(مختص پاکت ب )
مدارک مورد نیاز
متقاضيان شرکت در مزایده ميتوانند در طول تاریخ قيد شده در آگهي مزایده به دو روش ذیل نسبت به دریافت مدارک و تكميل فرمها و اوراق
مزایده و ارائه آن به دبيرخانه سازمان صنعت معدن تجارت استان قزوین در زمان مقرر اقدام نمایند :
 مراجعه به سایت اینترنتي درج شده در آگهي مزایده و دریافت فرمها و اوراق مزایده و مشخصات نقشه محدوده مورد نظر(با استفاده از
شماره محدوده درج شده در جداول آگهي مزایده و از طریق سامانه کاداستر)
 مراجعه به محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قزوین و دریافت فرمها و اوراق مزایده و مشخصات نقشه محدوده مورد نظر(با
استفاده از شماره محدوده درج شده در جداول آگهي مزایده و از طریق سامانه کاداست)
پس از بررسي و تكميل  ،نسبت به ارائه آنها تا قبل از اتمام مهلت قانوني قبولي پيشنهادات اقدام نماید  .متقاضيان بایستي هر دسته از اسناد را در
پاکتهای جداگانه که با حروف الف – ب – ج عالمت گذاری شده اند به صورت دربسته و ممهور در داخل یک پاکت اصلي قرار داده و با درج
نام متقاضي و آدرس مكاتباتي خود و مشخصات محدوده بر روی پاکت به صورت در بسته و ممهور به دبيرخانه سازمان تحویل و رسيد دریافت
نمایند.

پاکت الف :
شامل یک فقره ضمانت نامه معتبر بانكي (با مهلت یكسال از تاریخ شرکت در مزایده) با عنوان ((ضمانتنامه شرکت در فرآیند
اجرا کار)) در وجه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قزوین و یا واریز نقدی به عنوان سپرده شرکت در این مزایده به
حساب بانكي به شماره  5302131115112نزد بانک ملي به نام سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قزوین
پاکت ب :
حاوی موارد ذیل :
-

فرم صالحيت مالي و فني (صادره توسط سازمان نظام مهندسي معدن استان قزوین و یا سازمان نظام مهندسي معدن
استان محل اقامت متقاضي و یا محل ثبت شرکت)

-

فرم منع مداخله کارمندان دولت

-

فرم بازدید و درخواست

-

فرم قبولي شرایط مزایده

-

تصویر مدارک هویتي (تصویر شناسنامه  ،کارت ملي  ،اساسنامه ،آگهي تاسيس  ،آگهي آخرین تغييرات و )...

پاکت ج :
-

فرم پيشنهاد قيمت پایه شرکت در مزایده محدوده های معدني (ویژه جدول ج )

و یا
-

فرم پيشنهاد قيمت پایه شرکت در مزایده دپو مواد معدني (ویژه جدول د )

*تمامي فرمها و مدارک بایستي ممضي به امضاء متقاضي شرکت در مزایده و آدرس کامل و شماره تلفن همراه باشد .
*تصاویر مدارک و اسناد ارسالي بایستي برابر با اصل باشد و در غيراینصورت مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .
*اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مورد درخواست (در هر پاکت اصلي) مي توانند منحصراً یک پيشنهاد ارائه نمایند.
* اشخاص حقوقي و حقوقي در صورتيكه متقاضي دو یا چند معدن مي باشند ضمن رعایت نكات اشاره شده در بند  6شرایط مزایده،
برای هر درخواست مي بایست پاکت های جداگانه با رعایت شرایط فوق تنظيم نمایند.

نام و نام خانوادگي و اثر انگشت :
مهر و امضاء :

