آگهي مزايدۀ عمومي معادن و محدوده هاي اكتشافي استان اردبيل در شهريور ماه سال 9399
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل در نظر دارد با استناد به مادۀ ( )01قانون معادن ،امتياز اكتشاف و بهره برداري از
محدوده ها و معادن ذيل را از طريق مزايدۀ عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت فني و مالي واگذار نمايد.

 موضوع مزایده:ليست موارد مزايده اي استان جهت رويت متقاضيان در سامانه تداركات الکترونيکي دولت به صورت فايل  pdfبارگذاري شده است.
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 زمان برگزاری مزایده:متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت اخذ مشخصات محدوده ها  ،اسناد و شرايط ،نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده

و مبلغ برآورد شده ،از روز پنجشنبه مورخ  0399/15/31لغايت روز دوشنبه  0399/16/24به سامانه تداركات الکترونيکي
دولت به آدرس ( )https://setadiran.irمراجعه نموده و متعاقباً ضمن بازديد از محدودۀ اكتشافي يا معدن مورد
نظر و انجام بررسي هاي الزم ،پيشنهادات خود را بر اساس فرم هاي مربوطه با توجه به شرايط مزايده (كه در اختيار متقاضي
قرار مي گيرد) تا پايان وقت اداري ( )04011روز دوشنبه  0399/16/24در سامانه تداركات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) ثبت
و كد رهگيري مربوطه را دريافت نمايند.
تبصره  0به پيشنهاداتي كه خارج از سامانه ستاد ايران ارائه گردد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تضمین شرکت در مزایده:مزايدهگر مي تواند ضمانت نامه بانکي مربوط به مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق فرمت تعريف شده در آيين نامه تضمين
معامالت دولتي به شماره /023412ت 51659هـ مورخ  0394/19/22به انضمام تائيد شماره سپام از بانک مربوطه و يا فیش
واریز نقدی به حساب شماره تمركز وجوه سپرده سازمان نزد بانک مركزي طبق جدول ذيل را به عنوان تضمين شركت در
مزايده ارائه نمايد.
4175153017881479

شماره حساب رابط تمركز وجوه سپرده

IR720100004075053107880479

شماره حساب شبا رابط تمركز وجوه سپرده

955055175000000000000075055175

شناسه واريز  31رقمي شماره حساب رابط تمركز وجوه سپرده

اسکن اصل برگ ضمانت نامه بانکي و يا فيش و بارگذاري آن در سامانه ستاد ايران الزامي است.
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ضمناً تسليم اصل ضمانت نامه بانکي و يا فيش به همراه ساير مدارک و مستندات الزم به سازمان صمت استان ،جهت
طي مراحل بعدي پس از اعالم ليست برندگان الزامي مي باشد.
-

برگ توان فنی و مالی معتبر 0

امتيازبندي بر اساس جداول شمارۀ  2 ،0و  3دستورالعمل شمارۀ  61/90883مورخ  95/14/20و اصالحيه جدول مربـوط
به تعيين صالحيت فني و مالي اشـخاص حقيقـي(جـدول شـماره  61/249596 )2مـورخ ( 0395/00/08كـه در اختيـار
متقاضي قرار مي گيرد) خواهد بود ( .بايستي برگ توان فني و مالي به همراه فيش بانکي و يا ساير مـدارک امتيـاز آور آن
در سامانه تداركات الکترونيکي دولت بارگذاري گردد).
تبصره ( 0 )0شركت كنندگان در مزايده بايد به يکي از صور حقيقي يا حقوقي در مزايده شركت نمايند.
-

درج قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ایران :

فرم قيمت پيشنهادي موضوع ماده ( )26آئين نامۀ اجرايي قانون اصالح قانون معادن براي شركت در مزايده محدوده و پروانۀ
اكتشافي است و يا حاوي فرم پيشنهاد قيمت پايه شركت در مزايده محدوده گواهي كشف و بهره برداري مي باشد.
تبصرۀ ( 0 )0در مزايده هاي اكتشافي ،مالک تعيين برنده ،رقم پيشنهادي عدد ريالي مازاد بر مبلغ تبصره  3ماده  6قانون
اصالح قانون معادن است كه ساالنه مبلغ آن توسط وزارت تعيين مي گردد ( .در سامانه ستاد ايران مبلغ پايه  +مبلغ مازاد
پيشنهادي درج شود).
تبصرۀ ( 0 )2در مزايده پروانه هاي بهره برداري و گواهينامه هاي كشف ،مالک تعيين برنده ،رقم پيشنهادي عدد ريالي مازاد بر
قيمت پايه جاري ساليانه است( .در سامانه ستاد ايران مبلغ پايه  +مبلغ مازاد پيشنهادي درج شود).
تبصرۀ ( 0 )3صرفاً پيشنهاد مزايده گراني كه حداقل امتياز فني و مالي را بر طبق جدول شمارۀ ( )3دستورالعمل اخذ نمايند،
بررسي خواهد شد .لذا بر طبق مفاد ماده ( )76آئين نامۀ اجرايي قانون معادن ،كسب حداقل امتياز توسط مزايده گران الزامي
است .
پس از اعالم اسامي برندگان ،برنده بايستي اصل مدارک را به همراه ساير مدارک جهت درج در پرونده فيزيکي تحويل سازمان
نمايد.
-

توضیحات :

 -0پيشنهادات واصله رأس ساعت  91صبح روز سه شنبه مورخ  9399/10/25در جلسۀ كميسيون مزايده واقع در سالن
جلسات سازمان مفتوح و كنترل خواهد شد و در صورت تأيي د ،به كار گروه فني و مالي جهت ارزيابي و صالحيت كار
ارجاع مي گردد و متعاقب اعالم نظر كار گروه ،با تعيين تاريخ ،پيشنهاد قيمت توسط اعضاي كميسيون مفتوح و
برندگان مزايده تعيين خواهند شد.
 -2متقاضيان جهت شركت در مزايده مي بايست ،ابتدا محل مورد تقاضا را بر اساس نقشه محدوده اكتشافي يا معدن و
يا مختصات جغرافيائي كه از طرف سازمان ارائه مي شود ،بازديد نموده و بر اساس نوع ماده معدني موجود ،جهت
شركت در مزايده ا قدام نمايند .چنانچه بعد از اعالم نتايج ،مشخص گردد كه ماده معدني مورد نظر در محدوده مورد
درخواست متقاضي وجود نداشته است ،مسئوليت آن به عهده شركت كننده در مزايده مي باشد.
 -3پيشنهاد قيمت براي مواد معدني كه داراي درجات مختلف مي باشند ،براي همۀ درجات الزامي است.
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 -4بر اساس تبصره ( )0ماده ( ) 72آئين نامۀ اجرايي قانون معادن ،هزينۀ انتشار آگهي هاي مزايده در روزنامۀ
كثيراالنتشار و محلي از برنده هاي مزايده دريافت مي شود
 -5با استناد به مادۀ ( ) 75آئين نامه اجرايي قانون معادن حضور مزايده گراني كه توان فني و مالي آنها مورد تأييد كار-
گروه فني قرار گرفته ،در جلسه بالمانع است .
(ايجاد حساب كاربري در سامانه كاداستر و اخذ گواهي توان فني و مالي از سازمان صمت استان ها ،در سامانه
كاداستر معادن امکان پذير مي باشد).
 -6صدور پروانه منوط به موافقت ارگانهاي ذيربط بوده و اعالم نظر منفي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )06قانون
معادن موجب ابطال مزايده و عودت سپرده تضمين مزايده به برنده خواهد شد و در اين خصوص سازمان مسئوليتي
نخواهد داشت.
 -7طبق تبصره( )2ماده ( ) 5آئين نامه اجرايي قانون معادن ،افراد حقيقي متقاضي محدوده هاي اكتشافي فقط مجاز به
ارائه پيشنهاد براي يک محدوده اكتشافي مي باشند( .دارندگان محدوده اكتشافي و پروانه اكتشاف جاري حق شركت
در مزايده محدوده هاي اكتشافي و پروانه هاي اكتشافي و معادن متروكه را ندارند).
 -8كليه هزينه هاي مزايده به عهده برنده ويا برندگان مزايده مي باشد .برندگان مزايده محدوده هاي اكتشافي بايد مبالغ
متناسب با تبصره هاي  2و  3ماده  6قانون را به حساب خزانه پرداخت نمايند.
 -9كليه هزينه هاي آتي مربوط به طرح هاي اكتشافي ،گزارش پايان اكتشاف ،طرح هاي بهره برداري و نقشه برداري و
 ...بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -01حداكثر مساحت انتخابي اكتشافي طبق ماده  02آئين نامه اجرايي قانون معادن به شرح ذيل است0
گروه
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چنانچه محدوده اكتشافي مساحتي بيش از مساحت هاي فوق الذكر داشته باشد  ،برنده مزايده موظف است حداكثر
ظرف مدت دو ماه نسبت به انتخاب محل يا محلهاي مورد نظر متناسب با مساحت هاي مندرج در ماده  02آئين
نامه اجرايي قانون معادن اقدام و موارد را به سازمان اعالم نمايد .مابقي محدوده پس از كسر ،مجدداً از طريق مزايده
واگذار خواهد شد.
 -00بر اساس دستورالعمل شمارۀ  61/257637مورخ  92/00/31مبلغ تضمین شرکت در مزایده محدوده ها ،پروانه
های اکتشافی و معادن متروکه متناسب با گروه بندی مواد معدنی ،و همچنین بر طبق ماده  77آئین نامه
اجرایی قانون معادن مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای پروانه بهره برداری و گواهینامه کشف حداقل 5
درصد ارزش برآوردی مورد معامله تعیین شده است.
 -02طبق بند (پ) ماده  77آئين نامه اجرايي قانون معادن

تضمين شركت در مزايده معادن همزمان با صدور پروانه بهره

برداري به برنده مزايده پس از كسر هزينه هاي آگهي مزايده قابل استرداد است.
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 -93بر اساس راي شوراي عالي معادن به شماره  61/045050مورخ  ،0397/16/13در خصوص نحوه عودت تضامين
شركت در مزايده هاي اكتشافي

درصورت انجام تعهدات توسط برنده مزايده از جمله موارد مربوط به تبصره هاي  2و 3

ماده  0قانون معادن ،استرداد تضامين شركت در مزايده پس از صدور پروانه اكتشاف بالمانع است.

 -04بر اساس بند (ت) ماده  77آئين نامه اجرايي قانون معادن در صورت انصراف ،استنكاف يا هر گونه تقصير و قصور
برنده مزايده از ادامه مراحل صدور مجوز ،تضمين شركت در مزايده وي ضبط مي گردد.
 -05براي انجام عمليات اكتشافي و استخراجي در محدوده هاي معدني و اكتشافي ،رعايت قانون معادن و آئين نامه
اجرايي آن و ساير مقررات مرتبط و ضوابط دستگاههاي ذيدخل در محدوده مذكور ،حريم مناطق شهري و روستايي،
سکونتگاه ها و امالک خصوصي (اعم از گاوداري ،مرغداري ،زمين هاي زراعي ،باغات و  ،)...راه ها (اتوبان ،آزاد راه،
راههاي يکطرفه و دو طرفه ،راه روستايي ،پل ها ،راه آهن و  )...خطوط انتقال برق ،خطوط لوله نفت ،خطوط لوله گاز،
اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي ،پادگان ها و محل استقرار نيروهاي مسلح ،درياچه ،مخازن سدها ،سراب ،رودخانه ،نهر،
قنات ،مسيل ،چشمه ،كانال و  ...الزامي است .لذا صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري منوط به اخذ مجوز هاي الزم از
ادارات ذيربط بر اساس ماده  24قانون معادن توسط برنده مزايده مي باشد.
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل
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