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 مزایدهشرکت در  شرایط عمومی    

 تراورتن و مرمر باغبید نیرپروانه بهره برداری معدن  واگذاری امتیاز

 یزدواقع در استان  تراورتن و مرمر باغبید نیرشرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد پروانه بهره برداری معدن 

نسبت به دریافت اسناد مزایده  05/05/1400توانند از تاریخ اضیان میمتقنهادی واگذار نماید. را به باالترین قیمت پیش

 جهت ارائه پیشنهاد به دفتر مرکزی این شرکت مراجعه نمایند.  17/05/1400تا پایان وقت اداری روز شنبه اقدام و 

 مشخصات عمومی:

 واقع در استان یزد تراورتن و مرمر باغبید نیرمعدن پروانه بهره برداری  انتفاع حق واگذاری: موضوع مزایده -1ماده 

 : مشخصات معدن -2ماده 

 سابقه:

مرمر و تراورتن باغبید نیر با ظرفیت  پروانه بهره بردای معدن 1393با ارائه طرح بهره برداری در بهمن ماه  شرکت شهاب سنگ

  .اخذ نمودهفتاد ونه هزار تن مرمر  000/79تراورتن و   دویست و بیست و هفت هزار و پانصد تن 500/227

 موقعیت معدن:

کیلومتر  1کیلومتری جنوب شهر یزد، قرار گرفته است. فاصله معدن از جاده اصلی آسفالته  70بید در معدن مرمر و تراورتن  باغ

 می باشد  اصل آنها خاکی و هموارو جاده و

 مسیرهای دسترسی عبارتند از :

 کیلومتر 90نیز –تفت –لته یزد جاده آسفا -

 کیلومتر 105نیر –مهریز –جاده آسفالته یزد  -

 آب و هوا :

 باشد.سرد میهای معتدل تا خنک و زمستان های ن، با تابستاکوهستانی منطقهشهر نیر در 

 میزان ذخیره:

هفتاد  000/79تراورتن و   تندویست و بیست و هفت هزار و پانصد  000/227ذخیره معدن به استناد گواهی کشف به میزان 

 سال  می باشد. 20ونه هزار تن مرمر  با مدت زمان بهره برداری 

اه جناح، بلوار گالب، نبش شهدای رشرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به نشانی تهران، بزرگ :مزایده گزار -3 ماده 

 2صادقیه، پالک 

( ریال 500‚000‚000بایستی مبلغ پانصد میلیون)داوطلبان شرکت در مزایده  :سپرده شرکت در مزایده -4ماده 

شماره شبا:   1880-824-475553-1حساب به شمارهعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش نقدی بانکی به
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بنام  بانک سپه شعبه مهر صادقیه 6273-8110-8400-1020شماره کارت:    760630188082400475553001

 اریز یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه فوق تسلیم نمایند.و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ

 عنوان سپرده پذیرفته نخواهد شد. چک عادی و وجه نقد به -1تبصره  

 جزبهنگهداری و حداکثر یک هفته بعد از عقد قرارداد  انتقال سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد -2تبصره 

بدیهی است سپرده برنده مزایده بعد از عقد قراداد و  عودت داده خواهد شد. کنندگانشرکتمابقی به  برنده مزایده

 انتقال قطعی پروانه عودت داده خواهد شد.

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

 گونه اعتراضی ندارد.هیچ

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

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

ر غیر این صورت مزایده گزار مختار اعالم برنده شدن جهت عقد قرارداد به شرکت شهاب سنگ مراجعه نماید. د

باقیمانده همزمان با صدور صلحنامه به نام خریدار  %50خواهد بود نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید. 

ربال  000/000/500/1 ضمانت نامه شرکت در مزایده به همراه در دفترخانه اسناد رسمی اخذ خواهد شد. ضمنا مبلغ

برداری به نام خریدار و فک کامل پروانه از فروشنده، نزد ک از خریدار تا صدور پروانه بهرهضمانت به صورت چ

 فروشنده باقی می ماند.

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

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

 زیر تسلیم گردد.

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

 موارد زیر می باشد: حاوی پاکت )ب(

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

 .شده باشد و مهر و امضا

کپی صفحات اول و ودوم شناسنامه و تصویر کارت ملی پیشنهاد دهنده برای اشخاص حقیقی و اساسنامه و آخرین  -

تغییرات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی و کپی تمام صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی صاحبات امضا 

 اشخاص حقوقی

ت تمام برگهای اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد، مهر و امضا نماید بایسکننده در مزایده میشرکت -1تبصره 

با  "ب"باشد. در صورت عدم تصدیق اسناد داخل پاکت و این عمل به معنی صحت و درستی مدارک ارسال شده می
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ی در این مهر و امضا مجاز پیشنهاد دهنده و یا تصدیق خالف اسناد، برگزار کننده مزایده مخیر است تصمیم مقتض

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

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

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

و منحصراً مفاد و مواد این شرایط  غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود مورد توجه قرار نخواهد گرفت

ها و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به مزایده، نام و نشانی مالک عمل خواهد بود. پس از بستن و مهر پاکت

ها بایستی سه پاکت در یک پاکت قرار داده شده و پس از بستن و مهر، روی و شماره تلفن پیشنهاد دهنده در روی آن

 و نشانی و شماره تلفن پیشنهاد دهنده و عبارت مربوط به موضوع  مزایده قید گردد.  آن پاکت نیز نام

خوردگی باشد و یا با مداد نوشته شده باشد مردود شناخته چنانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای قلم -2تبصره

 خواهد شد. 

بایست برگ پیشنهاد قیمت را تکمیل کننده میباشد و شرکتمبلغ کل، مبنای تعیین قیمت برنده مزایده می -3تبصره 

 و به همراه اسناد تحویل نماید. 

 های مربوطه پاکت تهیه و تکمیل و ارسال نمایند.و تبصره 6بایست مطابق ماده پیشنهاددهندگان می -5تبصره 

و قبول هر  اتدپیشنها کلیهت شرکت شهاب سنگ در تشخیص صالحیت متقاضی یا رد کمیسیون معامال -7ماده 

 .مختار است یک از آنها

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

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

 بازدید مورد مزایدهرما نسبت به توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با هماهنگی کارفکنندگان میشرکت -1تبصره

 اقدام نمایند.

خواهد  مزایدهحاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به عهده برنده  مزایدهقانونی متعلق به  اضافاتکلیه  -2تبصره 

 بود.

 رسمی خواهد بود. کنندهشرکت تعدادمزایده با هر  -3تبصره 

اعالم و از انجام تعهدات خودداری نماید، سپرده او به نفع  مزایدهبرنده  عنوانبه پیشنهاددهندهچنانچه  -10 ماده

برای انجام معامله رجوع شود و در  کهدرصورتیبرنده  و سوم دوم اتشرکت ضبط خواهد شد و همچنین سپرده نفر

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

برداری )صلح حقوق( و همچنین مالیات بر نقل و انتقال بر عهده برنده انه بهرههزینه نقل و انتقال امتیاز پرو -11ماده 

 باشد.مزایده می
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دارا بودن صالحیت فنی و مالی و اخذ شناسه کاداستر جهت انتقال پروانه بهره برداری بر عهده برنده  -12ماده 

موفق به ارائه گواهی صالحیت فنی و مالی و ماه از زمان عقد قرارداد  2مزایده است. چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 

 گزار حق دارد قرارداد را فسخ و ضمانت شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نماید.اخذ کد کاداستر نگردد مزایده

 

 

 

 

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

 ---------------------------به شماره ملی/ شناسه ملی ---------------------اینجانب/ شرکت

-----------------------شماره همراه  -----------------شماره ثابت  ---------------صادره از 

با اطالع کامل از  ----------------------------------------------------------به نشانی 

ی مزایده واگذاری امتیاز پروانه شرایط مزایده و قبول مفاد آن که در فرم پیشنهاد قیمت می باشد، متقاضی موضوع آگه

می باشم و پیشنهاد قیمت  05/1400شماره تراورتن و مرمر باغبید نیر بهمراه دپوی موجود در معدن معدن برداری بهره

 خود را بر اساس موارد اعالم شده جمعاً معادل

 ریال ----------------------------------------------------)به عدد(  

 نمایم.ریال اعالم می ----------------------------------------------------------به حروف 

 چنانچه پیشنهاد اینجانب مورد قبول واقع گیرد:

، انتقال روز کاری پس از اعالم برنده شدن اقدامات الزم را جهت عقد قرارداد 5نمایم ظرف مدت حداکثر میتعهد  -1

 واریز وجه را انجام دهم. پروانه و

 شود.م اسناد و مدارک مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میتائید می نمایم که کلیه ضمائ -2

متعلق به شرکت شهاب سنگ( را بازدید نموده ام  تراورتن و مرمر باغبید نیرتعهد می دهم که مورد مزایده)معدن  -  3

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

له نیستم و در صورت احراز تعهد می نمایم که مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران جزء افراد ممنوع المعام -4

 گزار مختار خواهد بود سپرده شرکت در مزایده را ضبط نماید.مزایده

 

 نام و امضا متقاضی                                                                                                    

 تاریخ                
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