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 شرايط شركت در مزايده معدن  

 ورد آوردگرانیت سنگ 

متور    88522 بته متراره   گرانیتت ورد وورد سنگ مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  -1

                   كته متدت اعابتار پروانته بهتره بترداري      هرتدان  استاان  صتنعتممعدن و جاتارت   صادره از سوي ستازمان   11/10/1128

 .می بامد 18/10/1120جاريخ  جا

ريال می بامد و برنده مزايتده    (میلیون چهارصدو هشاادو هفت) 02401110111قیرت پايه جهت مركت در مزايده مبلغ  -8

 .و رعايت كامل مرايط مزايده اناخاب می گردد كه از قیرت پايه كرار نبامد  براساس باالجرين قیرت پیشنهادي

بابتت ستدرده   ريتال  (هتزار  چهارصدوهشتااد میلیون و  بیست) 8100210111مبلغ ه بايسای داوطلبان مركت در مزايد -1

بنتا  صتندو     65846كد  -نزد بانك ملت معبه بلوار ناهید 1288888811مركت در مزايده به حساب جاري مراره 

( طبق فر  پیوستت ) گذاري فعالیت هاي معدنی واريز و يا معادل ون ضرانت نامه بانكی مركت در مزايده بیره سرمايه

 .كه حداقل داراي سه ماه اعابار بامد به صندو  جسلیم نرايند

 .چك عادي و وجه نقد به عنوان سدرده پذيرفاه نخواهد مد: تبصره 

 0/0/1128متور   منبه سه روز 11ساعت حداكثر جا  6به مرح بند پیشنهاد دهندگان بايسای پیشنهاد قیرت خود  -0

جسلیم  88پالك  -خیابان گلدان –نزديك به بزرگراه مدرس -بلوار وفريقا -جهرانبه دبیرخانه صندو  واقع در 

 . و رسید دريافت نرايند

و پیشنهاداجی كه بتا مترايط    1به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سدرده يا سدرده كرار از میزان مندرج در بند  -5

جرجیب اثر داده نخواهتد متد و هرگونته پیشتنهاد     مزايده اخاالف داماه بامد يا ديرجر از موعد مقرر برسد مطلقاً 

 . اصالحی يا درخواست جخفیف نسبت به برنده مزايده كان لم يكن خواهد بود

 .بشرح زير جسلیم گردد« ب»و « الف»حاوي دو پاكت با عالئم كه دربساه هر پیشنهاد بايسای در يك پاكت  -6

بتر   يتا ضترانت نامته بتانكی هر نتین      ريتز نقتدي و   حاوي كدی و اصل يا اعالمیه بانكی مبنی بر وا: پاكت الف

 . جكریل مده مرايط مركت در مزايده كه به امضاء رسیده است

حاوي پیشنهاد قیرت كه قیرت پشنهادي براي اناقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و رومن   :پاكت ب

از بهتاي پیشتنهادي مطلتب و يتا      پاكت پیشتنهاد قیرتت ریتر    با عدد و حروف قید گرديده است و چنان ه در

وجه مورد جوجه قرار نگرفاه و منحصراً مفاد و مواد مرايط مندرج در اين فر  متالك   یچه مرطی قید مود به

در يتك   مونهتا بايستای هتر دو    و ذكر پاكت التف و ب در روي  پاكاتپس از بسان درب . واهد بودعرل خ

راره جلفتن پیشتنهاد دهنتده و    م مت نشتانی م پاكتت نتا    روي مبسان درب پاكتت پاكت قرار داده مده و پس از 

  .قید گردد«  گرانیت ورد ووردمعدن  برداري معدن مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 
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چنان ه پیشنهاد قیرت با عدد و حروف نگاماه نشده و يا داراي قلتم ختوردگی بامتد متردود متناخاه        :تبصره

 . خواهد مد

مترايط متركت در    11بته جرجیتب مقترر در بنتد      0/0/1128مور  منبه سه روز 15ر ساعت پیشنهادات رسیده د -4

ونهتا در   قتانونی  مزايده در كریسیون مزايده باز و قرائت خواهد مد و حضور پیشتنهاد دهنتدگان يتا نراينتدگان    

 . كریسیون وزاد است

به جطبیق مبلغ ضرانانامه بانكی يا ستدرده  الف پیشنهاد دهندگان را باز نروده و اقدا   كریسیون مزايده ابادا پاكت -2

نقدي مركت در مزايده و نیز رسیدگی در مورد امضاي بر  مرايط می نرايد و چنان ه محاويات پاكت الف 

كامل و بدون نقص بامد اقدا  به افاااح پاكت ب خواهتد نرتود و چنان ته محاويتات پاكتت التف نتاقص و يتا         

و بايگتانی خواهتد متد و هی گونته اعاراضتی در ايتن متورد مستروع          مشروط بامد پاكت ب باز نشده و ابطال

 .نخواهد بود

در صورجی كه قیرت پیشنهادي دو يا چند نفر از مركت كنندگان مساوي بامد و بین ونتان در مهلاتی     :تبصره

 محتل نزديتك  كه كریسیون مزايده جعیین خواهد نرود جوافق نشود حق جقد  با پیشنهاد دهنده اي استت كته در   

محدوده معدن سكونت دارد و در صورجی كه سايرين نیز واجد اين مرايط بامتندم برنتده مزايتده بتا قیتد قرعته       

 . جعیین خواهد مد

دعوت كابی از پیشنهاد دهندگان مادا  كه كابًا بعنوان برنده مزايتده اعتال  نشتده انتد هی گونته حقتی بتراي         -2

 .نرايدپیشنهاد دهنده و جكلیفی براي صندو  ايااد نری 

نفرات اول   0/0/1128 مور منبه سه روز لیه پیشنهادات حداكثر جا پايان كریسیون مزايده پس از بررسی ك-11

متور   متنبه  چهارمتركت كننتدگان در مزايتده مكلفنتد در وقتت اداري روز      و دو  برنده مزايده را مشتخص و  

سدرده ساير   مركت كننتدگان نیتز از روز    .اطالع حاصل نرايند نایاه مزايدهبه صندو  مراجعه و از  5/0/1128

 .بعد از جعیین نفرات اول و دو  مسارد می گردد 5/0/1128مور   منبهچهار

به استاثناي  )روز  4از جاريخ ابالغ كابی صندو  حداكثر ظرف مدت ( نفر اول)در صورجی كه برنده مزايده  -11

ريفات واگذاري پروانه حاضر نشود صندو  متی جوانتد   براي انعقاد قراردادم واريز وجه و اناا  جش( ايا  جعطیل

. او را در حكم مسانكف از اناا  معامله جلقی و سدرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عرل وورد

شتريفات واگتذاري   براي انعقاد قراردادم واريز وجه و اناتا  ج  عد  مراجعه نفر دو  در ظرف مدت جعیین مده

متی گتردد و حستب صتالحديد صتندو  نستبت بته         م سدرده او نیز بته نفتع صتندو  ضتبط    پروانه حاضر نشود

 . واگذاري پروانه بهره برداري معدن مذكور اقدا  خواهد مد
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و دريافتت وجتوه جعیتین متده در     ( نفتر اول )سدرده نفر دو  پس از امضاء و مبادله قرارداد بتا برنتده مزايتده      :تبصره

 .قابل پرداخت استقرارداد 

 :لیه حقو  و جعهدات نامی از پروانه بهره برداري معدن با انعقاد قرارداد به رومهاي زير به برنده مزايده مناقل می گردد ك-18

چنان ه ثرن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزايده پرداخت گرددم بالفاصله صندو  نسبت به اناقال پروانه ( الف

 .ه مزايده اقدا  خواهد نرودبهره برداري از طريق مراجع ذيربط به برند

از سوي برنده مزايتده پرداختت گترددم صتندو  پتس از      ( 11موضوع بند)چنان ه ثرن معامله بصورت اقساطی ( ب

وصول كلیه مطالبات خود از بابت ثرن معامله وفق مرايط مندرج در قراردادم اقدا  به اناقال پروانه بهتره بترداري از   

 . يده خواهد نرودطريق مراجع ذيربط به برنده مزا

به برنده مزايتده جحويتل و    10نعقاد قرارداد فی مابین وفق بند بديهی است در هر دو صورت فو م معدن هرزمان با ا

كلیه جعهدات و مسئولیت هاي معدن اعم از مسئولیت هاي فنی و ايرنی و مالی طبق قوانین و مقررات مربوط به برنده 

 . مزايده اناقال خواهد يافت

 :حوه پرداخت به مرح زير می بامدن -11

 .خريدار در جاريخ جنظیم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را نقداً به صندو  پرداخت نرايد: نقداً-الف

 61در صورجی كه خريدار قادر به پرداخت كلیه مبلغ موضوع اين بند بصتورت نقتد نبامتد متی جوانتد      : اقساطی -ب

 .ماه پرداخت نرايد 6درصد بقیه را حداكثر ظرف مدت  01درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 

 :فروش اقساطی با جنظیم قرارداد و ودريافت وثايق و جضامین به مرح زير صورت می پذيرد

 .رارداد جوسط خريدار به صندو ق مانده ثرن مبلغ% 111ضرانت نامه بانكی جا سقف ارائه 

انت نامه بانكی فو  الذكر عالوه بر ضرانت نامه بانكی موضوع سدرده مركت در مزايده مندرج در ضر: 1تبصره 

 .می بامد 1بند 

 .هزينه هاي جوثیق اموال بر عهده خريدار می بامد :2تبصره

  :نحوه واگذاري معدن -10

جحويتل  معتدن  م و متدارك مربوطته متی بامتد    ويل و جحول كه متامل جتاريخ جحويتل    پس از جنظیم صورجرالس جح

 .خريدار می گردد

برنده مزايده ماعهد است از جاريخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن كلیه جعهداجی را كه صندو  به عنوان بهره بتردار  -15

حفت  متبكه    -رعايت میتزان حتداقل استاخراج منتدرج در پروانته بهتره بترداري        –معدن در زمینه پرداخت حقو  دولای 

رعايتت   -اناا  عرلیات اساخراج و بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن -جضییع ذخاير معدنیجلوگیري از  -معدن
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اسناد مثباه از جرله معرفتی  بديهی است جحويل معدن منوط به ارائه گراردن مسئول فنی بر عهده داماه  -اصول فنی و ايرنی

 .مسئول فنی و ارائه جضرین پرداخت حقو  دولای می بامد

 . اير جعهدات مندرج در پروانه بهره برداري را طبق مقررات مربوطه اناا  دهدو نیز س

 .يك يا كلیه پیشنهادات بدون ونكه احایاج به ذكر داليلی بامد مخاار است يا ردصندو  در قبول  -16

 ا اناقتال پروانته  يت  مانع از اناا  معامله قطعتی  و يا مرانعاهاي قانونیم دولای و قضايی فورس ماژور چنان ه موارد -14

 .گردد فقط وجه سدرده به برنده مزايده مسارد خواهد مد

قتانون اساستی    101پیشنهاد دهندگانی می جوانند در مزايده مركت نرايند كه مشرول مرنوعیت مقرر در اصتل   -12

و نیتز   1114جرهوري اسالمی ايران و نیز قانون منع مداخله در معتامالت دولاتی و كشتوري مصتوب دي متاه      

   .دننبام 1144قانون معادن مصوب ارديبهشت   11محدوديت موضوع ماده 

و جستلیم پیشتنهاد    ممتركت در مزايتده    مبا علم و وگاهی از كم و كیف معدن و در صورت لزو  بازديتد از ون  -12

نیتز   قانون معتادن وويتین نامته اجرايتی ون و     به منزله قبول جرا  مرايط و اخایارات و جكالیف مندرج درسدرده 

 .معامالت و ساير مقررات جاري صندو  است

بته عهتده برنتده     اسناد معدن و مامین والت و قطعه زمتین هزينه هاي وگهی روزنامه و جحويل و جحول و اناقال  -81

 .مزايده خواهد بود

و  ون امضتاء كلیته صتفحات    و بتا   مرايط فو گانه  81و دقیق موارد  با مطالعه كامل ....................................ايناانب  -81

و در  را متی پتذير   فتو  التذكر   كلیته جعهتدات    ضرن قبول كلیته مفتاد ونم  با علم و اطالع كافی از كم و كیف ون 

 .ممی نراي مزايده مركت نروده و پس از برنده مدن حق هرگونه اعاراضی 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  خانوادگی مركت كننده در مزايده

  :جاريخ 

  :ودرس

  :كد پسای

  :مراره جلفن ثابت 

 :امضاء                             :مراره جلفن هرراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 ضمانت نامه بانكي شماره

 

متراره  / داراي متراره مناستنامه  ...................  فرزنتد  ..................................... متركت  / ر به اينكه وقاينظ

بتتتتته نشتتتتتانی ...........  مهرستتتتتاان ............................. ثبتتتتتت متتتتتده / صتتتتتادره ................... ثبتتتتتت 

مايل است در مزايده صندو  بیره سرمايه گذاري فعالیتت هتاي   .................................................... .............

بتراي مبلتغ   در مقابتل صتندو    ............... .....................وقاي / معدنی مركت نرايد لذا اين بانك از مركت

به محض دريافتت  و  جعهد می نرايدريال ..........................(.............................)...... ...................................

دور يتا صت   ت استانكاف يتا اقامته هی گونته دلیتل     بدون اينكه احایتاجی بته اثبتا   صندو  اولین جقاضاي كابی 

ل را ريتتا. .…………………مبلتتغ اداري يتتا قضتتايی دامتتاه بامتتد  اظهارنامتته يتتا اقتتداماجی از ماتتاري

 . بالدرنگ در وجه صندو  بدردازد

معابر بوده و بنا به درخواستت صتندو  بتراي متدجی     ............................. اين جعهد جا وخر ساعت اداري روز 

كه درخواست مود قابل جرديد خواهد بود و در صورجی كته بانتك ناوانتد يتا نخواهتد متدت ايتن جعهتد را         

ديد را فراهم نسازد و بانتك را موافتق بتا    رموجبات ج.................................. .وقاي /جرديد كند و يا مركت 

جرديد ننرايد در اين صورت بانك ماعهد است بدون اينكه احایاجی به مطالبه مادد بامد مرقتو  فتو  را در   

 . وجه يا حواله كرد صندو  پرداخت كند

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 

 صندوق بیمه سرمايه گذاري فعالیت هاي معدني

 

 
 دارنده مراره مناسنامه      ايناانب  

 .......................................................................                                          ....... ............................... احاراماً               
  

 مراره به مده ثبت               مركت  
 
  
          مزايتده  پذيرش كامتل جعهتدات منتدرج در مترايط متركت در     اطالع و ضرن   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

 جهت  م............................معدن موضوع وگهی مزايده مور  بهره برداري  پروانه فروش حق انافاع و واگذاري           

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نرايم میريال پیشنهاد  .....................................................                      مبلغ مرخريد موضوع مزايده مذكو                                        

 به حروف        
              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 


