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 احمد سیو یالشه آهک شرايط شركت در مزايده معدن

 55111/51به شماره  احمد سیو یالشه آهکمعدن  مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداريموضوع  -1

 باشد.می کرمانشاهصادره از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 90/91/68مورخ 

باشيد و برنيده مزاييده براسياال بيا تريت قيميت       ريال ميی  610.999.999قيمت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -2

 گردد.پيشنهادي كه از قيمت پايه كمتر نباشد و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می

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

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

ركت در مزايده )طبق فرم پيوسيت   سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكی ش

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

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

ميورخ   شنببه  روز 51سياعت  حيداكرر تيا    5به شرح بنيد  پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خود  -4

 -خيابيان گليدان   –نزديك به بزرگراه ميدرال  -بلوار آفريقا -واقع در تهرانبه دبيرخانه صندوق  96/90/00

 تسليم و رسيد دريافت نمايند.  22پالك 

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

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

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

آئيت ناميه اجراييی    45ماده  نمايد كه از مفادبا حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيمت اقرار می متقاضی -8

نيه بهيره بيرداري از جمليه     اهياي مربيوط بيه نقيل و انتقيال پرو      بخشنامه ها ودستورالعمل قانون معادن و 

وزارت  11/6/34مورخ  1353626/66و بخشنامه شماره  36/11/32مورخ  255635/66شماره دستورالعمل 

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

هان وزارت صبعت، معدن و ت ارت ارخوردار وطه طبق دستورا عملتعهدات و ا زامات قانونی مرا

گواهی صالحیت فبی و ما ی اه میزان الزب اران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیراط اخذ  است و

هنان  تایید هان الزب و م وز تبظیم سبد صلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یا سازمان و همچبین

خواهد نمود  و در زمان تبظیم سبد صلح و انتقال ارائه مراوطه اخذصبعت، معدن و ت ارت استان 

 از جملنه  و در زمان اعالمنی توسنط آنهنا را    موارد ا زامی درخواستی مراجع مذکورهمچبین و 

ضمانتبامه و تضنامین   –قرارداد مسئول فبی  –طرح اهره اردارن  -گواهی صالحیت فبی و ما ی 

ارائنه نمایند و انا    و یا سازمان صبعت، معدن و ت ارت استان مراوطه الزب را اه وزارتخانه مذکور 

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

برداري به متقاضی وجيود نداشيته   امكان انتقال پروانه بهرهفوق كه بدليل عدم رعايت بند تبصره: در صورتی

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

شيرايط  بير  تكمييل شيده     ،يا ضمانت نامه بانكیحاوي 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

حاوي پيشنهاد قيمت كه قيمت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روشت  پاکت ب:

مطليب و ييا   پاكت پيشنهاد قيمت غير از بهياي پيشينهادي    با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و ميواد شيرايط منيدرج در اييت فيرم       يچه شرطی قيد شود به

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

ماره تلفيت پيشينهاد دهنيده و    شي ، نشيانی ، پاكت نامروي  ،بستت درب پاكتپاكت قرار داده شده و پس از 

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

چنانچه پيشنهاد قيمت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي قلم خوردگی باشد مردود شناخته  تبصره:

 خواهد شد. 

شرايط شيركت در   16به ترتيب مقرر در بند  96/90/00مورخ  شنبه روز 51پيشنهادات رسيده در ساعت  -1

آنهيا در   قانونی مزايده در كميسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان

 كميسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبيق مبلغ ضمانتنامه بانكی يا  كميسيون مزايده ابتدا پاكت -3

چنانچيه محتوييات    .و نيز رسيدگی در مورد امضاي بر  شرايط می نماييد  رده نقدي شركت در مزايدهسپ

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نمود و چنانچيه محتوييات پاكيت اليف     

ی در اييت ميورد   ناقص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراض

 مسموع نخواهد بود.

در صورتی كه قيمت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسياوي باشيد و بييت آنيان در      تبصره:

 مهلتی كه كميسيون مزايده تعييت خواهد نمود توافق نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعييت خواهد شد. 

كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشيده انيد هيچگونيه حقيی      دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه -16

 نمايد.براي پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نمی

نفيرات   96/90/00 ميورخ  شببهروز ليه پيشنهادات حداكرر تا پايان كميسيون مزايده پس از بررسی ك-11

 شينبه روز  16تيا   15بييت سياعت   شركت كنندگان در مزايده مكلفند اول و دوم برنده مزايده را مشخص و 

شيركت كننيدگان    سپرده ساير .اطالع حاصل نمايند نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  96/90/00مورخ 

 بعد از تعييت نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 59/90/00مورخ  شببهدونيز از روز 

نسبت به واريز  56/90/00مورخ  سه شنبهروز  14)نفر اول  مكلف است حداكرر تا ساعت  برنده مزايده -12

به حساب صندوق بيميه سيرمايه    سپرده شركت در مزايده مبلغ واريزي درصد 5وجه پيشنهادي )با كسر 

نزد بانك ملت شيعبه بليوار ناهييد كيد      1322222233  به حساب جاري شماره گذاري فعاليتهاي معدنی



 3                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

به نام صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هميت  65256

مدت جهت انعقاد قرارداد )مطابق نمونه قرارداد پيوست  و انجام تشريفات واگيذاري پروانيه بهيره بيرداري     

صيورتی كيه    معدن در محل صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود. بديهی است در

صيندوق او را در حكيم   در ايت بند را در مدت ياد شده انجام ندهد،  مندرج)نفر اول  اقدامات  برنده مزايده

آورد. خواهيد  مستنكف از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعيوت بيه عميل    

بيه صيندوق    13/63/33شينبه  چهارروز  14تيا   1بيت سياعت  همچنيت نفر دوم برنده مزايده مكلف است 

اطالع حاصل نميوده و در   اولنفر  بهمعدن مراجعه و از نتيجه واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه 

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

بيه  نسيبت   23/63/33روز شنبه مورخ  14وم مكلف است حداكرر تا ساعت پروانه معدن به نفر اول، نفر د

بيه حسياب صيندوق بيميه      سپرده شركت در مزاييده  مبلغ واريزي درصد 5واريز وجه پيشنهادي )با كسر 

  به حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجيه ميذكور، در همييت ميدت     سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی

 انجام تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايت صندوق حاضر شود. جهت انعقاد قرارداد و

  گردد.صورت سپرده وي نيز به نفع صندوق ضبط میدر غير ايت

در  عدم مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دوم مزايده در مهلت هاي مندرج:  5تبصره 

 گردد.تلقی میايشان عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انصراف  ، موجب ادعاي احتمالی12و  11بند هاي 

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

 بيه  اعطاء معرفی ناميه صندوق 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 نمود.برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی 

رنيده مزاييده تحوييل و كلييه تعهيدات و      بيه ب  15نعقاد قرارداد فی مابيت وفيق بنيد   اپس از بديهی است معدن 

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايمنی و مالی طبق قوانيت و مقررات مربوط به برنده مزاييده  

 انتقال خواهد يافت. 

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

به نام صندوق  65251نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد كد  1322222233طريق واريز به حساب جاري شماره 

 .بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نمايد

 نحوه واگذاري معدن: -15

و مدارك مربوطه ميی باشيد،   ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويل تنظيم صورتمجلس تح انعقاد قرارداد با پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكرر ظرف مدت يك هفته متعهد بيه حضيور و    و گرددتحويل خريدار میمعدن 

 .انجام ايت تعهد می باشد

ن كليه تعهداتی را كيه صيندوق   واگذاري پروانه بهره برداري معدانعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ  -16

رعايت ميزان حيداقل اسيتخراج منيدرج در پروانيه بهيره       –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقوق دولتی 

انجام عمليات استخراج و بهره بيرداري مطيابق طيرح     -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -حفظ شبكه معدن -برداري
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بيديهی اسيت   گماردن مسئول فنی بر عهده داشت را بر عهده بگيرد.  -فنی و ايمنیرعايت اصول  -بهره برداري معدن

و ساير تعهدات مندرج در پروانيه بهيره بيرداري طبيق مقيررات،      انجام تعهدات نقل و انتقال تحويل معدن منوط به 

 باشد.می توسط برنده مزايده

 احتياج به ذكر د يلی باشد مختار است.يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه  يا ردصندوق در قبول  -15

ييا انتقيال    مانع از انجام معامله قطعی و اداري و قضايیهاي قانونی و يا ممانعت فورال ماژور چنانچه موارد -11

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه وگردد وج پروانه

قيانون   141توانند در مزايده شركت نمايند كه مشمول ممنوعييت مقيرر در اصيل    پيشنهاد دهندگانی می -13

اساسی جمهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله در معيامالت دولتيی و كشيوري مصيوب دي مياه      

بيا اصيالحات و تييييرات     1355قانون معادن مصوب ارديبهشت   33و نيز محدوديت موضوع ماده  1335

   .دننباش بعدي آنها

در صيورت  كامل از كم و كيف معيدن )  با علم و آگاهی نمايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می -26

به منزله قبول تمام شرايط و  شركت نموده و ارسال پيشنهاددر مزايده  و شرايط اعالمی  لزوم بازديد از آن

معامالت و سياير مقيررات جياري    آييت نامه اجرايی آن و نيز  قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 صندوق است.

از جمله ماليات و بيميه  معدن  پروانه بهره برداريهاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هزينهكليه  -21

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. جتماعی )در صورت شمول  تاميت ا

فيرم   و امضاء كليه صيفحات  و با  شرايط فوقگانه  21و دقيق موارد  با مطالعه كامل ....................................اينجانب  -22

با علم و اطيالع كيافی    و نمونه قرارداد واگذاري، ضمانتنامه بانكی شركت در مزايدهفرم هاي پيوست آن شامل : 

و در مزاييده شيركت نميوده و     را می پذيرمفوق الذكر كليه تعهدات ضمت قبول كليه مفاد آن،از كم و كيف آن 

 .ممی نماي پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی آخرین 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 کببده اعالب شرایط
 

 نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 تاريخ :

 آدرال:

 كد پستی:

 شماره تلفت ثابت :

 : امضاء                             شماره تلفت همراه:
 مهر:   
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 بسمه تعالی 

 فرم ضمانتنامه 
 مزايده  در )شركت

 

 ضمانت نامه بانكی شماره

 

فرزند ...................  داراي شماره شناسنامه/ شيماره ثبيت   / شركت ..................................... ر به اينكه آقاينظ

................... صييييييادره / ثبييييييت شييييييده ............................. شهرسييييييتان ...........  بييييييه نشييييييانی 

ه گيذاري فعالييت هياي    مايل است در مزايده صيندوق بيميه سيرماي   ................................................................. 

بيراي مبليغ   ............... در مقابيل صيندوق   معدنی شركت نمايد لذا ايت بانك از شركت/ آقياي ..................... 

به محض دريافيت اولييت   و  تعهد می نمايدريال  .......................... .....).............................. ...................................

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

بالدرني  در  .. رييال را  …………………مبليغ  اداري يا قضايی داشته باشيد   يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق بپردازد.  

معتبر بيوده و بنيا بيه درخواسيت صيندوق      .......مورخ ................................ايت تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدتی كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد ميدت اييت   

دييد را فيراهم نسيازد و بانيك را     متعهد را تمديد كند و يا شركت /آقياي ................................... موجبيات ت  

موافق با تمديد ننمايد در ايت صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيياجی بيه مطالبيه مجيدد باشيد      

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

 
 شعبه :                                          بانك : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                نام متقاضي:                      

 

 

 بر  پيشنهاد قيمت
 

 

 صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی

 
 
   

 احتراما           
اينجانب

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

دارنده كد ملی 

ثبت شده به شماره
  .......................................

صادره از

در ادراه ثبت
 

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

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

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

جهت خريد موضوع مزايده و نمونه قرارداد واگذاري معدن مانت نامه بانكی شركت در مزايده شامل فرم ض

به  مبلغ ،مذكور
عدد

حروف
             نمايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:   

 امضاء:  

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


