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 مخلوط کوهی بیت حمید شرايط شركت در مزايده معدن 

-27554به شماره  مخلوط کوهی بیت حمید    معدنمزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري  موضوع   -1

 می باشد.  خوزستان  صادره از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان    89/ 12/ 18مورخ    06

ريال می باشد و برندده مزايدده براسداا بدانتريم قيمدت    1.750.000.000پايه جهت شركت در مزايده مبلغ    قيمت  -2

 پيشنهادي كه از قيمت پايه كمتر نباشد و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد. 

بابت سپرده شدركت در    را  2مندرج در بند  درصد قيمت پايه كارشناسی    5داوطلبان شركت در مزايده بايستی   -3

بنام صندوق بيمده    65276كد    -  نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد   1922222233مزايده به حساب جاري شماره  

سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكی شركت در مزايده )طبق فرم پيوسدت   

 ليم نمايند. كه حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندوق تس 

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

مورخ  شنبه یک روز 12ساعت حداكثر تا را  7به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خود  -4

 -گلدان  خيابان  –نزديك به بزرگراه مدرا   -بلوار آفريقا  -به دبيرخانه صندوق واقع در تهران  1401/ 05/ 23

 تسليم و رسيد دريافت نمايند.  22پالك 

و پيشنهاداتی كه بدا   3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كمتر از ميزان مندرج در بند   -5

اثر داده نخواهد شد و هرگونده  شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب

 پيشنهاد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكم خواهد بود. 

آئيم نامده اجرايدی  47ماده    نمايد كه از مفادبا حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيمت اقرار می  متقاضی -6

نده بهدره بدرداري از جملده او انتقدال پرو  هداي مربدوط بده نقدل  بخشدنامه  ها ودستورالعملقانون معادن و  

وزارت   18/6/94مورخ    1359620/60و بخشنامه شماره   30/11/92مورخ    257637/60شماره  دستورالعمل  

ید از توان فنيی و ميا ی مزب بيران ان ياب نمااقرار و تعهد می  صنعت، معدن و تجارت مطلع بوده و

هان وزارت صنعت، معدن و ت ارت برخوردار مربوطه طبق دستورا عمل  تعهدات و ا زامات قانونی

گواهی صالحیت فنی و ما ی به میيزان و  حساب کاربرن ای اد    ، دنادر سامانه کاداستر مع  است و

تایید هيان مزب و م يوز تنميی    مزب بران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیربط اخذ و همچنین

 هان صنعت، معدن و ت ارت استان مربوطه اخذانه مذکور یا سازمانسند صلح انتقال را از وزارتخ 

موارد ا زامی درخواستی مراجع همچنین خواهد نمود و  و در زمان تنمی  سند صلح و انتقال ارائه

طرح بهره بردارن   -گواهی صالحیت فنی و ما ی    از جمله  و در زمان اعالمی توسط آنها را  مذکور

و یا سازمان صينعت، نامه و تضامین مزب را به وزارتخانه مذکور  ضمانت  –قرارداد مسئول فنی    –

ارائه نماید و با انتقال پروانه بهيره بيردارن، تعهيدات و ا زاميات معدن و ت ارت استان مربوطه  

  مربوطه، به انتقال گیرنده منتقل می شود. 
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برداري به متقاضی وجود نداشدته هرهامكان انتقال پروانه بفوق  كه بدليل عدم رعايت بند  : در صورتیتبصره 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می

 حاوي دو پاكت با عالئم »الف« و »ب« بشرح زير تسليم گردد. ،  دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت   -7

برگ تكميل شدده شدرايط    ، يا ضمانت نامه بانكی واريز نقدي و  حاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر  پاکت ا ف:  

 رسيده است. شركت كننده در مزايده    به امضاء  كه ذيل آنها   شركت در مزايده 

و    شنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معددن بودورت صدري  ي حاوي پيشنهاد قيمت كه قيمت پ   پاکت ب:

مطلدب    ، پاكت پيشنهاد قيمت غير از بهاي پيشنهادي   روشم با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در 

قرار نگرفته و منحورًا مفاد و مواد شدرايط منددرج در  و قبول  وجه مورد توجه    يچ ه   و يا شرطی قيد شود به 

آنهدا بايسدتی هدر    در روي   و ذكر پاكت الف و ب   پاكات پس از بستم درب واهد بود. ايم فرم مالك عمل خ 

ماره تلفدم پيشدنهاد  ، شدنشانی ،  پاكت نام روي    ، بستم درب پاكت در يك پاكت قرار داده شده و پس از   ، دو 

  « قيد گردد.   ……………  برداري معدن  دهنده و عبارت »مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره 

قلدم خدوردگی باشدد اختالف يدا  با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي    چنانچه پيشنهاد قيمت  تبصره:

 مردود شناخته خواهد شد. 

شرايط شركت  9به ترتيب مقرر در بند   1401/ 05/ 23مورخ    شنبه  يك  روز  13پيشنهادات رسيده در ساعت   -8

آنهدا  قانونی باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان  در مزايده در كميسيون مزايده

 در كميسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبيق مبلغ ضمانتنامه بانكی يا   كميسيون مزايده ابتدا پاكت -9

چنانچده محتويدات   .ی نمايدد و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط م  سپرده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نمود و چنانچده محتويدات پاكدت الدف 

ناقص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در ايدم مدورد 

 مسموع نخواهد بود.

پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسداوي باشدد و بديم آندان در در صورتی كه قيمت    تبصره:

 مهلتی كه كميسيون مزايده تعييم خواهد نمود توافق نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعييم خواهد شد. 

ي دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونه حقدی بدرا  -10

 نمايد.پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نمی

 1401/ 05/ 23 مدورخ شنبه یکروز  15ساعت ليه پيشنهادات حداكثر تا كميسيون مزايده پس از بررسی ك-11

 يكروز  16تا  15بيم ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند نفرات اول و دوم برنده مزايده را مشخص و 

شدركت   سدپرده سداير  .اطالع حاصل نمايند   نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از    1401/ 05/ 23مورخ    شنبه

 بعد از تعييم نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 1401/ 05/ 25مورخ  شنبهسه كنندگان نيز از روز 
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نسبت به واريز وجده  1401/ 06/ 05مورخ  شنبهروز  14)نفر اول  مكلف است حداكثر تا ساعت  برنده مزايده  -12

به حساب صندوق بيمده سدرمايه گدذاري   سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريزي  درصد   5پيشنهادي )با كسر  

به نام  65276نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد كد  1922222233  به حساب جاري شماره فعاليتهاي معدنی

صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از واريز وجده مدذكور، در همديم مددت جهدت 

در محدل   انعقاد قرارداد )مطابق نمونه قرارداد پيوست  و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهره بدرداري معددن

)نفدر   صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شود. بديهی است در صورتی كه برندده مزايدده

صدندوق او را در حكدم مسدتنكف از انجدام در ايم بند را در مدت ياد شده انجام ندهد،    مندرجاول  اقدامات  

همچنيم نفر دوم برندده آورد.  خواهد  ل  معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عم

به صندوق مراجعه و از نتيجه واريز وجه   06/06/1401شنبه  يك  روز    14تا    8بيم ساعت  مزايده مكلف است  

اطالع حاصل نموده و در صورت واگذاري پروانه معدن بده   اولنفر    بهمعدن  و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه  

در صورت عدم واگذاري پروانه معدن به نفدر اول، نفدر دوم زايده، سپرده خود را مسترد نمايد و  نام نفر اول م

به واريز وجه پيشنهادي )با كسر نسبت    16/06/1401شنبه مورخ  چهارروز    14مكلف است حداكثر تا ساعت  

  بده به حساب صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی  سپرده شركت در مزايده  يزيمبلغ وار  درصد   5

حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هميم مددت جهدت انعقداد قدرارداد و انجدام تشدريفات 

به نفدع صورت سپرده وي نيز در غير ايم واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايم صندوق حاضر شود.

  گردد.صندوق ضبط می

در  عدم مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دوم مزايده در مهلت هاي مندرج:  تبصره 

تلقدی ايشدان  عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انوراف    ، موجب ادعاي احتمالی12و    11بند هاي  

 گردد.می

پس از پرداخت تمامی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايده    حقوق و تعهدات ناشی از پروانه بهره برداري معدن   كليه   -13

 به اعطاء معرفی نامهصندوق نسبت به   و پس از آن   گردد با انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل می   در مهلت مقرر و 

 انتقال پروانه بهره برداري از طريق مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود.برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی 

به برنده مزايده تحويدل و كليده تعهددات و  15نعقاد قرارداد فی مابيم وفق بند اپس از  بديهی است معدن  

قدوانيم و مقدررات مربدوط بده برندده مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايمنی و مالی طبدق  

بديهی است انتقال رسمی و قطعی پروانه بهره برداري، مطابق قوانيم و مقدررات و مزايده انتقال خواهد يافت.  

 آئيم نامه اجرايی قانون معادن خواهد بود. 47دستورالعمل هاي مربوطه از جمله ماده 

در مهلت مقرر در ايم اعالم شرايط از   يد كل مبلغ قرارداد راتاريخ تنظيم و امضاي قرارداد با  قبل از  خريدار  -14

بده ندام   65276نزد بانك ملت شدعبه بلدوار ناهيدد كدد    1922222233طريق واريز به حساب جاري شماره  

 .صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نمايد 
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 نحوه واگذاري معدن: -15

و مددارك مربوطده مدی ويل و تحول كه شامل تاريخ تحويل  تنظيم صورتمجلس تح  انعقاد قرارداد با  پس از

ارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعهدد بده خريدار پس از انعقاد قر و گرددتحويل خريدار میمعدن  باشد،  

 .حضور و انجام ايم تعهد می باشد 

بهره بدردار  واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كه  انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ    -16

رعايدت ميدزان حدداقل اسدتخراج    –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقدوق دولتدی  سابق و صندوق 

انجدام عمليدات اسدتخراج و    -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی   -حفظ شبكه معدن   -مندرج در پروانه بهره برداري 

را    ه گماردن مسئول فنی بر عهدده داشدت   -رعايت اصول فنی و ايمنی   -بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن 

و ساير تعهدات منددرج در پروانده انجام تعهدات نقل و انتقال  منوط به    بديهی است تحويل معدن بر عهده بگيرد.  

   باشد. می   توسط برنده مزايده بهره برداري طبق مقررات، 

انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده مزايده هيچگونه الزامی براي ايم صندوق جهدت پرداخدت تسدهيالت   -17

تسدهيالت مندوط بده راه هدر گونده  بردار جديد جهت دريافت    ايجاد نخواهد كرد. لذا، پذيرش تقاضاي بهره

برابر ضوابط صدندوق اندازي معدن و ارائه عملكرد مثبت و سپس ارزيابی مجدد معدن و عملكرد بهره بردار  

 خواهد بود.

 باشد مختار است.   يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دنيلی   يا رد صندوق در قبول    -18

يدا انتقدال  مانع از انجام معامله قطعدی و اداري و قضايیهاي قانونی و يا ممانعت  فورا ماژور  چنانچه موارد  -19

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه ووجصرفاً گردد  پروانه

، جهداد ماليداتی و بيمده تداميم اجتمداعی  و جدرايم  یبدده  يكه قبل از انتقال به نام صدندوق دارا  یمعادن  -20

ذيربط نسدبت بده هاي  سازمانو    باشند یم  یحقوق دولت  داراي بدهیو همچنيم  كشاورزي، منابع طبيعی  

مدذكور بدا انتقدال پروانده از   یسازمان استان به واسدطه بددهصدور مفاصا حساب نزم اقدام ننمايند و يا  

ننمايد و يا حتی پس از انتقال رسمی پروانده بهدره بدرداري، سدازمان موافقت    دهيصندوق به نام برنده مزا

اسدت   ريدمخ  دهيمزابرنده    يا مكاتبه مراجع ذيربط،استان    زمانسا  ی، با اعالم كتبذيربط اعالم بدهی نمايد 

از مدال و حسداب خدود )بددون  یمعوق بهره بردار قبلد  یلتحقوق دوبدهی هاي مذكور و  راسأ با پرداخت  

و انتقال مربوطه را تثبيدت  هممعدن را به نام خود فرا يانتقال پروانه بهره بردار ط يرجوع به صندوق ، شرا

 .گردد یملغ يصندوق اقدام و قرارداد واگذار ازخود  ینسبت به استرداد وجوه پرداختو يا  نمايد 

فاقد اعتبدار بدوده و نيز معادنی كه پروانه بهره برداري آنها در زمان انتقال به نام برنده مزايده  براي  :  تبصره 

ه اسناد و مدارك نزم ئو ارانياز به تمديد داشته باشد، انجام تشريفات مربوط به تمديد پروانه بهره برداري 

باشد و در صورت عدم موافقت سدازمان صدمت مربوطده و عددم به عهده برنده مزايده میهاي آن  و هزينه

 انتقال پروانه بهره برداري، واگذاري ملغی و وجوه دريافتی به برنده مزايده مسترد خواهد شد.

قدانون   141توانند در مزايده شركت نمايند كه مشدمول ممنوعيدت مقدرر در اصدل  پيشنهاد دهندگانی می  -21

نيز قانون منع مداخله در معدامالت دولتدی و كشدوري مودوب دي مداه   اساسی جمهوري اسالمی ايران و
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بدا اصدالحات و تغييدرات  1377قانون معادن مووب ارديبهشت     33و نيز محدوديت موضوع ماده    1337

   د.ننباش  بعدي آنها

در صدورت معددن ) كامل از كم و كيف با علم و آگاهی نمايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می  -22

به منزله قبول تمام شرايط و  شركت نموده و ارسال پيشنهاددر مزايده   و شرايط اعالمی   لزوم بازديد از آن

و ساير صندوق معامالت آئيم نامه يم نامه اجرايی آن و نيز ئآ قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 مقررات جاري صندوق است.

تسدويه حقدوق از جمله معدن  پروانه بهره برداريآگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال هاي هزينهكليه    -23

به عهده  )در صورت شمول  آن و آتی معوق و بيمه تاميم اجتماعی  یمالياتدولتی معوق و همچنيم بدهی 

 برنده مزايده خواهد بود.

فدرم    و   امضاء كليه صدفحات   و با    شرايط فوق گانه    23و دقيق موارد    با مطالعه كامل   ....................................   اينجانب   -24

ضمانتنامه بانكی شدركت در  فرم  شامل:    ، و اضافات   گرفتگی بدون هر گونه خط خوردگی و قلم    ، هاي پيوست آن 

كليده تعهددات  ضمم قبول كليه مفاد آن، با علم و اطالع كافی از كم و كيف آن    و نمونه قرارداد واگذاري،   مزايده 

 . م می نماي   و در مزايده شركت نموده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب   را می پذيرم فوق الذكر  

 
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی آخرین تصویر اشخاص حقوقی ارائه بران اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و بران  *

 ا زامی است. سایر مدارك معتبر مدیران ذن سمت امضاء کننده اعالب شرایط یامدیران به همراه تصویر کارت ملی 

 

 

 تاريخ :                                                                       نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرا:

 كد پستی:

 شماره تلفم ثابت :

 امضاء :                             شماره تلفم همراه:
 مهر:   
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 بسمه تعالی  

 فرم ضمانتنامه  
 مزايده   در )شركت

 

 شماره ضمانت نامه بانكی

 

فرزند ...................  داراي شماره شناسنامه/ شددماره ثبددت شركت .....................................    /ر به اينكه آقاينظ

................... صددددددادره / ثبددددددت شددددددده ............................. شهرسددددددتان ...........  بدددددده نشددددددانی 

مايل است در مزايده صددندوق بيمدده سددرمايه گددذاري فعاليددت هدداي ..................................  ...............................

بددراي مبلددغ ............... در مقابددل صددندوق  معدنی شركت نمايد لذا ايم بانك از شركت/ آقدداي .....................

به محددد دريافددت اولدديم و    تعهد می نمايدريال  .......................... ...........)........................  ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استنكاف يا اقامه هيچگونه دليلبدون اينكه احتياجی به اثباصندوق  تقاضاي كتبی  

بالدرنددد در .. ريددال را  …………………مبلددغ  اداري يا قضايی داشته باشددد    يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق بپردازد.  

معتبر بددوده و بنددا بدده درخواسددت صددندوق .................مورخ ......................ايم تعهد تا آخر ساعت اداري روز  

براي مدتی كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مدددت ايددم 

ديددد را فددراهم نسددازد و بانددك را مت /آقدداي ................................... موجبددات تتعهد را تمديد كند و يا شرك

موافق با تمديد ننمايد در ايم صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيدداجی بدده مطالبدده مجدددد باشددد 

 مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد صندوق پرداخت كند. 

 
 شعبه :                                           :  بانك 
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 برگ پيشنهاد قيمت 
 

 

 صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی

 
 
   

  احتراما           
اينجانب 

شركت 
  .....................................................   

دارنده  كد  ملی 

ثبت  شده  به  شماره 
    .......................................

صادره  از

در ادراه ثبت 
 

فروش  ضمم اطالع و پذيرش كامل تعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده  ..................................  

معدن   برداري  بهره  پروانه  واگذاري  و  انتفاع  مورخ    ...................................حق  مزايده  آگهی  موضوع 

آن،    ،............................ پيوست  هاي  فرم  امضاء  و  معدن  مزايده  در  شركت  شرايط  صفحات  كليه  امضاء  با  و 

جهت خريد موضوع مزايده  و نمونه قرارداد واگذاري معدن  مانت نامه بانكی شركت در مزايده  شامل فرم ض

به   مبلغ   ،ذكورم
عدد 

حروف 
               نمايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:   

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


