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 شرايط شركت در مزايده معدن  

 گلگیرسنگ الشه 

منور     11113/60بنه هنراره    گلگینر سنگ  شهنه   مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  -1

برداري از تاريخ  كه مدت اعتبار پروانه بهره خوزستان استانصگعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان  11/60/1311

 .سال است ( هش) 0صدور 

ريال مي باهد و برنده مزايده براساس باشترين   (میلیون  سیصد)  36606660666قیرت پايه جهت هركت در مزايده مبلغ  -1

 .و رعايت كامل هرايط مزايده انتخاب مي گردد كه از قیرت پايه كرتر نباهد  قیرت پیشگهادي

بابت سپرده هركت در مزايده به حسناب  ريال (میلیون سیزده) 1306660666مبلغ داوطلبان هركت در مزايده بايستي  -3

بگام صگدوق بیره سنرمايه گنذاري اعاتینت     01150كد  -نزد بانك ملت هعبه بلوار ناهید 1311111133جاري هراره 

كه حنداقل داراي سنه مناه    ( طبق ارم پیوست)و يا معادل آن ضرانت نامه بانكي هركت در مزايده  هاي معدني واريز

 .اعتبار باهد به صگدوق تسلیم نرايگد

 .چك عادي و وجه نقد به عگوان سپرده پذيراته نخواهد هد: تبصره 

 1/1/1331منور   هگبه  سهروز 13ساعت حداكثر تا  0به هرح بگد پیشگهاد دهگدگان بايستي پیشگهاد قیرت خود  -1

تسلیم  11پالك  -خیابان گلدان –نزديك به بزرگراه مدرس -بلوار آاريقا -به دبیرخانه صگدوق واقع در تهران

 . و رسید درياات نرايگد

و پیشگهاداتي كه بنا هنرايط    3به پیشگهادات مبهم و مشروط و ااقد سپرده يا سپرده كرتر از میزان مگدرج در بگد  -1

مزايده اختالف داهته باهد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهند هند و هرگوننه پیشنگهاد     

 . اصالحي يا درخواست تخفیف نسبت به برنده مزايده كان تم يكن خواهد بود

 .بشرح زير تسلیم گردد« ب»و « اتف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پیشگهاد بايستي در يك پاكت  -0

بنر   ينا ضنرانت نامنه بنانكي هر گنین      حاوي كپي و اصل يا اعالمیه بانكي مبگي بر وارينز نقندي و   : پاكت الف

 . تكریل هده هرايط هركت در مزايده كه به امضاء رسیده است

معدن بصورت صريح و روهن حاوي پیشگهاد قیرت كه قیرت پشگهادي براي انتقال پروانه بهره برداري   :پاكت ب

پاكت پیشنگهاد قیرنت رینر از بهناي پیشنگهادي مطلنب و ينا         با عدد و حروف قید گرديده است و چگان ه در

وجه مورد توجه قرار نگراته و مگحصراً مفاد و مواد هرايط مگدرج در اين ارم منالك   یچه هرطي قید هود به

در ينك   ،آنهنا بايسنتي هنر دو    و ذكر پاكت اتنف و ب در روي  پاكاتپس از بستن درب . واهد بودعرل خ

راره تلفنن پیشنگهاد دهگنده و    ، هن نشناني ، پاكنت ننام  روي  ،بستن درب پاكنت پاكت قرار داده هده و پس از 

  .قید گردد« سگ  شهه گلگیر  برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 
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چگان ه پیشگهاد قیرت با عدد و حروف نگاهته نشده و يا داراي قلنم خنوردگي باهند منردود هنگاخته        :تبصره

 . خواهد هد

هنرايط هنركت در    16بنه ترتینب مقنرر در بگند      1/1/1331مور  هگبه  سه روز11پیشگهادات رسیده در ساعت  -5

آنهنا در   قنانوني  ينا نرايگندگان  مزايده در كریسیون مزايده باز و قرائت خواهد هد و حضور پیشنگهاد دهگندگان   

 . كریسیون آزاد است

اتف پیشگهاد دهگدگان را باز نروده و اقدام به تطبیق مبلغ ضرانتگامه بانكي يا سنپرده   كریسیون مزايده ابتدا پاكت -1

نقدي هركت در مزايده و نیز رسیدگي در مورد امضاي بر  هرايط مي نرايد و چگان ه محتويات پاكت اتف 

نقص باهد اقدام به ااتتاح پاكت ب خواهند نرنود و چگان نه محتوينات پاكنت اتنف نناقص و ينا          كامل و بدون

مشروط باهد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگناني خواهند هند و هی گوننه اعتراضني در اينن منورد مسنروع         

 .نخواهد بود

در صورتي كه قیرت پیشگهادي دو يا چگد نفر از هركت كگگدگان مساوي باهد و بین آننان در مهلتني     :تبصره

محنل  نزدينك  كه كریسیون مزايده تعیین خواهد نرود توااق نشود حق تقدم با پیشگهاد دهگده اي اسنت كنه در   

مزاينده بنا قیند قرعنه      محدوده معدن سكونت دارد و در صورتي كه سايرين نیز واجد اين هرايط باهنگد، برننده  

 . تعیین خواهد هد

دعوت كتبي از پیشگهاد دهگدگان مادام كه كتبًا بعگوان برنده مزاينده اعنالم نشنده انند هی گوننه حقني بنراي         -3

 .پیشگهاد دهگده و تكلیفي براي صگدوق ايجاد نري نرايد

نفنرات اول   1/1/1331 منور  گبه هسه روز لیه پیشگهادات حداكثر تا پايان كریسیون مزايده پس از بررسي ك-16

منور   هنگبه  چهارهنركت كگگندگان در مزاينده مكلفگند در وقنت اداري روز      و دوم برنده مزايده را مشنخص و  

سپرده ساير   هركت كگگندگان نینز از روز    .اطالع حاصل نرايگد نتیجه مزايدهبه صگدوق مراجعه و از  1/1/1331

 .نفرات اول و دوم مسترد مي گرددبعد از تعیین  1/1/1331مور  هگبه چهار

به اسنتثگاي  )روز  5از تاريخ ابالغ كتبي صگدوق حداكثر ظرف مدت ( نفر اول)در صورتي كه برنده مزايده  -11

براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجام تشريفات واگذاري پروانه حاضر نشود صگدوق مني توانند   ( ايام تعطیل

. معامله تلقي و سپرده او را بگفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عرل آورد او را در حكم مستگكف از انجام

شنريفات واگنذاري   براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجنام ت  عدم مراجعه نفر دوم در ظرف مدت تعیین هده

مني گنردد و حسنب صنالحديد صنگدوق نسنبت بنه         ، سپرده او نیز بنه نفنع صنگدوق ضنبط    پروانه حاضر نشود

 . ي پروانه بهره برداري معدن مذكور اقدام خواهد هدواگذار
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و درياانت وجنوه تعینین هنده در     ( نفنر اول )سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادته قرارداد بنا برننده مزاينده      :تبصره

 .قابل پرداخت استقرارداد 

 :روههاي زير به برنده مزايده مگتقل مي گردد كلیه حقوق و تعهدات ناهي از پروانه بهره برداري معدن با انعقاد قرارداد به -11

چگان ه ثرن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزايده پرداخت گردد، بالااصله صگدوق نسبت به انتقال پروانه ( اتف

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

از سوي برنده مزاينده پرداخنت گنردد، صنگدوق پنس از      ( 13موضوع بگد)چگان ه ثرن معامله بصورت اقساطي ( ب

وصول كلیه مطاتبات خود از بابت ثرن معامله واق هرايط مگدرج در قرارداد، اقدام به انتقال پروانه بهنره بنرداري از   

 . طريق مراجع ذيربط به برنده مزايده خواهد نرود

به برنده مزاينده تحوينل و    11رداد اي مابین واق بگد نعقاد قرابديهي است در هر دو صورت اوق، معدن هرزمان با ا

كلیه تعهدات و مسئوتیت هاي معدن اعم از مسئوتیت هاي اگي و ايرگي و ماتي طبق قوانین و مقررات مربوط به برنده 

 . مزايده انتقال خواهد ياات

 :نحوه پرداخت به هرح زير مي باهد -13

 .قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را نقداً به صگدوق پرداخت نرايد خريدار در تاريخ تگظیم و امضاي: نقداً-اتف

 06در صورتي كه خريدار قادر به پرداخت كلیه مبلغ موضوع اين بگد بصنورت نقند نباهند مني توانند      : اقساطي -ب

 .ماه پرداخت نرايد 0درصد بقیه را حداكثر ظرف مدت  16درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 

 :ا تگظیم قرارداد و ودرياات وثايق و تضامین به هرح زير صورت مي پذيرداروش اقساطي ب

 .رارداد توسط خريدار به صگدوقق مانده ثرن مبلغ% 166ضرانت نامه بانكي تا سقف ارائه 

ضرانت نامه بانكي اوق اتذكر عالوه بر ضرانت نامه بانكي موضوع سپرده هركت در مزايده مگدرج در : 1تبصره 

 .باهدمي  3بگد 

 .هزيگه هاي توثیق اموال بر عهده خريدار مي باهد :2تبصره

  :نحوه واگذاري معدن -11

تحوينل  معندن  و مندارك مربوطنه مني باهند،     ويل و تحول كه هنامل تناريخ تحوينل    پس از تگظیم صورترجلس تح

 .خريدار مي گردد

برنده مزايده متعهد است از تاريخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن كلیه تعهداتي را كه صگدوق به عگوان بهره بنردار  -11

حفن  هنبكه    -رعايت مینزان حنداقل اسنتخراج مگندرج در پرواننه بهنره بنرداري        –معدن در زمیگه پرداخت حقوق دوتتي 

رعاينت   -استخراج و بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن انجام عرلیات -جلوگیري از تضییع ذخاير معدني -معدن
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اسگاد مثبته از جرله معراني  بديهي است تحويل معدن مگوط به ارائه گراردن مسئول اگي بر عهده داهته  -اصول اگي و ايرگي

 .مسئول اگي و ارائه تضرین پرداخت حقوق دوتتي مي باهد

 . برداري را طبق مقررات مربوطه انجام دهد و نیز ساير تعهدات مگدرج در پروانه بهره

 .يك يا كلیه پیشگهادات بدون آنكه احتیاج به ذكر دشيلي باهد مختار است يا ردصگدوق در قبول  -10

 ينا انتقنال پرواننه    مانع از انجام معامله قطعني  و يا مرانعتهاي قانوني، دوتتي و قضايي اورس ماژور چگان ه موارد -15

 .گردد اقط وجه سپرده به برنده مزايده مسترد خواهد هد

قنانون اساسني    111پیشگهاد دهگدگاني مي توانگد در مزايده هركت نرايگد كه مشرول مرگوعیت مقرر در اصنل   -11

و نینز   1335جرهوري اسالمي ايران و نیز قانون مگع مداخله در معنامالت دوتتني و كشنوري مصنوب دي مناه      

   .دگنباه 1355قانون معادن مصوب ارديبهشت   33اده محدوديت موضوع م

و تسنلیم پیشنگهاد    ،هنركت در مزاينده    ،با علم و آگاهي از كم و كیف معدن و در صورت تزوم بازديند از آن  -13

قانون معنادن وآينین نامنه اجرايني آن و نینز       به مگزته قبول ترام هرايط و اختیارات و تكاتیف مگدرج درسپرده 

 .ساير مقررات جاري صگدوق استمعامالت و 

بنه عهنده برننده     اسگاد معدن و ماهین آشت و قطعه زمنین هزيگه هاي آگهي روزنامه و تحويل و تحول و انتقال  -16

 .مزايده خواهد بود

و  آن كلینه صنفحات  امضناء   و بنا   هرايط اوقگانه  11و دقیق موارد  با مطاتعه كامل ....................................ايگجانب  -11

و در  را مني پنذيرم  انوق اتنذكر   كلینه تعهندات    ضرن قبول كلینه مفناد آن،  با علم و اطالع كااي از كم و كیف آن 

 .ممي نراي مزايده هركت نروده و پس از برنده هدن حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب
 

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

  :نام و نام خانوادگي هركت كگگده در مزايده

  :تاريخ 

  :آدرس

  :كد پستي

  :هراره تلفن ثابت 

 :امضاء                             :هراره تلفن هرراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 نامه بانكي شمارهضمانت 

 

هنراره  / داراي هنراره هگاسنگامه  ...................  ارزنند  ..................................... هنركت  / ر به ايگكه آقاينظ

بنننننه نشننننناني ...........  ههرسنننننتان ............................. ثبنننننت هنننننده / صنننننادره ................... ثبنننننت 

مايل است در مزايده صگدوق بیره سرمايه گذاري اعاتینت هناي   ............................................ .....................

بنراي مبلنغ   در مقابنل صنگدوق   ............... .....................آقاي / معدني هركت نرايد تذا اين بانك از هركت

به محض درياانت  و  تعهد مي نرايدريال ..........................(.....................).............. ...................................

دور ينا صن   ت اسنتگكاف ينا اقامنه هی گوننه دتینل     بدون ايگكه احتیناجي بنه اثبنا   صگدوق اوتین تقاضاي كتبي 

ريننال را . .…………………مبلننغ اداري يننا قضننايي داهننته باهنند  اظهارنامننه يننا اقننداماتي از مجنناري

 . بالدرن  در وجه صگدوق بپردازد

معتبر بوده و بگا به درخواسنت صنگدوق بنراي مندتي     ............................. اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

كه درخواست هود قابل ترديد خواهد بود و در صورتي كنه باننك نتوانند ينا نخواهند مندت اينن تعهند را         

ديد را اراهم نسازد و باننك را مواانق بنا    رموجبات ت............................. ......آقاي /ترديد كگد و يا هركت 

ترديد نگرايد در اين صورت بانك متعهد است بدون ايگكه احتیاجي به مطاتبه مجدد باهد مرقنوم انوق را در   

 . وجه يا حواته كرد صگدوق پرداخت كگد

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 

 صندوق بیمه سرمايه گذاري فعالیت هاي معدني

 

 
 دارنده هراره هگاسگامه      ايگجانب  

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

 هراره به هده ثبت               هركت  
 
  
          مزاينده  پذيرش كامنل تعهندات مگندرج در هنرايط هنركت در     اطالع و ضرن   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

 جهت  ،............................معدن موضوع آگهي مزايده مور  بهره برداري  پروانه اروش حق انتفاع و واگذاري           

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نرايم ميريال پیشگهاد  .....................................................                      مبلغ ،خريد موضوع مزايده مذكور                                        
 به حروف        

              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 

 

 

 

 


