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 تراورتن سخت دل معدنشرايط شركت در مزايده 

 42542/505بده شدراره    تراورتن سخخت دل  معددن  گواهینامه كشفمزايده عبارت است از واگذاري موضوع  -1

  می باشد. آذربایجان شرقی استانمعدن و تجارت  صنعت،صادره از سوي سازمان  00/00/5920مورخ 

ريال می باشد و برندده مزايدده براسداا بدانتريم قیردت       545.450.702قیرت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

 و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد.كه از قیرت پايه كرتر نباشد  پیشنهادي

بابت سدررده شدركت در    را 2مندرج در بند درصد قیرت پايه كارشناسی  5داوطلبان شركت در مزايده بايستی  -3

بنام صندوق بیره  65256كد  - نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهید 1322222233مزايده به حساب جاري شراره 

سرمايه گذاري فعالیت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضرانت نامه بانكی شركت در مزايده )طبق فرم پیوست( 

 كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسلیم نرايند.

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

مدور    شخبب  دو روز 54سداعت  حداكثر تدا   5به شرح بند پیشنهاد دهندگان بايستی پیشنهاد قیرت خود  -4

 -خیابدان گلددان   –نزديك به بزرگراه مدرا -بلوار آفريقا -به دبیرخانه صندوق واقع در تهران 09/05/5200

 تسلیم و رسید دريافت نرايند.  22پالك 

و پیشنهاداتی كده بدا    3به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سررده يا سررده كرتر از میزان مندرج در بند  -5

د شد و هرگونده  شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواه

 پیشنهاد اصالحی يا درخواست تخفیف نسبت به برنده مزايده كان لم يكم خواهد بود. 

آئیم نامده اجرايدی    45ماده  نرايد كه از مفادبا حضور در مزايده و ارسال پیشنهاد قیرت اقرار می متقاضی -6

نده بهدره بدرداري از جرلده     اهداي مربدوط بده نقدل و انتقدال پرو      بخشدنامه  هدا و دستورالعرلقانون معادن و 

وزارت  11/6/34مور   1353626/66و بخشنامه شراره  36/11/32مور   255635/66شراره دستورالعرل 

ید از توان فبخی و مخا ی مزب بخران انجخاب     نمااقرار و تعهد می صنعت، معدن و تجارت مطلع بدوده و 

صبعت، معدن و تجارت برخوردار هان وزارت تعهدات و ا زامات قانونی مربوط  طبق دستورا عمل

گواهی صالحیت فبی و ما ی ب  میزان مزب بران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیربط اخذ  است و

هخان  تایید هان مزب و مجوز تبظیم سبد صلح انتقال را از وزارتخان  مذكور یا سازمان و همچبین

خواهد نمود  د صلح و انتقال ارائ و در زمان تبظیم سب صبعت، معدن و تجارت استان مربوط  اخذ

 از جملخ   و در زمخان االالمخی توسخط آنهخا را     موارد ا زامی درخواستی مراجع مذكورهمچبین و 

ضمانتبام  و تضخامین   –قرارداد مسئول فبی  –طرح بهره بردارن  -گواهی صالحیت فبی و ما ی 

ارائخ  نمایخد و بخا    تان مربوط  و یا سازمان صبعت، معدن و تجارت اسمزب را ب  وزارتخان  مذكور 

  انتقال پروان  بهره بردارن، تعهدات و ا زامات مربوط ، ب  انتقال گیرنده مبتقل می شود.

برداري به متقاضی وجود نداشدته  امكان انتقال پروانه بهرهفوق كه بدلیل عدم رعايت بند : در صورتیتبصره

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

برگ تكریل شده شدرايط   ،يا ضرانت نامه بانكیحاوي اصل يا اعالمیه بانكی مبنی بر واريز نقدي و پاكت ا ف: 

 رسیده است. شركت كننده در مزايده  امضاءبه  كه ذيل آنها شركت در مزايده

حاوي پیشنهاد قیرت كه قیرت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره بدرداري معددن بردورت صدري  و      پاكت ب:

پاكت پیشنهاد قیرت غیر از بهاي پیشنهادي مطلدب   روشم با عدد و حروف قید گرديده است و چنانچه در

توجه قرار نگرفته و منحرراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايم فدرم  وجه مورد  یچه و يا شرطی قید شود به

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

راره تلفدم پیشدنهاد دهندده و    ، شد نشدانی ، پاكت نامروي  ،بستم درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

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

قلدم خدوردگی باشدد    اخدتالف يدا   چنانچه پیشنهاد قیرت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي  تبصره:

 مردود شناخته خواهد شد. 

شدرايط شدركت    3بند به ترتیب مقرر در  09/05/5200مور   شنبهدو روز 59پیشنهادات رسیده در ساعت  -1

آنهدا   قانونی در مزايده در كریسیون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان يا نرايندگان

 در كریسیون آزاد است. 

الف پیشنهاد دهندگان را باز نروده و اقدام به تطبیق مبلغ ضرانتنامه بانكی يدا   كریسیون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچده محتويدات    .و نیز رسیدگی در مورد امضاي برگ شرايط مدی نرايدد   سررده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نردود و چنانچده محتويدات پاكدت الدف      

ناقص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در ايدم مدورد   

 اهد بود.مسروع نخو

در صورتی كه قیرت پیشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسداوي باشدد و بدیم آندان در      تبصره:

 مهلتی كه كریسیون مزايده تعییم خواهد نرود توافق نشود برنده مزايده با قید قرعه تعییم خواهد شد. 

يده اعالم نشده اند هیچگونده حقدی بدراي    دعوت كتبی از پیشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزا -16

 نرايد.پیشنهاد دهنده و تكلیفی براي صندوق ايجاد نری

نفدرات   09/05/5200 مدور   شبب دوروز لیه پیشنهادات حداكثر تا پايان كریسیون مزايده پس از بررسی ك-11

 شدنبه دوروز  16تدا   15بیم ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دوم برنده مزايده را مشخص و 

شركت كنندگان  سررده ساير .اطالع حاصل نرايند نتیجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  09/05/5200مور  

 بعد از تعییم نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 05/05/5200مور   شبب چهارنیز از روز 

نسبت به واريز وجده   55/05/5200مور   شنبهروز  14)نفر اول( مكلف است حداكثر تا ساعت  برنده مزايده -12

به حساب صدندوق بیرده سدرمايه گدذاري      سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5پیشنهادي )با كسر 

به نام  65256نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهید كد  1322222233( به حساب جاري شراره فعالیتهاي معدنی
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ی اقدام و پس از واريز وجده مدذكور، در هردیم مددت جهدت      صندوق بیره سرمايه گذاري فعالیت هاي معدن

انعقاد قرارداد )مطابق نرونه قرارداد پیوست( و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهدره بدرداري معددن در محدل     

)نفدر   صندوق بیره سرمايه گذاري فعالیت هاي معدنی حاضر شود. بديهی است در صورتی كده برندده مزايدده   

صدندوق او را در حكدم مسدتنكف از انجدام     در ايم بند را در مدت ياد شده انجام ندهدد،   مندرجاول( اقدامات 

هرچنیم نفدر دوم برندده   آورد. خواهد معامله تلقی و سررده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عرل 

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

اطالع حاصل نروده و در صورت واگذاري پروانه معدن به ندام   اولنفر  بهمعدن انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

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

 5به واريدز وجده پیشدنهادي )بدا كسدر      نسبت  26/61/1466شنبه مور  چهارروز  14ساعت است حداكثر تا 

( بده  به حساب صندوق بیره سرمايه گدذاري فعالیتهداي معددنی    سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد

حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هردیم مددت جهدت انعقداد قدرارداد و انجدام تشدريفات        

صورت سررده وي نیز به نفدع  در غیر 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

تلقدی  ايشدان  عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انردراف   ، موجب ادعاي احترالی12و  11بند هاي 

 گردد.می

پس از پرداخت ترامی مبلغ پیشنهادي از سوي برنده مزايدده   كلیه 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 نرود.برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی 

به برنده مزايده تحويدل و كلیده تعهددات و     15نعقاد قرارداد فی مابیم وفق بند اپس از بديهی است معدن 

ئولیت هاي فنی و ايرنی و مالی طبدق قدوانیم و مقدررات مربدوط بده برندده       مسئولیت هاي معدن اعم از مس

 مزايده انتقال خواهد يافت. 

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

بده ندام    65251لدوار ناهیدد كدد    نزد بانك ملدت شدعبه ب   1322222233طريق واريز به حساب جاري شراره 

 .صندوق بیره سرمايه گذاري فعالیتهاي معدنی پرداخت و فیش واريزي را تحويل نرايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مددارك مربوطده مدی    ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويدل  تنظیم صورترجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعهدد بده    و گرددتحويل خريدار میمعدن باشد، 

 .حضور و انجام ايم تعهد می باشد

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

رعايت میزان حداقل استخراج مندرج در پروانه بهدره   –به عنوان بهره بردار معدن در زمینه پرداخت حقوق دولتی 



 4                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

انجام عرلیات اسدتخراج و بهدره بدرداري مطدابق      -جلوگیري از تضییع ذخاير معدنی -حفظ شبكه معدن -برداري

گراردن مسئول فنی بر عهدده داشدت را بدر عهدده بگیدرد.       -رعايت اصول فنی و ايرنی -طرح بهره برداري معدن

و ساير تعهدات منددرج در پروانده بهدره بدرداري     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 هیچگونه الزامی براي ايم صدندوق جهدت پرداخدت تسدهیالت      -15

تسدهیالت مندوط بده راه    هدر گونده   بردار جديد جهت دريافدت  ايجاد نخواهد كرد. لذا، پذيرش تقاضاي بهره 

برابر ضدوابط صدندوق   اندازي معدن و ارائه عرلكرد مثبت و سرس ارزيابی مجدد معدن و عرلكرد بهره بردار 

 خواهد بود.

 يك يا كلیه پیشنهادات بدون آنكه احتیاج به ذكر دنيلی باشد مختار است. يا ردصندوق در قبول  -11

يدا انتقدال    مانع از انجام معامله قطعدی  و اداري و قضايیهاي قانونی و يا مرانعت فورا ماژور چنانچه موارد -13

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قدانون   141توانند در مزايده شركت نرايند كده مشدرول مرنوعیدت مقدرر در اصدل      پیشنهاد دهندگانی می -26

اساسی جرهوري اسالمی ايران و نیز قانون منع مداخلده در معدامالت دولتدی و كشدوري مردوب دي مداه       

بدا اصدالحات و تيییدرات     1355قانون معادن مروب ارديبهشت   33و نیز محدوديت موضوع ماده  1335

   .دننباش بعدي آنها

در صدورت  كامل از كم و كیف معددن )  با علم و آگاهی نرايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می -21

به منزله قبول ترام شرايط و  شركت نروده و ارسال پیشنهاددر مزايده  و شرايط اعالمی (لزوم بازديد از آن

معدامالت و سداير مقدررات جداري     آيیم نامه اجرايی آن و نیز  قانون معادن و اختیارات و تكالیف مندرج در

 صندوق است.

از جرله مالیات و بیرده  معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكلیه  -22

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. جتراعی )در صورت شرول( تامیم ا

فدرم   و امضاء كلیه صدفحات  و با  شرايط فوقگانه  22و دقیق موارد  با مطالعه كامل ....................................اينجانب  -23

با علم و اطدالع كدافی    و نرونه قرارداد واگذاري، ضرانتنامه بانكی شركت در مزايدهفرم هاي پیوست آن شامل : 

و در مزايدده شدركت نردوده و     را می پذيرمفوق الذكر كلیه تعهدات ضرم قبول كلیه مفاد آن،از كم و كیف آن 

 .ممی نراي پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب
معتبر تعیین سمت  روزنام  رسمی آخرین تصویر *بران اشخاص حقیقی تصویر كارت ملی یا سایر مدارك معتبر و بران اشخاص حقوقی ارائ 

 ا زامی است. مدیران ب  همراه تصویر كارت ملی با سایر مدارك معتبر مدیران ذن سمت امضاء كببده االالب شرایط

 تاريخ :                                                                      نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرا:

 كد پستی:

 شراره تلفم ثابت :

 امضاء :                            شراره تلفم هرراه:
 مهر:   
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 بسره تعالی 

 فرم ضرانتنامه 

 مزايده( در )شركت
 

 ضرانت نامه بانكی شراره

 

فرزند ...................  داراي شراره شناسنامه/ شدراره ثبدت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صددددددادره / ثبددددددت شددددددده ............................. شهرسددددددتان ...........  بدددددده نشددددددانی 

ه گدذاري فعالیدت هداي    مايل است در مزايده صندوق بیرده سدرماي  ................................................................. 

بدراي مبلدغ   ............... در مقابدل صدندوق   معدنی شركت نرايد لذا ايم بانك از شركت/ آقداي ..................... 

فدت اولدیم   به محد  دريا و  تعهد می نرايدريال ..........................(.....).............................. ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استنكاف يا اقامه هیچگونه دلیلبدون اينكه احتیاجی به اثباصندوق تقاضاي كتبی 

بالدرند  در  .. ريدال را  …………………مبلدغ  اداري يا قضايی داشته باشدد   يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق برردازد. 

معتبر بدوده و بندا بده درخواسدت صدندوق      ...................... .................مور ايم تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتی كه درخواست شود قابل ترديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مددت ايدم   

ديدد را فدراهم نسدازد و باندك را     رتعهد را ترديد كند و يا شركت /آقداي ................................... موجبدات ت  

وافق با ترديد ننرايد در ايم صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتیداجی بده مطالبده مجددد باشدد      م

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

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 

 

 برگ پیشنهاد قیرت
 

 

 هاي معدنی صندوق بیره سرمايه گذاري فعالیت

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

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

دارنده كد ملی 

ثبت شده به شراره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

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

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

و با امضاء كلیه صفحات شرايط شركت در مزايده معدن و امضاء فرم هاي پیوست آن،  ،............................

جهت خريد موضوع مزايده و نرونه قرارداد واگذاري معدن رانت نامه بانكی شركت در مزايده شامل فرم ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نرايم. میريال پیشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


