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 شرایط شرکت در مزایده معدن  

  پوزوالن باغ خشک 

مورخ  22924/10شماره  به آباد  پوزوالن باغ خشکمزایده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري معدن موضوع  - 1
که مدت اعتبار پروانه بهره بــرداري از تــاریخ  کرماناستان صنعت،معدن و تجارت صادره از سوي سازمان  21/05/1387

  )سال است.شش( 6صدور 
ریــال مــی باشــد و برنــده مزایــده براســاس   )میلیــون نهصــدونود( 990,000,000قیمت پایه جهت شرکت در مزایده مبلغ  - 2

 کامل شرایط مزایده انتخاب می گردد. و رعایت که از قیمت پایه کمتر نباشد  باالترین قیمت پیشنهادي

بابت ســپرده شــرکت در مزایــده بــه حســاب  )ریالسی میلیون( 30,000,000مبلغ مزایده بایستی داوطلبان شرکت در  - 3
گــذاري فعالیــت بنام صــندوق بیمــه ســرمایه 65276کد  - نزد بانک ملت شعبه بلوار ناهید 1922222233جاري شماره 

هاي معدنی واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده (طبق فرم پیوست) کــه حــداقل داراي ســه مــاه 
 شد به صندوق تسلیم نمایند.اعتبار با

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

مــورخ شــنبه  دوروز 13ســاعت حــداکثر تــا  6بــه شــرح بنــد پیشــنهاد دهنــدگان بایســتی پیشــنهاد قیمــت خــود  -4
 -ابــان گلــدانیخ –نزدیک بــه بزرگــراه مــدرس -بلوار آفریقا -به دبیرخانه صندوق واقع در تهران 20/08/1392

 تسلیم و رسید دریافت نمایند.  22پالك 

و پیشنهاداتی کــه بــا شــرایط  3به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج در بند  -5
مزایده اختالف داشته باشد یا دیرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد و هرگونــه پیشــنهاد 

 حی یا درخواست تخفیف نسبت به برنده مزایده کان لم یکن خواهد بود. اصال

 بشرح زیر تسلیم گردد.» ب«و » الف«حاوي دو پاکت با عالئم که دربسته هر پیشنهاد بایستی در یک پاکت  - 6

بــرگ یــا ضــمانت نامــه بــانکی همچنــین حاوي کپی و اصل یا اعالمیه بانکی مبنی بــر واریــز نقــدي و پاکت الف: 
  ل شده شرایط شرکت در مزایده که به امضاء رسیده است. تکمی
حاوي پیشنهاد قیمت که قیمت پشنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معدن بصورت صریح و روشــن  پاکت ب:

پاکــت پیشــنهاد قیمــت غیــر از بهــاي پیشــنهادي مطلــب و یــا  با عدد و حروف قید گردیده است و چنانچه در
وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مواد شرایط مندرج در این فرم مــالك  چیه شرطی قید شود به

در یــک  ،آنهــا بایســتی هــر دو و ذکر پاکــت الــف و ب در روي پاکاتپس از بستن درب واهد بود. عمل خ
ماره تلفــن پیشــنهاد دهنــده و ، شــنشــانی، پاکــت نــامروي  ،بســتن درب پاکــتپاکت قرار داده شده و پس از 

    قید گردد.»  پوزوالن باغ خشک برداري معدن  مربوط به مزایده واگذاري پروانه بهره«بارت ع
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چنانچه پیشنهاد قیمت با عدد و حروف نگاشته نشده و یــا داراي قلــم خــوردگی باشــد مــردود شــناخته  تبصره:
 خواهد شد. 

شــرایط شــرکت در  10در بنــد مقرر  به ترتیب 20/08/1392مورخ شنبه  دوروز 15پیشنهادات رسیده در ساعت  -7
آنهــا در  قــانونی مزایده در کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان یــا نماینــدگان

 کمیسیون آزاد است. 

الف پیشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبیق مبلغ ضمانتنامه بانکی یــا ســپرده  کمیسیون مزایده ابتدا پاکت -8
در مزایده و نیز رسیدگی در مورد امضاي برگ شرایط می نماید و چنانچه محتویات پاکت الــف نقدي شرکت 

کامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاکــت ب خواهــد نمــود و چنانچــه محتویــات پاکــت الــف نــاقص و یــا 
مســموع  مشروط باشد پاکت ب باز نشده و ابطــال و بایگــانی خواهــد شــد و هیچگونــه اعتراضــی در ایــن مــورد

 نخواهد بود.

در صورتی که قیمت پیشنهادي دو یا چند نفر از شرکت کنندگان مساوي باشد و بــین آنــان در مهلتــی  تبصره:
محــل نزدیــک که کمیسیون مزایده تعیین خواهد نمود توافق نشود حق تقدم با پیشنهاد دهنــده اي اســت کــه در 

واجد این شــرایط باشــند، برنــده مزایــده بــا قیــد قرعــه محدوده معدن سکونت دارد و در صورتی که سایرین نیز 
  تعیین خواهد شد. 

دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان مادام که کتباً بعنوان برنــده مزایــده اعــالم نشــده انــد هیچگونــه حقــی بــراي  -9
  پیشنهاد دهنده و تکلیفی براي صندوق ایجاد نمی نماید.

نفــرات   21/08/1392 مــورخشــنبه سه روز پایان ات حداکثر تا لیه پیشنهادکمیسیون مزایده پس از بررسی ک-10
مــورخ شــنبه روز شــرکت کننــدگان در مزایــده مکلفنــد در وقــت اداري اول و دوم برنــده مزایــده را مشــخص و 

ســپرده ســایر   شــرکت کننــدگان نیــز از  .اطالع حاصل نمایند نتیجه مزایدهبه صندوق مراجعه و از  25/08/1392
  د.بعد از تعیین نفرات اول و دوم مسترد می گرد 25/08/1392مورخ شنبه روز 

(بــه اســتثناي روز  7در صورتی که برنده مزایده (نفر اول) از تاریخ ابالغ کتبی صندوق حداکثر ظرف مدت  -11
براي انعقاد قرارداد، واریز وجه و انجام تشریفات واگذاري پروانه حاضر نشود صــندوق مــی توانــد ایام تعطیل) 

در حکم مستنکف از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عمــل آورد.  او را
شــریفات واگــذاري براي انعقاد قرارداد، واریز وجــه و انجــام ت عدم مراجعه نفر دوم در ظرف مدت تعیین شده

ید صــندوق نســبت بــه مــی گــردد و حســب صــالحد ، سپرده او نیــز بــه نفــع صــندوق ضــبطپروانه حاضر نشود
  واگذاري پروانه بهره برداري معدن مذکور اقدام خواهد شد. 
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سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادله قــرارداد بــا برنــده مزایــده (نفــر اول) و دریافــت وجــوه تعیــین شــده در  تبصره:
  قابل پرداخت است.قرارداد 

 ا انعقاد قرارداد به روشهاي زیر به برنده مزایده منتقل می گردد :کلیه حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن ب- 12

الف) چنانچه ثمن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزایده پرداخت گردد، بالفاصله صندوق نسبت به انتقال پروانــه 
  بهره برداري از طریق مراجع ذیربط به برنده مزایده اقدام خواهد نمود.

) از سوي برنــده مزایــده پرداخــت گــردد، صــندوق پــس از 13رت اقساطی (موضوع بندب) چنانچه ثمن معامله بصو
وصول کلیه مطالبات خود از بابت ثمن معامله وفق شرایط مندرج در قرارداد، اقدام به انتقال پروانــه بهــره بــرداري از 

  طریق مراجع ذیربط به برنده مزایده خواهد نمود. 
بــه برنــده مزایــده تحویــل و  14نعقاد قرارداد فی مابین وفق بند همزمان با ابدیهی است در هر دو صورت فوق، معدن 

کلیه تعهدات و مسئولیت هاي معدن اعم از مسئولیت هاي فنی و ایمنی و مالی طبق قوانین و مقررات مربوط به برنده 
 مزایده انتقال خواهد یافت. 

  نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد: -13
  تاریخ تنظیم و امضاي قرارداد باید کل مبلغ قرارداد را نقداً به صندوق پرداخت نماید. نقداً: خریدار در-الف
 60اقساطی: در صورتی که خریدار قادر به پرداخت کلیه مبلغ موضوع این بنــد بصــورت نقــد نباشــد مــی توانــد  -ب

  ماه پرداخت نماید. 6درصد بقیه را حداکثر ظرف مدت  40درصد مبلغ قرارداد را بصورت نقد و 
  فروش اقساطی با تنظیم قرارداد و ودریافت وثایق و تضامین به شرح زیر صورت می پذیرد:

  .رارداد توسط خریدار به صندوقق مانده ثمن مبلغ %100ضمانت نامه بانکی تا سقف ارائه 
ت در مزایده منــدرج در ضمانت نامه بانکی فوق الذکر عالوه بر ضمانت نامه بانکی موضوع سپرده شرک: 1تبصره 

  می باشد. 3بند 
  هزینه هاي توثیق اموال بر عهده خریدار می باشد. :2تبصره

  نحوه واگذاري معدن: -14
تحویــل معــدن و مــدارك مربوطــه مــی باشــد، ویل و تحول کــه شــامل تــاریخ تحویــل پس از تنظیم صورتمجلس تح

  خریدار می گردد.
گذاري پروانه بهره برداري معدن کلیه تعهداتی را که صندوق به عنوان بهــره بــردار برنده مزایده متعهد است از تاریخ وا- 15

حفــظ شــبکه  - رعایــت میــزان حــداقل اســتخراج منــدرج در پروانــه بهــره بــرداري –معدن در زمینه پرداخت حقوق دولتی 
رعایــت  - ره برداري معــدنانجام عملیات استخراج و بهره برداري مطابق طرح به - جلوگیري از تضییع ذخایر معدنی - معدن
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اسناد مثبته از جملــه معرفــی بدیهی است تحویل معدن منوط به ارائه گماردن مسئول فنی بر عهده داشته  - اصول فنی و ایمنی
  مسئول فنی و ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی می باشد.

 دهد. و نیز سایر تعهدات مندرج در پروانه بهره برداري را طبق مقررات مربوطه انجام 

  یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دالیلی باشد مختار است. یا ردصندوق در قبول  - 16
 یــا انتقــال پروانــه مانع از انجام معاملــه قطعــی و یا ممانعتهاي قانونی، دولتی و قضایی فورس ماژور چنانچه موارد -17

  گردد فقط وجه سپرده به برنده مزایده مسترد خواهد شد.
قــانون اساســی  141پیشنهاد دهندگانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که مشمول ممنوعیت مقــرر در اصــل  -18

و نیــز  1337جمهوري اسالمی ایران و نیز قانون منع مداخلــه در معــامالت دولتــی و کشــوري مصــوب دي مــاه 
      د.ننباش 1377قانون معادن مصوب اردیبهشت   33محدودیت موضوع ماده 

و تســلیم پیشــنهاد  ،شــرکت در مزایــده  ،با علم و آگاهی از کم و کیف معدن و در صورت لــزوم بازدیــد از آن -19
قــانون معــادن وآیــین نامــه اجرایــی آن و نیــز  به منزله قبول تمام شرایط و اختیارات و تکالیف مندرج درسپرده 

  معامالت و سایر مقررات جاري صندوق است.
بــه عهــده برنــده  اسناد معدن و ماشین آالت و قطعــه زمــینامه و تحویل و تحول و انتقال هزینه هاي آگهی روزن -20

  مزایده خواهد بود.
و  آن امضــاء کلیــه صــفحات و بــا  شرایط فــوقگانه  21و دقیق موارد  با مطالعه کامل اینجانب .................................... - 21

و در  را مــی پــذیرمفــوق الــذکر کلیــه تعهــدات ن قبــول کلیــه مفــاد آن،ضــمبا علم و اطالع کافی از کم و کیف آن 
  .ممی نمای مزایده شرکت نموده و پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب

  
  روزنامه رسمی الزامی است. آخرین *براي اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقی ارائه

  

  ام خانوادگی شرکت کننده در مزایده:نام و ن
  تاریخ :
  آدرس:

  کد پستی:
  شماره تلفن ثابت :
  :امضاء                               شماره تلفن همراه:

  :مهر      
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  بسمه تعالی 
  فرم ضمانتنامه 

  مزایده) در (شرکت
  

  ضمانت نامه بانکی شماره
  

فرزنــد ...................  داراي شــماره شناســنامه/ شــماره ..................... / شــرکت ................ر به اینکه آقاينظ
ـــــانی  ـــــه نش ـــــتان ...........  ب ـــــده ............................. شهرس ـــــت ش ـــــت ................... صـــــادره / ثب ثب

زایده صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیــت هــاي مایل است در م................................................................. 
بــراي مبلــغ ............... در مقابــل صــندوق معدنی شرکت نماید لذا این بانک از شرکت/ آقاي .....................

به محض دریافــت و  می نمایدتعهد ریال ..........................).....(.............................. ...................................
دور یــا صــ ت اســتنکاف یــا اقامــه هیچگونــه دلیــلبدون اینکه احتیــاجی بــه اثبــاصندوق اولین تقاضاي کتبی 

. ریــال را ………………….مبلــغ اداري یــا قضــایی داشــته باشــد  اظهارنامــه یــا اقــداماتی از مجــاري
  بالدرنگ در وجه صندوق بپردازد. 
............................. معتبر بوده و بنا به درخواســت صــندوق بــراي مــدتی  این تعهد تا آخر ساعت اداري روز

که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی کــه بانــک نتوانــد یــا نخواهــد مــدت ایــن تعهــد را 
انــک را موافــق بــا دید را فراهم نسازد و بمتمدید کند و یا شرکت /آقاي ................................... موجبات ت

تمدید ننماید در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مرقــوم فــوق را در 
  وجه یا حواله کرد صندوق پرداخت کند. 

  
  شعبه :                                          بانک :  

  
  
  
  



 

 6                                                                           امضاء متقاضی:                                                                                نام متقاضی:                      
 

  
  برگ پیشنهاد قیمت

  
  

  الیت هاي معدنیصندوق بیمه سرمایه گذاري فع
  
  

      .......................................................................                                          ....... ............................... احتراماً                 دارنده شماره شناسنامه        اینجانب    

              مزایــده پــذیرش کامــل تعهــدات منــدرج در شــرایط شــرکت دراطــالع و ضمن   .. ..........................     از صادره            شماره به شده ثبت                 شرکت   
  دراداره ثبت                                     

  
  

  جهت  ،ی مزایده مورخ ............................معدن موضوع آگهبهره برداري  پروانه فروش حق انتفاع و واگذاري            

  
  به عدد                                                                          
  

         نمایم. میریال پیشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،خرید موضوع مزایده مذکور                                        
  به حروف         

               
                                                             

  
  تاریخ:   
  امضاء:   
  مهر:  

  
 
  
  


