از موعد مقرر هرسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواه

 پيشنراد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت ه  هرنده مزايده كان لم يكم خواهد هود. 

آئيم نامه  اجرايهی    45ماده  نرايد ك  از مفادها حضور در مزايده و ارسال پيشنراد قيرت اقرار می متقاضی -6

نه  هرهره ههرداري از جرله      اههاي مرههوط هه  نقهل و انتقهال پرو      هخشهنام   هها و دستورالعرلقانون معادن و 

وزارت  11/6/34مورخ  1353626/66و هخشنام  شراره  36/11/32مورخ  255635/66شراره دستورالعرل 

ید از توان فننی و منا ی الزب انران ان ناب     نمااقرار و تعهد می صنعت، معدن و تجارت مطلع ههوده و 

صنعت، معدن و ت ارت ارخوردار هان وزارت 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 ذیراط اخذ  است و

هنان  تایید هان الزب و م وز تنظیم سند صلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یا سازمان و همچنین

خواهد نمود  د صلح و انتقال ارائهو در زمان تنظیم سن صنعت، معدن و ت ارت استان مراوطه اخذ

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

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

ارائنه نمایند و انا    تان مراوطه و یا سازمان صنعت، معدن و ت ارت اسالزب را اه وزارتخانه مذکور 

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

هرداري ه  متقاضی وجود نداشهت   امكان انتقال پروان  هررهفوق ك  هدليل عدم رعايت هند : در صورتیتبصره

 شود.روزنام  از متقاضی دريافت می هاشد، سررده شركت در مزايده ضبط شده و هزين  آگری
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 هشرح زير تسليم گردد.« ب»و « الف»حاوي دو پاكت ها عالئم ك  درهست  هر پيشنراد هايستی در يك پاكت  -5

هرگ تكريل شده شهرايط   ،يا ضرانت نام  هانكیحاوي اصل يا اعالمي  هانكی مبنی هر واريز نقدي و پاکت ا ف: 

 رسيده است. شركت كننده در مزايده  امضاءه   ك  ذيل آنرا شركت در مزايده

حاوي پيشنراد قيرت ك  قيرت پشنرادي هراي انتقال پروان  هرره ههرداري معهدن هرهورت صهري  و      پاکت ب:

پاكت پيشنراد قيرت غير از هراي پيشنرادي مطلهب   روشم ها عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچ  در

توج  قرار نگرفت  و منحرراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايم فهرم  وج  مورد  يچه و يا شرطی قيد شود ه 

در يك  ،آنرا هايستی هر دو و ذكر پاكت الف و ب در روي پاكاتپس از هستم درب واهد هود. مالك عرل خ

راره تلفهم پيشهنراد دهنهده و    ، شه نشهانی ، پاكت نامروي  ،هستم درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

  قيد گردد.«  …………… هرداري معدن ه  مزايده واگذاري پروان  هرره مرهوط»عبارت 

قلهم خهوردگی هاشهد    اخهتالف يها   چنانچ  پيشنراد قيرت ها عدد و حروف نگاشت  نشده و يا داراي  تبصره:

 مردود شناخت  خواهد شد. 

شهرايط شهركت    3هند ه  ترتيب مقرر در  87/80/5788مورخ  شنب دو روز 57پيشنرادات رسيده در ساعت  -1

آنرها   قانونی در مزايده در كريسيون مزايده هاز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنراد دهندگان يا نرايندگان

 در كريسيون آزاد است. 

الف پيشنراد دهندگان را هاز نروده و اقدام ه  تطبيق مبلغ ضرانتنام  هانكی يها   كريسيون مزايده اهتدا پاكت -3

چنانچه  محتويهات    .و نيز رسيدگی در مورد امضاي هرگ شرايط مهی نرايهد   سررده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و هدون نقص هاشد اقدام ه  افتتاح پاكت ب خواهد نرهود و چنانچه  محتويهات پاكهت الهف      

ناقص و يا مشروط هاشد پاكت ب هاز نشده و اهطال و هايگانی خواهد شد و هيچگون  اعتراضی در ايهم مهورد   

 اهد هود.مسروع نخو

در صورتی ك  قيرت پيشنرادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسهاوي هاشهد و ههيم آنهان در      تبصره:

 مرلتی ك  كريسيون مزايده تعييم خواهد نرود توافق نشود هرنده مزايده ها قيد قرع  تعييم خواهد شد. 

يده اعالم نشده اند هيچگونه  حقهی ههراي    دعوت كتبی از پيشنراد دهندگان مادام ك  كتباً هعنوان هرنده مزا -16

 نرايد.پيشنراد دهنده و تكليفی هراي صندوق ايجاد نری

نفهرات   87/80/5788 مهورخ  شنبهدوروز لي  پيشنرادات حداكثر تا پايان كريسيون مزايده پس از هررسی ك-11

 شهنب  دوروز  16تها   15هيم ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دوم هرنده مزايده را مشخص و 

شركت كنندگان  سررده ساير .اطالع حاصل نرايند نتيج  مزايدهه  صندوق مراجع  و از  87/80/5788مورخ 

 هعد از تعييم نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 81/80/5788مورخ  شنبهچهارنيز از روز 

نسبت ه  واريز وجه    51/80/5788مورخ  شنب روز  14)نفر اول( مكلف است حداكثر تا ساعت  هرنده مزايده -12

ه  حساب صهندوق هيره  سهرماي  گهذاري      سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5پيشنرادي )ها كسر 

ه  نام  65256نزد هانك ملت شعب  هلوار ناهيد كد  1322222233( ه  حساب جاري شراره فعاليتراي معدنی



 3                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

ی اقدام و پس از واريز وجه  مهذكور، در هرهيم مهدت جرهت      صندوق هير  سرماي  گذاري فعاليت هاي معدن

انعقاد قرارداد )مطاهق نرون  قرارداد پيوست( و انجام تشريفات واگذاري پروان  هرهره ههرداري معهدن در محهل     

)نفهر   صندوق هير  سرماي  گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود. هديری است در صورتی كه  هرنهده مزايهده   

صهندوق او را در حكهم مسهتنكف از انجهام     در ايم هند را در مدت ياد شده انجام ندههد،   مندرجاول( اقدامات 

هرچنيم نفهر دوم هرنهده   آورد. خواهد معامل  تلقی و سررده او را هنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت ه  عرل 

ه  صندوق مراجع  و از نتيج  واريز وج  و  16/61/1466شنب  يكروز  14تا  1هيم ساعت مزايده مكلف است 

اطالع حاصل نروده و در صورت واگذاري پروان  معدن ه  نهام   اولنفر  ه معدن انعقاد قرارداد و واگذاري پروان  

در صورت عدم واگذاري پروان  معدن ه  نفر اول، نفر دوم مكلف زايده، سررده خود را مسترد نرايد و نفر اول م

 5ه  واريهز وجه  پيشهنرادي )هها كسهر      نسبت  26/61/1466شنب  مورخ چرارروز  14ساعت است حداكثر تا 

( هه   ه  حساب صندوق هير  سرماي  گهذاري فعاليترهاي معهدنی    سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد

حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وج  مذكور، در هرهيم مهدت جرهت انعقهاد قهرارداد و انجهام تشهريفات        

صورت سررده وي نيز ه  نفهع  در غير ايم اگذاري پروان  هرره هرداري معدن در محل ايم صندوق حاضر شود.و

  گردد.صندوق ضبط می

در  عدم مراجع  شركت كنندگان در مزايده و هرندگان نفرات اول و دوم مزايده در مرلت هاي مندرج: تبصره

تلقهی  ايشهان  عدم اطالع ايشان نخواهد هود و ه  منزل  انرهراف   ، موجب ادعاي احترالی12و  11هند هاي 

 گردد.می

پس از پرداخت ترامی مبلغ پيشنرادي از سوي هرنده مزايهده   كلي  حقوق و تعردات ناشی از پروان  هرره هرداري معدن -13

 ه  اعطاء معرفی نام صندوق نسبت ه   و پس از آن گرددها انعقاد قرارداد ه  هرنده مزايده منتقل می در مرلت مقرر و

 انتقال پروان  هرره هرداري از طريق مراجع ذيرهط اقدام خواهد نرود.هرنده مزايده جرت انجام تشريفات قانونی 

ه  هرنده مزايده تحويهل و كليه  تعرهدات و     15نعقاد قرارداد فی ماهيم وفق هند اپس از هديری است معدن 

ئوليت هاي فنی و ايرنی و مالی طبهق قهوانيم و مقهررات مرههوط هه  هرنهده       مسئوليت هاي معدن اعم از مس

 مزايده انتقال خواهد يافت. 

در مرلت مقرر در ايم اعالم شهرايط از   تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد هايد كل مبلغ قرارداد را قبل از خريدار -14

هه  نهام    65251لهوار ناهيهد كهد    نزد هانك ملهت شهعب  ه   1322222233طريق واريز ه  حساب جاري شراره 

 .صندوق هير  سرماي  گذاري فعاليتراي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نرايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مهدارك مرهوطه  مهی    ويل و تحول ك  شامل تاريخ تحويهل  تنظيم صورترجلس تح انعقاد قرارداد ها پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفت  متعرهد هه     و گرددتحويل خريدار میمعدن هاشد، 

 .حضور و انجام ايم تعرد می هاشد

واگذاري پروان  هرره هرداري معدن كلي  تعرداتی را ك  صهندوق  انعقاد قرارداد  هرنده مزايده متعرد است از تاريخ  -16

رعايت ميزان حداقل استخراج مندرج در پروان  هرهره   –ه  عنوان هرره هردار معدن در زمين  پرداخت حقوق دولتی 
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انجام عرليات اسهتخراج و هرهره ههرداري مطهاهق      -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -حفظ شبك  معدن -هرداري

گراردن مسئول فنی هر عرهده داشهت را ههر عرهده هگيهرد.       -رعايت اصول فنی و ايرنی -طرح هرره هرداري معدن

و ساير تعردات منهدرج در پروانه  هرهره ههرداري     انجام تعردات نقل و انتقال منوط ه   هديری است تحويل معدن

 هاشد.می توسط هرنده مزايدهطبق مقررات، 

انتقال پروان  هرره هرداري ه  نام هرنده مزايده هيچگون  الزامی هراي ايم صهندوق جرهت پرداخهت تسهريالت      -15

تسهريالت منهوط هه  راه    ههر گونه    هردار جديد جرت دريافهت  ايجاد نخواهد كرد. لذا، پذيرش تقاضاي هرره 

هراهر ضهواهط صهندوق   اندازي معدن و ارائ  عرلكرد مثبت و سرس ارزياهی مجدد معدن و عرلكرد هرره هردار 

 خواهد هود.

 يك يا كلي  پيشنرادات هدون آنك  احتياج ه  ذكر دنيلی هاشد مختار است. يا ردصندوق در قبول  -11

يها انتقهال    مانع از انجام معامل  قطعهی  و اداري و قضايیهاي قانونی و يا مرانعت فورا ماژور چنانچ  موارد -13

 ه  هرنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروان 

قهانون   141توانند در مزايده شركت نرايند كه  مشهرول مرنوعيهت مقهرر در اصهل      پيشنراد دهندگانی می -26

اساسی جرروري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله  در معهامالت دولتهی و كشهوري مرهوب دي مهاه       

هها اصهالحات و تيييهرات     1355قانون معادن مروب ارديبرشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   .دننباش هعدي آنرا

در صهورت  كامل از كم و كيف معهدن )  ها علم و آگاهی نرايد ك شركت كننده ها حضور در مزايده اقرار می -21

ه  منزل  قبول ترام شرايط و  شركت نروده و ارسال پيشنراددر مزايده  و شرايط اعالمی (لزوم هازديد از آن

معهامالت و سهاير مقهررات جهاري     آييم نام  اجرايی آن و نيز  قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندوق است.

از جرل  ماليات و هيره   معدن  پروان  هرره هرداريهاي آگری روزنام  و تحويل و تحول و انتقال هزين كلي   -22

 ه  عرده هرنده مزايده خواهد هود. جتراعی )در صورت شرول( تاميم ا

فهرم   و امضاء كلي  صهفحات  و ها  شرايط فوقگان   22و دقيق موارد  ها مطالع  كامل ....................................اينجانب  -23

ها علم و اطهالع كهافی    و نرون  قرارداد واگذاري، ضرانتنام  هانكی شركت در مزايدهفرم هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايهده شهركت نرهوده و     را می پذيرمفوق الذكر كلي  تعردات ضرم قبول كلي  مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممی نراي پس از هرنده شدن حق هرگون  اعتراضی را از خود سلب
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی اخرین تصویر *اران اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و اران اشخاص حقوقی ارائه

 ا زامی است. مدیران اه همراه تصویر کارت ملی اا سایر مدارك معتبر مدیران ذن سمت امضاء کننده االالب شرایط

 تاريخ :                                                                      نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرا:

 كد پستی:

 شراره تلفم ثاهت :

 امضاء :                            شراره تلفم هرراه:
 مرر:   
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 هسر  تعالی 

 فرم ضرانتنام  

 مزايده( در )شركت
 

 ضرانت نام  هانكی شراره

 

فرزند ...................  داراي شراره شناسنام / شهراره ثبهت   / شركت ..................................... ر ه  اينك  آقاينظ

................... صههههههادره / ثبههههههت شههههههده ............................. شررسههههههتان ...........  ههههههه  نشههههههانی 

  گهذاري فعاليهت ههاي    مايل است در مزايده صندوق هيره  سهرماي  ................................................................. 

ههراي مبلهغ   ............... در مقاههل صهندوق   معدنی شركت نرايد لذا ايم هانك از شركت/ آقهاي ..................... 

فهت اولهيم   ه  محه  دريا و  تعرد می نرايدريال ..........................(.....).............................. ...................................

دور اظرارنام  يا ص ت استنكاف يا اقام  هيچگون  دليلهدون اينك  احتياجی ه  اثباصندوق تقاضاي كتبی 

هالدرنه  در  .. ريهال را  …………………مبلهغ  اداري يا قضايی داشت  هاشهد   يا اقداماتی از مجاري

 وج  صندوق هرردازد. 

معتبر ههوده و هنها هه  درخواسهت صهندوق      ...................... .................مورخايم تعرد تا آخر ساعت اداري روز 

هراي مدتی ك  درخواست شود قاهل ترديد خواهد هود و در صورتی ك  هانك نتواند يا نخواهد مهدت ايهم   

ديهد را فهراهم نسهازد و هانهك را     رتعرد را ترديد كند و يا شركت /آقهاي ................................... موجبهات ت  

وافق ها ترديد ننرايد در ايم صورت هانك متعرد است هدون اينك  احتيهاجی هه  مطالبه  مجهدد هاشهد      م

 مرقوم فوق را در وج  يا حوال  كرد صندوق پرداخت كند. 

 
 شعب  :                                          هانك : 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 

 

 هرگ پيشنراد قيرت
 

 

 هاي معدنی صندوق هير  سرماي  گذاري فعاليت

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

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

دارنده كد ملی 

ثبت شده ه  شراره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

فروش ات مندرج در شرايط شركت در مزايده ضرم اطالع و پذيرش كامل تعرد.................................. 

مورخ  موضوع آگری مزايده  ...................................حق انتفاع و واگذاري پروان  هرره هرداري معدن 

و ها امضاء كلي  صفحات شرايط شركت در مزايده معدن و امضاء فرم هاي پيوست آن،  ،............................

جرت خريد موضوع مزايده و نرون  قرارداد واگذاري معدن رانت نام  هانكی شركت در مزايده شامل فرم ض

ه   مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نرايم. میريال پيشنراد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:  

 مرر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


