جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان بوشهر
شرايط عمومي مزايده

فرم شرايط عمومي مزايده

بدينوسيله اعلام و تاييد مي نمايم كليه اطلاعات لازم توسط مسوولين سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر
در اختيار اينجانب قرار گرفته و از مورد مزايده بازديد و شرايط مزايده نيز به دقت مطالعه و به عنوان قبول كليه شرايط
مزايده ،اين برگ را امضا نموده و اقرار مي نمايم چنانچه در مورد مزايده برنده شناخته شدم موظف به رعايت تمام شرايط
مندرج در برگ مزايده و قرارداد بوده و در صورت عدم انجام تعهدات از سوي اينجانب،سازمان صنعت،معدن و تجارت حق
ضبط سپرده را داشته و بعد ًا هيچگونه ادعايي قابل قبول نخواهد بود.
 -1قبول شرايط عمومی مزايده
1-1براي افراد حقيقي شركت كننده در مزايده،افراد ذكور،داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت و براي افراد
اناث به سن قانوني)حداقل  18سال( رسيده باشند .ارايه تصوير شناسنامه و كارت ملي و تصوير پايان
خدمت و معافيت الزامي است.
2-1براي اشخاص حقوقي ،درج فعاليت هاي معدني در موضوع فعاليت شركت الزامي است.
3-1بهره برداران اسبق عمليات معدني موضوع معامله به استثناء موارديكه به علت عدم رعايت مقررات فني
و ايمني بند) 1و (2ماده  55آيين نامه اجرايي قانون معادن ،سلب صلاحيت شده و يا صلاحيت آنان براي
تمديد پروانه تاييد نگرديده است ،در صورت تسويه حساب با وزارت صنعت،معدن و تجارت مي توانند
به عنوان مزايده گر در مزايده مورد اشاره شركت نمايند.
4-1دارنده قبلي مجوز موضوع مزايده در صورت تسويه حساب كامل با وزارت و نداشتن ممنوعيت شركت در
مزايده ،مي تواند در مزايده مربوط شركت نمايد.
5-1هر پيشنهادي كه مطابق با شرايط مزايده حاضر نبوده و يا متضمن قيود،شرايط ،مخدوش يا مبهم باشد
كان لم يكن تلقي شده و به پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد .وزارت صنعت،معدن و تجارت در اين زمينه
اختيار دارد به صرفه و صلاح خود هرگونه كه ايجاب نمايد عمل كند.

6-1پيشنهاد مزايده بايد در محل و تاريخ و ساعتي كه در آگهي ذكر شده تسليم شود و كليه پيشنهاداتي
كه بعد از تاريخ و ساعت مقرر دريافت گردد،گشوده نخواهد شد و عين ًا براي مزايده گر عودت مي گردد.

7-1پيشنهادهاي واصله پس از تحويل و ثبت در سامانه ستاد،غير قابل اصلاح و جايگزيني است.

8-1وزارت صنعت،معدن و تجارت مجاز به افزايش يا كاهش مورد مزايده تا ميزان  % 25مي باشد .بديهي است
كه قيمت قرارداد مطابق قيمت پيشنهادي برنده مزايده ثابت خواهد بود.

9-1وزارت صنعت،معدن و تجارت در ردّ يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله با لحاظ مصالح خود بدون ذكر
دليل مختار است.

10-1

باشد.

11-1

هرگونه ماليات و عوارض و كسور قانوني كه به معامله تعلق گيرد بر عهده برنده مزايده مي
بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص و در صورت لزوم به ريز عوامل تعيين گردد.

نام متقاضی/شرکت..................................................:
تاريخ،مهر و امضا..................................................... :

جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان بوشهر
شرايط عمومي مزايده

12-1

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13-1

در صورتي كه برنده مزايده در مهلت مقرر حاضر به انجام كار و يا معامله نشود سپرده او به نفع

وزارت صنعت،معدن و تجارت ضبط خواهد شد .اين مهلت براي برنده مزايده مقيم داخل كشور  7روز و
خارج از كشور  30روز خواهد بود.

14-1

در صورتي كه وزارت صنعت،معدن و تجارت ثبت قرارداد يا برنده مزايده را در دفاتر رسمي

ضروري بداند هزينه هاي ثبت و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض بر عهده برنده مزايده مي باشد.

15-1

كليه هزينه هاي مزايده من جمله هزينه فراخوان )حسب تناسب ارزش معامله و تعداد كل

آگهي(،كارشناسي،عوارض و ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط بر عهده برنده مزايده مي باشد.

16-1

گردد.

17-1

در صورتيكه حداقل يك پيشنهاد دهنده در مزايده وجود داشته باشد،پيشنهادات بررسي مي

پروانه هاي بهره برداري واگذار شده از طريق مزايده،مشمول موارد مرتبط بر پروانه هاي بهره

برداري از جمله انتقال،تمديد مدت اعتبار،اكتشاف حين بهره برداري،تغيير كميت و كيفيت ذخيره

معدني،تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و آيين نامه معادن هستند.
 -2موضوع مزايده
ليست موارد واگذاري جهت رويت متقاضيان در وبسايت سامانه ستاد تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به
نشاني www.setadiran.ir :و همچنين سايت الكترونيكي سازمان صنعت،معدن و تجارت بوشهر به

نشاني  http://bsh.mimt.gov.irو همچنين تابلو اعلانات سازمان موجود مي باشد.
 -3امضا اسناد مزايده
تمامي اسناد و فرم هاي مزايده و اسناد و مدارك پيوست  ،مي بايست توسط صاحبان امضا مجاز شركت/فرد
متقاضي و يا وكيل قانوني فرد متقاضي كه داراي وكالت نامه محضري مي باشد از سامانه ستاد دريافت و پس
از مهر و امضا ،اسكن و در سامانه ستاد بارگزاري گردد.

تذکر :اسناد و فرم هاي بدون مهر و امضا ،فاقد ارزش بوده و ارايه اسناد و فرم هاي بدون امضا هيچ حقي براي

فرد/شركت متقاضي ايجاد نمي كند.
 -4سپرده مزايده
مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به صورت ضمانت نامه بانكي با حداقل اعتبار  ٦ماه يا فيش واريزي يا
پرداخت الكترونيكي از طريق سامانه ستاد به حساب شماره  ٤٠٧٣٠٥٣١٠٧٨٥٠٧١٤نزد بانك مركزي به نام

حساب تمركز سپرده سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر واريز گردد .
 -5اسناد مزايده
فرم هاي شركت در مزايده بايد ضرورتاً شامل -1تصوير شناسنامه  -2كارت ملي -3تصوير كارت پايان
خدمت-4اساسنامه شركت -5آگهي تاسيس شركت  -6آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي -7
سپرده شركت در مزايده  -8گواهينامه صلاحيت فني و مالي  -9شرايط عمومي مزايده باشد.

نام متقاضی/شرکت..................................................:
تاريخ،مهر و امضا..................................................... :

جمهوري اسلامي ايران
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سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان بوشهر
شرايط عمومي مزايده

 1-5مزايده گران پس از دريافت برگه هاي )فرم هاي( مربوط از سامانه ستاد تداركات الكترونيك دولت،بايد نسبت
به تكميل آنها اقدام و پس از اسكن در سامانه ستاد بارگزاري نمايند .مدارك بارگذاري شده مي بايست به ترتيب ذيل مي
باشد:

 -1تصوير مدارك تضمين شركت در مزايده شامل :ضمانت نامه يا فيش واريزي مطابق با ميزان اعلامي در
ليست مزايده

 -2تصوير گواهي توان فني و مالي  ،تصوير شناسنامه،كارت ملي ،تصوير كارت پايان خدمت يا
معافي،اساسنامه شركت،آگهي تاسيس شركت،آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه

رسمي،گواهينامه صلاحيت فني و مالي و فرم تكميل شده شرايط عمومي مزايده.

تبصره -1مزايده گران بايد تمامي مدارك را به صورت مهر)امضا(شده در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

 2-5تمامي اوراق و برگه هايي كه در سامانه بارگزاري مي گردند بايد به امضا و مهر مجاز پيشنهاد دهندگان رسيده
باشد.

 3-5در اجراي مفاد ماده  76آيين نامه اجرايي قانون معادن،ورود با حداقل امتياز الزامي بوده و مزايده گري كه

بيشترين رقم پيشنهادي را اعلام نمايد،به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد شد.

حداقل امتياز لازم براي تاييد توان فني و مالي مزايده گران حقيقي و يا حقوقي وفق بخشنامه وزارتي

گروه هاي مواد معدني

محدوده اكتشافي،پروانه اكتشاف ،پروژه عمراني

گواهي كشف ،بهره برداري و دپوي مواد معدني
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تبصره :2رقم پيشنهادي عدد ريالي مازاد بر قيمت پايه)حقوق دولتي( جاري ساليانه است).به طور مثال:به شرح
ذيل پيشنهادات ارسال گردد:

 نمونه محاسبه حقوق دولتي معدن مزايده اي بر اساس قيمت پيشنهادي و قيمت پايه حقوق دولتي
ساليانه

بطور مثال چنانچه پيشنهاد دهنده در مزايده معدن سنگ لاشه با استخراج سالانه  60000تن شركت نموده و
مبلغ پيشنهادي شما  200ريال مازاد بر قيمت پايه حقوق دولتي تعيين شده از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت
در طول سالهاي بهره برداري باشد در اين صورت حقوق دولتي در سال شركت در مزايده معدن بر اساس قيمت
پايه ماده معدني در سال شركت در مزايده بشرح زير محاسبه خواهد شد.
نام متقاضی/شرکت..................................................:
تاريخ،مهر و امضا..................................................... :
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شرايط عمومي مزايده

حقوق دولتي معدن مزايده اي پيشنهادي)ارزش معامله(=
استخراج سالانه معدن )تن( × )قيمت حقوق دولتي پايه ماده سنگ لاشه در سال)ريال( +مبلغ مازاد بر قيمت پايه حقوق دولتي ) ريال (

120000000ريال =(200+1800)× 60000
بنابراين در مجموع حقوق دولتي معدن براي سال شركت در مزايده معدن)ارزش معامله( به شرح فوق برابر
 120000000ريال مي باشد .و براي سالهاي بعد نيز بر اساس قيمت پايه اعلام شده از طرف وزارت صنعت معدن
و تجارت به شرح فوق الذكر قابل محاسبه خواهد بود..
تبصره:3صرفاً مزايده گراني كه حداقل امتياز فني و مالي را طبق جدول فوق اخذ نمايند ،گشوده خواهد شد.
 4-5ارايه گواهينامه تعيين صلاحيت فني و مالي وفق جداول پيوست الزامي بوده و كليه مدارك بايد به صورت
اصل يا كپي برابر با اصل در صورت برنده شدن به سازمان ارايه گردند.
تبصره :4اشخاص حقوقي)شركت ها( و اشخاص حقيقي ملزم به ارايه برگه گواهي ارزيابي صادره از سازمان هاي
نظام مهندسي معدن استان ها مرتبط با تعيين صلاحيت فني و مالي مي باشند.
 -6زمان مزايده
 1-6متقاضيان شركت در مزايده لازم است پيشنهادات خود را با توجه به شرايط مزايده حداكثر تا ساعت ١٩
روز دوشنبه مورخ ٩٩/٠٤/١٤از طريق سامانه ستاد تداركات الكترونيك دولت ارايه نمايند.
 2-6زمان بازگشايي راس ساعت  ٩صبح روز دوشنبه مورخ ٩٩/٠٤/١٦خواهد بود.
تبصره :بديهي است به پيشنهادات ناقص،مشروط،بدون سپرده شركت در مزايده و يا پيشنهاداتي كه خارج از

سامانه ستاد تداركات الكترونيك دولت واصل گردد،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7گشودن پيشنهادهای مزايده
 1-7محل بازگشايي پيشنهادات سازمان صنعت معدن و تجارت بوشهر مي باشد.

 2-7در صورتي كه مدارك مربوط به سپرده شركت در مزايده تكميل نباشد .مابقي مدارك گشوده نخواهد

شد.
 -8تعهدات پيشنهاد دهندگان و وزارت صنعت،معدن و تجارت
 1-8به مجرد آنكه پيشنهاد مزايده اي مورد قبول واقع شد و مراتب قبولي به پيشنهاد دهنده مربوطه از
طريق سامانه ستاد ابلاغ مي گردد و مراتب به اطلاع پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع نشده

است نيز خواهد رسيد و اوراق سپرده مزايده آنها مسترد خواهد شد.
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تاريخ،مهر و امضا..................................................... :
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 2-8برنده دوم مزايده در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي با برنده اول از پنج درصد
بيشتر نباشد.
تبصره :تا انعقاد قرارداد با برنده ،سپرده پيشنهاد دهنده دوم مسترد نخواهد شد.
3-8چنانچه در هر مرحله از كار مشخص شود كه اشخاص با مدارك جعلي نسبت به ارزيابي توان فني و

مالي خود اقدام نموده اند ضمن انجام اقدامات قانوني عليه آنان پروانه يا پروانه هاي آن ها در هر مرحله از عمليات
معدني كه باشد بلافاصله باطل خواهد شد.

 4-8برنده مزايده وفق ماده  21قانون اصلاح قانون معادن موظف است هزينه هاي صورت گرفته توسط

بهره بردار يا دارنده قبلي مجوز را بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره بردار با

دارنده قبلي مجوز پرداخت نمايد.

 5-8پيشنهاد دهنده موظف است قبل از اتمام مدت مزايده از محدوده يا محدوده هاي انتخابي،بازديد

و پس از بازديد از موقعيت محدوده و با آگاهي كامل از شرايط مزايده و وضعيت راه ارتباطي،نوع و كيفيت و كميت
ماده معدني،بازار مصرف،امكانات منطقه،مشكلات محلي،مخالفت ها و محدوديت هاي احتمالي ادارات ذي ربط و
ساير مشخصات آن و انجام كليه بررسي ها در خصوص معدن اقدام به ارايه پيشنهاد نمايد و پس از آن وزارت

صنعت،معدن و تجارت هيچگونه تعهدي در قبال وجود يا عدم وجود ذخيره معدني يا كاهش ذخيره معدني در

محدوده هاي مثبوته اعم از پروانه هاي بهره برداري و گواهي كشف نخواهد داشت.

تبصره -1اطلاعات اوليه مربوط به نام ماده و يا مواد معدني و موقعيت محدوده طبق اطلاعات مندرج در

سامانه كاداستر سازمان قابل دسترسي است.

تبصره -2در صورت لزوم و بنا به تشخيص سازمان ،اخذ موافقت ارگان هاي ذي ربط و دستگاه هاي

اجرايي به عهده ي برنده مزايده است .صدور مجوز منوط به موافقت ارگان هاي ذيربط بوده و اعلام نظر منفي به
منزله ي لغو مزايده بوده و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هيچ گونه تعهدي در خصوص هزينه هاي به عمل

آمده از سوي برنده مزايده و اعلام نظر دستگاه هاي اجرايي ندارد و در اين حالت سپرده شركت در مزايده عيناً
عودت داده خواهد شد.
 -9در خصوص ارتشا و تطميع
پيشنهاد دهنده مزايده بدينوسيله رسماً اظهار و اعلام مي دارد براي تحصيل اين قرارداد هيچگونه حق

الزحمه،كميسيون،انعام،وجه نقد يا هديه و يا هرگونه استفاده ديگري به احدي نداده و از احدي دريافت نداشته و در

آ تيه نيز اقدام به اعطا و يا دريافت هيچگونه كميسيون،حق الزحمه،انعام ،وجه نقد يا هديه و يا هرگونه استفاده ديگري
نخواهد نمود.

پيشنهاد دهنده بدينوسيله تصديق نمود و مسلم مي داند در صورتي كه اين متن نادرست و خلاف واقع تشخيص داده
شود،وزارت صنعت،معدن و تجارت حق خواهد داشت پيشنهاد مزايده اش را ردّ و سپرده مزايده را ضبط نمايد .در
صورتي كه پس از امضا قرارداد موارد مذكور حاصل گردد،طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد شد.
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جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
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