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 تراورتن گرگاب  شرايط شركت در مزايده معدن

مرور     11715بره شرراره     ترراورتن گرگراب مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره بررداري معردن  موضوع   -1

 می باشد.    خراسان رضوی صادره از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان    1385/ 02/ 11

ريال می باشد و برنده مزايرده براسراب برايتريي قيررت    26.500.000.000مزايده مبلغ  قيرت پايه جهت شركت در   -2

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

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

بنام صندوق بيرره    65276كد    -  نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد   1922222233مزايده به حساب جاري شراره  

سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضرانت نامه بانكی شركت در مزايده )طبق فرم پيوسرت   

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

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

مور   شنبه یک روز 12ساعت حداكثر تا را  7به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيرت خود  -4

 -خيابان گلردان  –نزديك به بزرگراه مدرب   -بلوار آفريقا  -به دبيرخانه صندوق واقع در تهران  1401/ 09/ 20

 رسيد دريافت نرايند. تسليم و  22پالك 

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

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

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

آئيي نامره اجرايری  47ماده    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  ها ودستورالعرلقانون معادن و  

وزارت   18/6/94مور     1359620/60و بخشنامه شراره   30/11/92مور     257637/60شراره  دستورالعرل  

ید از توان فنری و مرا ی مزب اررای ان راب نمااقرار و تعهد می  صنعت، معدن و تجارت مطلع بوده و

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

گواهی صالحیت فنی و ما ی اه میرزان و  حساب کاراری ای اد    ، دناسامانه کاداستر مع  در  است و

تایید هرای مزب و م روز تنمری    مزب ارای معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیراط اخذ و همچنین

 صنعت، معدن و ت ارت استان مراوطه اخذ هایسند صلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یا سازمان

موارد ا زامی درخواستی مراجع همچنین خواهد نمود و  و در زمان تنمی  سند صلح و انتقال ارائه

طرح اهره ارداری   -گواهی صالحیت فنی و ما ی    از جمله  و در زمان اعالمی توسط آنها را  مذکور

و یا سازمان صرنعت، را اه وزارتخانه مذکور    نامه و تضامین مزبضمانت  –قرارداد مسئول فنی    –

ارائه نماید و اا انتقال پروانه اهرره اررداری، تعهردات و ا زامرات معدن و ت ارت استان مراوطه  

  مراوطه، اه انتقال گیرنده منتقل می شود. 
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متقاضی وجود نداشرته برداري به امكان انتقال پروانه بهرهفوق  كه بدليل عدم رعايت بند  : در صورتیتبصره 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می

 حاوي دو پاكت با عالئم »الف« و »ب« بشرح زير تسليم گردد. ،  دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت   -7

برگ تكريل شرده شررايط    ، ضرانت نامه بانكی   يا حاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر واريز نقدي و  پاکت ا ف:  

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

شنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معردن بورورت صرري  و  ي حاوي پيشنهاد قيرت كه قيرت پ   پاکت ب:

مطلرب    ، هاد قيرت غير از بهاي پيشنهادي پاكت پيشن   روشي با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در 

قرار نگرفته و منحورًا مفاد و مواد شررايط منردرج در  و قبول  وجه مورد توجه    يچ ه   و يا شرطی قيد شود به 

آنهرا بايسرتی هرر    و ذكر پاكت الف و ب در روي   پاكات پس از بستي درب واهد بود. ايي فرم مالك عرل خ 

راره تلفري پيشرنهاد  ، شرنشانی ،  پاكت نام روي    ، بستي درب پاكت قرار داده شده و پس از    در يك پاكت  ، دو 

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

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

 مردود شناخته خواهد شد. 

شرايط شركت   9به ترتيب مقرر در بند    1401/ 09/ 20مور     شنبه  يك  روز  13پيشنهادات رسيده در ساعت   -8

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 يا   مزايده ابتدا پاكتكريسيون   -9

چنانچره محتويرات   .و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط می نرايرد   سپرده نقدي شركت در مزايده

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

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

 مسروع نخواهد بود.

وي باشرد و بريي آنران در در صورتی كه قيرت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسرا  تبصره:

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

دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونه حقری برراي   -10

 نرايد.نریپيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد 

 1401/ 09/ 20 مرور  شنبه یکروز  15ساعت ليه پيشنهادات حداكثر تا كريسيون مزايده پس از بررسی ك  -11

 يكروز  16تا  15بيي ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند نفرات اول و دوم برنده مزايده را مشخص و 

شرركت   سرپرده سراير  .اطالع حاصل نراينرد   نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از    1401/ 09/ 20مور     شنبه

 بعد از تعييي نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 1401/ 09/ 22مور   شنبهسه كنندگان نيز از روز 
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نسبت به واريرز   1401/ 09/ 29مور     شنبهسه  روز    14)نفر اول  مكلف است حداكثر تا ساعت    برنده مزايده  -12

بره حسراب صرندوق بيرره سررمايه   سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريزي  درصد   5وجه پيشنهادي )با كسر  

نرزد بانرك ملرت شرعبه بلروار ناهيرد كرد   1922222233  به حساب جاري شراره  گذاري فعاليتهاي معدنی

واريز وجه مرذكور، در هرريي به نام صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از    65276

مدت جهت انعقاد قرارداد )مطابق نرونه قرارداد پيوست  و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن 

در محل صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شرود. برديهی اسرت در صرورتی كره برنرده 

صندوق او را در حكم مسرتنكف در ايي بند را در مدت ياد شده انجام ندهد،  مندرج)نفر اول  اقدامات   مزايده

هرچنيي نفر دوم آورد. خواهد از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عرل 

ه بره صرندوق مراجعره و از نتيجر  30/09/1401شنبه  چهارروز    14تا    8بيي ساعت  برنده مزايده مكلف است  

اطالع حاصل نروده و در صورت واگذاري پروانه   اولنفر    بهمعدن  واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه  

در صورت عدم واگذاري پروانه معدن بره نفرر اول، زايده، سپرده خود را مسترد نرايد و معدن به نام نفر اول م

به واريز وجه پيشنهادي نسبت    07/10/1401شنبه مور   چهارروز    14نفر دوم مكلف است حداكثر تا ساعت  

به حساب صندوق بيرره سررمايه گرذاري فعاليتهراي  سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريزي  درصد   5)با كسر  

  به حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هريي مردت جهرت انعقراد قررارداد و انجرام معدنی

صرورت سرپرده وي در غير ايي  برداري معدن در محل ايي صندوق حاضر شود.تشريفات واگذاري پروانه بهره  

  گردد.نيز به نفع صندوق ضبط می

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

تلقری ايشران  ه منزله انوراف  عدم اطالع ايشان نخواهد بود و ب  ، موجب ادعاي احترالی12و    11بند هاي  

 گردد.می

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

 به اعطاء معرفی نامهصندوق نسبت به   و پس از آن   گردد با 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 مابيي وفق بند اپس از  بديهی است معدن  

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

بديهی است انتقال رسری و قطعی پروانه بهره برداري، مطابق قوانيي و مقرررات و مزايده انتقال خواهد يافت.  

 آئيي نامه اجرايی قانون معادن خواهد بود. 47دستورالعرل هاي مربوطه از جرله ماده 

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

بره نرام   65276نزد بانك ملت شرعبه بلروار ناهيرد كرد    1922222233طريق واريز به حساب جاري شراره  

 .صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نرايد 
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 نحوه واگذاري معدن: -15

و مردارك مربوطره مری ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويل  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 ايي تعهد می باشد 

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

رعايرت ميرزان حرداقل اسرتخراج    –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقروق دولتری  سابق و صندوق 

انجرام عرليرات اسرتخراج و    -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی   -حفظ شبكه معدن   -مندرج در پروانه بهره برداري 

را    ه ی بر عهرده داشرت گراردن مسئول فن   -رعايت اصول فنی و ايرنی   -بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن 

و ساير تعهدات منردرج در پروانره انجام تعهدات نقل و انتقال  بديهی است تحويل معدن منوط به  بر عهده بگيرد.  

   باشد. می   توسط برنده مزايده بهره برداري طبق مقررات، 

انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده مزايده هيچگونه الزامی براي ايي صندوق جهرت پرداخرت تسرهيالت   -17

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

برابر ضوابط صرندوق هره بردار  اندازي معدن و ارائه عرلكرد مثبت و سپس ارزيابی مجدد معدن و عرلكرد ب

 خواهد بود.

 يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دييلی باشد مختار است.   يا رد صندوق در قبول    -18

يرا انتقرال  مانع از انجام معامله قطعری و اداري و قضايیهاي قانونی و يا مرانعت  فورب ماژور  چنانچه موارد  -19

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه ووجصرفاً گردد  پروانه

هاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال پروانه بهره برداري معدن از جرله تسرويه حقروق كليه هزينه  -20

دولتی معوق و هرچنيي بدهی مالياتی و بيره تاميي اجتراعی معروق و آتری آن )در صرورت شررول  بره 

 اهد بود.عهده برنده مزايده خو

، ماليراتی و بيرره تراميي اجترراعی و جرايم یبده يكه قبل از انتقال به نام صندوق دارا یمعادن  تبصره: 

ذيربط نسبت هاي سازمانو  باشند یم  یحقوق دولت داراي بدهیو هرچنيي  جهاد كشاورزي، منابع طبيعی  

مرذكور برا انتقرال پروانره از  یسازمان استان به واسطه بدهحساب يزم اقدام ننرايند و يا   به صدور مفاصا

ننرايد و يا حتی پس از انتقال رسری پروانره بهرره بررداري، سرازمان موافقت    دهيصندوق به نام برنده مزا

اسرت   ريرمخ  دهيمزا  برنده  يا مكاتبه مراجع ذيربط،استان    زمانسا  ی، با اعالم كتبذيربط اعالم بدهی نرايد 

از مرال و حسراب خرود )بردون  یمعوق بهره بردار قبلر  یحقوق دولتبدهی هاي مذكور و  راسأ با پرداخت  

و انتقال مربوطه را تثبيرت  هممعدن را به نام خود فرا يانتقال پروانه بهره بردار ط يرجوع به صندوق ، شرا

نسبت به استرداد وجروه درصد مبلغ واگذاري باشد،  50چنانچه بدهی ها و ديون مذكور بالغ بر و يا    نرايد 

 .گردد یملغ يصندوق اقدام و قرارداد واگذار ازخود  یپرداخت

فاقد اعتبار بروده و نيراز بره نيز براي معادنی كه پروانه بهره برداري آنها در زمان انتقال به نام برنده مزايده     -21

ه اسرناد و مردارك يزم و ئرو اراترديد داشته باشد، انجام تشريفات مربوط به ترديد پروانه بهرره بررداري  
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باشد و در صورت عدم موافقت سازمان صرت مربوطه و عدم انتقال به عهده برنده مزايده میهاي آن  هزينه

 دريافتی به برنده مزايده مسترد خواهد شد.پروانه بهره برداري، واگذاري ملغی و وجوه 

قرانون   141توانند در مزايده شركت نرايند كه مشررول مرنوعيرت مقررر در اصرل  پيشنهاد دهندگانی می  -22

اساسی جرهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله در معرامالت دولتری و كشروري موروب دي مراه 

برا اصرالحات و تغييررات  1377ن معادن مووب ارديبهشت قانو    33و نيز محدوديت موضوع ماده    1337

   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  -23

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

و ساير صندوق معامالت آئيي نامه يي نامه اجرايی آن و نيز ئآ قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 مقررات جاري صندوق است.

فررم    و   امضاء كليه صرفحات   و با    شرايط فوق گانه    23و دقيق موارد    با مطالعه كامل   اينجانب ....................................   -24

ضرانتنامه بانكی شرركت در  فرم  شامل:    ، و اضافات   گرفتگی بدون هر گونه خط خوردگی و قلم    ، هاي پيوست آن 

كليره تعهردات  ضري قبول كليه مفاد آن، با علم و اطالع كافی از كم و كيف آن    و نرونه قرارداد واگذاري،   مزايده 

 . م می نراي   مزايده شركت نروده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و در    را می پذيرم فوق الذكر  

 
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی آخرین تصویر ارای اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و ارای اشخاص حقوقی ارائه  *

 ا زامی است. نده اعالب شرایطسایر مدارك معتبر مدیران ذی سمت امضاء کن یامدیران اه همراه تصویر کارت ملی 

 

 

 تاريخ :                                                                       نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرب:

 كد پستی:

 شراره تلفي ثابت :

 امضاء :                             شراره تلفي هرراه:
 مهر:   
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 بسره تعالی  

 فرم ضرانتنامه  
 مزايده   در )شركت

 

 ضرانت نامه بانكی شراره

 

شراره شناسنامه/ شررراره ثبررت   فرزند ...................  دارايشركت .....................................    /ر به اينكه آقاينظ

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

مايل است در مزايده صررندوق بيررره سرررمايه گررذاري فعاليررت هرراي .................................................................  

بررراي مبلررغ ............... در مقابررل صررندوق  ايد لذا ايي بانك از شركت/ آقرراي .....................معدنی شركت نر

به محررد دريافررت اولرريي و    تعهد می نرايدريال  .......................... .....)..............................  ...................................

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

بالدرنررد در .. ريررال را  …………………مبلررغ  اداري يا قضايی داشته باشررد    يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق بپردازد.  

معتبر برروده و بنررا برره درخواسررت صررندوق ...................مور  ....................ايي تعهد تا آخر ساعت اداري روز  

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

ديررد را فررراهم نسررازد و بانررك را رتعهد را ترديد كند و يا شركت /آقرراي ................................... موجبررات ت

در ايي صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيرراجی برره مطالبرره مجرردد باشررد موافق با ترديد ننرايد  

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

 
 شعبه :                                           بانك : 
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 برگ پيشنهاد قيرت 
 

 

 صندوق بيره سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی

 
 
   

  احتراما           
اينجانب 

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

دارنده  كد  ملی 

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

صادره  از

در ادراه ثبت 
 

فروش  ضري اطالع و پذيرش كامل تعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده  ..................................  

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

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

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: 
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 بسمه تعالي

 واگذاری حق انتفاع پروانه بهره برداریقرارداد 

 

بهره برداري بههه حق انتفاع پروانه    قانون مدني) اصل آزادي قراردادها( پيرامون واگذاري  10قراداد حاضر در اجراي ماده  

 23د شماره ........................ مورخ................ معدن.............................و کليه تجهيههتاو و ملاتههاو مربوهههه بههه شههر  ب هه 

.................. شرایط متایده که انتتال گيرنده موظف بوده از کههو و کيههف آن اهههلع حاصههل نمایههدا واقهه. در ا ههتان ......

 شهر تان...................... ا وفق شرایط زیر م عتد ميگردد.

 مشخصات طرفين قرارداد: -1ماده

با  29/8/1380مورخ  180714ثبت شده ذیل شماره  (ا هامي خاص): ص دوق بيمه  رمایه گذاري فعاليتهاي معدني  1-1

مههدیر مامههل و نایهه  هيههاو ریي.ههه و......................................................   ..………………………  امضاء آقایههان

 "انتتههال ده ههده"کههه در ایهها قههرارداد اخت ههارا     22به نشاني تهران بلوار آفریتاا خيابان گلدانا پلك    مضو هيأو مدیره

 ناميده مي شود.

  ..………………صههادره از     ………… امه به شههماره ش ا هه  ..………………فرزند    ………………………………: 1-2

 –..………شهر ههتان  – ……………ا ههتان بههه نشههاني   ..………………………کههد ملههي  ……………………متولههد 

تلفکههههههههه :    ..…………………………کدپ.هههههههههتي : – .……………………………………………………………

 ناميده مي شود.       "انتتال گيرنده"که در ایا قرارداد اخت ارا    ……………………همراه : تلفا  –  ..……………………

 : موضوع قرارداد   -2ماده 

معههدن .........................   مههورخانتتههال کليههه حتههوق و امتيههازاو پروانههه بهههره بههرداري بههه شههماره ............................  

شرایط متایده که انتتال گيرنده موظف بههوده از کههو و   23تاو مربوهه به شر  ب د  ....................  و کليه تجهيتاو و ملا 

 وفق شرایط زیر م عتد ميگردد.  واق. در ا تان .............. شهر تان.........................ا کيف آن اهلع حاصل نمایدا
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  :شرايط پرداخت آنو مبلغ معامله  -3ماده

در وجههه انتتههال ده ههده ریال که به شر  زیههر    ا ت از .............................. ).............................(مبلغ مورد معامله مبارو  

 .گردد و پرداخت مي کار ازي

ماههل  ( م.ههتتر در  POSاز هریههق د ههتگاه کههارو خههوان) از هرف انتتال گيرنده ) مبلغ ...................... ).......................( ریال   -

نتد بانك ملت شعبه بلههوار    1922222233به ح.اب جاري شماره  و یا  پرداخت  انتتال ده ده  ( به ح.اب    امور مالي ص دوق 

 گردیده ا ت. به نام ص دوق بيمه  رمایه گذاري فعاليت هاي معدني واریت  65276کد   -ناهيد 

انتتههال ر ههمي و قههانوني  ن.بت به هماه گي انتتال گيرندهابا ثما معامله وصول  پ  از انتتال ده ده متعهد ا ت  :  1تبصره  

 .اقدام نماید معدن مذکور پروانه بهره برداري

تو ط انتتههال ده ههده و هم  ههيا بلمههان. بههودن  وصول مبلغ معاملهانتتال ر مي و قطعي موضوع قرار داد پ  از  :2تبصره

 انتتال از  وي مراج. قانوني مربوهه ميباشد. 

بههر مهههده انتتههال گيرنههده   ا کل هتی ههه مههذکورانجام موضوع قرارداد  جهتهتی ه اي  ورو وجود هرگونه  در ص  :3تبصره  

 ميباشد.

 :  ط قرارداد اي شر -4ماده

انتتال گيرنده با امضاي ایا قرارداد اقرار و اذمان دارد که از معدن و کليه تجهيتاو و متعلتاو آن بازدید نموده و   -4-1

 داشته و و هيچ گونه ادمایي ن.بت به تغييراو و ک.ري احتمالي نخواهد داشت.از کو و کيف آن اهلع 

تعهداو و متوني که انتتال گيرنده به شر  شرایط شرکت در متایده معدن موضوع قرارداد پذیرفته و امضا نمههوده -4-2

 ا ت جتء الی فك ایا قرارداد تلتي شده و انتتال گيرنده موظف به ایفاي آنها ميباشد.

پ  از ت ظيو صورتمجل  تاویل و تاول که شامل تاریخ تاویل معدنا امکاناوا تجهيتاو و مدارك مربوهههه   -4-3

ميباشد ا با حضور انتتال ده ده و انتتال گيرنده ا تاویل انتتههال گيرنههده گردیههده  و کليههه م.ههنوليت هههاي ناشههيه امههو از 

یافته و انتتال ده ده هي گونه م.نوليت قههانونيا حتههوقي و مههالي از   قانونيا ف يا ایم يا مالي و ... به انتتال گيرنده انتتال

 تاریخ انتتال پروانه بهره برداري نخواهد داشت.
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برابر شرایط شرکت در متایده انجام و یا م وط به ارایه ا  اد مثبتههه از جملههه معرفههي م.ههنول ف ههي و  تاویل معدن تبصره:

تتال گيرنده  به  ازمان ص عتا معدن و تجارو ا تان ....................... مي ارایه تضميا پرداخت حتوق دولتي از ناحيه ان

 باشد.

قههانون    25و    14م ههاب. هبيعههي  مههرتبط  بهها مههواد    % 3انتتال گيرنده متعهد ميگردد از تاریخ تاویل معدن حتههوق دولتههي و     -4-4

 پرداخت نماید. ه مراج. ذیربط را ب معادن و  ایر تعهداو مالي از جمله تعهداو حاصل از فعاليت معدن  

رمایههت ميههتان   -انتتال گيرنده متعهد ا ت از تاریخ تاویل معدن کليه تعهداو مربوط به پرداخت حتوق دولتي   -4-5

جلوگيري  از تضيي.   ذخایر معدنيا انجام مملياو  -حفظ شبکه معدن   -حداقل ا تخراج م درج در پروانه بهره برداري

گماردن  م.ههنول  -رمایت اصول ف ي ا ایم ي و زی.ت مايطي  -ي مطابق هر  بهره برداري معدنا تخراج و بهره بردار

 بهره برداري را هبق مترراو مربوهه انجام دهد .  ف ي و...  را ایفاء نموده و نيت  ایر تعهداو م درج در پروانه

انتتال ده ده املم مي نماید که در داخل مادوده پروانههه بهههره بههرداري معههدن مههذکور هي گونههه واگههذاري بههه   –4-6

 اشخاص ثالث جتا یا کل انجام نگرفته ا ت. 

انتتال گيرنده اقرار و امتراف مي ماید از کو و کيف مورد معامله کامل مطل. بوده و هيچ نکته مبهمههي از ایهها نظههر   -4-7

 ده ا ت.باقي نمان

و انتتههال گيرنههده بهها ملههو و    مههد از هههرفيا بعمههل آ   ا تاط کافه خياراو خ وصا  خيار غبا به هر درجه و متدار که باشد   -4-8

 اهلع و وقوف کامل از مورد معامله مبادرو به امضاء ایا قرار داد نمود. 

ن. از انجام معامله قطعي یا انتتال پروانههه گههرددا  چ ان ه موارد فورس ماژور و یا دالیل قانونيا دولتيا قضایي و نظارتي ما -4-9

و یا پ  از انعتاد قرارداد حاضر یا انتتال پروانه به نام انتتال گيرنده ا مشخص گردد تمام یا ق.ههمتي از موضههوع قههرارداد متعلههق  

( صههرفا  مههاده معههدن د)با ا حق دیگري بوده و یا پروانه و تجهيتاو مذکور م.تاق للغير درآید و یا نتي ه و ک.ري حاصههل شههو 

ایا قرارداد به انتتال گيرنده م.ترد خواهد شد و انتتال گيرنده هرگونه ادمایي در خ ههوص    3وجوه دریافتي مشروحه در ماده  

 مطالبه هرگونه مابه ازایي مازاد بر مبلغ ایا قرارداد را تات هر م واني از خود  ل  و  اقط مي نماید. 
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ير و تعبير مفاد ایا قرارداد بدوا  هرفيا از هریق  ازش  عي در حل اختلف مي اختلف در تف.در صورو بروز  -4-10

 نمای د. در غير ای  ورو مرج. ذی ل  قضایي صالح به ر يدگي مي باشد. 

ا امضههاء و ن.خه متادالمتا بههيا هههرفيا ت ظههيو 3پ ج ماده و در ایا قرارداد در تهران در نشاني ص دوق بيمه در  -  5ماده  

 ن.خه از امتبار یک.ان برخوردار ا ت.  3مبادله گردید که هر 

 

 انتقال گیرنده      انتقال دهنده    

 ...............................................................                    صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیتهای معدني 

 

 

 


