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 مرمر و تراورتن سخت دلمعدن شرايط شركت در مزايده 

بذ  شذراره    ترراورتن سرخت دل  مرمرر و   معذذدن  گواهینامذ  كفذ  مزايده عبارت است از واگذاار   موضوع   -1

می    آذربایجان شرقی معدن و تجارت استان   صادره از سو  سازمان صنعت،   1390/ 07/ 07مورخ   105/ 24529

 باشد.  

ريال می باشد و برنذده مزايذده براسذاا بذانتريم قیرذت    1.280.000.000قیرت پاي  جهت شركت در مزايده مبلغ   -2

 پیفنهاد  ك  از قیرت پاي  كرتر نباشد و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد. 

بابت سپرده شذركت در    را  2مندرج در بند  درصد قیرت پاي  كارشناسی    5داوطلبان شركت در مزايده بايستی   -3

بنام صندوق بیرذ     65276كد    -  نزد بانك ملت شعب  بلوار ناهید   1922222233مزايده ب  حساب جار  شراره  

سرماي  گاار  فعالیت ها  معدنی واريز و يا معادل آن ضرانت نام  بانكی شركت در مزايده )طبق فرم پیوسذت   

 لیم نرايند. ك  حداقل دارا  س  ماه اعتبار باشد ب  صندوق تس 

 چك و وج  نقد ب  عنوان سپرده پايرفت  نخواهد شد.تبصره : 

مورخ  شنبه یک روز 12ساعت حداكثر تا را  7ب  شرح بند پیفنهاد دهندگان بايستی پیفنهاد قیرت خود  -4

 -خیابان گلدان  –نزديك ب  بزرگراه مدرا   -بلوار آفريقا  -ب  دبیرخان  صندوق واقع در تهران  1401/ 05/ 23

 تسلیم و رسید دريافت نرايند.  22پالك 

و پیفنهاداتی ك  بذا   3ب  پیفنهادات مبهم و مفروط و فاقد سپرده يا سپرده كرتر از میزان مندرج در بند   -5

شرايط مزايده اختالف داشت  باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و هرگونذ  

 پیفنهاد اصالحی يا درخواست تخفی  نسبت ب  برنده مزايده كان لم يكم خواهد بود. 

آئیم نامذ  اجرايذی  47ماده    ك  از مفادنرايد  با حضور در مزايده و ارسال پیفنهاد قیرت اقرار می  متقاضی -6

نذ  بهذره بذردار  از جرلذ  اهذا  مربذوط بذ  نقذل و انتقذال پرو  بخفذنام   ها ودستورالعرلقانون معادن و  

وزارت   18/6/94مورخ    1359620/60و بخفنام  شراره   30/11/92مورخ    257637/60شراره  دستورالعرل  

ید از توان فنری و مرا ی مزب برران انجراب نماتعهد میاقرار و    صنعت، معدن و تجارت مطلع بوده و

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

گواهی صالحیت فنی و ما ی به میرزان و  حساب کاربرن ایجاد    ، دنادر سامانه کاداستر مع  است و

تایید هران مزب و مجروز تنمری    ربط اخذ و همچنینمزب بران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذی

 هان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه اخذسند صلح انتقال را از وزارتخانه مذکور یا سازمان

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 صرنعت، نامه و تضامین مزب را به وزارتخانه مذکور  ضمانت  –قرارداد مسئول فنی    –

ارائه نماید و با انتقال پروانه بهرره برردارن، تعهردات و ا زامرات معدن و تجارت استان مربوطه  

  ربوطه، به انتقال گیرنده منتقل می شود. م
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بردار  ب  متقاضی وجود نداشذت  امكان انتقال پروان  بهرهفوق  ك  بدلیل عدم رعايت بند  : در صورتیتبصره 

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

 حاو  دو پاكت با عالئم »ال « و »ب« بفرح زير تسلیم گردد. ،  دربست  هر پیفنهاد بايستی در يك پاكت   -7

برگ تكریل شذده شذرايط    ، يا ضرانت نام  بانكی حاو  اصل يا اعالمی  بانكی مبنی بر واريز نقد  و  پاکت ا ف:  

 رسیده است. شركت كننده در مزايده    ب  امضاء  ك  ذيل آنها   شركت در مزايده 

فنهاد  برا  انتقال پروان  بهره بردار  معذدن بوذورت صذري  و  ی حاو  پیفنهاد قیرت ك  قیرت پ   پاکت ب:

مطلذب    ، پاكت پیفنهاد قیرت غیر از بها  پیفنهاد    روشم با عدد و حروف قید گرديده است و چنانچ  در 

قرار نگرفت  و منحورًا مفاد و مواد شذرايط منذدرج در  و قبول    وج  مورد توج    یچ ه   و يا شرطی قید شود ب  

آنهذا بايسذتی هذر    و ذكر پاكت ال  و ب در رو    پاكات پس از بستم درب واهد بود. ايم فرم مالك عرل خ 

راره تلفذم پیفذنهاد  ، شذنفانی ،  پاكت نام رو     ، بستم درب پاكت در يك پاكت قرار داده شده و پس از   ، دو 

  « قید گردد.   ……………  بردار  معدن  عبارت »مربوط ب  مزايده واگاار  پروان  بهره دهنده و  

قلذم خذوردگی باشذد اختالف يذا  چنانچ  پیفنهاد قیرت با عدد و حروف نگاشت  نفده و يا دارا     تبصره:

 مردود شناخت  خواهد شد. 

شرايط شركت  9ب  ترتیب مقرر در بند   1401/ 05/ 23مورخ    شنب   يك  روز  13پیفنهادات رسیده در ساعت   -8

آنهذا  قانونی در مزايده در كریسیون مزايده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیفنهاد دهندگان يا نرايندگان

 در كریسیون آزاد است. 

ال  پیفنهاد دهندگان را باز نروده و اقدام ب  تطبیق مبلغ ضرانتنام  بانكی يا   كریسیون مزايده ابتدا پاكت -9

چنانچذ  محتويذات   .و نیز رسیدگی در مورد امضا  برگ شرايط می نرايذد   ده نقد  شركت در مزايدهسپر

پاكت ال  كامل و بدون نقص باشد اقدام ب  افتتاح پاكت ب خواهد نرود و چنانچذ  محتويذات پاكذت الذ  

ناقص و يا مفروط باشد پاكت ب باز نفده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هیچگون  اعتراضی در ايذم مذورد 

 مسروع نخواهد بود.

ا چند نفر از شركت كنندگان مسذاو  باشذد و بذیم آنذان در در صورتی ك  قیرت پیفنهاد  دو ي  تبصره:

 مهلتی ك  كریسیون مزايده تعییم خواهد نرود توافق نفود برنده مزايده با قید قرع  تعییم خواهد شد. 

دعوت كتبی از پیفنهاد دهندگان مادام ك  كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نفده اند هیچگون  حقذی بذرا    -10

 نرايد.ده و تكلیفی برا  صندوق ايجاد نریپیفنهاد دهن

 1401/ 05/ 23 مذورخ شنبه یکروز  15ساعت لی  پیفنهادات حداكثر تا كریسیون مزايده پس از بررسی ك-11

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

شذركت   سذپرده سذاير  .اطالع حاصل نرايند   نتیج  مزايدهب  صندوق مراجع  و از    1401/ 05/ 23مورخ    شنب 

 بعد از تعییم نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 1401/ 05/ 25مورخ  شنبهسه كنندگان نیز از روز 
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نسبت ب  واريز وجذ   1401/ 06/ 05مورخ  شنب روز  14)نفر اول  مكل  است حداكثر تا ساعت  برنده مزايده  -12

ب  حساب صندوق بیرذ  سذرماي  گذاار    سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريز   درصد   5پیفنهاد  )با كسر  

ب  نام  65276نزد بانك ملت شعب  بلوار ناهید كد  1922222233  ب  حساب جار  شراره فعالیتها  معدنی

واريز وجذ  مذاكور، در هرذیم مذدت جهذت صندوق بیر  سرماي  گاار  فعالیت ها  معدنی اقدام و پس از  

انعقاد قرارداد )مطابق نرون  قرارداد پیوست  و انجام تفريفات واگاار  پروان  بهره بذردار  معذدن در محذل 

)نفذر   صندوق بیر  سرماي  گاار  فعالیت ها  معدنی حاضر شود. بديهی است در صورتی ك  برنذده مزايذده

صذندوق او را در حكذم مسذتنك  از انجذام ر مدت ياد شده انجام ندهد،  در ايم بند را د  مندرجاول  اقدامات  

هرچنیم نفر دوم برنذده آورد.  خواهد  معامل  تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت ب  عرل  

ب  صندوق مراجع  و از نتیج  واريز وج    06/06/1401شنب   يك  روز    14تا    8بیم ساعت  مزايده مكل  است  

اطالع حاصل نروده و در صورت واگاار  پروان  معدن بذ    اولنفر    ب معدن  و انعقاد قرارداد و واگاار  پروان   

در صورت عدم واگاار  پروان  معدن ب  نفذر اول، نفذر دوم زايده، سپرده خود را مسترد نرايد و  نام نفر اول م

ب  واريز وج  پیفنهاد  )با كسر نسبت    16/06/1401شنب  مورخ  چهارروز    14ساعت  مكل  است حداكثر تا  

  بذ  ب  حساب صندوق بیر  سرماي  گاار  فعالیتها  معدنی  سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريز   درصد   5

حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وج  ماكور، در هریم مذدت جهذت انعقذاد قذرارداد و انجذام تفذريفات 

صورت سپرده و  نیز ب  نفذع در غیر ايم اگاار  پروان  بهره بردار  معدن در محل ايم صندوق حاضر شود.و

  گردد.صندوق ضبط می

در  عدم مراجع  شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دوم مزايده در مهلت ها  مندرج:  تبصره 

تلقذی ايفذان  عدم اطالع ايفان نخواهد بود و ب  منزل  انوراف    ، موجب ادعا  احترالی12و    11بند ها   

 گردد.می

پس از پرداخت ترامی مبلغ پیفنهاد  از سو  برنده مزايده    كلی  حقوق و تعهدات ناشی از پروان  بهره بردار  معدن   -13

 ب  اعطاء معرفی نام صندوق نسبت ب    و پس از آن   گردد با انعقاد قرارداد ب  برنده مزايده منتقل می   در مهلت مقرر و 

 انتقال پروان  بهره بردار  از طريق مراجع ذيربط اقدام خواهد نرود.برنده مزايده جهت انجام تفريفات قانونی 

رنده مزايده تحويذل و كلیذ  تعهذدات و ب  ب 15نعقاد قرارداد فی مابیم وفق بند اپس از  بديهی است معدن  

مسئولیت ها  معدن اعم از مسئولیت ها  فنی و ايرنی و مالی طبذق قذوانیم و مقذررات مربذوط بذ  برنذده 

بديهی است انتقال رسری و قطعی پروان  بهره بردار ، مطابق قوانیم و مقذررات و مزايده انتقال خواهد يافت.  

 آئیم نام  اجرايی قانون معادن خواهد بود. 47ه دستورالعرل ها  مربوط  از جرل  ماد

در مهلت مقرر در ايم اعالم شرايط از   تاريخ تنظیم و امضا  قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را  قبل از  خريدار  -14

بذ  نذام   65276نزد بانك ملت شذعب  بلذوار ناهیذد كذد    1922222233طريق واريز ب  حساب جار  شراره  

 .صندوق بیر  سرماي  گاار  فعالیتها  معدنی پرداخت و فیش واريز  را تحويل نرايد 
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 نحوه واگاار  معدن: -15

و مذدارك مربوطذ  مذی ويل و تحول ك  شامل تاريخ تحويل  تنظیم صورترجلس تح  انعقاد قرارداد با  پس از

ارداد حداكثر ظرف مدت يك هفت  متعهذد بذ  خريدار پس از انعقاد قر و گرددتحويل خريدار میمعدن  باشد،  

 .حضور و انجام ايم تعهد می باشد 

بهره بذردار  واگاار  پروان  بهره بردار  معدن كلی  تعهداتی را ك   انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ    -16

رعايذت میذزان حذداقل اسذتخراج    –ب  عنوان بهره بردار معدن در زمین  پرداخت حقذوق دولتذی  سابق و صندوق 

انجذام عرلیذات اسذتخراج و    -جلوگیر  از تضییع ذخاير معدنی   -حفظ شبك  معدن   -مندرج در پروان  بهره بردار  

را      ی بر عهذده داشذت گراردن مسئول فن   -رعايت اصول فنی و ايرنی   -بهره بردار  مطابق طرح بهره بردار  معدن 

و ساير تعهدات منذدرج در پروانذ  انجام تعهدات نقل و انتقال  بديهی است تحويل معدن منوط ب   بر عهده بگیرد.  

   باشد. می   توسط برنده مزايده بهره بردار  طبق مقررات، 

رداخذت تسذهیالت انتقال پروان  بهره بردار  ب  نام برنده مزايده هیچگون  الزامی برا  ايم صندوق جهذت پ  -17

تسذهیالت منذوط بذ  راه هذر گونذ   ايجاد نخواهد كرد. لاا، پايرش تقاضا  بهره بردار جديد جهت دريافت  

برابر ضوابط صذندوق انداز  معدن و ارائ  عرلكرد مثبت و سپس ارزيابی مجدد معدن و عرلكرد بهره بردار  

 خواهد بود.

 يك يا كلی  پیفنهادات بدون آنك  احتیاج ب  ذكر دنيلی باشد مختار است.   يا رد صندوق در قبول    -18

يذا انتقذال  مانع از انجام معامل  قطعذی و ادار  و قضايیها  قانونی و يا مرانعت  فورا ماژور  چنانچ  موارد  -19

 ب  برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه ووجصرفاً گردد  پروان 

، جهذاد مالیذاتی و بیرذ  تذامیم اجترذاعی  و جذرايم  یبذده   ك  قبل از انتقال ب  نام صذندوق دارا  یمعادن  -20

ذيربط نسذبت بذ  ها   سازمانو    باشند یم  یحقوق دولت    بدهیداراو هرچنیم  كفاورز ، منابع طبیعی  

مذاكور بذا انتقذال پروانذ  از   یسازمان استان ب  واسذط  بذدهصدور مفاصا حساب نزم اقدام ننرايند و يا  

ننرايد و يا حتی پس از انتقال رسری پروانذ  بهذره بذردار ، سذازمان موافقت    دهيصندوق ب  نام برنده مزا

اسذت   ریذمخ  دهيمزابرنده    يا مكاتب  مراجع ذيربط،استان    زمانسا  ی، با اعالم كتباعالم بدهی نرايد ذيربط  

از مذال و حسذاب خذود )بذدون  یمعوق بهره بردار قبلذ  یحقوق دولتبدهی ها  ماكور و  راسأ با پرداخت  

و انتقال مربوط  را تثبیذت  هممعدن را ب  نام خود فرا  انتقال پروان  بهره بردار ط يرجوع ب  صندوق ، شرا

 .گردد یملغ  صندوق اقدام و قرارداد واگاار ازخود  ینسبت ب  استرداد وجوه پرداختو يا  نرايد 

فاقد اعتبذار بذوده و نیز برا  معادنی ك  پروان  بهره بردار  آنها در زمان انتقال ب  نام برنده مزايده  :  تبصره 

  اسناد و مدارك نزم ئو اراداشت  باشد، انجام تفريفات مربوط ب  ترديد پروان  بهره بردار    نیاز ب  ترديد 

باشد و در صورت عدم موافقت سذازمان صذرت مربوطذ  و عذدم ب  عهده برنده مزايده میها  آن  و هزين 

 مسترد خواهد شد.انتقال پروان  بهره بردار ، واگاار  ملغی و وجوه دريافتی ب  برنده مزايده 

قذانون   141توانند در مزايده شركت نرايند ك  مفذرول مرنوعیذت مقذرر در اصذل  پیفنهاد دهندگانی می  -21

اساسی جرهور  اسالمی ايران و نیز قانون منع مداخل  در معذامالت دولتذی و كفذور  موذوب د  مذاه 
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بذا اصذالحات و تغییذرات  1377قانون معادن مووب ارديبهفت     33و نیز محدوديت موضوع ماده    1337

   د.ننباش  بعد  آنها

در صذورت كامل از كم و كی  معذدن ) با علم و آگاهی نرايد ك شركت كننده با حضور در مزايده اقرار می  -22

ب  منزل  قبول ترام شرايط و  شركت نروده و ارسال پیفنهاددر مزايده   و شرايط اعالمی   لزوم بازديد از آن

و ساير صندوق معامالت آئیم نام  یم نام  اجرايی آن و نیز ئآ قانون معادن و اختیارات و تكالی  مندرج در

 مقررات جار  صندوق است.

تسذوي  حقذوق از جرل  معدن  پروان  بهره بردار ها  آگهی روزنام  و تحويل و تحول و انتقال هزين كلی     -23

ب  عهده  )در صورت شرول  آن و آتی معوق و بیر  تامیم اجتراعی  یمالیاتدولتی معوق و هرچنیم بدهی 

 برنده مزايده خواهد بود.

فذرم    و   امضاء كلی  صذفحات   و با    شرايط فوق گان     23و دقیق موارد    با مطالع  كامل   اينجانب ....................................   -24

ضرانتنام  بانكی شذركت در  فرم  شامل:    ، و اضافات   گرفتگی بدون هر گون  خط خوردگی و قلم    ، ها  پیوست آن 

كلیذ  تعهذدات  ضرم قبول كلی  مفاد آن، با علم و اطالع كافی از كم و كی  آن    و نرون  قرارداد واگاار ،   مزايده 

 . م می نراي   و در مزايده شركت نروده و حق هرگون  اعتراضی را از خود سلب   را می پايرم فوق الاكر  

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

 ا زامی است. ضاء کننده اعالب شرایطسایر مدارك معتبر مدیران ذن سمت ام یامدیران به همراه تصویر کارت ملی 

 

 

 تاريخ :                                                                       نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرا:

 كد پستی:

 شراره تلفم ثابت :

 امضاء :                             شراره تلفم هرراه:
 مهر:   
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 بسر  تعالی  

 فرم ضرانتنام   
 مزايده   در )شركت

 

 ضرانت نام  بانكی شراره

 

فرزند ...................  دارا  شراره شناسنام / شذذراره ثبذذت شركت .....................................    /ر ب  اينك  آقا نظ

................... صذذذذذذادره / ثبذذذذذذت شذذذذذذده ............................. شهرسذذذذذذتان ...........  بذذذذذذ  نفذذذذذذانی 

  گذذاار  فعالیذذت هذذا  مايل است در مزايده صذذندوق بیرذذ  سذذرماي.................................................................  

بذذرا  مبلذذغ ............... در مقابذذل صذذندوق  معدنی شركت نرايد لاا ايم بانك از شركت/ آقذذا  .....................

ب  محذذد دريافذذت اولذذیم و    تعهد می نرايدريال  .......................... .....)..............................  ...................................

دور اظهارنام  يا ص ت استنكاف يا اقام  هیچگون  دلیلبدون اينك  احتیاجی ب  اثباصندوق  تقاضا  كتبی  

بالدرنذذد در .. ريذذال را  …………………مبلذذغ  ادار  يا قضايی داشت  باشذذد    يا اقداماتی از مجار 

 وج  صندوق بپردازد.  

معتبر بذذوده و بنذذا بذذ  درخواسذذت صذذندوق .......مورخ ................................ايم تعهد تا آخر ساعت ادار  روز  

برا  مدتی ك  درخواست شود قابل ترديد خواهد بود و در صورتی ك  بانك نتواند يا نخواهد مذذدت ايذذم 

و بانذذك را ديذذد را فذذراهم نسذذازد رتعهد را ترديد كند و يا شركت /آقذذا  ................................... موجبذذات ت

موافق با ترديد ننرايد در ايم صورت بانك متعهد است بدون اينك  احتیذذاجی بذذ  مطالبذذ  مجذذدد باشذذد 

 مرقوم فوق را در وج  يا حوال  كرد صندوق پرداخت كند. 

 
 شعب  :                                           بانك : 
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 برگ پیفنهاد قیرت 
 

 

 سرماي  گاار  فعالیت ها  معدنیصندوق بیر  

 
 
   

  احتراما           
اينجانب 

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

دارنده  كد  ملی 

ثبت  شده  ب   شراره 
    .......................................

صادره  از

در ادراه ثبت 
 

فروش  ضرم اطالع و پايرش كامل تعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده  ..................................  

واگاار    و  انتفاع  كف حق  مورخ    ...................................معدن    گواهینام   مزايده  آگهی  موضوع 

شرايط   ،............................ صفحات  كلی   امضاء  با  آن،    و  پیوست  ها   فرم  امضاء  و  معدن  مزايده  در  شركت 

جهت خريد موضوع مزايده  و نرون  قرارداد واگاار  معدن  رانت نام  بانكی شركت در مزايده  شامل فرم ض

ب    مبلغ   ،ماكور
عدد 

حروف 
               نرايم. میريال پیفنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:   

 مهر: 

 
 
 

 

 

 

 

 


