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 شرايط شركت در مزايده معدن   

 مرمريت دولومیتي گردنه حسن آباد

بته متراره     مرمريتت دووتومی گ گردنته  آتا  بتاد     مزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  -1

که مدت اع بتار پروانته    کرمانشاه اس انصنعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان  22/71/1386مورخ   18281/12

 .سال است ( بیآت) 27برداري از تاريخ صدور  بهره

ريال   (و هش صدو مصت هزار میلیون چهارصدو هف ادو چهار)  212.867.777قیرت پايه جهت مرکت در مزايده مبلغ  -2

و رعايتت کامتش مترايز مزايتده      که از قیرت پايه کر ر نبامد  مگ بامد و برنده مزايده براساس باالتريا قیرت پیشنهادي

 .ان خاب مگ گردد

ريتال  (و چهارصتد  هتزار  و نود چهار نهصدو  میلیون نوزده) 11.112.277مبلغ داوطلبان مرکت در مزايده بايآ گ  -3

 67216کتد   -نزد بانك ملت معبه بلتوار ناهیتد   1122222233 آاب جاري مراره بابت سپرده مرکت در مزايده به 

طبت   )بنام صندوق بیره سرمايه گذاري فعاویت هاي معدنگ واريز و يا معادل  ن ضرانت نامه بانكگ مرکت در مزايده 

 .که  داقش داراي سه ماه اع بار بامد به صندوق تآلیم نرايند( فرم پیوست

 .وجه نقد به عنوان سپرده پذيرف ه نخواهد مدچك عادي و : تبصره 

  2/2/1312متورخ  منبه سه روز 13ساعت  داکثر تا  6به مرح بند پیشنهاد دهندگان بايآ گ پیشنهاد قیرت خود  -2

تآلیم  22پالك  -خیابان گلدان –نزديك به بزرگراه مدرس -بلوار  فريقا -به دبیرخانه صندوق واقع در تهران

 . و رسید دريافت نرايند

و پیشنهاداتگ که بتا مترايز    3به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده کر ر از میزان مندرج در بند  -7

مزايده اخ الف دام ه بامد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهتد متد و هرگونته پیشتنهاد     

 . نآبت به برنده مزايده کان وم يكا خواهد بود اصال گ يا درخواست تخفیف

 .بشرح زير تآلیم گردد« ب»و « اوف» اوي دو پاکت با عالئم که دربآ ه هر پیشنهاد بايآ گ در يك پاکت  -6

بتر   يتا ضترانت نامته بتانكگ هر نتیا       اوي کپگ و اصش يا اعالمیه بانكگ مبنگ بر واريتز نقتدي و   : پاكت الف

 . تكریش مده مرايز مرکت در مزايده که به امضاء رسیده است

 اوي پیشنهاد قیرت که قیرت پشنهادي براي ان قال پروانه بهره برداري معدن بصورت صريح و روما   :پاكت ب

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

وجه مورد توجه قرار نگرف ه و منحصراً مفاد و مواد مرايز مندرج در ايا فرم متالك   یچه مود بهمرطگ قید 

در يتك   ، نهتا بايآت گ هتر دو    و ذکر پاکت اوتف و ب در روي  پاکاتپس از بآ ا درب . واهد بودعرش خ
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دهنتده و  راره تلفتا پیشتنهاد   ، مت نشتانگ ، پاکتت نتام  روي  ،بآ ا درب پاکتت پاکت قرار داده مده و پس از 

  .قید گردد« مرمريت دووومی گ گردنه  آا  باد معدن برداري  مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره»عبارت 

چنان ه پیشنهاد قیرت با عدد و  روف نگام ه نشده و يا داراي قلتم ختوردگگ بامتد متردود متناخ ه        :تبصره

 . خواهد مد

مترايز مترکت در    17بته ترتیتب مقترر در بنتد      2/2/1312مورخ منبه سه روز 17پیشنهادات رسیده در ساعت  -1

 نهتا در   قتانونگ  مزايده در کریآیون مزايده باز و قرائت خواهد مد و  ضور پیشتنهاد دهنتدگان يتا نراينتدگان    

 . کریآیون  زاد است

اوف پیشنهاد دهندگان را باز نروده و اقدام به تطبی  مبلغ ضران نامه بانكگ يا ستپرده   کریآیون مزايده اب دا پاکت -8

نقدي مرکت در مزايده و نیز رسیدگگ در مورد امضاي بر  مرايز مگ نرايد و چنان ه مح ويات پاکت اوف 

قص و يتا  کامش و بدون نقص بامد اقدام به اف  اح پاکت ب خواهتد نرتود و چنان ته مح ويتات پاکتت اوتف نتا       

مشروط بامد پاکت ب باز نشده و ابطال و بايگتانگ خواهتد متد و هی گونته اع راضتگ در ايتا متورد مآتروع         

 .نخواهد بود

در صورتگ که قیرت پیشنهادي دو يا چند نفر از مرکت کنندگان مآاوي بامد و بیا  نتان در مهل تگ     :تبصره

محتش  نزديتك  دم با پیشنهاد دهنده اي استت کته در   که کریآیون مزايده تعییا خواهد نرود تواف  نشود    تق

محدوده معدن سكونت دارد و در صورتگ که سايريا نیز واجد ايا مرايز بامتند، برنتده مزايتده بتا قیتد قرعته       

 . تعییا خواهد مد

دعوت ک بگ از پیشنهاد دهندگان مادام که ک بًا بعنوان برنده مزايتده اعتالم نشتده انتد هی گونته  قتگ بتراي         -1

 .شنهاد دهنده و تكلیفگ براي صندوق ايجاد نرگ نرايدپی

نفترات اول   2/2/1312 متورخ منبه سه روز لیه پیشنهادات  داکثر تا پايان کریآیون مزايده پس از بررسگ ک-17

متورخ  متنبه  چهارمترکت کننتدگان در مزايتده مكلفنتد در وقتت اداري روز      و دوم برنده مزايده را مشتخص و  

سپرده ساير   مرکت کننتدگان نیتز از روز    .اطالع  اصش نرايند ن یجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  7/2/1312

 .بعد از تعییا نفرات اول و دوم مآ رد مگ گردد 7/2/1312مورخ منبه چهار

به است ثناي  )روز  1از تاريخ ابالغ ک بگ صندوق  داکثر ظرف مدت ( نفر اول)در صورتگ که برنده مزايده  -11

براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجام تشريفات واگذاري پروانه  اضر نشود صندوق متگ توانتد   ( يام تعطیشا

. او را در  كم مآ نكف از انجام معامله تلقگ و سپرده او را بنفع خود ضبز و از نفر دوم دعوت به عرش  ورد

شتريفات واگتذاري   ، واريز وجه و انجتام ت براي انعقاد قرارداد عدم مراجعه نفر دوم در ظرف مدت تعییا مده

متگ گتردد و  آتب صتال ديد صتندوق نآتبت بته         ، سپرده او نیز بته نفتع صتندوق ضتبز    پروانه  اضر نشود

 . واگذاري پروانه بهره برداري معدن مذکور اقدام خواهد مد
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و دريافتت وجتوه تعیتیا متده در     ( نفتر اول )سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادوه قرارداد بتا برنتده مزايتده      :تبصره

 .قابش پرداخت استقرارداد 

 :کلیه  قوق و تعهدات نامگ از پروانه بهره برداري معدن با انعقاد قرارداد به رومهاي زير به برنده مزايده من قش مگ گردد -12

معامله بصورت نقد از سوي برنده مزايده پرداخت گردد، بالفاصله صندوق نآبت به ان قال پروانه چنان ه ثرا ( اوف

 .بهره برداري از طري  مراجع ذيربز به برنده مزايده اقدام خواهد نرود

از سوي برنده مزايتده پرداختت گتردد، صتندوق پتس از      ( 13موضوع بند)چنان ه ثرا معامله بصورت اقآاطگ ( ب

مطاوبات خود از بابت ثرا معامله وف  مرايز مندرج در قرارداد، اقدام به ان قال پروانه بهتره بترداري از   وصول کلیه 

 . طري  مراجع ذيربز به برنده مزايده خواهد نرود

به برنده مزايتده تحويتش و    12نعقاد قرارداد فگ مابیا وف  بند بديهگ است در هر دو صورت فوق، معدن هرزمان با ا

ت و مآئوویت هاي معدن اعم از مآئوویت هاي فنگ و ايرنگ و ماوگ طب  قوانیا و مقررات مربوط به برنده کلیه تعهدا

 . مزايده ان قال خواهد يافت

 :نحوه پرداخت به مرح زير مگ بامد -13

 .دخريدار در تاريخ تنظیم و امضاي قرارداد بايد کش مبلغ قرارداد را نقداً به صندوق پرداخت نراي: نقداً-اوف

 67در صورتگ که خريدار قادر به پرداخت کلیه مبلغ موضوع ايا بند بصتورت نقتد نبامتد متگ توانتد      : اقآاطگ -ب

 .ماه پرداخت نرايد 6درصد بقیه را  داکثر ظرف مدت  27درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 

 :پذيرد فروش اقآاطگ با تنظیم قرارداد و ودريافت وثاي  و تضامیا به مرح زير صورت مگ

 .رارداد توسز خريدار به صندوقق مانده ثرا مبلغ% 177ضرانت نامه بانكگ تا سقف ارائه 

ضرانت نامه بانكگ فوق اوذکر عالوه بر ضرانت نامه بانكگ موضوع سپرده مرکت در مزايده مندرج در : 1تبصره 

 .مگ بامد 3بند 

 .هزينه هاي توثی  اموال بر عهده خريدار مگ بامد :2تبصره

  :نحوه واگذاري معدن -12

تحويتش  معتدن  و متدارك مربوطته متگ بامتد،     ويش و تحول که متامش تتاريخ تحويتش    پس از تنظیم صورترجلس تح

 .خريدار مگ گردد

برنده مزايده م عهد است از تاريخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن کلیه تعهداتگ را که صندوق به عنوان بهره بتردار  -17

 فت  متبكه    -رعايت میتزان  تداقش است خراج منتدرج در پروانته بهتره بترداري        –معدن در زمینه پرداخت  قوق دوو گ 

رعايتت   -اس خراج و بهره برداري مطاب  طرح بهره برداري معدن انجام عرلیات -جلوگیري از تضییع ذخاير معدنگ -معدن
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اسناد مثب ه از جرله معرفتگ  بديهگ است تحويش معدن منوط به ارائه گراردن مآئول فنگ بر عهده دام ه  -اصول فنگ و ايرنگ

 .مآئول فنگ و ارائه تضریا پرداخت  قوق دوو گ مگ بامد

 . برداري را طب  مقررات مربوطه انجام دهد و نیز ساير تعهدات مندرج در پروانه بهره

 .يك يا کلیه پیشنهادات بدون  نكه ا  یاج به ذکر داليلگ بامد مخ ار است يا ردصندوق در قبول  -16

 يتا ان قتال پروانته    مانع از انجام معامله قطعتگ  و يا مرانع هاي قانونگ، دوو گ و قضايگ فورس ماژور چنان ه موارد -11

 .گردد فقز وجه سپرده به برنده مزايده مآ رد خواهد مد

قتانون اساستگ    121پیشنهاد دهندگانگ مگ توانند در مزايده مرکت نرايند که مشرول مرنوعیت مقرر در اصتش   -18

و نیتز   1331جرهوري اسالمگ ايران و نیز قانون منع مداخله در معتامالت دوو تگ و کشتوري مصتوب دي متاه      

   .دننبام 1311قانون معادن مصوب ارديبهشت   33اده محدوديت موضوع م

و تآتلیم پیشتنهاد    ،مترکت در مزايتده    ،با علم و  گاهگ از کم و کیف معدن و در صورت وزوم بازديتد از  ن  -11

قانون معتادن و يتیا نامته اجرايتگ  ن و نیتز       به منزوه قبول ترام مرايز و اخ یارات و تكاویف مندرج درسپرده 

 .ساير مقررات جاري صندوق استمعامالت و 

بته عهتده برنتده     اسناد معدن و مامیا  الت و قطعه زمتیا هزينه هاي  گهگ روزنامه و تحويش و تحول و ان قال  -27

 .مزايده خواهد بود

و   ن کلیته صتفحات  امضتاء   و بتا   مرايز فوقگانه  21و دقی  موارد  با مطاوعه کامش ....................................اينجانب  -21

و در  را متگ پتذيرم  فتوق اوتذکر   کلیته تعهتدات    ضرا قبول کلیته مفتاد  ن،  با علم و اطالع کافگ از کم و کیف  ن 

 .ممگ نراي مزايده مرکت نروده و پس از برنده مدن    هرگونه اع راضگ 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 خانوادگگ مرکت کننده در مزايده

  :تاريخ 

  : درس

  :کد پآ گ

  :مراره تلفا ثابت 

 :امضاء                             :مراره تلفا هرراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 نامه بانكي شمارهضمانت 

 

متراره  / داراي متراره مناستنامه  ...................  فرزنتد  ..................................... مترکت  / ر به اينكه  قاينظ

بتتتتته نشتتتتتانگ ...........  مهرستتتتت ان ............................. ثبتتتتتت متتتتتده / صتتتتتادره ................... ثبتتتتتت 

مايش است در مزايده صندوق بیره سرمايه گذاري فعاویتت هتاي   ............................................ .....................

بتراي مبلتغ   در مقابتش صتندوق   ............... ..................... قاي / معدنگ مرکت نرايد وذا ايا بانك از مرکت

به محض دريافتت  و  تعهد مگ نرايدريال ..........................(.....................).............. ...................................

دور يتا صت   ت است نكاف يتا اقامته هی گونته دویتش     بدون اينكه ا  یتاجگ بته اثبتا   صندوق اوویا تقاضاي ک بگ 

ريتتال را . .…………………مبلتتغ اداري يتتا قضتتايگ دامتت ه بامتتد  اظهارنامتته يتتا اقتتداماتگ از مجتتاري

 . بالدرنگ در وجه صندوق بپردازد

مع بر بوده و بنا به درخواستت صتندوق بتراي متدتگ     ............................. ايا تعهد تا  خر ساعت اداري روز 

که درخواست مود قابش ترديد خواهد بود و در صورتگ کته بانتك ن وانتد يتا نخواهتد متدت ايتا تعهتد را         

ديد را فراهم نآازد و بانتك را موافت  بتا    رموجبات ت............................. ...... قاي /ترديد کند و يا مرکت 

ترديد ننرايد در ايا صورت بانك م عهد است بدون اينكه ا  یاجگ به مطاوبه مجدد بامد مرقتوم فتوق را در   

 . وجه يا  واوه کرد صندوق پرداخت کند

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 

 صندوق بیمه سرمايه گذاري فعالیت هاي معدني

 

 
 دارنده مراره مناسنامه      اينجانب  

 .......................................................................                                          ....... ............................... ا  راماً               
  

 مراره به مده ثبت               مرکت  
 
  
          مزايتده  پذيرش کامتش تعهتدات منتدرج در مترايز مترکت در     اطالع و ضرا   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

 جهت  ،............................معدن موضوع  گهگ مزايده مورخ بهره برداري  پروانه فروش    ان فاع و واگذاري           

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نرايم مگريال پیشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،خريد موضوع مزايده مذکور                                        
 به  روف        

              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 

 

 

 

 


