
 

 

رزیابی تامین کنندگانپرسشنامه ا  

 

 اكسين خوزستان فوالدشركت 

 کد تامین کننده:

 تاریخ تکمیل :

 

42F02R01 

 . باشد می خوزستان اکسین فوالد شرکت در کنندگان تامین کیفی ارزیابی و صالحیت تشخیص ، پرسشنامه این تهیه از هدف

 پرسشنامه

 . باشد شده طرح سواالت خصوص در تکمیلی اطالعات گرفتن به نیاز خرید دیگر مراحل در است ممکن و بوده کلی بصورت

 .شوند می نگهداری خوزستان اکسین فوالد شرکت نزد امانت عنوان به و شده تلقی مانهمحر شرکتها توسط شده ارائه مدارک کلیه

 : پرسشنامه تکمیل راهنمای

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

 . شد نخواهد داده اثر ترتیب ، معتبر مدرک بدون شده ائهار اطالعات به . نماید ضمیمه ، باشد می مذکور

 برخورد مقررات مطابق خاطی با و بوده کننده تامین بعهده خوزستان اکسین فوالد شرکت به شده ارائه اسناد صحت مسئولیت 

 . شد خواهد قانونی

 همراه به ، آور تعهد مضاءا صاحب توسط امضاء از پس را خوزستان اکسین فوالد سایت وب در شده تکمیل پرسشنامه 

 : نمائید ارسال زیرو ایمیل  آدرس به ، ، باشند شده شرکت مهر به ممهور همگی که نیاز مورد مستندات

 

 مدیریت ، خوزستان اکسین فوالد شرکت ،17233-61775 پستی صندوق ، خمینی )ره( امام بندر - اهواز جاده 11 کیلومتر ، اهواز

 پشتیبانی و خرید امور

                                                                                 (3920و  3922داخلی) 06132909000-9 :فنتل

 

 مدارک مورد نیاز ارسالی:

 گارانتی های گواهی 

 نمایندگی های گواهی 

 برداری بهره /کسب پروانه 

 )توان مالی )اظهارنامه مالیاتی 

 زودهاف ارزش بر مالیات گواهی 

 حساب دارای های بانک حساب شماره 

 قبلی کارفرمای های شرکت از نامه تقدیر /نامه رضایت 

 اطالعات و مستندات مربوط به تجهیزات ، دستگاه و ماشین آالت 

 و زیست محیط ، کیفیت مدیریت استاندارهای به مربوط های گواهی ... 

 نی به همراه مدارکچارت سازمانی: اطالعات کارکنان در شرکت و جایگاه سازما 

 قبلی )قرارداد،ابالغ سفارش و یا گواهی انجام کار که نشان دهنده سابقه کار باشد( کارهای سوابق 

 

 

Email: purchasing@oxinsteel.ir 

 5از  1صفحه شماره 



 

 

رزیابی تامین کنندگانپرسشنامه ا  

 

 اكسين خوزستان فوالدشركت 

 کد تامین کننده:

 تاریخ تکمیل :

 

42F02R01 

 

 5از  2صفحه شماره 



 

 

رزیابی تامین کنندگانپرسشنامه ا  

 

 اكسين خوزستان فوالدشركت 

 کد تامین کننده:

 تاریخ تکمیل :

 

42F02R01 
 

 5از  3صفحه شماره 



 

 

رزیابی تامین کنندگانپرسشنامه ا  

 

 اكسين خوزستان فوالدشركت 

 کد تامین کننده:

 تاریخ تکمیل :

 

42F02R01 

 ( زمينه فعاليت مجموعه خود را با توجه به جدول زیر انتخاب)*( فرمایيد:14

 * شرح زیر كالس شرح كالس

 ملزومات اداری وایمنی

   داری ،خدماتی واموالیاقالم عمومی و اثاثیه ا

   ملزومات و نوشت افزار

   ملزومات پوششی و ایمنی فردی

   اقالم بیمارستانی ، دارویی و درمانی

   ملزومات ورزشی

   موادغذایی

   وسایل و لوازم نقلیه

مواد مصرفی شامل روانکارها، شیمیایی 

 ،دیرگدازهاو عایق ها ،مقاطع،...

   روانکار ها

   موادسوختنی

   رنگها ومتعلقات

   موادشیمایی

   عایق و مواد نسوز

   مصالح ساختمانی و راه سازی

   مقاطع و ورق ها

 ابزار و یراق آالت

   ماشین ابزار

   ابزارآالت دستی و تجهیزات گارگاهی

   سوراخکاری_برش دهنده _ابزارساینده 

   ده )لیفتراک، جک،سیم بکسل،شگل،...(تجهیزات انتقال نیرو، باال برن

   تجهیزات تست و ابزاراندازه گیری

   ابزار جوش، برش و لحیم کاری

   دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

   یراق آالت

 اقالم و قطعات برق

   ()ژنراتور ،ترانسفورماتور ،الکترو گیر موتور و قطعات و متعلقات(Industrial Powerبرق صنعتی )

   ابزار دقیق

   الکترونیک

   کنترل واتوماسیون

   رایانه و شبکه

   مخابرات

 قطعات مکانیکی استاندارد

   برینگ ها ومتعلقات

   پیچ ومهره و واشر

   پین،خار،میخ،اشپیل

   تسمه انتقال نیروی استاندارد

   شیلنگ ها و اکسپنشن جوینت ها

   آب بندهای استاندارد

 لوله واتصاالت
  

 5از  4صفحه شماره 



 

 

رزیابی تامین کنندگانپرسشنامه ا  

 

 اكسين خوزستان فوالدشركت 

 کد تامین کننده:

 تاریخ تکمیل :

 

42F02R01 

 ( زمينه فعاليت مجموعه خود را با توجه به جدول زیر انتخاب)*( فرمایيد:14

 * شرح زیر كالس شرح كالس

قطعات وتجهیزات مکانیک هیدرولیک 

 وتاسیسات

   مکانیک اختصاصی)گیربکس ها،گاردون،شافت،میل لنگ  و...(

   قطعات تجهیزات هیدرولیک

   توربوماشین

   طعات وتجهیزات مکانیک تاسیساتق

 خدمات

   خدمات فنی مهندسی

   خدمات عمومی

   خدمات طراحی،تهیه،نصب، تعمیرات و کالیبراسیون ماشین آالت و تجهیزات

   خدمات ماشین آالت حمل و نقل

   خدمات بازرگانی

   خدمات مالی

   خدمات فرهنگی و آموزشی، پژوهشی ،گردشگری و ورزشی

   خدمات پزشکی ، پیراپزشکی و زیست محیطی و ایمنی

 سایر

  

  

  

  

 

 

 5از  5صفحه شماره 


