مزايده عمومی محدوده های اکتشافی ،مجوز برداشت ،گواهی کشف و پروانه های بهره برداری

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

(سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها)

شرایط عمومی و اختصاصی مزایده محدوده های اکتشافی ،مجوز برداشت ،گواهی
کشف و پروانه های بهره برداری کشور در سال 1400

 -1شرایط عمومی مزایده
 -1-1وزارت صنعت
زداشنن

عتن و جاررت سبن

ب زارارم عراهنع ومیع جتناد  5866فقزع عحنودع هرم اکتشنرف

ایاه کشننپ و نزواسب هرم زع زدارم عطر ق زسرعب زعرس عنم ب شننزج ونوش شننمررع ه

عایز

از طزهق سننرعرسب

جنارکرت الکتزوسیک دول (سترد) اقنام ع سمرهن.
"برنامه مزایده عمومی محدوده های اکتشافی ،مجوز برداشت ،گواهی کشف و پروانه های بهره برداری "
ردیف

استان

جمع کل

تاریخ انتشار

تاریخ دریافت

حداکثر زمان

زمان بازگشایی

آگهی

اسناد مزایده

ارسال مدارک

پاکات

اردبیل ،ارس و ماکو ،اصفهان ،البرز،

1

ایالم ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
زنجان ،قزوین ،کردستان ،کرمانشاه ،گیالن،

1400/2/26

2993

1400/2/31

1400/3/13

1400/3/17

لرستان ،مرکزی ،همدان ،یزد
بوشهر ،تهران ،جنوب استان کرمان،
چهارمحال و بختیاری ،خراسان جنوبی،

2

خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،خوزستان،
سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،قم،

1400/3/08

2873

1400/3/13

1400/3/27

کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان،
مازندران ،هرمزگان

5866

مجموع
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 -2-1افزاد حقیق شنزک کععنع در عراهنع زام افزاد كکیر داشنتن ایاه

نرهر خنع هر عترفی و زام افزاد اسرث ب

سنن قرسیس ( حناق  18سنرش ) رسنینع رشنن .اراتب جرنیهز شنعرسنعرعب وکررت عص و جرنیهز نرهر خنع و عترفی الراع
اس .
 -3-1درج فترلی هرم عتنس

زام اشخرص حقیق در عیضیع فترلی

رشن.

شزک الراع ع

 -4-1نیشع رد دهعنع رسمرً اوالم ع سمرهن کننننب عشمیش عردع ( 33عمعیوینننن عوکیر در قرسی عترد ) ععم عناخصب
وزرا و سمرهعنار عاصس وکررععنا دول در عترعالت دولت و کشنیرم عرنی  22دم عرع  1337سم
کب وزارت صننعت

عتن و جاررت خالآ

را احزاز کعن والوع زاهعکب قزارداد را عص

رشنن .درصنیرج

خیاهن سمید حق خیاهن داشنن

سنرزدع و جمنمین نیشنع رد دهعنع را ضن ا سمرهن و خبنررج کب از ال را و هر جرخیز در اوزام عیضنیع قزارداد عتیوب شنید ب
جشخیص خید جتیین و از اعیاش نیشع رد دهعنع استیفر کعن.
 -5-1سناشتن عحزوعی از فترلیت رم عتنس در زعر صنور نزواسب اکتشرآ و نزواسب زع زدارم.
 -6-1دارا ید حناق جیا فع و عرل
ونوش عز یطب جیسا سرزعر صعت
 -7-1ایاه صنالحی فع و عرل

عحرسنن ب جیا فع و عرل عراهنعازا شننرع اشننخرص حقیق و حقیق وفق
عتن و جاررت استر هر صیرت ع ایزد.

رهبنت حناق جر ه

(اسعرد عراهنع) اوت رر داشتب رشن لوا عتقرض

عرع نس از زعر عقزر در ا

عراهنع زام رزاشنره نرک

رهن نیش یع هرم الزم در اهن خریص را عمرهن.

 -8-1چعرسکب در هز عزحصب از کرر عشخص شید کب اشخرص ر عنارک وتص سب
سمیدع اسنن ضنننمن اسانرم اقنناعنرت قنرسیس وصینب سنر نزواسنب هنر نزواسنب هنرم

ب ارزهر

جیا فع و عرل خید اقنام

هنر در هز عزحصنب از ومصینرت عتننس کنب نرشنننن

الفرصصب رط خیاهن شن.
 -9-1نیشننع رد عراهنع در رزع زعرس کب در ا
شنع اس

عالک وم

زارارم عراهنع ع رشن.

 -10-1لیبنن عحنودعهرم اکتشننرف
عراهنع و

و شننزاها عراهنع كکز شنننع در سننرعرسب جنارکرت الکتزوسیک دول

عایز زداشنن

ایاه کشننپ و نزواسب هرم زع زدارم عردع وااوارم از طزهق

روه عتقرضنیر و اره از س ر از طزهق عزاوتب ب درس اهعتزست وزارت صنعت

هرم جر تب و سره سرعرسب جنارکرت الکتزوسیک دول ) )www.setadiran.irقر

عتن وجاررت سنرزعر

دستزس ع رشن.

 -11-1هننننننز نیشع ردم کب عطر ق ر شزاها عراهنع عر یر س یدع و هر عتممن قیید شزاها س رشن و همچعین عخنوش هر
ع م رشن کر لم هکن جصق ع ازدد.
 -12-1شنزک کععنار در عراهنع ع
سظز کمی و کیفی كخیزع عتنس

رهبن ق

از شنزک در عراهنع درخرنیص عیقتی عترد و عحنودع هرم عیرد

اسنتخزاج و فزوش عردع عتنس
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الزم را تم

ورسن و وزارت صنننعت

عتن و جاررت و سنننرزعر هرم جر تب در ق رش ووید و هر ونم ووید عردع عتنس در

عحننودعهنرم عراهننعام (عحننودع هنرم اکتشنننرف
عبئیلیت سنارد و عتقرضیر عی رهبت ق

عایز زداشننن

ایاه کشنننپ و نزواسنب هنرم زع زدارم) هیچایسنب

از شزک در عراهنع سب

ب زرس اهن عحنودهر اقنام سمرهعن.
شنننع در سننرعرسب سننترد اهزا

 -13-1عالک س ره استخر شننزک کععنار در عراهنع رالجزهن قیم نیشننع ردم
ع رشن.

 -14-1نس از اسقمنرم عیون جبنصیم نیشنع ردات کب در دویجعرعب جتیین شننع اسن هیچپیسب نیشنع ردم ع ع
اصالج ویدت وهر زاش نیشع ردهرم جحیهص
 -15-1وزارت صعت

ز ج ییز

ب هزوعیا نوهزفتب سخیاهن شن.

عتن و جاررت عارز ب افراهش هر کرهش عیرا استخزاج عیرد عراهنع جر عیرا  %25ع رشن.

 -16-1هزایسب عرلیرت ویارض و کبیرات قرسیس کب ب وااوارم در عراهنع جتصق ایزد ت نع زسنع عراهنع ع رشن .
 -17-1ب نیشع رداج کب فرقن سرزدع ط ق فزم عری
 -18-1ب نیشننع ردات غیزععطق

رشن جزجیب ا ز دادع سخیاهن شن .

ع م و عشننزوا سرقص فرقن عنارک الزم و غیز ععط ق ر شننزاها عراهنع ز اسننرس

جشخیص کمیبیی عراهنع سرزعر صعت

عتن و جاررت استر عز یطب جزجیب ا ز دادع سخیاهن شن.

 -19-1کمیبیی عراهنع در رد هر ق یش هز ه

از نیشع ردات ر لحرظ عررلح دول و همچعین ل ی عراهنع عخترر ع رشن.

 -20-1زسنع اوش عراهنع عکصپ اسن حناکرز  7روز کررم نس از جررهخ ا الغ ستیاب عراهنع ر عزاوتب ب سنرزعر صنعت
عتن و جاررت استر عز یطب و

جکمی عنارک الزم(اوالم عردا و نزداخ هرهعب عراهنع) اقنام سمرهن.

 -21-1درصننیرج کب زسنع عراهنع در ع ص عقزر نس از ا الغ سب ن
صنعت

عتن و جاررت اسنتر اقنام سعمرهن سنرزدع او ب سفم وزارت صنعت

دوم عزاجب و

ب جکمی عنارک و اوالم عردا خید ب سننرزعر
عتن و جاررت ضن ا و در صیرت ووید زسنع

اقناعرت الزم عشنننر ب زسنع اوش ب وم ا الغ خیاهن شنننن .اهن ع ص

زام زسنع دوم عراهنع  7روز کررم

خیاهن ید .
 -22-1نزواسب زع زدارم عترد نس از اسقمننرم دورع زع زدارم در صننیرت وم کزد
خید عطر ق رواش قرسیس

ر جشخیص و عیافق وزارت صعت

عتن و جاررت قر

 -23-1عالک زرسن در کصیب عزاح عراهنع قیاسین و عقزرات عتنس

زع زدار ب جت نات قرسیس

جمنهن خیاهن ید.

خشننعرعب هر و دسننتیرالتم هرم صننردرع از سننیم

وزارت عت یع ع رشن.
 -24-1اخو نرسننخ اسننتتالعرت عردع  24قرسی عترد و رفم عتررضننین عحص احتمرل (حقیق و حقیق ) ب و نع زسنع
عراهنع ع رشن و وزارت صعت

عتن و جاررت و سرزعر هرم جر تب هیچ ایسب عبئیلیت در اهن خریص سنارسن.
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 -25-1عحنودعهرم عتنس کب از طزهق عراهنع ومیع وااوار ع ازدسن عردع  6قرسی عترد زام س ر سیر صنرد اسن و
در صنیرت کشنپ عردع عتنس دهپز زاسنرس قیاسین و هین سرعب اوزاه عترد و ر کبنب عیافق از سنرزعر صنعت عتن
عتن و جاررت عحرسنن ب و عطرل ب

و جاررت اسننتر و سیر ط ق قیم نرهب عرننی اوالم شنننع از طزآ وزارت صننعت
ع ازدد.
 -26-1درصنیرج کب وزارت صنعت

عتن و جاررت اخو جت ن ر زسنع عراهنع را در دفرجز رسنم ضنزورم ناسن هرهعب هرم

و نزداخ عرلیرت و هزایسب ویارض زو نع زسنع عراهنع ع رشن .
 -27-1اشنخرص حقیق و حقیق شنزک کععنع در عراهنع عحنودع هرم اکتشنرف

ر روره عردع  4و عردع  12تین سرعب

اوزات قرسی عترد در عیارد عزج ا ع جیاسعن در عراهنع شنزک کععن و در صنیرت ونم روره ط ق عقزرات ر س ر رفترر
خیاهن شن.

-2شرایط اختصاصی مزایده
 -1-2در صیرت استقرش عحنودعهرم اکتشرف
عراهنع یدع اس
روره

عایز زداش

ریرت

ایاه کشپ و نزواسبهرم زع زدارم کب وااوارم

کصیب شزاها ومیع و اختررص و جت نات عراهنع ب شخص رلث ععتق ع شید و در صیرت ونم

عحنودع در هز عزحصب از کرر الفرصصب رط و در اختیرر وزارت صعت

 -2-2عایزهرم زداش

و دنی هرم عتنس (شن و عرسب ) در لیب

جاررت استر کب عیرد سیرز واحنهرم صعتت

ش زستر ع

عتن و جاررت قزار ع ایزد.

عراهنع عر ب درخیاس

رشعن فقا قر

سرزعر صعت

عتن و

وااوارم ب اشخرص حقیق و حقیق

شزاها كکز شنع در عراهنع هز استر یدع و اشخرص دهپز سم جیاسعن در عراهنع شزک

ر

سمرهعن(عیارد عیرد سظز در لیب

عراهنع كکز شنع اس ).
 -3-2رقم نیشع ردم در سرعرسب سترد در عراهنع
محدوده های اکتشافی و پروانه اکتشاف :ب صیرت وند رهرل کب حرص عامیع اوناد رهرل ع صغ جتزفب نرهب و عرزاد
جتزفب ب ازاا هز کیصیعتز عز م از عحنودع اکتشرف ع رشن در سرعرسب سترد رراوارم ع شید.
معادن گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری :
ر وعره
عتقرض ع

ب ا الغ حقی دولت کصیب عیاد عتنس

زاسرس درصنم از قیم

فزوش عردع عتنس سز عتن خیاهن ید لوا

رهب درصن نیشع ردم کب شرع درصن نرهب و درصن عرزاد نرهب را در سرعرسب سترد اوالم و درج سمرهن.
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 -4-2صزفرً نرک الکتزوسیک (نیشع رد قیم ) عراهنعازاس کب حناق اعتیرز فع و عرل را ط ق ونوش اخو کععن اشیدع
خیاهن شن.
 -5-2زسنع دوم عراهنع در صیرج اوالم ع شید کب جفروت قیم نیشع ردم ر زسنع اوش از نعج درصن یشتز س رشن.
 -6-2نرک هرم الکتزوسیک حروم قیم هرم نیشع ردم عراهنع ازا در زعر و عکر عقزر جیسا کمیبیی عراهنع
عتن و جاررت استر عز یطب اشیدع ع شید .لوا حمیر عراهنعازاس کب اعتیرز صالحی فع و عرل

سرزعر صعت

عیرد جأهین کررازوع فع قزار ازفتب اس
 -7-2ب استعرد ج رزع ه

سر

در وصبب العرسم اس .

عردع  72تینسرعب اوزاه قرسی عترد

کصیب هرهعبهرم استشرر ا

سرهز هرهعبهرم عتتصقب دهپز ب و نع زسنع عراهنع ع رشن و وم عیظپ اس ق

عراهنع در روزسرعبهر و

از اخو عایز عز یطب سب

ب نزداخ

س ر اقنام سمرهن.
 -8-2عراهنعاز ع رهب

از اسارم عراهنع از عح عتن رزدهن و از وضتی

ق

شزاها عیوید کمی و کیفی كخیزع

رزار عرزآ وردعهرم ارج رط و سرهز ورتیرت اطالع کرع و کرف داشتب رشن و عشخررت عتن ب را طیر کرع
زرس و عطرلتب سمرهعن.
 -9-2حمیر عراهنعاز در وصبب کمیبیی عراهنع ر اراتب کررت شعرسره عتت ز و هر عتزف سرعب کت

(عخریص اشخرص

حقیق ) زاد ع رشن .
 -10-2زسنع عراهنع عحنودعهره کب ق ال دارام نزواسب اکتشرآ یدع عشمیش ج رزع  1عردع ( )25هینسرعب اوزات قرسی
عترد ع رشعن و زسنع عراهنع عیظپ اس

ق

از صنور نزواسب اکتشرآ سب

ب جأعین دلی و ز ورد هرهعبهرم اسارم

شنع ( ب قیم روز ) ط ق سظزهب کررشعرس اقنام و ب عکتشپ نزداخ سمرهن .
 -11-2رأم کمیبیی عراهنع نس از اوش ع ص جتیین شنع و جشکی وصبب عر یر از طزهق ارسرش نیرع
اهزا و ب صیرت عکتی

سرعرسب سترد

ب زسنع عراهنع اوالم ع ازدد .

 -12-2اضرفب و حوآ هز ه

از شزاها عراهنع و ر روره قرسی عترد و هینسرعبهرم عز یا عر ب جشخیص وزارت صعت

عتن و جاررت خیاهن ید.
 -13-2نس از صنور نزواسب اکتشرآ و هر زع زدارم سرزدع شزک در عراهنع زسنع عبتزد ع ازدد.
 -14-2حناق اعتیرز عراهنعازا زام جأهین صالحی

فع و عرل عراهنعازا زاسرس دستیرالتم شمررع 60/135962

عیرخ  94/6/18عترو اعیر عترد و صعرهم عتنس (اوالم شنع در اسعرد عراهنع) و سیر اصالحیب کب در اهن شییع سرعب قین
ازدهنع اس

اسارم ع نوهزد.
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 -15-2سقشب عحنودعهر زاسرس عختررت اوالم شنع و رسگ عشخص در سرعرسب کرداستز عترد
 cadastre.mimt.gov.irدر قبم سقشب عترد قر

ب سشرس

عشرهنع ع رشن .

 -3امضاء اسناد مزایده
جمرع اسنعرد و فزمهرم عراهنع کب جیسنا عتقرضن از سنرزعر صنعت

عتن و جاررت اسنتر هر سنره هرم عز یطب اخو

ع ازدد و اسنعرد و عنارک عیرد سیرز کب جیسنا عتقرضن نییسن ع شنیسن ع رهبنت جیسنا فزد  /شنزک عتقرضن شنزک
درعراهنع و هر وکی قرسیس وم کب دارام وکرل سرعب عحمنزم ع رشنن ع ز و اعمنرا ازدد(لروم ووید وکرلتعرعب عحمنزم
زام وکی

زام اشخرص حقیق و زام اشخرص حقیق حق جیکی عطر ق ر عفرد ععنرج در اسرسعرعب عتین شید).

جوکز اسعرد و فننننزم هرم نننننو ع ز و اعمرا فرقن ارزش یدع و اراتب اسعرد و فزم هرم نو اعمرا هیچ حق

زام فزد

/شزک عتقرض اهارد سم کعن.
 -4سپرده شرکت در مزایده
الپ وارهر از طزهق درارع الکتزوسیک سرعرسب سترد و خزوو وارهر از سرعرسب عر یر
ع صغ سنرزدع ع رهبن

ب صنیرت فیش سقنم ب شنمررع شن ر جمنمین حقی دولت سرد رس

شنمررع شنعرسنب عشنخص شننع زام هز اسنتر وارهر و در سنرعرسب جنارکرت الکتزوسیک دول

عزکرم اهزا ب شنمررع و

رراوارم و در نرک (الپ) اراتب

ازدد.
ج ضنمرس سرعب رسک
عتن وجاررت

ضنمرستعرعب رسک

استر ر شعرسب عص

جوکز ووب سقن و هر چ

ر وعیا فز هعن ارورع کرر و ر اوت رر حناق سنب عرع در ووب سنرزعر صنعت
کن اقترردم و قر

جمنهن .

هرم عبرفزج و ین رسک و اعررل م ب وعیا سرزدع قر

ق یش سم رشن.

 -5اسناد مزایده
اسناد و مدارك مزایده بشرح ذیل:
 -5-1نرک ( الپ) در زایزسنع حروم ضمرس سرعب رسک ( ب صیرت الکتزوسیک ) ر وعیا شزک در فزاهعن ارورع کرر عراهنع
(ط ق الپیم نییس ) و هر زگ وارهر سقنم ب شمررع حبر سرد رس
ع

رشن ( .زام هز عتن ب جفکی

اوالم شنع اس )
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جوکز ضمرستعرعب رسک
استر ر شعرسب عص

ر وعیا فز هعن ارورع کرر و ر اوت رر حناق سب عرع در ووب سرزعر صعت
کن اقترردم و قر

عتن وجاررت

جمنهن.

عیضیع عن (4سرزدع شزک در عراهنع)
جوکز رراوارم کصیب عنارک عز یا ب نرکرت ودهتب و اسعرد عراهنع در سرعرسب سترد و در خش رراوارم اسعرد الراع اس .
زسنع هرم عراهنع عیظپ اس اص ضمرستعرعب هر فیش سقنم را جحیه د یزخرسب سرزعر صعت عتن و جاررت استر
عز یطب ازدد.
 -5-2نرک ( ) در زایزسنع ایاه صالحی فع و عرل عتت ز صردرع از سیم سرزعر سظرم ع عنس عتن و هر سرزعر
صعت

عتن و جاررت استر هر ع رشن کب در کمیبیی فع عراهنع هر استر هر عیرد زرس قزار ع ایزد.

جوکز عتقرضیر رهبت ایاه صالحی فع و عرل عتت ز و اعتیرز الزم ز اسرس دستیرالتم شمررع  60/135962عیرخ
 94/6/18عترو اعیر عترد و صعرهم عتنس (اوالم شنع در اسعرد عراهنع) بتب ب سیع عتن عیرد سظز را در سرعرسب
رراوارم سمرهعن.
ضمعرٌ رراوارم ایاه اعمرا
سرعرسب الراع ع

خزهن ج ییزات

ا

عیضیع شزک ( ر

رشن.

جوکز ایاه صالحی

رهبت جر ه

فع و عرل

عراهنع) اوت رر داشتب رشن .لوا عتقرض
-5-3نرک

ا

فترلیت رم عتنس ) و صرح ر اعمر در

ع رع نس از زعر عقزر در ا

عراهنع زام رزاشره نرک

(اسعرد

رهن نیش یع هرم الزم در اهن خریص را عمرهن.

(ج) در زایزسنع فزم جکمی شنع قیم

نرهب نیشع ردم ع رشن کب فزم نیشع رد قیم

شزک

در عراهنع در

سرعرسب سترد اهزا جکمی ع ازدد.
 -5-4عتقرضیر ضمن روره
صالحی

فز هعن سرعرسب و جکمی اطالورت عز یطب الزم اس

فزم هرم نییس

فع و عرل ( اخو شنع از سرزعر سظرم ع عنس عتن و هر سرزعر صعت

(الپ- -ج) و ایاه

عتن و جاررت استرس ر) را نس از

جکمی در سرعرسب رراوارم سمرهعن.
 -5-5زرس نیشع ردات قیم
عراهنع سرزعر صعت
 -5-6سرزدع شزک

در سرعرسب ععیا ب جرهین اسعرد فی (سرزدع و صالحی

عتن و جاررت استر هر ع

فع و عرل ) جیسا کمیبیی

رشن.

در عراهنع تن از صنور عایز زام زسنع عراهنع و روره

اسرزاآ و هر جخصپ از شزاها عراهنع ب سفم دول ض ا خیاهن شن.
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 -5-7عیرا جممین شزک در عراهنع ع صغ جممین عیضیع عراهنع ب شزج ونوش كه جتیین ازدهنع اس .
ضمعرً عیرا جمرعین ایاه کشپ و نزواسب زع زدارم عطر ق وناوش اراتب شنع در لیب عراهنع زا ز ر جممین شش عرع
حقی دولت ظزفی استخزاج اسم سرلیرسب ع رشن.
گروه مواد معدنی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (میلیون ریال)

1و  2و 3

500

4و5

1000

6

5000

 -5-8سحیع احزاز صننالحی فع و عرل (نرک
ع جیاسعن کصیب عنارک عیرد سیرز و

) عتقرضننیر شننزک در عراهنع ومیع عترد اوم از حقیق و حقیق

احزاز صننالحی فع و عرل را ب سننرزعر صننعت

عتن و جاررت اسننتر هرم

عز یطب ط ق شنزاها ععنرج در عردع  5تین سرعب اوزاه قرسی عترد و خشنعرعب شنمررع  60/257637عیرخ  92/11/30و
شمررع 60/135962عیرخ  94/06/18اراتب سمرهعن.
ج رنزع 1چعرسچب در هز عزحصب از کرر عشنخص شنید کب اشنخرص ر عنارک وتص سبن
سمیدع اسن ضنمن اسارم اقناعرت قرسیس وصیب سر

ب ارزهر

جیا فع و عرل اقنام

عایز فترلی عتنس صنردر شننع در س ر در هز عزحصب از ومصیرت عتنس

کب رشن الفرصصب ا طرش و ضمرستعرعب عتقرض در عراهنع ض ا خیاهن شن.
ج رنزع  2حناق اعتیرز الزم زام جرهین صنالحی اشنخرص حقیق و حقیق کب جمره
ونوش كه ع

ب شنزک در عراهنع دارسن عطر ق ر

رشن
جدول حداقل امتیاز توان فنی و مالی
گروههای

حداقل امتیاز الزم برای تأیید

مواد معدنی

توان فنی و مالی مزایدهگران
حقیقی و حقوقی

کلیه محدودههای اکتشافی

گواهیکشف ،معادن متروکه و پروانه
بهرهبرداری

 1و 2و 3

10

20

4و5

15

30

6

50

50

 -5-9قیم نیشع ردم (نرک ج) ر وعره

ب عردع  76تین سرعب اوزاه قرسی عترد و خشعرعب شمررع  60/64816عیرخ

 95/03/12و ر جیوب ب خشعرعبهرم شمررع  60/257637عیرخ  92/11/30و شمررع  60/135962عیرخ  94/6/18ورود
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یدع و عراهنعازم کب یشتزهن درصن را و هر

ر حناق اعتیرز الزم زام جرتین جیا فع وعرل ط ق ونوش رال الراع
قیم نیشع ردم را اوالم سمرهن تعیا زسنع عراهنع اوالم خیاهن شن.

ج رزع  1صزفرً نرک (ج) عراهنعازاس کب حناق اعتیرز فع و عرل را ط ق وناوش اهن دستیرالتم اخو کععن رزاشره
خیاهن شن.
ج رزع  2در عراهنعهرم اکتشرف عالک جتیین زسنع ط ق خشعرعب شمررع  60/142772عیرخ  98/05/22قیم نیشع ردم
اوالع عراهنعاز(عیضیع ع صغ ج رزع  3عردع  6قرسی عترد ) ب صیرت عامیع اوناد رهرل عرزاد جتزفب و ع صغ جتزفب نرهب
ب ازاا هز کیصیعتز عز م از عحنودع اکتشرف ع رشن.
الزم ب كکز اس در صیرت لروم جمنهن نزواسب اکتشرآ در سرش هرم ج
عالک وم

جتزفب عز یا ب همر سرش جمنهن نزواسب اکتشرآ

یدع و عرزاد جتزفب ز ع عرم قیم نیشع ردم در عراهنع اس .

ج رزع  3در عراهنع ایاه کشپ و نزواسب زع زدارم عترد
الپ -درصن نیشع ردم اوالع در سرعرسب سترد عامیع درصن نرهب و درصن عرزاد نرهب ع

رشن.

 نس از زارارم عراهنع و جتیین زسنع درصن درج شنع ط سرش هرم ج عالک ومسترد درصن اوالع ج نه

ب رهرش ع شید و سیر عطر ق فزعیش كه

عنع تعیا س م سرعرسب ب سرعرسب جنارکرت الکتزوسیک دول ع

یدع و ط عکرج ب ر سرعرسب

زسنع عراهنع عیظپ ب نزداخ وند رهرل

ب دس

رشن.

جتناد سرش زع زدارم*عیرا ستخزاج سرلیرسب*قیم فزوش عردع عتنس در سز عتن *درصن نیشع ردم زسنع عراهنع /حقی دولت

 - 6مراحل شرکت در مزایده
 1-6عزاوتب ب سره

سرزعر صعت

عتن و جاررت استر هر و هر سرعرسب جنارکرت الکتزوسیک دول

و

اطالع

عشرهنع و ج یب اسعرد عراهنع.
 2-6عزاوتب ب هک از دفرجز ععتخب نیشخیا دول
عزاوتب ب سرعرسب جنارک الکتزوسیک دول

و ج یب ایاه اعمرم الکتزوسیک (جیکن) و ورود ب سرعرسب سترد

(سترد) ب سشرس اهعتزست  www.setadiran.irو روه

اطالورت و جکمی

.
 3-6جکمی فزم هرم عز یطب و اوالم قیم نیشع ردم و رراوارم عنارک و عبتعنات درسرعرسب عوکیر.
 4-6رراوارم جممین شزک در عراهنع در خش نرک الکتزوسیک ودهتب سرعرسب سترد.
 5-6جکمی نرک هرم الکتزوسیک اسعرد عراهنع و نیشع رد قیم .
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 -7زمان مزایده
 -7-1عتقرضننیر شننزک در عراهنع الزم اسن و

درهرف اسننعرد عراهنع عطر ق زسرعب زعرس عنم اوالم شنننع زام هز

ب سنره سنرعرسب سنترد اهزا ب درس  www.setadiran.irعزاوتب و نیشنع ردات خید را ر جیوب ب

اسنتر ب شنزج كه

شزاها عراهنع حناکرز جر نرهر وق ادارم روزاوالم شنع در همر ونوش اقنام سمرهعن.
عتن و جاررت استر هر ب نییس ع رشن.

جوکز درس و کن نبت سرزعر هرم صعت

 -7-2نیشنع ردات رسنینع راس سنرو  10صن ح عطر ق ر ونوش زعرس عنم اوالم شننع در کمیبنیی عراهنع رزاشنره و
عیرد رسینا قزار خیاهعن ازف .
ج رنزع  1نه

اسن

ب نیشنع ردات سرقص عشنزوا نو سنرزدع و هر نیشنع رداج کب نس از ع ص عقزر جحیه نبن

ازدد جزجیب ا ز دادع سخیاهن شن.
ج رزع  2از جحیه نرکرت عنارک ب د یزخرسب وزارت صعت

عتن و جاررت طیر عبتقیم وناً خیددارم شید.

 -8گشودن پیشنهادات مزایده
 -8-1نیشنع ردهرم واصنصب دروصبنب کمیبیی عراهنع سرزعر صعت

عتن وجاررت استر هر در جررهخ درج شنع در ا

از طزهق سرعرسب سترد عفتیج و ستیاب ب اطالع شزک کععنار درعراهنع خیاهن رسین.
ج رزع عح افتترج نرکرت سرزعر صعت

عتن و جاررت استر هرم عز یطب ع

 -8-2درصیرج کب عنارک عز یا ب نرک الپ جکمی س رشن نرکرت
 -8-3نس از رزاشنره نرک

رشن.

و ج رزاشره سخیاهن شن .

درصنیرج کب عتقرضن حناق اعتیرز الزم عز یا ب صنالحی فع و عرل را کبب سعمرهن

نرک ج عز یا ب قیم نیشع ردم رزاشرت سخیاهن شن.

 -9تعهدات پیشنهاد دهندگان ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمانهای مربوطه
 -9-1زسنع عراهنع رهن کصیب عنارک فیرهک

ررارارم شنع را عطر ق زعر جحیه عنارک ب سرزعر صعت

عتن و

جاررت استر هرم عز یطب جحیه سمرهن.
 -9-2دنیم عیاد عتنس هر رطصبهرم عیوید در عترد عشمیش عیضیع عراهنع س یدع و در صیرت جمره
حم

استفردع و فزوش

حقی دولت عز یطب سب

الزم اس عزاجب ب وزارت صعت

زسنع عراهنع ب

عتن و جاررت استر اوالم و در صیرت عیافق و نزداخ

ب صنور عایز الزم اقنام خیاهن شن.
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 -9-3زسنع عراهنع عیظپ اس

ق

از شزوع ومصیرت زع زدارم و هر اکتشرف سب

ب نزداخ حقی احتمرل دارسنع

ایاه کشپ و هر زع زدار سر ق در زعیعب اعیاش و جا یراج کب استراع س ر ب جشخیص کررشعرس سرزعر صعت

عتن

و جاررت استر هر عیوب وارد عن لطمب و خبررت ب عتن عیشید ر جیافق طزفین هر سظز کررشعرس رسم دادابتزم
و اسارم سقشب زدارم جینیازاف الزم و عبتعن سرزم فترلی هر جح سظز سرزعر اقنام سمرهن.
 -9-4عفرد نیشنع ردات واصنصب جر عنت  30روز جقیهم (عیضنیع عن ث عردع  69تین سرعب اوزام قرسی عترد ) از جررهخ
کب زام اشید نیشع ردات عراهنع جتیین ازدهنع اس عتت ز و و

صرح ر

س ر الرام ور اس .

-9-5چعرسچب زسنع ام نیشع رد خید را عبتزد دارد (اسرزاآ دهن) ع صغ سرزدع عراهنع او ض ا خیاهن شن .
 -9-6ب عازد سکب نیشننع رد عراهنعام عیرد ق یش واقم شننن عزاجب ق یل

ب نیشننع رد دهعنع عز یطب ا الغ ع ازدد و

عزاجب ب اطالع سرهز نیشع رد دهعنار سیر خیاهن رسین.
 -9-7زسنع عراهنع ع رهبنت در عیون عقزر جتیین شننع در قرسی عترد و تین سرعب اوزاه و دسنتیر التم هرم عز یطب
سب

ب اخو عایزهرم عز یطب اقنام سمرهن .

 -9-8نیشننع رد دهعنع جت ن ع کعن کب جر نرهر اوزام فترلی هرم عتنس در عحنودع عراهنعام ب هیچ سحیم اشننخرص
عوکیر در عن  4-1را درعیضنیع قزارداد سن یم و كهعفم سبنرزد درغیز اهعرنیرت وزارت صنعت
داشن قزارداد را فبنخ و سنرزدع جمنمین نیشنع رد دهعنع را ضن ا و خبنررت خید را ر

عتن و جاررت حق خیاهن
فبنخ و جرخیز اوزام قزارداد ب

جشخیص خید جتیین و از اعیاش نیشع رد دهعنع وصیش کعن.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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جدول تعرفه واگذاری محدوده اکتشافی موضوع تبصره  3ماده  6قانون معادن(برحسب کیلومتر مربع)
و حداکثر مساحت قانونی محدوده پروانه اکتشاف
مبلغ به ازای هر کیلومتر مربع

حداقل مهلت اعتبار پروانه اکتشاف

(میلیون ریال)

(ماه)

1

100

6

2

100

6

3

100

12

4

60

12

5

50

12

6

10

12

گروه ماده معدنی

توضیحات تکمیلی:
در سرعرسب سترد کصیب عحرس رت عبرح

عحنودع هرم اکتشرف

زحبب عرع زام زعر عتعرسب اوالع در وناوش نییس
عحرس ب ع

ز حبب کیصیعتز عز م قیم

هر زحبب رهرش و زعر نزواسب هر

عحرس ب ع ازدد و عراهنع ازا ر سرلیر قیم

نرهب و جشخیص روش

رهب ع صغ س ره نیشع ردم خید را اوالم سمرهعن.
جدول طبقه بندی و گروه بندی مواد معدنی

طبقه یک

گروه 1

شن و ماسه و خاک رس

گروه 2

سنگ الشه ساختمانی

گروه 3

طبقه دو

سنگ آهک ،سنگ گچ ،نمک آبی و سنگی ،مارن ،صدف دریایی ،پوکه
معدنی

گروه 4

سنگ های تزئینی و نما

گروه 5

سایر مواد معدنی طبقه  2غیر فلزی

گروه 6

مواد معدنی فلزی و ذغال سنگ
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تعهد قبول شرایﻂ مزایده
اینجانﺐ .......................................
اینجانﺐ  ----------------مدیر ﻋامل شرکت .......................
نهعیسیصب اوالم و جرهین ع سمرهم کصیب اطالورت عیوید و

شزک

در عراهنع دراختیررم قزارازفتب و از عیرد

عراهنع رزدهن و شزاها عراهنع را ب دق عطرلتب سمیدع ام و ر ق یش کصیب شزاها عراهنع ر وضتی عیوید و اطالع
از کصیب اصالحیب هر در خریص عیرا ظزفی

ع صغ جمرعین و سیع

و سرهز عیارد اهن زاب را اعمرا سمیدع و

اقزار ع سمرهم چعرسچب درعراهنع زسنع شعرختب شنم عیظپ ب روره جمرم شزاها ععنرج دراسعرد عراهنع و قرسی
عترد و هین سرعب اوزات و سرهز خشعرعب هرم عزج ا ا الغ

یدع ودرصیرت ونم اسارم جت نات کصیب حقی

سرش از زسنع شن درعراهنع را ازخید سصب و سرقا سمیدع تالوع وزارت صعت
سرزدع ب سفم دول

عتن و جاررت حق ض ا ع صغ

راداشتب و تنا" هیچپیسب ادوره درعیارد فی الوکزسخیاهم داش

عحزز ازدد کب از اسعرد وتص و

و در صیرجیکب در هعنع

احزاز حناق اعتیرزات استفردع سمیدع ام سرزعر حق دارد سب

ب اخو سصب

صالحی اهعارسب  /اهن شزک اقنام سمرهن.

امﻀاء متﻘاﺿی
امﻀای صاﺣﺒان مجاز و مهرشرکت
مﺨﺼوص پاکت ج
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فرم بازدید از محدوده اکتشافی  /بهرهبرداری

اینجانﺐ قرم /خرسم  /شزک  --------------------------------------از عحنودع ردهپ---------------.ونوش
عراهنع عترد

و عحنودعهرم اکتشرف

عرم  ------------------------------------------رزدهن سمیدع و

عبئیلی ووید هر ونم ووید عردع عتنس اوالم شنع در عراهنع ت نع اهعارسب قرم/خرسم/شزک -------------.
 ---------------------ع رشن.

امﻀاء متﻘاﺿی
امﻀای صاﺣﺒان مجاز و مهرشرکت
مﺨﺼوص پاکت ج
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تعهد نامه شرکت کننده در مزایده در مورد ﻋدم شمول قانون منﻊ مداخله کارمندان دولت در
معامالت دولتی مورخ  22/10/1337و سایر ممنوﻋیات قوانین کشوری جمهوری اسالمی ایران
عتقرض

ر اعمرا كه اهن ورقب نهعیسیصب جرهین ع سمرهن کب عشمیش عمعیوی

کررععنا دولت عری دم عرع 1337و عمعیوی
کشیر سم

عوکیر در قرسی ععم عناخصب

کررایزم اج رع یپرسب و سرهز عمعیویرت قیاسین و عقزرات

رشن و چعرسچب خالآ اهن عیضیع ب ا رت زسن سرزعر صعت

عتن و جاررت استر حق دارد کب

نیشع رد اراتب شنع زام عراهنع فی را عزدود و جممین شزک درعراهنع را ض ا سمرهن.
زسنع

همچعین ق یش و جرهین عیپزدد کب هزارع عتقرض شزک

درعراهنع زسنع جشخیص دادع شید و ب وعیا

عراهنع ب خالآ قرسی عترد و تین سرعب هرم اوزاه

وم سمرهنهر چعرسچب افزادم راکب عشمیش عمعیوی

هرم عوکیر در قیاسین فی هبتعندراهن نیمر س یم و كهعفم سمرهن و هر قبمت از کرر را ب س ر عحیش سمرهن
سرزعر صعت

عتن و جاررت استر حق دارد کب قزارداد را فبخ و ضمرس

سرعب اسارم جت نات دارسنع نزواسب

ومصیرت را ض ا وخبررات واردع در ا ز فبخ نزواسب و جرخیز اوزام کرر را از اعیاش او اخو سمرهن .جتیین عیرا
خبررت واردع ر جشخیص سرزعر صعت عتن و جاررت استر ع

رشن.

عتقرض عتت نع شید چعرسچب درحین اوزام عفرد نزواسب زع زدارم هر اکتشرآ هر عایز زداش
ج ییزات هر استرر رت در دستپرع دولت

ب دلی

عشمیش قرسی عر یرازدد عزاجب را الفرصصب ب اطالع سرزعر صعت

و جاررت استر زسرسن جر ط ق عقزرات ب اوت رر نزواسب خرجمب دادع شید نه
را الفرصصب ب اطالع سزسرسن سب جع ر سرزعر صعت

عتن

اس چعرسچب اهن عتقرض عزاجب

عتن و جاررت استر حق دارد اوت رر نزواسب ومصیرت را ل ی

سمیدع و ضمرستعرعب هرم عز یطب راض ا سمرهن صکب خبررت سرش از فبخ

و هر جرخیز در اوزام کرر را سیر عر

ب جشخیص خید از اعیاش عتقرض وصیش خیاهن سمید.
عمرفر" عتقرض اوالم ع دارد کب ز عارزات هرم عتزجب زعتخصفین از قرسی فی
جخصپ عبتحق عارزات هرم عز یطب ع

اره کرع دارد و درصیرت

رشن.
نام و امضاءمتقاضی
نام و امضای مدیر ﻋامل و مهر شرکت
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