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

    

 

 

 

 

 ؛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 هدف از تدوین این  ،تامین کننده ی محترم

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

مدارک ارائه شده توسط شرکت ها محرمانه تلقی شده ی به گرفتن اطالعات تکمیلی در خصوص سواالت طرح شده باشد.کلیه 

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

 راهنمای تکمیل پرسشنامه:

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

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

 رک معتبر،ترتیب اثر داده نخواهد شد.ابدون مد

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

 ممهور گردیده و توسط صاحبان امضا مجاز امضا گردد.

و  مستدعی است در صورت احراز صالحیت شما و پذیرش در بانک اطالعاتی تامین کنندگان مجتمع فوالد کویر -

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

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

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

 نمایند.

  www.kavirsteel.ir فراب کویر به نشانی مراجعه به وب سایت رسمی شرکت تولیدی فوالد سپید -4

 تکمیل پرسشنامه ارزیابی ،اسکن و ارسال پرسشنامه به آدرس ایمیل  ،)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.

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

 برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

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

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

 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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  41 از 3 صفحه                        (پرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان)بازرگانان                     

 



 
 
 
 
 

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

    

 

 

 

 

 طالعات عمومی تامین کننده:ا

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

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

 ملیت:                            شناسه ملی:                                 کد اقتصادی:                            نام قبلی:

 شماره ثبت:                     محل ثبت:                                 تاریخ ثبت:

 دولتی                     خصوصی                        تحت پوشش                    خارجینوع مالکیت: 

 نمایندگی                             شرکت اصلی و نمایندگی       شرکت اصلی                 : خدمات نحوه تامین

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

 

 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(کپی شناسه ملی شرکت،کپی کارت بازرگانیمالیاتی)حاوی شماره اقتصادی( به همراه 
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

 :)در صورت موجودیت(اطالعات هیات مدیره و سهامداران

نام سهامداران حقیقی  )اشخاص( 

 و حقوقی)شرکت ها(

نام نماینده 

 سهامدار حقوقی

سمت در 

 هیئت مدیره
 درصد سهم

تاریخ 

 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 نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

 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(

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

سیستم مدیریت کیفیت 

ISO5000:1009 
   

سیستم مدیریت زیست محیطی 

ISO00000 
   

سیستم مدیریت ایمنی و 

 ISO00000بهداشت حرفه ای 
   

 
 سایر نظام ها و سیستم ها

 
   

 

 قبلی:تقدیر نامه ها و حسن سابقه در کارهای 

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

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

    

 

 

 

 

 لیسانس شرکت های معتبر/نمایندگی:

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

 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  زمینه فعالیت کاریلیست قرارداد های عمده شما در 

 در اولویت قرار دارد.(

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

     

     

     

     

     

     

     
 

 جداول پایانی ذکر شده است.زم به ذکر است کد زمینه فعالیت در ال
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  41 از 7 صفحه                        (پرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان)بازرگانان                     

 



 
 
 
 
 

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

    

 

 

 

 

 خدمات قابل ارائه:محصوالت/

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

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

    

    

    

    
 

 پایانی ذکر شده است.الزم به ذکر است کد زمینه فعالیت در جداول 

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

  کیلومتر 90فاصله تا 

  کیلومتر 190فاصله تا

  کیلومتر به باال 190فاصله از 

 

 تضمین کیفیت محصوالت / خدمات پس از فروش:

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

 مدت شرح

  گارانتی محصوالت

  خدمات پس از فروش

 

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

 امکان ارسال نمونه تستی می باشد؟    بله                         خیر

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

 خیر          بله                        وجود دارد؟

 



 

     52FR4003-00: فرمکد                                     مجتمع فوالد سپید فراب کویر                                                                  
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

 مالیات بر ارزش افزوده:

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

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

 ارائه گواهینامه مذکور در صورت ثبت نام الزامی می باشد.

 توان مالی و فروش:

 

 

مجموع کل فروش انجام 

 گرفته در سال گذشته

  میلیارد ریال 0000باالی 

  میلیارد ریال 0000تا  0000بین 

  میلیارد ریال 0000تا  000از

  میلیارد ریال 000میلیارد تا  0 0از

  میلیارد ریال 0 0زیر

  

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

 استیجاریوضعیت مالکیت دفتر : ملکی                           

 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 

 آیا شما مایل به عقد قرارداد باز می باشید؟  بله          خیر

 

ین اظهارنامه مانند:آخر مواردی که موجب افزایش اعتبار شما در لیست بازرگانان می گردد را ارائه فرمایید. لطفاً

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

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

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

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

    

 

 

 

 

 زمینه فعالیت بازرگانان

 اقالم مکانیکی

 کد زمینه فعالیت

 10002 انواع شیر های پنوماتیک و هیدرولیک،اکچویتورها،رگالتورها و تنظیم کننده ها و قطعات جانبی

 10001 بلبرینگ ها و کنس ها

 10002 عمومی( انواع لوله ها )صنعتی و

 10002 انواع سیل،درزبند و عایق ها )کاسه نمد ، اورینگ ،پکینگ و ...(

 10002 انواع محفظه ها و سیلندر های تحت فشار

 10002 انواع تجهیزات،سیستم ها و یونیت های روانکاری و متعلقات 

 10002 انواع سیلندرها، ولو ها،درایر ها،اکچویتورهای نیوماتیکی و متعلقات

 10002 انواع ولو های صنعتی

 10002 انواع شیلنگ ها ، فالکسیبل ها و متعلقات

 10020 انواع لوله های صنعتی خاص با آلیاژ مخصوص )لوله های ریفرمر،ترموول،ضد سایش(

 10022 شیرهای صنعتی ویژه و متعلقات آن

 10021 اتصاالت انبساطی

 10022 فنرها و متعلقات

 10022 های صنعتی و عمومی و متعلقات آن هاانواع فیلتر 

 10022 انواع اسکرین،فیدر،مش اسکرین،توری،جداساز های صنعتی و پروسس

 10002 فن ها ، بلور ها و متعلقات

 10002 کمپرسورهای خاص و متعلقات

 10000 کمپرسورهای معمولی و متعلقات 

 10005 پمپ های خاص و متعلقات

 10010 متعلقاتپمپ های معمولی و 

 10010 انواع گیریبک ها و متعلقات

 10011 انواع کوپلینگ ها)صلب،فالکسیبل و هیدرولیکی( گاردن ها،ترمز ها ،کالچ ها و متعلقات

 10012 انواع مشعل ها و متعلقات

 10012 انواع سیستم های هوا ساز،ایرکاندیشن ها،چیلر،فن کوئل، برج های خنک کننده و متعلقات

 10012 مبدل های حرارتی ،تیوب باندل و متعلقات انوا



 

     52FR4003-00: فرمکد                                     مجتمع فوالد سپید فراب کویر                                                                  

  41 از 41 صفحه                        (پرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان)بازرگانان                     

 



 
 
 
 
 

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

    

 

 

 

 

 10012 انواع ماشین های افزار)فرز،تراش،برش،سنگ و ...(و متعلقات

 10012 تجهیزات مکانیکی ریلی

 10012 انواع جرثقیل های سقفی و متعلقات

 10012 قطعات ماشین آالت سنگین صنعتی، جرثقیل های سنگین و سبک

 10020 متحرک و متعلقاتانواع دیزل ثابت و 

 10022 تجهیزات خاص واحد های تولیدی

 10021 تجهیزات آزمایشگاهی

 PLCاقالم برق ، اتوماسیون و 

 کد زمینه فعالیت

 10202 و متعلقات آن ها )فشار متوسط ، فشار ضعیف(  ACموتور های الکتریکی و ژنراتورهای 

 10201 و متعلقات آن ها )فشار قوی(  ACموتور های الکتریکی و ژنراتورهای 

 10202 و متعلقات آن ها )فشار متوسط ، فشار ضعیف(  DCموتور های الکتریکی و ژنراتورهای 

 10202 و متعلقات آن ها )فشار قوی(  DCموتور های الکتریکی و ژنراتورهای 

 10202 ترانس های ولتاژ ، جریان و قطعات جانبی

 10202 وی و ولتاژ باال و قطعات جانبیانواع ترانس های فشار ق

 10202 انواع آمنربا های صنعتی )الکتریکی ، دائم(

 10202 سکسیونرها ، دژنگتورها ، تجهیزات جانبی پست های برق

 10202 انواع کلید های فشار ضعیف ، خاص و متعلقات آن ها

 10220 متعلقات آن هاتجهیزات اندازه گیری الکتریکی )آمپر متر،ولت سنج و ....( و 

 10222 دستگاه های سنجش انرژی الکتریکی)کنتور( و متعلقات آن

 10221 فیوز های فشار قوی و ضعیف ، سوکت ها و پالک های صنعتی

 10222 انواع منابع تغذیه ،شارژر و باطری ها 

 10222 انواع مقاومت های سیمی، شبکه ای و مایعی

 10222 گرمکن های صنعتیمبدل های فرکانس و انواع 

 10222 دیزل ژنراتور ها و متعلقات برقی دیزل ها

 برق گیر ها و عایق های عمومی برق )مقر ها،بوشینگ ها و ....(

 

10222 

 10222 کابل ها )فشار قوی ، ضعیف و متوسط( 
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 10222 رسانه های ریلی

 10210 کابل های خاص

 10212 ،کلید ها و .....(اقالم عمومی برق )المپ ها ،سیم ها 

 10211 انواع سیستم های روشنایی صنعتی و متعلقات آن

 10212 تابلو های برق و قطعات جانبی

 10212 و قطعات جانبی  PLCسیستم های اتوماسیون ،

 10212 کنترل کننده های الکترونیکی ، نیوماتیکی، انواع ترموکوبل و ترمومتر ها و متعلقات آن

 10212 ها و متعلقات انواع سنسور

 10212 انواع ترانسمیتر،ترانسدیوسرها  متعلقات

 10212 انواع سوئیچ های کنترلی و متعلقات

 10212 اندازه گیری کننده ها ،رکوردر ها، نشان دهنده ها و متعلقات

 10220 و....(انواع المان ها،یونیت ها،المپ های الکترونیکی و متعلقات)کارت ها ،نیمه هادی ها، خازن ها 

 10222 تجهیزات سیستم های توزین،لودسل ها و قطعات جانبی 

 10221 انواع مختلف تجهیزات کالیبراسیون

 10222 کابل های کنترل ،تجهیزات  ملزومات مخابراتی ، ابزار دقیق و ....

 10222 گیر موتور ها،سیکلوموتورها،اکچویتور های الکتریکی و قطعات مربوطه

 10222 جمع کننده کابل ، ترمز های برقی و قطعات مربوطه سیستم های

 10222 آنالیزر ها )گازها ، مایعات و جامدات( و متعلقات 

 10222 انواع ماشین های الکتریکی و لرزاننده

 10222 و قطعات جانبی  PLCسیستم های اتوماسیون 

 قطعات عمومی صنعتی و ابزارآالت

 کد زمینه فعالیت

 10102 های هوابرش و متعلقات انواع تورچ

 10101 انواع ابزار آالت عمومی

 10102 انواع ابزار آالت مکانیک تخصصی

 10102 انواع ابزار آالت اندازه گیری

 10102 انواع ابزار آالت تراش

 10102 دستگاه های جوش ، برش و متعلقات
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 10102 اتصاالت و فلنچ ها

 10102 درز بند های عمومی

 10102 مهره ها و سایر اتصال دهنده هاپیچ و 

 10120 الکترودها ، سیم جوش، سیم لحیم و مواد جانبی

 10122 مواد مصرفی پرداخت کاری

 10121 لوازم و تجهیزات برش ،رزوه زنی،جوشکاریو متعلقات

 10122 سیم بکسل ها،زنجیرها ، تسمه ها و متعلقات 

 10122 تتایر ها ،تیوب ها ، الستیک ها و متعلقا

 10122 اقالم تبلیغاتی

 10122 لوازم و تجهیزات عمومی ماشینن آالت صنعتی 

 10122 انواع مقاطع )نبشی،ناودانی،ورق ، تیر آهن(

 10122 انواع رنگ های صنعتی، عمومی و مواد مربوطه

 10122 انواع تلفن ها و متعلقات

 10110 انواع مصالح ساختمانی

 10112 انواع مخازن فلزی و غیر فلزی 

 10111 انواع چوب و تخته

 10112 انواع باطری های عمومی

 10112 و....  PVCانواع شیلنگ ها و لوله های پالستیکی ، 

 10112 انواع شیر ها و تجهیزات تاسیسات عمومی

 10112 ماشین آالت و ملزومات نظافت صنعتی

 10112 دقیقتجهیزات آزمایشگاهی و ابزار 

 10112 دستگاه ها و ماشین آالت آزمایشگاهی،تست و کالیبراسیون

 اقالم عمومی

 کد زمینه فعالیت

 10202 اقالم نظافتی و بهداشتی

 10201 انواع شوینده ها 

 10202 پارچه های نظافتی )تنظیف(

 10202 کلیه ملزومات آشپزخانه و آشپزی 
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 10202 مواد غذایی و خوراکی

 10202 گیاه و درخچه های زینتیگل، 

 10202 ملزومات باغبانی

 مواد شیمیایی روانکاری و نسوز ها

 کد زمینه فعالیت

 10202 روغن و مشتقات آن

 10201 گریس و مشتقات آن

 10202 انواع مواد افزودنی و شیمیایی آبرسانی

 10202 نسوز ها)جرم، آجر، بلوک(

 10202 عایق ها و پتوهای نسوز

 ملزومات اداری و اقالم ستادی

 کد زمینه فعالیت

 10002 ماشین ها و تجهیزات اداری،کامپیوتری و اجزای آنها 

 10002 اثاثیه و ملزومات اداری

 10000 قفسه،کمد و ملزومات طبقه بندی 

 اقالم ایمنی و بهداشت

 کد زمینه فعالیت

 10202 لوازم ایمنی،آتش نشانی و ترافیکی

 10201 کفش کار صنعتیلباس ، 

 10202 لوازم و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

 10900 دارو ها و اقالم پاراکلینیکی

 


