کد تامین کننده:

پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان

تاریخ تکمیل:

هدف از تهیه این پرسشنامه  ،تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی تامین کنندگان در شرکت فوالد اکسین خوزستان می باشد  .پرسشنامه
بصورت کلی بوده و ممکن است در مراحل دیگر خرید نیاز به گرفتن اطالعات تکمیلی در خصوص سواالت طرح شده باشد .
کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکتها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فوالد اکسین خوزستان 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 اطالعات
مذکور می باشد  ،ضمیمه نماید  .به اطالعات ارائه شده بدون مدرک معتبر  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
■ مسئولیت صح ت اسناد ارائه شده به شرکت فوالد اکسین خوزستان بعهده تامین کننده بوده و با خاطی مطابق مقررات برخورد
قانونی خواهد شد .
■ پرسشنامه تکمیل شده در وب سایت فوالد اکسین خوزستان را پس از امضاء توسط صاحب امضاء تعهد آور  ،به همراه
مستندات مورد نیاز که همگی ممهور به مهر شرکت شده باشند  ، ،به آدرس زیر ارسال نمائید :
اهواز  ،کیلومتر  01جاده اهواز  -بندر امام  ،صندوق پستی  ، 50336-0311شرکت فوالد اکسین خوزستان ،
مدیریت امور خرید و پشتیبانی
تلفن  ( 150-19919111-9 :داخلی) 1991 :

مدارک مورد نیاز ارسالی:
□ گواهی های گارانتی
□ سوابق کارهای قبلی
□ گواهی های نمایندگی
□ پروانه کسب /بهره برداری
□ گواهی مالیات بر ارزش افزوده
□ رضایت نامه /تقدیر نامه از شرکت های کارفرمای قبلی
□ گواهی های مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت  ،محیط زیست و ...
□ شماره حساب بانک های دارای حساب
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کد تامین کننده:

پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان

 )1اطالعات عمومی:

تاریخ تکمیل:

 )2نوع ارزیابی:

شرکت

فروشگاه

سازنده

جدید (تکمیل برای اولین بار)

دوره ای (در گذشته تکمیل شده)

 )3اطالعات تامین کننده:
تاریخ تاسیس/بهره برداری:

شماره ثبت:

نام شرکت  /فروشگاه:

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

زمینه ی فعالیت:

شماره اقتصادی:

شناسه ملی:

مکانیک

هیدرولیک

نام مدیرعامل:

تابعیت:

برق و ابزار دقیق

ابزار آالت

تاسیسات

مواد شیمیایی

تلفن:

ماشین آالت صنعتی

مصالح ساختمانی

فاکس:

ابزار آزمایشگاهی

ایمنی

تلفن همراه:

ماشین های اداری

ملزومات اداری

آدرس وب سایت:

مواد غذایی

حقوقی

نوع شرکت :حقیقی

پست الکترونیک:

شرح دامنه فعالیت:

آدرس و کدپستی:
 )4فاصله جغرافیایی تامین کننده با فوالد اکسین خوزستان
اهواز و حومه

استان های همجوار

استان خوزستان

سایر استان ها

 )5توانایی مالی
بدون پیش پرداخت

 22درصد پیش پرداخت

 25درصد پیش پرداخت

 52درصد پیش پرداخت

 )6لیسانس شرکت های معتبر  /نمایندگی
ردیف

تاریخ اخذ نمایندگی

نام شرکت اصلی اعطا کننده نمایندگی

میزان اعتبار

1
2
 )7تضمین کیفیت محصوالت  /خدمات پس از فروش
گارانتی توسط فروشنده

گارانتی از نمایندگی رسمی
محل مهر و امضا تامین کننده
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کد تامین کننده:

پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان

تاریخ تکمیل:

 )8پروانه فعالیت  /گواهی صالحیت و سایر گواهی های اخذ شده از سازمان های معتبر
پایه

تعداد کارهای همزمان /ظرفیت

رشته تخصصی

حداکثر مبلغ مناسب

سازمان صادر کننده

تاریخ انقضا

 )9سوابق کاری
ردیف

شرح قرارداد

کارفرما

تاریخ شروع

مبلغ

تاریخ پایان

1
2
3
4
 )11حسن انجام کار
شرکت ارائه دهنده رضایت نامه

ردیف

زمینه ی رضایتمندی

شرح قرارداد

تاریخ رضایتنامه /تقدیرنامه

1
2
 )11آیا نظام های مدیریت در شرکت شما مستقر گردیده است؟
خیر

با اخذ گواهینامه

بله

در حال استقرار

بدون اخذ گواهینامه

 در صورت وجود هرگونه مستندات ،کپی آنها به فرم الصاق گردد.
 )12توان تخصصی و نیروی انسانی
تعداد کل پرسنل:

تعداد تکنسین:

تعداد کارشناسان:

تعداد پرسنل کنترل کیفیت:

محل مهر و امضا تامین کننده

این قسمت توسط شرکت فوالد اکسین خوزستان تکمیل می گردد.
 )13توان تجهیزاتی و ماشین آالت
A
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B

C

D
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