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 شرايط شركت در مزايده معدن  

 سنگ الشه چم مرداسي

مورخ   11121/60به شماره  سنگ الشه چم مرداسیمزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  -1

برداري از تاريخ  كه مدت اعتبار پروانه بهره خوزستان استانصنعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان  11/60/1811

 .سال است ( شش) 0صدور 

ريال می باشد و برنده مزايده براساس باالترين   (ميليون  سيصد)  86606660666قيمت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -1

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

بابت سپرده شركت در مزايده به حسااب  ريال (ميليون سيزده) 1806660666مبلغ داوطلبان شركت در مزايده بايستی  -8

بنام صندوق بيمه سارمايه گاذاري اعاتيات     02150كد  -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد 1311111188جاري شماره 

كه حاداقل داراي ساه مااه    ( طبق ارم پيوست)و يا معادل آن ضمانت نامه بانكی شركت در مزايده  هاي معدنی واريز

 .اعتبار باشد به صندوق تسليم نمايند

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

  1/1/1831ماورخ  شنبه سه روز 18ساعت حداكثر تا  0به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خود  -1

تسليم  11پالك  -خيابان گلدان –نزديك به بزرگراه مدرس -بلوار آاريقا -به دبيرخانه صندوق واقع در تهران

 . و رسيد درياات نمايند

و پيشنهاداتی كه باا شارايط    8به پيشنهادات مبهم و مشروط و ااقد سپرده يا سپرده كمتر از ميزان مندرج در بند  -2

الف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهاد شاد و هرگوناه پيشانهاد     مزايده اخت

 . اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان تم يكن خواهد بود

 .بشرح زير تسليم گردد« ب»و « اتف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت  -0

بار   ياا ضامانت ناماه باانكی هم ناين      حاوي كپی و اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر وارياز نقادي و   : پاكت الف

 . تكميل شده شرايط شركت در مزايده كه به امضاء رسيده است

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

پاكت پيشانهاد قيمات ريار از بهااي پيشانهادي مطلاب و ياا         حروف قيد گرديده است و چنان ه دربا عدد و 

وجه مورد توجه قرار نگراته و منحصراً مفاد و مواد شرايط مندرج در اين ارم ماالك   يچه شرطی قيد شود به

در ياك   ،آنهاا بايساتی هار دو    و ذكر پاكت اتاف و ب در روي  پاكاتپس از بستن درب . واهد بودعمل خ

ماره تلفان پيشانهاد دهناده و    ، شا نشاانی ، پاكات ناام  روي  ،بستن درب پاكات پاكت قرار داده شده و پس از 

  .قيد گردد« سنگ الشه چم مرداسی معدن برداري  مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 
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چنان ه پيشنهاد قيمت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي قلام خاوردگی باشاد ماردود شاناخته        :تبصره

 . خواهد شد

شارايط شاركت در    16باه ترتياب مقارر در بناد      1/1/1831مورخ شنبه سه روز 12پيشنهادات رسيده در ساعت  -5

آنهاا در   قاانونی  ياا نماينادگان  مزايده در كميسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشانهاد دهنادگان   

 . كميسيون آزاد است

اتف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبيق مبلغ ضمانتنامه بانكی يا ساپرده   كميسيون مزايده ابتدا پاكت -1

نقدي شركت در مزايده و نيز رسيدگی در مورد امضاي بر  شرايط می نمايد و چنان ه محتويات پاكت اتف 

نقص باشد اقدام به ااتتاح پاكت ب خواهاد نماود و چنان اه محتوياات پاكات اتاف نااقص و ياا          كامل و بدون

مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگاانی خواهاد شاد و هي گوناه اعتراضای در ايان ماورد مساموع         

 .نخواهد بود

در صورتی كه قيمت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مساوي باشد و بين آناان در مهلتای     :تبصره

محال  نزدياك  كه كميسيون مزايده تعيين خواهد نمود توااق نشود حق تقدم با پيشنهاد دهنده اي اسات كاه در   

مزاياده باا قياد قرعاه      محدوده معدن سكونت دارد و در صورتی كه سايرين نيز واجد اين شرايط باشاند، برناده  

 . تعيين خواهد شد

دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتبًا بعنوان برنده مزاياده اعاالم نشاده اناد هي گوناه حقای باراي         -3

 .پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نمی نمايد

نفرات اول  1/1/1831 مورخشنبه چهارروز ليه پيشنهادات حداكثر تا پايان كميسيون مزايده پس از بررسی ك-16

ماورخ  شانبه  چهارشاركت كننادگان در مزاياده مكلفناد در وقات اداري روز      و دوم برنده مزايده را مشاخص و  

سپرده ساير   شركت كننادگان نياز از روز    .اطالع حاصل نمايند نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  2/1/1831

 .رات اول و دوم مسترد می گرددبعد از تعيين نف 2/1/1831مورخ شنبه چهار

به اساتثناي  )روز  5از تاريخ ابالغ كتبی صندوق حداكثر ظرف مدت ( نفر اول)در صورتی كه برنده مزايده  -11

براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجام تشريفات واگذاري پروانه حاضر نشود صندوق مای تواناد   ( ايام تعطيل

. معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل آورداو را در حكم مستنكف از انجام 

شاريفات واگاذاري   براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجاام ت  عدم مراجعه نفر دوم در ظرف مدت تعيين شده

مای گاردد و حساب صاالحديد صاندوق نسابت باه         ، سپرده او نيز باه نفاع صاندوق ضابط    پروانه حاضر نشود

 . پروانه بهره برداري معدن مذكور اقدام خواهد شد واگذاري
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و دريااات وجاوه تعياين شاده در     ( نفار اول )سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادته قرارداد باا برناده مزاياده      :تبصره

 .قابل پرداخت استقرارداد 

 :اي زير به برنده مزايده منتقل می گردد كليه حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن با انعقاد قرارداد به روشه-11

چنان ه ثمن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزايده پرداخت گردد، بالااصله صندوق نسبت به انتقال پروانه ( اتف

 .بهره برداري از طريق مراجع ذيربط به برنده مزايده اقدام خواهد نمود

از سوي برنده مزاياده پرداخات گاردد، صاندوق پاس از      ( 18موضوع بند)چنان ه ثمن معامله بصورت اقساطی ( ب

وصول كليه مطاتبات خود از بابت ثمن معامله واق شرايط مندرج در قرارداد، اقدام به انتقال پروانه بهاره بارداري از   

 . طريق مراجع ذيربط به برنده مزايده خواهد نمود

به برنده مزاياده تحويال و    11اد ای مابين واق بند نعقاد قراردبديهی است در هر دو صورت اوق، معدن همزمان با ا

كليه تعهدات و مسئوتيت هاي معدن اعم از مسئوتيت هاي انی و ايمنی و ماتی طبق قوانين و مقررات مربوط به برنده 

 . مزايده انتقال خواهد ياات

 :نحوه پرداخت به شرح زير می باشد -18

 .قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را نقداً به صندوق پرداخت نمايدخريدار در تاريخ تنظيم و امضاي : نقداً-اتف

 06در صورتی كه خريدار قادر به پرداخت كليه مبلغ موضوع اين بند بصاورت نقاد نباشاد مای تواناد      : اقساطی -ب

 .ماه پرداخت نمايد 0درصد بقيه را حداكثر ظرف مدت  16درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 

 :تنظيم قرارداد و ودرياات وثايق و تضامين به شرح زير صورت می پذيرد اروش اقساطی با

 .رارداد توسط خريدار به صندوقق مانده ثمن مبلغ% 166ضمانت نامه بانكی تا سقف ارائه 

ضمانت نامه بانكی اوق اتذكر عالوه بر ضمانت نامه بانكی موضوع سپرده شركت در مزايده مندرج در : 1تبصره 

 .باشدمی  8بند 

 .هزينه هاي توثيق اموال بر عهده خريدار می باشد :2تبصره

  :نحوه واگذاري معدن -11

تحويال  معادن  و مادارك مربوطاه مای باشاد،     ويل و تحول كه شاامل تااريخ تحويال    پس از تنظيم صورتمجلس تح

 .خريدار می گردد

كليه تعهداتی را كه صندوق به عنوان بهره باردار  برنده مزايده متعهد است از تاريخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن -12

حفا  شابكه    -رعايت ميازان حاداقل اساتخراج منادرج در پرواناه بهاره بارداري        –معدن در زمينه پرداخت حقوق دوتتی 

رعايات   -انجام عمليات استخراج و بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی -معدن
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اسناد مثبته از جمله معراای  بديهی است تحويل معدن منوط به ارائه گماردن مسئول انی بر عهده داشته  -اصول انی و ايمنی

 .مسئول انی و ارائه تضمين پرداخت حقوق دوتتی می باشد

 . و نيز ساير تعهدات مندرج در پروانه بهره برداري را طبق مقررات مربوطه انجام دهد

 .يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر داليلی باشد مختار است يا ردصندوق در قبول  -10

 ياا انتقاال پرواناه    مانع از انجام معامله قطعای  و يا ممانعتهاي قانونی، دوتتی و قضايی اورس ماژور چنان ه موارد -15

 .گردد اقط وجه سپرده به برنده مزايده مسترد خواهد شد

قاانون اساسای    111پيشنهاد دهندگانی می توانند در مزايده شركت نمايند كه مشمول ممنوعيت مقرر در اصال   -11

و نياز   1885جمهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله در معاامالت دوتتای و كشاوري مصاوب دي مااه      

   .دننباش 1855قانون معادن مصوب ارديبهشت   88محدوديت موضوع ماده 

و تساليم پيشانهاد    ،شاركت در مزاياده    ،ا علم و آگاهی از كم و كيف معدن و در صورت تزوم بازدياد از آن ب -13

قانون معاادن وآياين ناماه اجرايای آن و نياز       به منزته قبول تمام شرايط و اختيارات و تكاتيف مندرج درسپرده 

 .معامالت و ساير مقررات جاري صندوق است

باه عهاده برناده     اسناد معدن و ماشين آالت و قطعه زماين هزينه هاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال  -16

 .مزايده خواهد بود

و  آن امضااء كلياه صافحات    و باا   شرايط اوقگانه  11و دقيق موارد  با مطاتعه كامل ....................................اينجانب  -11

و در  را مای پاذيرم  ااوق اتاذكر   كلياه تعهادات    ضمن قبول كلياه مفااد آن،  با علم و اطالع كاای از كم و كيف آن 

 .ممی نماي مزايده شركت نموده و پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب
 

 .روزنامه رسمي الزامي است آخرين براي اشخاص حقيقي تصوير كارت ملي يا ساير مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقي ارائه*
 

  :نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده

  :تاريخ 

  :آدرس

  :كد پستی

  :شماره تلفن ثابت 

 :امضاء                             :شماره تلفن همراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 ضمانت نامه بانكي شماره

 

شاماره  / داراي شاماره شناسانامه  ...................  ارزناد  ..................................... شاركت  / ر به اينكه آقاينظ

باااااه نشاااااانی ...........  شهرساااااتان ............................. ثبااااات شاااااده / صاااااادره ................... ثبااااات 

مايل است در مزايده صندوق بيمه سرمايه گذاري اعاتيات هااي   .......................... .......................................

باراي مبلاغ   در مقابال صاندوق   ............... .....................آقاي / معدنی شركت نمايد تذا اين بانك از شركت

به محض دريااات  و  تعهد می نمايدريال ..........................(.....).............................. ...................................

دور ياا صا   ت اساتنكاف ياا اقاماه هي گوناه دتيال     بدون اينكه احتيااجی باه اثباا   صندوق اوتين تقاضاي كتبی 

ريااال را . .…………………مبلااغ اداري يااا قضااايی داشااته باشااد  اظهارنامااه يااا اقااداماتی از مجاااري

 . بالدرنگ در وجه صندوق بپردازد

معتبر بوده و بنا به درخواسات صاندوق باراي مادتی     ............................. اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی كاه باناك نتواناد ياا نخواهاد مادت ايان تعهاد را         

ديد را اراهم نسازد و باناك را مواااق باا    مموجبات ت............................. ......آقاي /تمديد كند و يا شركت 

تمديد ننمايد در اين صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتياجی به مطاتبه مجدد باشد مرقاوم ااوق را در   

 . وجه يا حواته كرد صندوق پرداخت كند

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پيشنهاد قيمت

 

 

 صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني

 

 
 دارنده شماره شناسنامه      اينجانب  

 .......................................................................                                          ....... ............................... احتراماً               
  

 شماره به شده ثبت               شركت  
 
  
          مزاياده  پذيرش كامال تعهادات منادرج در شارايط شاركت در     اطالع و ضمن   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

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

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نمايم میريال پيشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،خريد موضوع مزايده مذكور                                        
 به حروف        

              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 

 

 

 

 


