
 

 

 

 مجتمع تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 واحد مهندسی خرید

 راهبری منابع تامین

 

 

     

 

 تامین کنندگان خود اظهاریپرسشنامه 

 پیمانکاران

 3004FR26-00: فرمکد   

 کد تامین کننده: 

 نام تامین کننده:

 

                                           

 

 

برنامه ریزی راهبردی خرید
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 ؛با درود

 از اعالم تمایل خود جهت همکاری با شرکت تولیدی فوالد سپیدفراب کویر متشکریم. 

پرسشنامه تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی تامین کنندگان متقاضی همکاری با تامین کننده ی محترم هدف از تدوین این 

شرکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر می باشد.پرسشنامه به صورت کلی بود و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز 

ت ها محرمانه تلقی شده و به گرفتن اطالعات تکمیلی در خصوص سواالت طرح شده باشد.کلیه مدارک ارائه شده توسط شرک

 به عنوان امانت نزد شرکت تولیدی فوالد سپیدفراب کویر نگهداری می شوند.

 راهنمای تکمیل پرسشنامه:

متقاضیان باید کلیه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که نشانگر اعتبار  -

مشخص گردیده پیوست نمایند.بدیهی است به اطالعات ارائه شده  اطالعات مذکور می باشد و در ذیل هر بخش

 رک معتبر،ترتیب اثر داده نخواهد شد.ابدون مد

جهت تایید صحت و سقم اطالعات ارائه شده و پذیرش تبعات آن، تمام صفحات اصلی و پیوست به مهر شرکت  -

 ممهور گردیده و توسط صاحبان امضا مجاز امضا گردد.

و  رت احراز صالحیت شما و پذیرش در بانک اطالعاتی تامین کنندگان مجتمع فوالد کویرمستدعی است در صو -

اختصاص کد تامین کننده ، تغییر در هر کدام از مدارک ثبتی،قانونی،اسناد و اطالعات ارائه شده را حداکثر ظرف 

 مدت یک ماه از تاریخ تغییر،به واحد مهندسی خرید اطالع دهید.

واجد شرایط دعوت می شود به منظور اعالم آمادگی و ثبت نام به یکی از روش های زیر اقدام از کلیه شرکت های  -

 نمایند.

  www.kavirsteel.irمراجعه به وب سایت رسمی شرکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر به نشانی  -1

 امه ارزیابی ،اسکن و ارسال پرسشنامه به آدرس ایمیل تکمیل پرسشن ،)قسمت مهندسی خرید ( دانلود 

supplier@kavirsteel.ir   

تحویل پرسشنامه ارزیابی و سایر مستندات پس از تکمیل از طریق ارسال پستی به آدرس  -2

کد     98اصفهان،خیابان توحید میانی ، خیابان شهید قندی)مهرداد(،جنب مخابرات شهید قندی،پالک 

  387-8833تلفن:   9718913818پستی :

تامین کنندگان تکمیل و  ود اظهاریخمراجعه حضوری به واحد مهندسی خرید و دریافت فرم پرسشنامه  -8

 تحویل آن.

بدیهی است اعالم آمادگی مذکور صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان  -

 برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

گردد،بالفاصله نده محرز چنانچه در هر زمان خالف واقع ،مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف تامین کن -

امتیاز بندی انجام شده لغو گردیده و تامین کننده خاطی عالوه بر قبول مجازات های قانونی،تصمیم متخذه از طرف 

 شرکت تولیدی فوالد سپیدفراب کویر و جبران خسارت وارده را نیز قبول خواهند داشت.

http://www.kavirsteel.ir/
mailto:supplier@kavirsteel.ir
mailto:supplier@kavirsteel.ir
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 اطالعات عمومی تامین کننده:
 :                                                           نام تجاری/اختصاری:شرکت( )شخص حقیقی/نام تامین کننده

 با مسئولیت محدود                سایر با ذکر نام............................         وضعیت حقوقی:  سهامی عام         سهامی خاص 

 ملی:                                 کد اقتصادی:                            نام قبلی:ملیت:                            شناسه 

 شماره ثبت:                     محل ثبت:                                 تاریخ ثبت:

 خارجی            نوع مالکیت: دولتی                     خصوصی                        تحت پوشش        

 همه موارد              هیچکدام                  PC             EPC     EPC                      EP                : خدمات نحوه تامین

 کارت بازرگانی: شماره کارت بازرگانی)در صورت دارا بودن(:                                                       انقضا

 اطالعات آدرس: 

 شعبه دفتر مرکزی موضوع

   تلفن )با پیش کد(

   دورنگار

   کدپستی

   پست الکترونیک

   وب سایت

   آدرس

آدرس ومشخصات     

 شعبات دیگر
 

 

 

 

 شخص پاسخگو

 شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی

   

 

ارائه کپی مدارک زیر الزامی می باشد: اساسنامه یا شرکت نامه،آگهی تاسیس، اظهارنامه ثبتی، آگهی آخرین تغییرات در 

مالیات بر ارزش افزوده در غیر اینصورت کپی گواهینامه ثبت نام مودیان  ، کپی گواهینامه ثبت نام در نظامروزنامه 

 .،کپی کارت ملی)شخص حقیقی(ناسه ملی شرکت،کپی کارت بازرگانیمالیاتی)حاوی شماره اقتصادی( به همراه کپی ش
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 :)در صورت موجودیت(اطالعات هیات مدیره و سهامداران

نام سهامداران حقیقی  )اشخاص( 

 و حقوقی)شرکت ها(
نام نماینده 

 سهامدار حقوقی

سمت در 

 هیئت مدیره
تاریخ  درصد سهم

 عضویت

مدرک 

 تحصیلی

 کد ملی

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 مشخصات مدیر عامل:

 تابعیت کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 نظام های مدیریت:

 نظام ها و گواهی نامه های ملی و بین المللی کسب شده یا نظام پیاده شده کنترل کیفی )با ارائه مستندات الزم(

 تاریخ اخذ گواهینامه (نوع گواهی نامه )ملی/ بین المللی کنندهنام موسسه صادر  نظام شرح گواهینامه/

سیستم مدیریت کیفیت 

ISO9001:2015 

   

سیستم مدیریت زیست محیطی 

ISO14001 

   

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 

 ISO 45001حرفه ای 

   

 هایالزامات عمومی شایستگی آزمایشگاه 

 آزمون و کالیبراسیون

ISO17025 

   

    سایر نظام ها و سیستم ها

ISO17025 ًبرای آزمایشگاه ها در امتیاز بندی لحاظ می گردد. صرفا 

 تقدیر نامه ها و حسن سابقه در کارهای قبلی:

 رضایت مشتریان قبلی مربوط به کاالی فروخته شده)با ارائه مستندات الزم(

 تاریخ دریافت رضایت نامه فروشموضوع قرارداد  نام شرکت ارائه دهنده رضایت نامه ردیف
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 

 لیسانس شرکت های معتبر/نمایندگی:

در صورتیکه شما در زمینه های مورد ارزیابی،تحت لیسانس و یا نمایندگی شرکت های خارجی و داخلی را داشته باشد ،جدول 

 زیر را تکمیل کنید.)با ارائه مستندات الزم(

 زمینه کاری اعطا شده تاریخ اخذ نام شرکت اصلی اعطا کننده لیسانس زمینه فعالیت

    

    

    

    

 

 سوابق کاری:

در دو سال گذشته را ارائه نمایید.)قراردا یا سوابق با شرکت های فوالدی  لیست قرارداد های عمده شما در زمینه فعالیت کاری

 در اولویت قرار دارد.(

 مبلغ )ریال( حجم فروخته شده کارفرما قرارداد/کارشرح  کد زمینه فعالیت

     

     

     

     

     

     

     

 

 الزم به ذکر است که زمینه فعالیت در جداول پایینی ذکر شده است 
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 

 خدمات قابل ارائه:

 لیست زمینه فعالیت های قابل ارائه توسط شرکت خود را ذکر نمایید.

 مطابقات استانداردی ظرفیت تامین یا حجم ریالی فعالیت زمینه کد زمینه فعالیت

    

    

    

    

 الزم به ذکر است که زمینه فعالیت در جداول پایینی ذکر شده است 

 فاصله جغرافیایی تامین کننده تا مجتمع تولیدی فوالد سپید فراب کویر:

  کیلومتر 05فاصله تا 

  کیلومتر 005فاصله تا

  کیلومتر به باال 005فاصله از 
 

 تضمین کیفیت محصوالت / خدمات پس از فروش:

 در صورتیکه توان کیفیت محصوالت )گارانتی( و یا خدمات خویش ، پس از تحویل را دارید مدت زمان آن را ذکر نمایید.

 مدت شرح

  گارانتی محصوالت

  خدمات پس از فروش 

 مشتری چگونه می باشد؟مکانیزم های حمل و نقل محصول جهت تحویل به 

 امکان ارسال نمونه تستی می باشد؟    بله                         خیر

در صورتی که مشخصات محصول ارسالی مغایر با مشخصات درخواستی باشد، آیا امکان سهولت در برگشت و یا کاهش قیمت 

 خیر          بله                        وجود دارد؟

 آیا شرکت دارای واحد کنترل کیفیت می باشد؟  -
 آیا شرکت دارای واحد برنامه ریزی/کنترل پروژه می باشد؟   -
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

آیا شرکت دارای واحد کنترل کالیبراسیون می باشد؟)در صورت پاسخ منفی آیا در زمینه کالیبراسیون از خدمات  -

 شرکت های دیگر استفاده می شود؟

 
 طراحی می باشد؟آیا شرکت دارای دفتر فنی و  -

 
 آیا در طول فرآیند امکان نظارت بر فرآیند از سوی مجتمع فوالد کویر وجود دارد؟ -

 

 آیا شرکت واحدی برای رسیدگی به شکایات و انعطاف پذیری در حل مغایرت های احتمالی فیما بین وجود دارد؟ -

 توان تجهیزاتی:

مالکیت و یا موافقت نامه تجهیزاتی که در زیر قید می نمایید را ارائه لیست ماشین آالت خود را اعالم نمایید)لطفا کپی اسناد 

 نمایید.(

 کشور سازنده سال ساخت نوع مالکیت)ملکی/اجاره ای( تعداد نام ماشین یا تجهیز

     

     

     

     

     

     

     

 ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی:

وضعیت نیروی 

 انسانی

 تعداد

متوسط  سطح تحصیالتتعداد با 

سابقه کار 

 مرتبط

-متوسط نفر

ساعت آموزش 

 مرتبط
فوق 

 لیسانس

فوق  لیسانس

 دیپلم

زیر  دیپلم

 دیپلم

        مدیران

        کارشناسان

        تکنسین ها

        نیروهای متغییر

 در صورتی که چارت سازمانی وجود دارد آن را ارائه نمایید. لطفاً



 

 3004FR25-00 :کد فرم                          کویر مجتمع فوالد سپید فراب                                                           

 15 از 9 صفحه               پرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان)پیمانکاران(                                                

 



 
 
 
 
 

9

 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 

 بهره برداری / گواهی صالحیت:پروانه 

 ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و.....)با ارائه مستندات الزم( پروانه بهره برداری اخذ شده از سازمان صنایع

تعداد کار همزمان  رشته تخصصی پایه

 /ظرفیت

حداکثر مبلغ 

 مناسب

سازمان صادر  تاریخ انقضا

 کننده

      

      
 

 مجوز صالحیت/عضویت:

)سازمان صنایع، اداره راه و ترابری،سازمان نظام مهندسی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور        

 و ....)با ارائه مستندات الزم((

نوع  ردیف

 مجوز)صالحیت/عضویت(

سازمان  تاریخ انقضا تاریخ صدور شماره عضویت رتبه

 صادر کننده

       

       

       

       
 

 مالیات بر ارزش افزوده:

 آیا در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اید؟   بله                                      خیر

 تاریخ اعتبار گواهی نامه در صورت ثبت نام ...........................

 می باشد.ارائه گواهینامه مذکور در صورت ثبت نام الزامی 
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 

 توان مالی و فروش:

 

 

مجموع کل فروش انجام 

 گرفته در سال گذشته

  میلیارد ریال 0555باالی 

  میلیارد ریال 0555تا  0555بین 

  میلیارد ریال 0555تا  055از

  میلیارد ریال 055میلیارد تا  0 5از

  میلیارد ریال 0 5زیر

  

 )ملک دفتر فروش،انبار،سرمایه در گردش( مبلغ ............................. ریال می باشد.مجموع ارزش دارایی های ثابت شامل 

 وضعیت مالکیت دفتر : ملکی                           استیجاری

 وضعیت مالکیت انبار: ملکی            استیجاری               ندارد

 درصد دریافت پیش پرداخت:.....................             درصد تخفیف غیر نقدی:....................           درصد تخفیف نقدی:.................

 دو ماهه           چهار ماهه               شش ماهه             هشت ماهه    یک ماهه                   :  پرداختمدت زمان اعتبار 

 ه عقد قرارداد باز می باشید؟  بله          خیرآیا شما مایل ب

مانند:آخرین اظهارنامه  می گردد را ارائه فرمایید. پیمانکارانمواردی که موجب افزایش اعتبار شما در لیست  لطفاً

 مالیاتی،آخرین صورت حساب عملکرد سود و زیان شرکت و......

ارزیابی منابع خرید،طراحی و تدوین گردیده است و امتیاز شما توجه: سواالت این پرسشنامه مطابق با آیتم های 

بر اساس پاسخ های داده شده به این سواالت و مدارک مستند ارسالی محاسبه خواهد گردید.بدیهی است به 

 مواردی که بدون پاسخ باشد،امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(نام 

    

 

 

 

 

 

 زمینه فعالیت پیمانکاران

 اتوماسیونخدمات و تعمیرات برق و 

 کد زمینه فعالیت  

 40101 خدمات و تعمیرات برق و اتوماسیون تخصصی

 40102 خدمات و تعمیرات برق و اتوماسیون عمومی

 40103 خدمات و تعمیرات شبکه های مخابراتی

 40104 خدمات و تعمیرات کالیبراسیون تجهیزات برق و اتوماسیون

 40105 امنیتیخدمات و تعمیرات سیستم های کنترلی و 

 UPS 40106        خدمات و تعمیرات سیستم های

 40107 خدمات و تعمیرات شبکه های فشار قوی

 40108 خدمات و تعمیرات سیستم های روشنایی صنعتی

 AC 40109و DCخدمات و تعمیرات الکترو موتور های فشار متوسط و موتور های 

 40110 ضعیفخدمات و تعمیرات الکترو موتور های فشار 

 40111 خدمات و تعمیرات مگنت های صنعتی

 40112 خدمات و تعمیرات باطری ها

 CNC 40113خدمات و تعمیرات برقی و اتوماسیون دستگاه تراش و 

 خدمات و تعمیرات مکانیک

 کد زمینه فعالیت

 40201 خدمات و تعمیرات سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

 40202 های تاسیساتیخدمات وتعمیرات سیستم 

 40203 خدمات و تعمیرات مکانیک تخصصی

 40204 خدمات و تعمیرات مکانیک عمومی

 40205 خدمات و تعمیرات غلتک

 40206 خدمات و تعمیرات تخصصی گیریبکس

 40207 خدمات کالیبراسیون تجهیزات مکانیکی

 40208 خدمات و تعمیرات انواع کمپرسور ها ، فن ها و بلوئر ها

 40209 خدمات و تعمیرات دیزل ژنراتور ها

 40210 خدمات و تعمیرات جرثقیل های صنعتی
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 CNC 40211خدمات و تعمیرات مکانیک دستگاه های تراش و 

 خدمات عمرانی

 کد زمینه فعالیت

 40301 خدمات ارتعاش سنجی و پرتو نگاری صنعتی

 40302 خدمات نقشه برداری و توپوگرافی

 40303 و منهولاحداث کانال 

 40304 خدمات وتعمیرات فونداسیون ها و آرموتوربندی

 40305 خدمات و تعمیرات سازه های فلزی

 40306 عملیات خاکبرداری و خاکریزی

 40307 خدمات راه سازی ، جاده  سازی و کف سازی

 40308 رنگ آمیزی ساختمان صنعتی  غیر صنعتی

 40309 صنعتیپوشش کاری و عایق کاری سازه های 

 40310 بتن ریزی

 40311 عملیات عمومی ساختمان

 سرویس و نگهداری

 کد زمینه فعالیت

 40401 سرویس و نگهداری تجهیزات خط تولید

 40402 سرویس و نگهداری سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

 40403 ....(سرویس و نگهداری سیستم های تاسیساتی)کولینگگ تاور، سند فیلتر،کمپرسور و 

 40404 سرویس و نگهداری شبکه های مخابراتی و تجهیزات مربوطه

 40405 سرویس و نگهداری سیستم های توزین

 40406 سرویس و نگهداری سیستم های کنترلی و امنیتی

 UPS  40407        سرویس و نگهداری سیستم های های

 40408 سرویس و نگهداری شبکه های برق فشار متوسط

 40409 سرویس و نگهداری شبکه های برق فشار قوی

 40410 سرویس و نگهداری سیستم های روشنایی 

 40411 سرویس و نگهداری سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 40412 سرویس و نگهداری ماشین آالت حمل و نقل سنگین و صنعتی

 40413 سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ها

 40414 جرثقیل های صنعتیسرویس و نگهداری 
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 40415 سرویس و نگهداری دستگاه های تراش

 خدمات رایانه ای

 کد زمینه فعالیت

 40501 طراحی ، نگهداری و تعمیرات سیستم های مخاراتی

 40502 خدمات طراحی ، ایجاد و پشتیبانی سیستم های اطالعاتی

 40503 نگهداری نرم افزار های پایه

 40504 سخت افزار نگهداری و تعمیرات

 40505 نگهداری و تعمیرات شبکه ها

 خدمات مهندسی

 کد زمینه فعالیت

 40601 طراحی سیستم های اطالعاتی  و ارتباطی

 40602 طراحی سیستم های مکانیکی و تاسیساتی

 40603 طراحی سیستم های برق و قدرت

 plc 40604طراحی سیستم های الکترونیک و 

 40605 سازه های عمرانیطراحی و مهندسی 

  خدمات و تعمیرات عمومی 

 کد زمینه فعالیت

 40701 خدمات رنگ آمیزی صنعتی

 40702 خدمات سند بالست

 40703 خدمات اسید شویی تجهیزات و خطوط

 40704 خدمات جوشکاری

 40705 خدمات برشکاری

 40706 خدمات و تعمیرات اطفاء و اعالم حریق

 40707 تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهیکالیبراسیون و 

 40708 خدمات و تعمیرات سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 40709 خدمات لوله کشی آب

 40710 خدمات لوله کشی گاز

 40711 خدمات نظافت صنعتی و دفع زباله

 40712 خدمات و تعمیرات ماشین آالت سنگین و صنعتی

 40713 بازرسی و.....(خدمات بازرگانی کاال)امور گمرکی ، 

 40714 خدمات پزشکی
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 40715 خدمات و تعمیرات چاپ و تکثیر

 40716 خدمات آموزشی

 40717 خدمات ایاب و ذهاب

 40718 خدمات طبخ و توزیع غذا

 40719 خدمات مهمانسرا

 40720 خدمات نگهبانی و حفاظت

 40721 خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز

 40722 خدمات امور بیمه

 40723 خدمات تبلیغاتی

 40724 خدمات آزمایشگاهی

 40725 خدمات آپاراتی

 40726 خدمات حقوقی

 40727 خدمات ورزشی

 40728 خدمات کدینگ کاالها ، قطعات و نقشه های صنعتی

 خدمات نیروی انسانی

 کد زمینه فعالیت

 40801 مکانیک روزمزد

 40802 جوشکار روز مزد

 40803 مزدبرقکار روز 

 40804 کارگر روز مزد

 خدمات نسوز کاری

 کد زمینه فعالیت

 40901 نسوز کاری کوره های پیش گرم

 40902 عایق کاری

 خدمات حمل و نقل

 کد زمینه فعالیت

 41001 خدمات حمل و نقل زمینی )جاده ای(

 41002 خدمات حمل و نقل هوایی

 41003 خدمات حمل و نقل زمینی )ریلی(

 41004 خدمات حمل و نقل دریایی
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 41005 خدمات حمل و نقل سبک

 EPCO پیمانکاران

 کد زمینه فعالیت

 41101 اجرای پروژه های روشنایی

 41102 اجرای پروژه های اعالم و اطفاء حریق

 41103 اجرای پروژه های سیستم های کنترلی و امنیتی

 41104 اجرای پروژه های شبکه های مخابراتی

 41105 اجرای پروژه های پست های برق فشار قوی

 41106 اجرای پروژه های تاسیساتی

 41107 اجرای پروژه های تصفیه خانه های صنعتی و عمومی

 41108 اجرای پروژه های ساختمانی و احداث سازه های فلزی

 41109 اجرای پروژه های احداث خطوط فوالد سازی و ریخته گری

 41110 احداث خطوط نورداجرای پروژه های 

 41111 اجرای پروژه های جرثقیل های صنعتی و باالبرها

 41112 اجرای پروژه های جمع آوری غبار

 41113 اجرای پروژه های خطوط انتقال و تلمبه خانه ها

 41114 اجرای پروژه های برج های خنک کننده

 41115 اجرای پروژه های خطوط انتقال نیرو

 41116 های نیروگاه ها برقاجرای پروژه 

 41117 اجرای پروژه های عمرانی

 41118 اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی

 41119 اجرای پروژه های احیا مستقیم 

 41120 اجرای پروژه های زیست محیطی

 

 


