
 

 

 

 

 مجتمع تولیدی فوالد سپید فراب کویر
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 تامین کنندگان خود اظهاریپرسشنامه 

 مواد اولیه

 74FR0007-01:  فرمکد 

 کد تامین کننده: 

 نام تامین کننده:
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 74FR0007-01 :فرمکد                                    مجتمع فوالد سپید فراب کویر                                                               

 8 از 2 صفحه :                   (مواد اولیهپرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان)                                         

 



 
 
 
 
 

 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. 

متقاضی همکاری با پرسشنامه تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی تامین کنندگان 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 

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

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

 راهنمای تکمیل پرسشنامه:

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

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

 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  مین کنندگان مجتمع فوالد کویرمستدعی است در صورت احراز صالحیت شما و پذیرش در بانک اطالعاتی تا -

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.

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

 نمایند.

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

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

  001-0000فن:تل   9140943040پستی :

تامین کنندگان تکمیل و  خود اظهاریمراجعه حضوری به واحد مهندسی خرید و دریافت فرم پرسشنامه  -0

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

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

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

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

    

 

 

 

 

 اطالعات عمومی تامین کننده:

 نام تجاری/اختصاری:                                   نام تامین کننده:                                      

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

 ملیت:                            شناسه ملی:                                 کد اقتصادی:                            نام قبلی:

 شماره ثبت:                     محل ثبت:                                 تاریخ ثبت:

 مالکیت: دولتی                     خصوصی                        تحت پوشش                    خارجی نوع

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

 

 اطالعات آدرس: 

 شعبه دفتر مرکزی موضوع

   )با پیش کد( تلفن

   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 

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

    

 

 

 

 

 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

     
 

 

 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(

 

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

سیستم مدیریت کیفیت 

ISO099::09:1 

   

سیستم مدیریت زیست محیطی 

ISO:099: 

   

سیستم مدیریت ایمنی و 

 :ISO:099بهداشت حرفه ای 

   

سیستم مدیریت کیفیت صنعت 

 IATF :1000:09:1 خودرو 

   

    سایر نظام ها و سیستم ها
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

 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 موضوع قرارداد فروش نام شرکت ارائه دهنده رضایت نامه ردیف

    

    

    

    

    
 

 سوابق کاری:
 در دو سال گذشته را ارائه نمایید.لیست قرارداد های عمده شما 

 
 مبلغ )ریال( حجم فروخته شده کارفرما قرارداد/کار شرح گرید

     
     
     

     
     
     

     

 

 محصوالت قابل ارائه:

 قابل ارائه توسط شرکت خود را ذکر نمایید. محصوالتلیست 

 

 مطابقات استانداردی ظرفیت تامین یا حجم ریالی گرید های تولیدی
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

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

  کیلومتر 099فاصله تا 

  کیلومتر 199فاصله تا

  کیلومتر به باال 199فاصله از 
 

 تضمین کیفیت محصوالت / خدمات پس از فروش:

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

 

 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

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

 وجود دارد؟؟    بله                         خیر

 

 توان تجهیزاتی:

 .لیست ماشین آالت خود را اعالم نمایید

 

 کشور سازنده سال ساخت نوع مالکیت)ملکی/اجاره ای( تعداد نام ماشین یا تجهیز
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

 مواد اولیه مصرفی جهت تولید:

نام تامین کننده  نام مواد اولیه

 عمده

نوع تامین کننده 

 )داخلی/خارجی(

مشکل خاصی در زمینه 

 تامین وجود دارد؟

نوع تست /بازرسی )نحوه 

 کنترل مواد اولیه(

     

     

     

     

     
 

 تکنولوژی فرآیند ها:

 دقیق اصلی مورد استفاده را ارائه فرمائید.لیست ابزارهای اندازه گیری و  -

 تعداد خطوط تولید: -

 تعداد شیفت کاری: -

 آیا امکان تامین نیازهای آموزشی در ارتباط با محصول وجو دارد؟ -

 درصورتی که مشخصات محصول ارسالی مغایر با مشخصات درخواستی باشد آیا امکان ردیابی محصول وجود دارد؟ -

 کیفیت محصوالت چیست؟فرآیند شرکت جهت کنترل  -

 آیا فرآیند مدیریت تغییرات تعریف شده و انجام میپذیرد؟ -

 ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی:

وضعیت نیروی 

 انسانی

 تعداد

 تعداد با سطح تحصیالت
متوسط سابقه 

 کار مرتبط

ساعت -متوسط نفر

 آموزش مرتبط
 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس

        مدیران

        کارشناسان

        تکنسین ها

        نیروهای متغییر
 

 در صورتی که چارت سازمانی وجود دارد آن را ارائه نمایید.لطفا ً
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 امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل نام مدیر عامل)صاحب امضا مجاز(

    

 

 

 

 

 پروانه بهره برداری / گواهی صالحیت:

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

 

 سازمان صادر کننده تاریخ انقضا حداکثر مبلغ مناسب تعداد کار همزمان /ظرفیت رشته تخصصی پایه

      

      

 

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

 در صورت ثبت نام الزامی می باشد.( ارائه گواهینامه مذکور ).....ت ثبت نام .....................تاریخ اعتبار گواهی نامه در صور
 

 توان مالی و فروش:

 

مجموع کل فروش انجام 

 گرفته در سال گذشته

  میلیارد ریال هزار 19باالی

  میلیارد ریال هزار19تا  هزار09 از

  میلیارد ریال هزار09میلیارد تا هزار  9:از

  میلیارد ریالهزار 9:زیر

  

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

 استیجاری              وضعیت مالکیت دفتر : ملکی             

 وضعیت مالکیت انبار: ملکی            استیجاری               ندارد

 : ........................پرداختمدت زمان اعتبار 

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

 

مانند:آخرین  می گردد را ارائه فرمایید. کنندگان مواد اولیهتامین مواردی که موجب افزایش اعتبار شما در لیست  لطفاً

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

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

ه این سواالت و مدارک مستند ارسالی محاسبه خواهد گردید.بدیهی است به مواردی که بدون پاسخ پاسخ های داده شده ب

 باشد،امتیازی تعلق نخواهد گرفت.


