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 شرايط شركت در مزايده معدن  

 خیر آبادگرانیت سنگ 

مورخ  111/ 17051به شماره گرانیت خیر آبادسنگ مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  -1

كته متدت اعتبتار پروانته بهتره      سیستان و بلوچستتان  استان صنعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان  11/00/1101

 .سال است(پنجبیست و ) 57از تاريخ صدور برداري 

ريال مي باشد و برنتده مزايتده براستا       (میلیون پانصد و هفت) 70500000000قیمت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ  -5

 .كامل شرايط مزايده انتخاب مي گردد و رعايت كه از قیمت پايه كمتر نباشد  باالترين قیمت پیشنهادي

بابتت  ريتال  (هتزار  و هشتتاد  میلیون و دويست بیست و يک) 5105000000مبلغ ه بايستي داوطلبان شركت در مزايد -1

بنتا    67556كتد   -نزد بانک ملت شتعبه بلتوار ناهیتد    1155555511سپرده شركت در مزايده به حساب جاري شماره 

طبق فتر   )مزايده گذاري فعالیت هاي معدني واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي شركت در  صندوق بیمه سرمايه

 .كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسلیم نمايند( پیوست

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

 1/1/1115متورخ  شنبه سه روز 11ساعت حداكثر تا  6به شرح بند پیشنهاد دهندگان بايستي پیشنهاد قیمت خود  -1

تسلیم  55پالك  -خیابان گلدان –نزديک به بزرگراه مدر  -بلوار آفريقا -قع در تهرانبه دبیرخانه صندوق وا

 . و رسید دريافت نمايند

و پیشنهاداتي كه بتا شترايط    1به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كمتر از میزان مندرج در بند  -7

طلقاً ترتیب اثر داده نخواهتد شتد و هرگونته پیشتنهاد     مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد م

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

 .بشرح زير تسلیم گردد« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربسته هر پیشنهاد بايستي در يک پاكت  -6

بتر   يتا ضتمانت نامته بتانكي هم نتین      بر واريتز نقتدي و    حاوي كپي و اصل يا اعالمیه بانكي مبني: پاكت الف

 . تكمیل شده شرايط شركت در مزايده كه به امضاء رسیده است

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

متت يیتر از بهتاي پیشتنهادي مطلتب و يتا       پاكت پیشتنهاد قی  با عدد و حروف قید گرديده است و چنان ه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مواد شرايط مندرج در اين فر  متالك   یچه شرطي قید شود به

در يتک   ،آنهتا بايستتي هتر دو    و ذكر پاكت التف و ب در روي  پاكاتپس از بستن درب . واهد بودعمل خ

ماره تلفتن پیشتنهاد دهنتده و    ، شت نشتاني ، پاكتت نتا   روي  ،تبستن درب پاكت پاكت قرار داده شده و پس از 

  .قید گردد«  گرانیت خیر آبادمعدن  برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 
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چنان ه پیشنهاد قیمت با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي قلتم ختوردگي باشتد متردود شتناخته        :تبصره

 . خواهد شد

شترايط شتركت در    10بته ترتیتب مقترر در بنتد      1/1/1115مورخ شنبه سه روز 17سیده در ساعت پیشنهادات ر -5

آنهتا در   قتانوني  مزايده در كمیسیون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشتنهاد دهنتدگان يتا نماينتدگان    

 . كمیسیون آزاد است

اقدا  به تطبیق مبلغ ضمانتنامه بانكي يا ستپرده  الف پیشنهاد دهندگان را باز نموده و  كمیسیون مزايده ابتدا پاكت -0

نقدي شركت در مزايده و نیز رسیدگي در مورد امضاي بر  شرايط مي نمايد و چنان ه محتويات پاكت الف 

كامل و بدون نقص باشد اقدا  به افتتاح پاكت ب خواهتد نمتود و چنان ته محتويتات پاكتت التف نتاقص و يتا         

ابطال و بايگتاني خواهتد شتد و هی گونته اعتراضتي در ايتن متورد مستموع          مشروط باشد پاكت ب باز نشده و

 .نخواهد بود

در صورتي كه قیمت پیشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مساوي باشد و بین آنتان در مهلتتي     :تبصره

محتل  يتک  نزدكه كمیسیون مزايده تعیین خواهد نمود توافق نشود حق تقد  با پیشنهاد دهنده اي استت كته در   

محدوده معدن سكونت دارد و در صورتي كه سايرين نیز واجد اين شرايط باشتند، برنتده مزايتده بتا قیتد قرعته       

 . تعیین خواهد شد

دعوت كتبي از پیشنهاد دهندگان مادا  كه كتبًا بعنوان برنده مزايتده اعتال  نشتده انتد هی گونته حقتي بتراي         -1

 .د نمي نمايدپیشنهاد دهنده و تكلیفي براي صندوق ايجا

نفرات اول   1/1/1115 مورخشنبه سه روز لیه پیشنهادات حداكثر تا پايان كمیسیون مزايده پس از بررسي ك-10

متورخ  شتنبه  چهارشتركت كننتدگان در مزايتده مكلفنتد در وقتت اداري روز      و دو  برنده مزايده را مشتخص و  

سپرده ساير   شركت كننتدگان نیتز از روز    .ماينداطالع حاصل ن نتیجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  7/1/1115

 .بعد از تعیین نفرات اول و دو  مسترد مي گردد 7/1/1115مورخ شنبه چهار

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

جا  تشريفات واگذاري پروانه حاضر نشود صندوق متي توانتد   براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و ان( ايا  تعطیل

. او را در حكم مستنكف از انجا  معامله تلقي و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عمل آورد

شتريفات واگتذاري   براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجتا  ت  عد  مراجعه نفر دو  در ظرف مدت تعیین شده

متي گتردد و حستب صتالحديد صتندوق نستبت بته         ، سپرده او نیز بته نفتع صتندوق ضتبط    ر نشودپروانه حاض

 . واگذاري پروانه بهره برداري معدن مذكور اقدا  خواهد شد
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و دريافتت وجتوه تعیتین شتده در     ( نفتر اول )سپرده نفر دو  پس از امضاء و مبادله قرارداد بتا برنتده مزايتده      :تبصره

 .قابل پرداخت استقرارداد 

 :كلیه حقوق و تعهدات ناشي از پروانه بهره برداري معدن با انعقاد قرارداد به روشهاي زير به برنده مزايده منتقل مي گردد -15

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

 .ه برنده مزايده اقدا  خواهد نمودبهره برداري از طريق مراجع ذيربط ب

از سوي برنده مزايتده پرداختت گتردد، صتندوق پتس از      ( 11موضوع بند)چنان ه ثمن معامله بصورت اقساطي ( ب

وصول كلیه مطالبات خود از بابت ثمن معامله وفق شرايط مندرج در قرارداد، اقدا  به انتقال پروانه بهتره بترداري از   

 . ده مزايده خواهد نمودطريق مراجع ذيربط به برن

به برنده مزايتده تحويتل و    11نعقاد قرارداد في مابین وفق بند بديهي است در هر دو صورت فوق، معدن همزمان با ا

كلیه تعهدات و مسئولیت هاي معدن اعم از مسئولیت هاي فني و ايمني و مالي طبق قوانین و مقررات مربوط به برنده 

 . مزايده انتقال خواهد يافت

 :نحوه پرداخت به شرح زير مي باشد -11

 .خريدار در تاريخ تنظیم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را نقداً به صندوق پرداخت نمايد: نقداً-الف

 60در صورتي كه خريدار قادر به پرداخت كلیه مبلغ موضوع اين بند بصتورت نقتد نباشتد متي توانتد      : اقساطي -ب

 .ماه پرداخت نمايد 6درصد بقیه را حداكثر ظرف مدت  10درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 

 :فروش اقساطي با تنظیم قرارداد و ودريافت وثايق و تضامین به شرح زير صورت مي پذيرد

 .رارداد توسط خريدار به صندوقق مانده ثمن مبلغ% 100ضمانت نامه بانكي تا سقف ارائه 

انت نامه بانكي فوق الذكر عالوه بر ضمانت نامه بانكي موضوع سپرده شركت در مزايده مندرج در ضم: 1تبصره 

 .مي باشد 1بند 

 .هزينه هاي توثیق اموال بر عهده خريدار مي باشد :2تبصره

  :نحوه واگذاري معدن -11

تحويتل  معتدن  ، و متدارك مربوطته متي باشتد    ويل و تحول كه شتامل تتاريخ تحويتل    پس از تنظیم صورتمجلس تح

 .خريدار مي گردد

برنده مزايده متعهد است از تاريخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن كلیه تعهداتي را كه صندوق به عنوان بهره بتردار  -17

حفت  شتبكه    -رعايت میتزان حتداقل استتخراج منتدرج در پروانته بهتره بترداري        –معدن در زمینه پرداخت حقوق دولتي 

رعايتت   -انجا  عملیات استخراج و بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن -تضییع ذخاير معدنيجلوگیري از  -معدن
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اسناد مثبته از جمله معرفتي  بديهي است تحويل معدن منوط به ارائه گماردن مسئول فني بر عهده داشته  -اصول فني و ايمني

 .مسئول فني و ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتي مي باشد

 . اير تعهدات مندرج در پروانه بهره برداري را طبق مقررات مربوطه انجا  دهدو نیز س

 .يک يا كلیه پیشنهادات بدون آنكه احتیاج به ذكر داليلي باشد مختار است يا ردصندوق در قبول  -16

 ا انتقتال پروانته  يت  مانع از انجا  معامله قطعتي  و يا ممانعتهاي قانوني، دولتي و قضايي فور  ماژور چنان ه موارد -15

 .گردد فقط وجه سپرده به برنده مزايده مسترد خواهد شد

قتانون اساستي    111پیشنهاد دهندگاني مي توانند در مزايده شركت نمايند كه مشمول ممنوعیت مقرر در اصتل   -10

و نیتز   1115جمهوري اسالمي ايران و نیز قانون منع مداخله در معتامالت دولتتي و كشتوري مصتوب دي متاه      

   .دننباش 1155قانون معادن مصوب ارديبهشت   11محدوديت موضوع ماده 

و تستلیم پیشتنهاد    ،شتركت در مزايتده    ،با علم و آگاهي از كم و كیف معدن و در صورت لزو  بازديتد از آن  -11

نیتز   قانون معتادن وآيتین نامته اجرايتي آن و     به منزله قبول تما  شرايط و اختیارات و تكالیف مندرج درسپرده 

 .معامالت و ساير مقررات جاري صندوق است

بته عهتده برنتده     اسناد معدن و ماشین آالت و قطعه زمتین هزينه هاي آگهي روزنامه و تحويل و تحول و انتقال  -50

 .مزايده خواهد بود

و  آن امضتاء كلیته صتفحات    و بتا   شرايط فوقگانه  51و دقیق موارد  با مطالعه كامل ....................................اينجانب  -51

و در  را متي پتذير   فتوق التذكر   كلیته تعهتدات    ضمن قبول كلیته مفتاد آن،  با علم و اطالع كافي از كم و كیف آن 

 .ممي نماي مزايده شركت نموده و پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب
 

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

  :نا  و نا  خانوادگي شركت كننده در مزايده

  :تاريخ 

  :آدر 

  :كد پستي

  :شماره تلفن ثابت 

 :امضاء                             :شماره تلفن همراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 ضمانت نامه بانكي شماره

 

شتماره  / داراي شتماره شناستنامه  ...................  فرزنتد  ..................................... شتركت  / ر به اينكه آقاينظ

بتتتتته نشتتتتتاني ...........  شهرستتتتتتان ............................. ثبتتتتتت شتتتتتده / صتتتتتادره ................... ثبتتتتتت 

مايل است در مزايده صندوق بیمه سرمايه گذاري فعالیتت هتاي   .................................................... .............

بتراي مبلتغ   در مقابتل صتندوق   ............... .....................آقاي / معدني شركت نمايد لذا اين بانک از شركت

به محض دريافتت  و  تعهد مي نمايدريال ..........................(.............................)...... ...................................

دور يتا صت   ت استتنكاف يتا اقامته هی گونته دلیتل     بدون اينكه احتیتاجي بته اثبتا   صندوق اولین تقاضاي كتبي 

ل را ريتتا. .…………………مبلتتغ اداري يتتا قضتتايي داشتتته باشتتد  اظهارنامتته يتتا اقتتداماتي از مجتتاري

 . بالدرنگ در وجه صندوق بپردازد

معتبر بوده و بنا به درخواستت صتندوق بتراي متدتي     ............................. اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتي كته بانتک نتوانتد يتا نخواهتد متدت ايتن تعهتد را         

ديد را فراهم نسازد و بانتک را موافتق بتا    مموجبات ت.................................. .آقاي /تمديد كند و يا شركت 

تمديد ننمايد در اين صورت بانک متعهد است بدون اينكه احتیاجي به مطالبه مجدد باشد مرقتو  فتوق را در   

 . وجه يا حواله كرد صندوق پرداخت كند

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 

 صندوق بیمه سرمايه گذاري فعالیت هاي معدني

 

 
 دارنده شماره شناسنامه      اينجانب  

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

 شماره به شده ثبت               شركت  
 
  
          مزايتده  پذيرش كامتل تعهتدات منتدرج در شترايط شتركت در     اطالع و ضمن   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

 جهت  ،............................معدن موضوع آگهي مزايده مورخ بهره برداري  پروانه فروش حق انتفاع و واگذاري           

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نمايم ميريال پیشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،رخريد موضوع مزايده مذكو                                        

 به حروف        
              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 


