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 شرايط شركت در مزايده معدن  

 سنگ الشه حجت آباد

مورخ   18221/18به شماره   آباد سنگ الشه حجتمزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  -1

برداري از تاريخ  که مدت اعتبار پروانه بهره کرمانشاه استانصنعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان  11/11/1822

 .سال است ( ده) 11صدور 

ريال مي باشد و برنده مزايدده براسدا      (ميليون دويست و نود)  891.111.111قيمت پايه جهت شرکت در مزايده مبلغ  -8

 .و رعايت کامل شرايط مزايده انتخاب مي گردد که از قيمت پايه کمتر نباشد  باالترين قيمت پيشنهادي

بابت سپرده شرکت در ريال (هزار شش صدو  ميليون دوازده) 18.111.111مبلغ داوطلبان شرکت در مزايده بايستي  -8

بنام صندوق بيمه سدرمايه   17851کد  -نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد 1988888888مزايده به حساب جاري شماره 

که حدداقل  ( طبق فرم پيوست)هاي معدني واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي شرکت در مزايده گذاري فعاليت 

 .داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسليم نمايند

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

  4/4/1898مدورخ  شنبه سه روز 18ساعت ا حداکثر ت 1به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد قيمت خود  -4

تسليم  88پالك  -خيابان گلدان –نزديك به بزرگراه مدر  -بلوار آفريقا -به دبيرخانه صندوق واقع در تهران

 . و رسيد دريافت نمايند

و پيشنهاداتي که بدا شدرايط    8به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده کمتر از ميزان مندرج در بند  -7

مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهدد شدد و هرگونده پيشدنهاد     

 . اصالحي يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده کان لم يكن خواهد بود

 .بشرح زير تسليم گردد« ب»و « الف»حاوي دو پاکت با عالئم که دربسته هر پيشنهاد بايستي در يك پاکت  -1

بدر   يدا ضدمانت نامده بدانكي هم ندين      حاوي کپي و اصل يا اعالميه بانكي مبني بر واريدز نقددي و   : پاكت الف

 . تكميل شده شرايط شرکت در مزايده که به امضاء رسيده است

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

پاکت پيشدنهاد قيمدت ريدر از بهداي پيشدنهادي مطلدب و يدا         با عدد و حروف قيد گرديده است و چنان ه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مواد شرايط مندرج در اين فرم مدالك   يچه شرطي قيد شود به

در يدك   ،آنهدا بايسدتي هدر دو    الدف و ب در روي و ذکر پاکت  پاکاتپس از بستن درب . واهد بودعمل خ

ماره تلفدن پيشدنهاد دهندده و    ، شد نشداني ، پاکدت ندام  روي  ،بستن درب پاکدت پاکت قرار داده شده و پس از 

  .قيد گردد« سنگ الشه حجت آباد 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 قلدم خدوردگي باشدد مدردود شدناخته        :تبصره

 . خواهد شد

شدرايط شدرکت در    11بده ترتيدب مقدرر در بندد      4/4/1898مورخ شنبه سه روز 17پيشنهادات رسيده در ساعت  -5

آنهدا در   قدانوني  يدا نماينددگان  مزايده در کميسيون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشدنهاد دهنددگان   

 . کميسيون آزاد است

الف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبيق مبلغ ضمانتنامه بانكي يا سدپرده   کميسيون مزايده ابتدا پاکت -2

نقدي شرکت در مزايده و نيز رسيدگي در مورد امضاي بر  شرايط مي نمايد و چنان ه محتويات پاکت الف 

قص و يدا  کامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاکت ب خواهدد نمدود و چنان ده محتويدات پاکدت الدف ندا       

مشروط باشد پاکت ب باز نشده و ابطال و بايگداني خواهدد شدد و هي گونده اعتراضدي در ايدن مدورد مسدموع         

 .نخواهد بود

در صورتي که قيمت پيشنهادي دو يا چند نفر از شرکت کنندگان مساوي باشد و بين آندان در مهلتدي     :تبصره

محدل  نزديدك  دم با پيشنهاد دهنده اي اسدت کده در   که کميسيون مزايده تعيين خواهد نمود توافق نشود حق تق

محدوده معدن سكونت دارد و در صورتي که سايرين نيز واجد اين شرايط باشدند، برندده مزايدده بدا قيدد قرعده       

 . تعيين خواهد شد

دعوت کتبي از پيشنهاد دهندگان مادام که کتبًا بعنوان برنده مزايدده اعدالم نشدده اندد هي گونده حقدي بدراي         -9

 .شنهاد دهنده و تكليفي براي صندوق ايجاد نمي نمايدپي

نفدرات اول   4/4/1898 مدورخ شنبه سه روز ليه پيشنهادات حداکثر تا پايان کميسيون مزايده پس از بررسي ک-11

مدورخ  شدنبه  چهارشدرکت کننددگان در مزايدده مكلفندد در وقدت اداري روز      و دوم برنده مزايده را مشدخص و  

سپرده ساير   شرکت کننددگان نيدز از روز    .اطالع حاصل نمايند نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از  7/4/1898

 .بعد از تعيين نفرات اول و دوم مسترد مي گردد 7/4/1898مورخ شنبه چهار

به اسدتثناي  )روز  5از تاريخ ابالغ کتبي صندوق حداکثر ظرف مدت ( نفر اول)در صورتي که برنده مزايده  -11

براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجام تشريفات واگذاري پروانه حاضر نشود صندوق مدي تواندد   ( يام تعطيلا

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

شدريفات واگدذاري   ، واريز وجه و انجدام ت براي انعقاد قرارداد عدم مراجعه نفر دوم در ظرف مدت تعيين شده

مدي گدردد و حسدب صدالحديد صدندوق نسدبت بده         ، سپرده او نيز بده نفدع صدندوق ضدبط    پروانه حاضر نشود

 . واگذاري پروانه بهره برداري معدن مذکور اقدام خواهد شد
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و دريافدت وجدوه تعيدين شدده در     ( نفدر اول )سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد بدا برندده مزايدده      :تبصره

 .قابل پرداخت استقرارداد 

 :کليه حقوق و تعهدات ناشي از پروانه بهره برداري معدن با انعقاد قرارداد به روشهاي زير به برنده مزايده منتقل مي گردد -18

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

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

از سوي برنده مزايدده پرداخدت گدردد، صدندوق پدس از      ( 18موضوع بند)چنان ه ثمن معامله بصورت اقساطي ( ب

مطالبات خود از بابت ثمن معامله وفق شرايط مندرج در قرارداد، اقدام به انتقال پروانه بهدره بدرداري از   وصول کليه 

 . طريق مراجع ذيربط به برنده مزايده خواهد نمود

به برنده مزايدده تحويدل و    14نعقاد قرارداد في مابين وفق بند بديهي است در هر دو صورت فوق، معدن همزمان با ا

ت و مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فني و ايمني و مالي طبق قوانين و مقررات مربوط به برنده کليه تعهدا

 . مزايده انتقال خواهد يافت

 :نحوه پرداخت به شرح زير مي باشد -18

 .دخريدار در تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد کل مبلغ قرارداد را نقداً به صندوق پرداخت نماي: نقداً-الف

 11در صورتي که خريدار قادر به پرداخت کليه مبلغ موضوع اين بند بصدورت نقدد نباشدد مدي تواندد      : اقساطي -ب

 .ماه پرداخت نمايد 1درصد بقيه را حداکثر ظرف مدت  41درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 

 :پذيرد فروش اقساطي با تنظيم قرارداد و ودريافت وثايق و تضامين به شرح زير صورت مي

 .رارداد توسط خريدار به صندوقق مانده ثمن مبلغ% 111ضمانت نامه بانكي تا سقف ارائه 

ضمانت نامه بانكي فوق الذکر عالوه بر ضمانت نامه بانكي موضوع سپرده شرکت در مزايده مندرج در : 1تبصره 

 .مي باشد 8بند 

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

  :نحوه واگذاري معدن -14

تحويدل  معددن  و مددارك مربوطده مدي باشدد،     ويل و تحول که شدامل تداريخ تحويدل    پس از تنظيم صورتمجلس تح

 .خريدار مي گردد

برنده مزايده متعهد است از تاريخ واگذاري پروانه بهره برداري معدن کليه تعهداتي را که صندوق به عنوان بهره بدردار  -17

حفد  شدبكه    -رعايت ميدزان حدداقل اسدتخراج منددرج در پروانده بهدره بدرداري        –رداخت حقوق دولتي معدن در زمينه پ

رعايدت   -انجام عمليات استخراج و بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن -جلوگيري از تضييع ذخاير معدني -معدن
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اسناد مثبته از جمله معرفدي  ن منوط به ارائه بديهي است تحويل معدگماردن مسئول فني بر عهده داشته  -اصول فني و ايمني

 .مسئول فني و ارائه تضمين پرداخت حقوق دولتي مي باشد

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

 .مختار استيك يا کليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذکر داليلي باشد  يا ردصندوق در قبول  -11

 يدا انتقدال پروانده    مانع از انجام معامله قطعدي  و يا ممانعتهاي قانوني، دولتي و قضايي فور  ماژور چنان ه موارد -15

 .گردد فقط وجه سپرده به برنده مزايده مسترد خواهد شد

قدانون اساسدي    141پيشنهاد دهندگاني مي توانند در مزايده شرکت نمايند که مشمول ممنوعيت مقرر در اصدل   -12

و نيدز   1885جمهوري اسالمي ايران و نيز قانون منع مداخله در معدامالت دولتدي و کشدوري مصدوب دي مداه      

   .دننباش 1855قانون معادن مصوب ارديبهشت   88محدوديت موضوع ماده 

و تسدليم پيشدنهاد    ،شدرکت در مزايدده    ،با علم و آگاهي از کم و کيف معدن و در صورت لزوم بازديدد از آن  -19

قانون معدادن وآيدين نامده اجرايدي آن و نيدز       به منزله قبول تمام شرايط و اختيارات و تكاليف مندرج درسپرده 

 .معامالت و ساير مقررات جاري صندوق است

بده عهدده برندده     اسناد معدن و ماشين آالت و قطعه زمدين هزينه هاي آگهي روزنامه و تحويل و تحول و انتقال  -81

 .مزايده خواهد بود

و  آن امضداء کليده صدفحات    و بدا   شرايط فوقگانه  81و دقيق موارد  با مطالعه کامل ....................................اينجانب  -81

و در  را مدي پدذيرم  فدوق الدذکر   کليده تعهددات    ضمن قبول کليده مفداد آن،  با علم و اطالع کافي از کم و کيف آن 

 .ممي نماي مزايده شرکت نموده و پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضي 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 خانوادگي شرکت کننده در مزايده

  :تاريخ 

  :آدر 

  :پستيکد 

  :شماره تلفن ثابت 

 :امضاء                             :شماره تلفن همراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 ضمانت نامه بانكي شماره

 

شدماره  / داراي شدماره شناسدنامه  ...................  فرزندد  ..................................... شدرکت  / ر به اينكه آقاينظ

بددددده نشددددداني ...........  شهرسدددددتان ............................. ثبدددددت شدددددده / صدددددادره ................... ثبدددددت 

ه گذاري فعاليدت هداي   مايل است در مزايده صندوق بيمه سرماي................................................................. 

بدراي مبلدغ   در مقابدل صدندوق   ............... .....................آقاي / معدني شرکت نمايد لذا اين بانك از شرکت

فدت  به محض درياو  تعهد مي نمايدريال ..........................(.....).............................. ...................................

دور يدا صد   ت اسدتنكاف يدا اقامده هي گونده دليدل     بدون اينكه احتيداجي بده اثبدا   صندوق اولين تقاضاي کتبي 

ريددال را . .…………………مبلددغ اداري يددا قضددايي داشددته باشددد  اظهارنامدده يددا اقددداماتي از مجدداري

 . بالدرنگ در وجه صندوق بپردازد

معتبر بوده و بنا به درخواسدت صدندوق بدراي مددتي     ............................. اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز 

که درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتي کده باندك نتواندد يدا نخواهدد مددت ايدن تعهدد را         

ندك را موافدق بدا    ديد را فراهم نسازد و بامموجبات ت................................... آقاي /تمديد کند و يا شرکت 

تمديد ننمايد در اين صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مرقدوم فدوق را در   

 . وجه يا حواله کرد صندوق پرداخت کند

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پيشنهاد قيمت

 

 

 ليت هاي معدنيصندوق بيمه سرمايه گذاري فعا

 

 
 دارنده شماره شناسنامه      اينجانب  

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

 شماره به شده ثبت               شرکت  
 
  
          مزايدده  پذيرش کامدل تعهددات منددرج در شدرايط شدرکت در     اطالع و ضمن   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

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

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نمايم ميريال پيشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،خريد موضوع مزايده مذکور                                        
 به حروف        

              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 

 

 

 

 


