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 مزایدهشرکت در  شرایط عمومی    

 اعالکوه بواناتمرمریت پروانه بهره برداری معدن  واگذاری امتیاز

 

ر استان واقع د اعالکوه بواناتمرمریت شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد پروانه بهره برداری معدن 

نسبت به دریافت اسناد  24/10/98تاریخ توانند از نماید. متقاضیان می نهادی واگذاررا به باالترین قیمت پیش فارس

رکزی این شرکت مراجعه جهت ارائه پیشنهاد به دفتر م  08/11/98روز سه شنبه  پایان وقت اداری و تا اقدام مزایده

 .نمایند

 مشخصات عمومی:

 ان فارسه بوانات واقع در استاعالکومرمریت پروانه بهره برداری معدن  واگذاری امتیاز: موضوع مزایده -1ماده 

 مطابق پروانه بهره برداری پیوست: مشخصات معدن -2ماده 

دای ار گالب، نبش شهاه جناح، بلورشرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به نشانی تهران، بزرگ فروشنده: -3 ماده 

 2صادقیه، پالک 

 ( ریال002‚000‚000میلیون ) دویستمبلغ بایستی  مزایدهداوطلبان شرکت در  :سپرده شرکت در مزایده -4ماده 

و یا معادل آن  سنگشهاببه نام شرکت صنایع معدنی تضمین شده  بانکیچک، مزایدهبابت سپرده شرکت در 

شد، به شرکت تسلیم ماه دیگر با 3ماه اعتبار و قابل تمدید تا  3ارای نامه بانکی شرکت در مزایده که حداقل دضمانت

 نمایند.

 رفته نخواهد شد. عنوان سپرده پذیچک عادی و وجه نقد به -1تبصره  

 جزبهرداد عد از عقد قرابسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و حداکثر یک هفته  -2تبصره 

داد ز عقد قرااده مزایده بعد بدیهی است سپرده برن شد.عودت داده خواهد  کنندگانشرکتپیمانکار منتخب مابقی به 

 و انتقال قطعی پروانه عودت داده خواهد شد.

کننده حق گردد و شرکتدر صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد سپرده او به نفع شرکت ضبط می -3تبصره 

 گونه اعتراضی ندارد.هیچ

خرید امتیاز معدن مندرج در برگه پیشنهاد  مبلغ پیشنهادی %50قرارداد )واریز وجه موضوع مزایده مطابق  -4تبصره 

روز کاری بعد از  5( همزمان با عقد قرارداد می باشد. ضمناً برنده مزایده متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت قیمت

زار مختار اعالم برنده شدن جهت عقد قرارداد به شرکت شهاب سنگ مراجعه نماید. در غیر این صورت مزایده گ

باقیمانده همزمان با صدور صلحنامه به نام  %50 خواهد بود نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید.
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ربال ضمانت به صورت چک  000/000/000/1ضمنا مبلغ خریدار در دفترخانه اسناد رسمی اخذ خواهد شد. 

 کامل پروانه از فروشنده، نزد فروشنده باقی می ماند.از خریدار تا صدور پروانه بهره برداری به نام خریدار و فک 

 ه است.برنده مزایدتوسط کارشناس رسمی دادگستری بر عهده معدن و ارزیابی هزینه چاپ آگهی  -5ماده 

ه شرح ( و)ج( بهر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و مهر شده حاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب -6ماده 

 زیر تسلیم گردد.

  نامه بانکیکپی و اصل چک یا ضمانت حاوی پاکت )الف(

 موارد زیر می باشد: حاوی پاکت )ب(

بایست ذیل آن یمو  "رد قبول پیشنهاددهنده استمو "کلیه اوراق شرایط شرکت در مزایده با تصریح اینکه   -

 .تکمیل و مهر و امضا شده باشد

ن امه و آخریملی پیشنهاد دهنده برای اشخاص حقیقی و اساسنکارت  کپی صفحات اول و ودوم شناسنامه و تصویر -

 بات امضای صاحتغییرات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی و کپی تمام صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت مل

 اشخاص حقوقی

امضا  بایست تمام برگهای اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد، مهر وکننده در مزایده میشرکت -1تبصره 

ل پاکت باشد. در صورت عدم تصدیق اسناد داخنماید و این عمل به معنی صحت و درستی مدارک ارسال شده می

قتضی تصمیم م ر استبا مهر و امضا مجاز پیشنهاد دهنده و یا تصدیق خالف اسناد، برگزار کننده مزایده مخی "ب"

 بود.  طرف برگزار کننده مسموع نخواهددر این خصوص اختیار نماید و در این صورت هیچ اعتراضی از 

روشن  صورت صریح،صرفاً حاوی پیشنهاد قیمت است که قیمت پیشنهادی برای انجام موضوع مزایده به پاکت)ج(

ج( اد قیمت )گردد. چنانچه در پاکت پیشنهبا عدد و حروف در آن قید گردیده است و محل مربوطه مهر و امضا می

رایط اد این شو مو و منحصراً مفاد غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود مورد توجه قرار نخواهد گرفت

 ده، نام وها و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به مزایمالک عمل خواهد بود. پس از بستن و مهر پاکت

و  س از بستنپها بایستی سه پاکت در یک پاکت قرار داده شده و نشانی و شماره تلفن پیشنهاد دهنده در روی آن

 د. قید گرد زایدهم و نشانی و شماره تلفن پیشنهاد دهنده و عبارت مربوط به موضوع  مهر، روی آن پاکت نیز نام

اخته خوردگی باشد و یا با مداد نوشته شده باشد مردود شنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای قلمچنانچه پیشن -2تبصره

 خواهد شد. 

ل بایست برگ پیشنهاد قیمت را تکمیننده میکباشد و شرکتبلغ کل، مبنای تعیین قیمت برنده مزایده میم -3تبصره 

 و به همراه اسناد تحویل نماید. 

 های مربوطه پاکت تهیه و تکمیل و ارسال نمایند.و تبصره 6بایست مطابق ماده یشنهاددهندگان میپ -5تبصره 
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و  اتدپیشنها کلیهکمیسیون معامالت شرکت شهاب سنگ در تشخیص صالحیت متقاضی یا رد  -7ماده 

 .مختار است قبول هر یک از آنها

 کند.شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد هیچ حقی را برای شرکت کننده ایجاد نمی -8ماده 

 ماید.نهیچ یک از شرکت کنندگان نمی تواند بیش از یک پیشنهاد برای موضوع مزایده تسلیم  -9ماده 

 زایدهمبازدید مورد سبت به رما نبا هماهنگی کارف توانند جهت کسب اطالعات بیشترکنندگان میشرکت -1تبصره

 اقدام نمایند.

اهد خو مزایده دادی که منعقد خواهد شد به عهده برندهحاضر و قرار مزایدهقانونی متعلق به  اضافاتکلیه  -2تبصره 

 بود.

 رسمی خواهد بود. کنندهشرکت تعدادمزایده با هر  -3تبصره 

فع نده او به داری نماید، سپراعالم و از انجام تعهدات خود مزایدهبرنده  عنوانبه پیشنهاددهندهچنانچه  -10 ماده

ود و در له رجوع شبرای انجام معام کهدرصورتیبرنده  و سوم دوم اتشرکت ضبط خواهد شد و همچنین سپرده نفر

 د ضبط خواهد شد. ناز انجام معامله امتناع نمای شدهتعیینظرف مهلت 

هده برنده تقال بر عبرداری )صلح حقوق( و همچنین مالیات بر نقل و اننقل و انتقال امتیاز پروانه بهرههزینه  -11ماده 

 باشد.مزایده می

 

 

 

 

 

 مزایدهدر  کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگی، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 "فرم پیشنهاد قیمت مزایده"

 

 -------------------------ه شماره ملی/ شناسه ملیب ---------------------شرکتاینجانب/ 

----------------------ماره همراه ش -----------------ماره ثابت ش ---------------صادره از 

ا اطالع کامل از ب ----------------------------------------------------------به نشانی 

یاز ذاری امته واگایده و قبول مفاد آن که در فرم پیشنهاد قیمت می باشد، متقاضی موضوع آگهی مزایدشرایط مز

د را بر اساس موارد می باشم و پیشنهاد قیمت خو 09/98پروانه بهره برداری معدن مرمریت اعالکوه بوانات شماره 

 اعالم شده جمعاً معادل

 یالر ----------------------------------------------------)به عدد(  

 نمایم.الم میریال اع ----------------------------------------------------------به حروف 

 چنانچه پیشنهاد اینجانب مورد قبول واقع گیرد:

، د قراردادروز کاری پس از اعالم برنده شدن اقدامات الزم را جهت عق 5یم ظرف مدت حداکثر تعهد می نما -1

 واریز وجه و نقل و انتقال اسناد را انجام دهم.

 شود.ایم که کلیه ضمائیم اسناد و مدارک مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میتائید می نم -2

 ارد.ارم که دستگاه مزایده گزار الزامی برای واگذاری به هریک از پیشنهاد ها را ندداطالع کامل  -3

م ید نموده ادن مرمریت اعالکوه بوانات متعلق به شرکت شهاب سنگ( را بازدمزایده)معتعهد می دهم که مورد  -  4

 و با اطالع کامل از شرایط معدن قیمت پیشنهادی را اعالم نموده ام.

از ر صورت احریم که مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران جزء افراد ممنوع المعامله نیستم و دتعهد می نما -5

 ر خواهد بود سپرده شرکت در مزایده را ضبط نماید.مزایده گزار مختا

 

 

 ام و امضا متقاضین                                                                                                          

 تاریخ                
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 "فرم پیشنهاد قیمت مزایده"

 

 --------------------------ه شماره ملی/ شناسه ملیب ---------------------شرکتاینجانب/ 

----------------------ماره همراه ش -----------------ماره ثابت ش ---------------صادره از 

ا اطالع کامل از ب ----------------------------------------------------------به نشانی 

یاز ذاری امته واگزایده و قبول مفاد آن که در فرم پیشنهاد قیمت می باشد، متقاضی موضوع آگهی مزایدشرایط م

د را بر اساس موارد می باشم و پیشنهاد قیمت خو 09/98پروانه بهره برداری معدن مرمریت اعالکوه بوانات شماره 

 اعالم شده جمعاً معادل

 الری ----------------------------------------------------)به عدد(  

 نمایم.الم میریال اع ----------------------------------------------------------به حروف 

 چنانچه پیشنهاد اینجانب مورد قبول واقع گیرد:

د، د قرارداروز کاری پس از اعالم برنده شدن اقدامات الزم را جهت عق 5یم ظرف مدت حداکثر تعهد می نما -1

 واریز وجه و نقل و انتقال اسناد را انجام دهم.

 شود.ایم که کلیه ضمائیم اسناد و مدارک مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میتائید می نم -2

 ارد.ارم که دستگاه مزایده گزار الزامی برای واگذاری به هریک از پیشنهاد ها را ندداطالع کامل  -3

م ادید نموده مرمریت اعالکوه بوانات متعلق به شرکت شهاب سنگ( را باز مزایده)معدن تعهد می دهم که مورد -  4

 و با اطالع کامل از شرایط معدن قیمت پیشنهادی را اعالم نموده ام.

از ر صورت احریم که مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران جزء افراد ممنوع المعامله نیستم و دتعهد می نما -5

 ار خواهد بود سپرده شرکت در مزایده را ضبط نماید.مزایده گزار مخت

 ام و امضا متقاضین                                                                                               

 تاریخ                
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