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 سنگ الشه و مالون دکان معدنشرايط شركت در مزايده 

بره شرراره    سننگ الشنه و منالون دکنان     معردن  مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهرره بررداري  موضوع  -1

  می باشد. آذربایجان شرقی استانمعدن و تجارت  صنعت،صادره از سوي سازمان  39/30/92مورخ  93102/131

ريال می باشد و برنرده مزايرده براسراا برانتريم قيررت       53301.333.333 قيرت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

 و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد.كه از قيرت پايه كرتر نباشد  پيشنهادي

بابت سرررده شرركت در    را 2مندرج در بند درصد قيرت پايه كارشناسی  5داوطلبان شركت در مزايده بايستی  -3

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

ركت در مزايده )طبق فرم پيوست( سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضرانت نامه بانكی ش

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

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

مرورخ   شننبه دو روز 19سراعت  حداكثر ترا   5به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيرت خود  -4

 -خيابران گلردان   –نزديك به بزرگراه مدرا -بلوار آفريقا -صندوق واقع در تهرانبه دبيرخانه  30/39/1533

 تسليم و رسيد دريافت نرايند.  22پالك 

و پيشنهاداتی كره برا    3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سررده يا سررده كرتر از ميزان مندرج در بند  -5

ر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و هرگونره  شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقر

 پيشنهاد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكم خواهد بود. 

آئيم نامره اجرايری    45ماده  نرايد كه از مفادبا حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيرت اقرار می متقاضی -6

نره بهرره بررداري از جرلره     اهراي مربروط بره نقرل و انتقرال پرو      بخشرنامه  هرا و دستورالعرلقانون معادن و 

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

ید از توان فننی و منالی الزب بنران انجناب     نمااقرار و تعهد می صنعت، معدن و تجارت مطلع بروده و 

هان وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار نونی مربوطه طبق دستورالعملتعهدات و الزامات قا

گواهی صالحیت فنی و مالی به میزان الزب بران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیربط اخذ  است و

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

خواهد نمود  و در زمان تنظیم سند صلح و انتقال ارائه تجارت استان مربوطه اخذصنعت، معدن و 

 از جملنه  و در زمنان االالمنی توسنط آنهنا را     موارد الزامی درخواستی مراجع مذکورهمچنین و 

ضمانتنامه و تضنامین   –قرارداد مسئول فنی  –طرح بهره بردارن  -گواهی صالحیت فنی و مالی 

ارائنه نمایند و بنا    و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ه مذکور الزب را به وزارتخان

  انتقال پروانه بهره بردارن، تعهدات و الزامات مربوطه، به انتقال گیرنده منتقل می شود.

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

 شود.سررده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت میباشد، 
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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

شده شررايط   برگ تكريل ،يا ضرانت نامه بانكیحاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر واريز نقدي و پاکت الف: 

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

حاوي پيشنهاد قيرت كه قيرت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره بررداري معردن بررورت صرري  و      پاکت ب:

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

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحرراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايم فررم   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 عرل خ

راره تلفرم پيشرنهاد دهنرده و    شر  ،نشرانی ، پاكت نامروي  ،بستم درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

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

قلرم خروردگی باشرد    اخرتالف يرا   چنانچه پيشنهاد قيرت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي  تبصره:

 مردود شناخته خواهد شد. 

شررايط شرركت    3بند به ترتيب مقرر در  30/39/1533مورخ  شنبهدو روز 10پيشنهادات رسيده در ساعت  -1

آنهرا   قانونی در مزايده در كريسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نرايندگان

 در كريسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز نروده و اقدام به تطبيق مبلغ ضرانتنامه بانكی يرا   كريسيون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچره محتويرات    .و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط مری نرايرد   سررده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نررود و چنانچره محتويرات پاكرت الرف      

ص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در ايرم مرورد   ناق

 مسروع نخواهد بود.

در صورتی كه قيرت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسراوي باشرد و بريم آنران در      تبصره:

 مزايده با قيد قرعه تعييم خواهد شد. مهلتی كه كريسيون مزايده تعييم خواهد نرود توافق نشود برنده 

دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونره حقری برراي     -16

 نرايد.پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نری

نفررات   30/39/1533 مرورخ  شنبهدوروز ليه پيشنهادات حداكثر تا پايان كريسيون مزايده پس از بررسی ك-11

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

شركت كنندگان  سررده ساير .اطالع حاصل نرايند نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  30/39/1533مورخ 

 تعييم نفرات اول و دوم مسترد می گردد.بعد از  31/39/1533مورخ  شنبهچهارنيز از روز 

نسبت به واريز وجره   11/39/1533مورخ  شنبهروز  14)نفر اول( مكلف است حداكثر تا ساعت  برنده مزايده -12

به حساب صرندوق بيرره سررمايه گرذاري      سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5پيشنهادي )با كسر 

به نام  65256نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد كد  1322222233( به حساب جاري شراره فعاليتهاي معدنی
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صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از واريز وجره مرذكور، در هرريم مردت جهرت      

در محرل   انعقاد قرارداد )مطابق نرونه قرارداد پيوست( و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهرره بررداري معردن   

)نفرر   صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود. بديهی است در صورتی كره برنرده مزايرده   

صرندوق او را در حكرم مسرتنكف از انجرام     در ايم بند را در مدت ياد شده انجام ندهرد،   مندرجاول( اقدامات 

هرچنيم نفرر دوم برنرده   آورد. خواهد ل معامله تلقی و سررده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عر

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

اطالع حاصل نروده و در صورت واگذاري پروانه معدن به نرام   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 واريرز وجره پيشرنهادي )برا كسرر      نسبت  26/61/1466شنبه مورخ چهارروز  14است حداكثر تا ساعت 

( بره  اي معردنی به حساب صندوق بيره سرمايه گرذاري فعاليتهر   سررده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد

حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هرريم مردت جهرت انعقراد قررارداد و انجرام تشرريفات        

صورت سررده وي نيز به نفرع  در غير ايم واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايم صندوق حاضر شود.

  گردد.صندوق ضبط می

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

تلقری  ايشران  عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انررراف   ، موجب ادعاي احترالی12و  11بند هاي 

 گردد.می

برنده مزايرده   پس از پرداخت ترامی مبلغ پيشنهادي از سوي 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 نرود.برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی 

به برنده مزايده تحويرل و كليره تعهردات و     15نعقاد قرارداد فی مابيم وفق بند اپس از بديهی است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايرنی و مالی طبرق قروانيم و مقرررات مربروط بره برنرده       

 مزايده انتقال خواهد يافت. 

در مهلت مقرر در ايم اعالم شررايط از   راتاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد  قبل از خريدار -14

بره نرام    65251نزد بانك ملرت شرعبه بلروار ناهيرد كرد       1322222233طريق واريز به حساب جاري شراره 

 .صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نرايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مردارك مربوطره مری    ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويرل  تنظيم صورترجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعهرد بره    و گرددتحويل خريدار میمعدن باشد، 

 .حضور و انجام ايم تعهد می باشد

نه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كه صرندوق  واگذاري پرواانعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ  -16

رعايت ميزان حداقل استخراج مندرج در پروانه بهرره   –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقوق دولتی 
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انجام عرليات اسرتخراج و بهرره بررداري مطرابق      -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -حفظ شبكه معدن -برداري

گراردن مسئول فنی بر عهرده داشرت را برر عهرده بگيررد.       -رعايت اصول فنی و ايرنی -معدنطرح بهره برداري 

و ساير تعهدات منردرج در پروانره بهرره بررداري     انجام تعهدات نقل و انتقال بديهی است تحويل معدن منوط به 

 باشد.می توسط برنده مزايدهطبق مقررات، 

مزايده هيچگونه الزامی براي ايم صرندوق جهرت پرداخرت تسرهيالت      انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده -15

تسرهيالت منروط بره راه    هرر گونره   ايجاد نخواهد كرد. لذا، پذيرش تقاضاي بهره بردار جديد جهت دريافرت  

برابر ضروابط صرندوق   اندازي معدن و ارائه عرلكرد مثبت و سرس ارزيابی مجدد معدن و عرلكرد بهره بردار 

 خواهد بود.

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

يرا انتقرال    مانع از انجام معامله قطعری  و اداري و قضايیهاي قانونی و يا مرانعت فورا ماژور چنانچه موارد -13

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قرانون   141توانند در مزايده شركت نرايند كره مشررول مرنوعيرت مقررر در اصرل      پيشنهاد دهندگانی می -26

اساسی جرهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخلره در معرامالت دولتری و كشروري مرروب دي مراه       

رات برا اصرالحات و تييير    1355قانون معادن مروب ارديبهشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   د.ننباش بعدي آنها

در صرورت  كامل از كم و كيف معردن )  با علم و آگاهی نرايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می -21

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

معرامالت و سراير مقرررات جراري     آييم نامه اجرايی آن و نيز  قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندوق است.

از جرله ماليات و بيرره  معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكليه  -22

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

فررم   و امضاء كليه صرفحات  و با  شرايط فوقگانه  22و دقيق موارد  با مطالعه كامل ....................................اينجانب  -23

با علم و اطرالع كرافی    و نرونه قرارداد واگذاري، ضرانتنامه بانكی شركت در مزايدهفرم هاي پيوست آن شامل : 

و در مزايرده شرركت نرروده و     را می پذيرمفوق الذكر كليه تعهدات ضرم قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

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

 الزامی است. مدیران به همراه تصویر کارت ملی با سایر مدارك معتبر مدیران ذن سمت امضاء کننده 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/ شرراره ثبرت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صررررررادره / ثبررررررت شررررررده ............................. شهرسررررررتان ...........  برررررره نشررررررانی 

ه گرذاري فعاليرت هراي    مايل است در مزايده صندوق بيرره سررماي  ................................................................. 

برراي مبلرغ   ............... در مقابرل صرندوق   معدنی شركت نرايد لذا ايم بانك از شركت/ آقراي ..................... 

فرت اولريم   به محر  دريا و  تعهد می نرايدريال ..........................(.....).............................. ...................................

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

بالدرنر  در  .. ريرال را  …………………مبلرغ  اداري يا قضايی داشته باشرد   يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق برردازد. 

معتبر بروده و بنرا بره درخواسرت صرندوق      ...................... .................مورخايم تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

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

ديرد را فرراهم نسرازد و بانرك را     رتعهد را ترديد كند و يا شركت /آقراي ................................... موجبرات ت  

وافق با ترديد ننرايد در ايم صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيراجی بره مطالبره مجردد باشرد      م

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

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 

 

 برگ پيشنهاد قيرت
 

 

 هاي معدنی صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت

 
 
   

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

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 نرونه قرارداد واگذاري معدن رانت نامه بانكی شركت در مزايده شامل فرم ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نرايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


