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 تورزن اردستان تیگرانشرايط شركت در مزايده معدن

هته شتراره    ت ورزن اردس تان   تی  گران معتدن  مزايده عبارت استت ا  ااذترارپ وراا ته ه تره هتردارپ     موضوع  -1

 هاشد.می اصفهان معدن ا تجارت استان صنعت،صادره ا  سوپ سا مان  61/66/61مورخ  11766/61/614/606

هاشتد ا هر تده مزايتده هراستاال هتا تريت قيرتت       ريال متی  79000000000قيرت وايه ج ت شركت در مزايده مبلغ  -2

 ذردد.ويشن ادپ كه ا  قيرت وايه كرتر  باشد ا رعايت كامل شرايط مزايده ا تخاب می

هاهت سپرده شتركت در  را  2مندرج در هند درصد قيرت وايه كارشناسی  5دااطلبان شركت در مزايده هايستی  -3

 تا  صتندا    ه هت  65256كتد   - زد ها ك ملت شعبه هلوار  اهيد  1322222233مزايده هه حساب جارپ شراره 

هيره سرمايه ذرارپ فعاليت هاپ معد ی ااريز ا يا معادل آن ضرا ت  امه ها كی شتركت در مزايتده بطبتر فتر      

 كه حداقل داراپ سه ماه اعتبار هاشد هه صندا  تسليم  رايند. ويوست(

 اجه  قد هه عنوان سپرده وريرفته  خواهد شد. ا چكتبصره : 

شتنبه متورخ    را 12حتداكرر تتا ستاعت     5ويشن اد دهندذان هايستی ويشن اد قيرت خود هته شترب هنتد     -4

 -خياهتان ذلتدان   – زديك هه هزرذراه متدرال  -هلوار آفريقا -هه دهيرخا ه صندا  ااقع در ت ران 08/03/33

 تسليم ا رسيد دريافت  رايند.  22والك 

ا ويشن اداتی كه هتا   3هه ويشن ادات مب م ا مشراط ا فاقد سپرده يا سپرده كرتر ا  ميزان مندرج در هند  -5

شد ا هرذو ته   شرايط مزايده اختالف داشته هاشد يا ديرتر ا  موعد مقرر هرسد مطلقاً ترتيب اثر داده  خواهد

 ويشن اد اصالحی يا درخواست تخفيف  سبت هه هر ده مزايده كان لم يكت خواهد هود. 

آئيت  امته اجرايتی    45 رايد كه ا  مفاد ماده ها حضور در مزايده ا ارسال ويشن اد قيرت اقرار می متقاضی -1

ه ه تره هتردارپ ا  جرلته    ها ا هخشنامه هتاپ مرهتوط هته  قتل ا ا تقتال وراا ت      قا ون معادن ا  دستورالعرل

ا ارت  18/6/34مورخ  1353620/60ا هخشنامه شراره  30/11/32مورخ  255635/60دستورالعرل شراره 

نمايد از توان فن ی و م ا ی مزب ا ران ان  اب     اقرار و تعهد میصنعت، معدن ا تجارت مطلع هوده ا 

عت، مع دن و ت  ارت   تعهدات و ا زامات قانونی مراوطه طبق دس تور ا عم ه ي ان وزارت ص ن    

ارخوردار است و گوايی صالحیت فنی و ما ی اه میزان مزب اران معدن مورد تقاضا را از مرج    

ذيراط اخذ و يمچنین تايید يان مزب و م وز تنظیم سند صلح انتقال را از وزارتخانه مذكور ي ا  

ص لح و انتق ال   سازمان يان صنعت، معدن و ت ارت استان مراوطه اخذ و در زمان تنظیم س ند  

ارائه خوايد نمود و يمچنین موارد ا زامی درخواستی مراج  مذكور و در زمان اعالمی توسط آنها 

ض مانتنامه   –قرارداد مسئول فنی  –طرح اهره اردارن  -را از جمله گوايی صالحیت فنی و ما ی 

ن مراوط ه ارائ ه   و تضامین مزب را اه وزارتخانه مذكور و يا سازمان صنعت، معدن و ت ارت استا

 نمايد و اا انتقال پروانه اهره اردارن، تعهدات و ا زامات مراوطه، اه انتقال گیرنده منتقه می شود. 

هردارپ هه متقاضتی اجتود  داشتته    تبصره: در صورتيكه هدليل عد  رعايت هند فو  امكان ا تقال وراا ه ه ره

 شود.را  امه ا  متقاضی دريافت میهاشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده ا هزينه آذ ی 
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 هشرب  ير تسليم ذردد.« ب»ا « الف»هر ويشن اد هايستی در يك واكت درهسته كه حااپ دا واكت ها عالئم  -5

حااپ اصل يا اعالميه ها كی مبنی هر ااريز  قدپ ا يا ضرا ت  امه ها كی، هتر  تكريتل شتده شترايط     پاكت ا ف: 

 شركت در مزايده كه ذيل آ  ا هه امضاء شركت كننده در مزايده رسيده است.  

حااپ ويشن اد قيرت كه قيرت وشن ادپ هراپ ا تقال وراا ه ه ره هردارپ معدن هصورت صريح ا راشت  پاكت ب:

عدد ا حراف قيد ذرديده است ا چنا چه در واكت ويشن اد قيرت غير ا  ه تاپ ويشتن ادپ مطلتب ا يتا      ها

شرطی قيد شود هه هيچ اجه مورد توجه قرار  گرفته ا منحصراً مفاد ا متواد شترايط منتدرج در ايتت فتر       

ی هر دا، در يك مالك عرل خواهد هود. وس ا  هستت درب واكات ا ذكر واكت الف ا ب در راپ آ  ا هايست

واكت قرار داده شده ا وس ا  هستت درب واكت، راپ واكت  ا ،  شتا ی، شتراره تلفتت ويشتن اد دهنتده ا      

  قيد ذردد.«  ……………هردارپ معدن  مرهوط هه مزايده ااذرارپ وراا ه ه ره»عبارت 

اشد مرداد شناخته چنا چه ويشن اد قيرت ها عدد ا حراف  گاشته  شده ا يا داراپ قلم خوردذی ه تبصره:

 خواهد شد. 

شرايط شتركت در   10هه ترتيب مقرر در هند  06/09/99را  شنبه مورخ  64ويشن ادات رسيده در ساعت  -8

مزايده در كريسيون مزايده ها  ا قرائت خواهد شد ا حضور ويشن اد دهندذان يا  رايندذان قا و ی آ  تا در  

 كريسيون آ اد است. 

واكت الف ويشن اد دهندذان را ها   روده ا اقدا  هه تطبير مبلغ ضرا تنامه ها كی يا كريسيون مزايده اهتدا  -3

سپرده  قدپ شركت در مزايده ا  يز رسيدذی در مورد امضاپ هر  شرايط می  رايتد. چنا چته محتويتات    

 واكت الف كامل ا هدان  قص هاشد اقدا  هه افتتاب واكت ب خواهد  رود ا چنا چته محتويتات واكتت التف    

 اقص ا يا مشراط هاشد واكت ب ها   شده ا اهطال ا هايگا ی خواهد شد ا هيچگو ه اعتراضی در ايتت متورد   

 مسروع  خواهد هود.

در صورتی كه قيرت ويشن ادپ دا يا چند  فر ا  شركت كنندذان مستااپ هاشتد ا هتيت آ تان در      تبصره:

  ده مزايده ها قيد قرعه تعييت خواهد شد. م لتی كه كريسيون مزايده تعييت خواهد  رود توافر  شود هر

دعوت كتبی ا  ويشن اد دهندذان مادا  كه كتباً هعنوان هر ده مزايده اعال   شتده ا تد هيچگو ته حقتی      -10

 هراپ ويشن اد دهنده ا تكليفی هراپ صندا  ايجاد  ری  رايد.

 فترات   06/09/99متورخ   شنبه كريسيون مزايده وس ا  هررسی كليه ويشن ادات حداكرر تا وايتان را  -11

 را  شتنبه  16تتا   15اال ا دا  هر ده مزايده را مشخص ا شركت كنندذان در مزايده مكلفند هتيت ستاعت   

هه صندا  مراجعه ا ا   تيجه مزايده اطالع حاصل  رايند. سپرده ساير شتركت كننتدذان    06/09/99مورخ 

 اال ا دا  مسترد می ذردد. هعد ا  تعييت  فرات 60/09/99مورخ  شنبهدو يز ا  را  

 سبت هه ااريز  18/03/33را  سه شنبه مورخ  14ب فر اال( مكلف است حداكرر تا ساعت  هر ده مزايده -12

درصد مبلغ ااريزپ سپرده شركت در مزايده هه حساب صندا  هيرته سترمايه    5اجه ويشن ادپ بها كسر 

 زد ها ك ملت شتعبه هلتوار  اهيتد كتد      1322222233ذرارپ فعاليت اپ معد ی( هه حساب جارپ شراره 
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ا  ااريز اجه مركور، در هريت هه  ا  صندا  هيره سرمايه ذرارپ فعاليت هاپ معد ی اقدا  ا وس  65256

مدت ج ت ا عقاد قرارداد بمطاهر  رو ه قرارداد ويوست( ا ا جا  تشريفات ااذترارپ وراا ته ه تره هتردارپ     

معدن در محل صندا  هيره سرمايه ذرارپ فعاليت هاپ معد ی حاضر شود. هدي ی است در صتورتی كته   

در مدت ياد شده ا جا   دهد، صتندا  اا را در حكتم    هر ده مزايدهب فر اال( اقدامات مندرج در ايت هند را

مستنكف ا  ا جا  معامله تلقی ا سپرده اا را هنفع خود ضبط ا ا   فر دا  دعتوت هته عرتل خواهتد آارد.     

هته صتندا     13/03/33شتنبه  چ اررا   14تتا   8هرچنيت  فر دا  هر ده مزايده مكلف است هيت ستاعت  

عقاد قرارداد ا ااذرارپ وراا ه معدن هه  فر اال اطالع حاصل  رتوده ا در  مراجعه ا ا   تيجه ااريز اجه ا ا 

صورت ااذرارپ وراا ه معدن هه  ا   فر اال مزايده، سپرده خود را مسترد  رايد ا در صورت عد  ااذرارپ 

 ستبت هته    23/03/33را  شنبه مورخ  14وراا ه معدن هه  فر اال،  فر دا  مكلف است حداكرر تا ساعت 

درصد مبلغ ااريزپ سپرده شركت در مزايتده هته حستاب صتندا  هيرته       5يز اجه ويشن ادپ بها كسر اار

سرمايه ذرارپ فعاليت اپ معد ی( هه حساب ياد شده اقدا  ا وس ا  ااريز اجته متركور، در هرتيت متدت     

حاضتر  ج ت ا عقاد قرارداد ا ا جا  تشريفات ااذرارپ وراا ه ه ره هتردارپ معتدن در محتل ايتت صتندا       

 شود.در غير اينصورت سپرده اپ  يز هه  فع صندا  ضبط ميگردد. 

عد  مراجعه شركت كنندذان در مزايده ا هر دذان  فرات اال ا دا  مزايده در م لت هاپ مندرج در :  6تبصره 

 ميگردد.، موجب ادعاپ احترالی عد  اطالع ايشان  خواهد هود ا هه منزله ا صراف ايشان تلقی 12ا  11هند هاپ 

كليه حقو  ا تع دات  اشی ا  وراا ه ه ره هردارپ معدن وس ا  ورداخت ترامی مبلغ ويشن ادپ ا  سوپ هر ده مزايده -13

صندا   سبت هه اعطاء معرفی  امته هته   در م لت مقرر ا ها ا عقاد قرارداد هه هر ده مزايده منتقل می ذردد ا وس ا  آن 

  و ی ا تقال وراا ه ه ره هردارپ ا  طرير مراجع ذيرهط اقدا  خواهد  رود.هر ده مزايده ج ت ا جا  تشريفات قا

هته هر تده مزايتده تحويتل ا كليته تع تدات ا        15هدي ی است معدن وس ا  ا عقاد قرارداد فی ماهيت افتر هنتد   

يتده  مسئوليت هاپ معدن اعم ا  مسئوليت هاپ فنی ا ايرنی ا مالی طبر قوا يت ا مقررات مرهوط هه هر ده مزا

 ا تقال خواهد يافت. 

خريدار قبل ا  تاريخ تنظيم ا امضاپ قرارداد هايد كل مبلغ قرارداد را در م لت مقرر در ايت اعال  شرايط ا   -14

هه  ا  صندا   65251 زد ها ك ملت شعبه هلوار  اهيد كد  1322222233طرير ااريز هه حساب جارپ شراره 

 ورداخت ا فيش ااريزپ را تحويل  رايد.هيره سرمايه ذرارپ فعاليت اپ معد ی 

  حوه ااذرارپ معدن: -15

وس ا  ا عقاد قرارداد ها تنظيم صورترجلس تحويل ا تحول كه شامل تاريخ تحويل ا مدارك مرهوطه متی هاشتد،   

معدن تحويل خريدار می ذردد ا خريدار وس ا  ا عقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يك هفته متع د هته حضتور ا   

 ايت تع د می هاشد. ا جا 

هر ده مزايده متع د است ا  تاريخ  ا عقاد قرارداد ااذرارپ وراا ه ه ره هردارپ معدن كليه تع داتی را كه صندا  هه -16

رعايتت ميتزان حتداقل استتخراج منتدرج در وراا ته ه تره         –عنوان ه ره هردار معدن در  مينه ورداخت حقو  دالتی 

ا جا  عرليات استخراج ا ه ره هتردارپ مطتاهر طترب     -رپ ا  تضييع ذخاير معد یجلوذي -حفظ شبكه معدن -هردارپ
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ذراردن مسئول فنی هر ع ده داشت را هر ع ده هگيرد. هتدي ی استت    -رعايت اصول فنی ا ايرنی -ه ره هردارپ معدن

طبتر مقتررات،    ا ساير تع دات مندرج در وراا ته ه تره هتردارپ   تحويل معدن منوط هه ا جا  تع دات  قل ا ا تقال 

 توسط هر ده مزايده می هاشد.

 صندا  در قبول يا رد يك يا كليه ويشن ادات هدان آ كه احتياج هه ذكر د يلی هاشد مختار است. -15

هاپ قا و ی ا قضايی ا ادارپ ما ع ا  ا جا  معامله قطعی يتا ا تقتال   چنا چه موارد فورال ماژار ا يا مرا عت -18

 دريافتی هه هر ده مزايده مسترد خواهد شد.وراا ه ذردد اجوه 

قتا ون   141ويشن اد دهندذا ی می توا ند در مزايده شركت  رايند كه مشرول مرنوعيت مقترر در اصتل    -13

اساسی جر ورپ اسالمی ايران ا  يز قا ون منع مداخله در معتامالت دالتتی ا كشتورپ مصتوب دپ متاه      

هتا اصتالحات ا تيييترات     1355ن معادن مصوب ارديب شت قا و  33ا  يز محداديت موضوع ماده  1335

 هعدپ آ  ا  باشند.  

 رايد كه ها علم ا آذاهی كامل ا  كم ا كيف معتدن بدر صتورت   شركت كننده ها حضور در مزايده اقرار می-20

ايط ا لزا  ها ديد ا  آن( ا شرايط اعالمی در مزايده شركت  روده ا ارسال ويشن اد هه منزله قبول ترا  شر

اختيارات ا تكاليف مندرج در قا ون معادن اآييت  امه اجرايی آن ا  يز معتامالت ا ستاير مقتررات جتارپ     

 صندا  است.

هاپ آذ ی را  امه ا تحويل ا تحول ا ا تقال وراا ه ه ره هردارپ معدن ا  جرله ماليات ا هيرته  كليه هزينه -21

 مزايده خواهد هود.تاميت ا جتراعی بدر صورت شرول( هه ع ده هر ده 

ذا ه شرايط فو  ا ها  امضاء كليه صتفحات ا فتر     21اينجا ب .................................... ها مطالعه كامل ا دقير موارد  -22

هاپ ويوست آن شامل : فر  ضرا تنامه ها كی شركت در مزايده ا  رو ه قرارداد ااذرارپ، ها علم ا اطتالع كتافی   

كليه تع دات فو  الركر را می ورير  ا در مزايتده شتركت  رتوده ا    ضرت قبول كليه مفاد آن، ا  كم ا كيف آن

 وس ا  هر ده شدن حر هرذو ه اعتراضی را ا  خود سلب می  رايم.
سمت *اران اشخاص حقیقی تصوير كارت ملی يا ساير مدارك معتبر و اران اشخاص حقوقی ارائه تصوير آخرين روزنامه رسمی معتبر تعیین 

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

  ا  ا  ا  خا وادذی شركت كننده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرال:

 كد وستی:

 شراره تلفت ثاهت :

 امضاء : شراره تلفت هرراه:                                      
 م ر:   
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 هسره تعالی 

 فر  ضرا تنامه 
 بشركت در مزايده(

 

 ضرا ت  امه ها كی شراره

 

 ظر هه اينكه آقاپ/ شركت ..................................... فر  د ...................  داراپ شراره شناسنامه/ شتراره ثبتت   

.. ش رستتتتتتتان ...........  هتتتتتته  شتتتتتتا ی ................... صتتتتتتادره / ثبتتتتتتت شتتتتتتده ...........................

................................................................. مايل است در مزايده صتندا  هيرته سترمايه ذترارپ فعاليتت هتاپ       

لتغ  معد ی شركت  رايد لرا ايت ها ك ا  شركت/ آقتاپ .................................... در مقاهتل صتندا  هتراپ مب    

ض دريافتت االتيت   ................................... ب.............................................................(ريال تع د می  رايد ا هه محت 

تقاضاپ كتبی صندا  هدان اينكه احتياجی هه اثبات استنكاف يا اقامه هيچگو ه دليل يا صدار اظ ار امه 

.. ريتال را هالدر تد در   …………………پ ادارپ يا قضايی داشته هاشتد مبلتغ   يا اقداماتی ا  مجار

 اجه صندا  هپردا د.  

ايت تع د تا آخر ساعت ادارپ را  .................مورخ ......................معتبر هتوده ا هنتا هته درخواستت صتندا       

 توا د يا  خواهد متدت ايتت   هراپ مدتی كه درخواست شود قاهل ترديد خواهد هود ا در صورتی كه ها ك 

تع د را ترديد كند ا يا شركت /آقتاپ ................................... موجبتات ترديتد را فتراهم  ستا د ا ها تك را       

موافر ها ترديد  نرايد در ايت صورت ها ك متع د است هدان اينكه احتيتاجی هته مطالبته مجتدد هاشتد      

 دا  ورداخت كند. مرقو  فو  را در اجه يا حواله كرد صن

 
 شعبه :                                          ها ك : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 هر  ويشن اد قيرت
 

 

 صندا  هيره سرمايه ذرارپ فعاليت هاپ معد ی

 
 
   

احتراما            
اينجا ب

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

دار ده كد ملی 

ثبت شده هه شراره
  .......................................

صادره ا 

در ادراه ثبت
 

ضرت اطالع ا وريرش كامل تع دات مندرج در شرايط شركت در مزايده فراش .................................. 

. موضوع آذ ی مزايده  مورخ حر ا تفاع ا ااذرارپ وراا ه ه ره هردارپ معدن ..................................

............................، ا ها امضاء كليه صفحات شرايط شركت در مزايده معدن ا امضاء فر  هاپ ويوست آن، 

شامل فر  ضرا ت  امه ها كی شركت در مزايده ا  رو ه قرارداد ااذرارپ معدن ج ت خريد موضوع مزايده 

مركور، مبلغ هه 
عدد

حراف
  رايم.             ......................................... ريال ويشن اد می........... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 م ر: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


