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42F02R02 3 از 1صفحه شماره

هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی تامین کنندگان در شرکت فوالد اکسین خوزستان بر اساس مدارک ارسالی 

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

.کلیه مدارک ارائه شده توسط شر کتها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فوالد اکسین خوزستان نگهداری می شوند.باشد

: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      * 

.به اطالعات ارائه شده بدون مدرک معتبر، ترتیب اثر داده نخواهد شد. باشد، ضمیمه نمایند

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

.خواهد شد

.به مدارک ارسالی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد 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 ایمیل زیر ارسال نمائید

            Email: purchasing@oxinsteel.ir                 (۳۹۲۰و ۳۹۲۲) داخلی۰۶۱۳۲۹۰۹۰۰۰-9: تلفن

:مدا رک مورد نیاز ارسالی

اساسنامه/پروانه بهره برداری/جواز کسب     *

(جهت شرکت ها)آخرین آگهی تغییرات/ آگهی تاسیس     *

شماره حساب بانکی     *

آخرین اظهار نامه مالیاتی ارائه شده     *

(در صورت مشمول بودن)گواهی ارزش افزوده     *

سهامداران شامل شناسنامه و کارت ملی/مدارک شناسایی مالکان     *

گواهی امضا صاحبان امضای مجاز در صورت عدم وجود نمونه امضای صاحبان مجاز در اساسنامه     *

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

تقدیرنامه از شرکت های کارفرمای قبلی/حسن انجام کار/رضایت نامه     *

رزومه کاری     *

(جهت شرکت ها)چارت سازمانی     *

گواهی های گارانتی     * 

گواهی های نمایندگی     *

...گواهی مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست و     * 

اطالعات مستندات مربوط به تجهیزات ،دستگاه  و ماشین آالت      * 
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نوع ارزیابی

(قبالً تکمیل شده)دوره ای(تکمیل برای اولین بار)جدید

(رزومه کاری پیوست گردد)زمینه ی فعالیت تولید کننده/سازندهفروشگاه                     شرکت

روانکارمکانیک: فروشگاه/ نام شرکت 

مواد شیمیاییهیدرولیک: تاریخ ثبت: شماره ثبت

ایمنیبرق : تابعیت:  محل ثبت

ابزار آالتابزار دقیق: شناسه ملی: شماره اقتصادی

ملزوماتماشین آالت صنعتی: نام مدیرعامل

رایانهماشین های اداری: (با ذکر کد)تلفن 

شبکه و مخابراتمواد غذایی: فکس

قطعات ساختنی قطعات وتجهیزات تاسیسات: تلفن همراه

: دامنه فعالیت/ شرح : آدرس وب سایت

: پست الکترونیک

: آدرس و کد پستی

فاصله جغرافیایی تامین کننده با فوالد اکسین

   سایر استان ها   استان های همجوار   استان خوزستاناهواز و حومه

(اظهار نامه مالیاتی پیوست گردد)توانایی مالی

 درصد پیش پرداخت75    درصد پیش پرداخت50   درصد پیش پرداخت25  بدون پیش پرداخت

(گواهی نمایندگی پیوست گردد)برند / نمایندگی شرکت 

   میزان اعتبارتاریخ اخذ لیسانسنام شرکت اصلی اعطا کننده لیسانس

1-

2-

محل مهر و امضا تامین کننده
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آگهی / پروانه بهره برداری/جوازکسب/اساسنامه)اطالعات عمومی

(مدارک شناسایی مالکان پیوست گردد/ تاسیس و تغییرات 
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(ابالغ سفارش از حداکثر دو سال پیش تاکنون پیوست گردد/نمونه قرارداد)سوابق کاری 

   تاریخ پایانتاریخ شروعمبلغکارفرماشرح قرارداد

خدمات پس از فروش/ تضمین کیفیت محصوالت 

گارانتی از نمایندگی رسمی. 2گارانتی توسط فروشنده. 1

(رضایت نامه پیوست گردد/گواهی حسن انجام کار)حسن انجام کار

تقدیر نامه/تاریخ رضایتزمینه ی رضایت مندی کارفرماشرح قراردادشرکت ارائه دهنده رضایت نامه

(گواهی های مربوط پیوست گردد)آیا نظام های مدیریت در شرکت شما مستقر گردیده است؟

در حال استقراربدون اخذ گواهینامهبا اخذ گواهینامهبلیخیر

.در صورت وجود هرگونه مدارک و مستندات کپی آن را پیوست فرمایید* 

(چارت سازمانی پیوست گردد)نیروی انسانی و توان تخصصی

:تعداد پرسنل امور کیفیت:تعداد تکنسین:تعداد مهندسین:تعداد کل پرسنل

.کپی مدارک و مستندات الزم را ضمیمه نمایید

محل مهر و امضا تامین کننده

توان تجهیزاتی و ماشین آالت

در حد ضعیفدر حد متوسطدر حد مطلوبدر حد عالی

.پس از بررسی و بازدید از کارگاه و تکمیل چک لیست توسط کارشناسان این شرکت یکی از گزینه ها به همراه مستندات تایید می گردد* 
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.این قسمت توسط شرکت فوالد اکسین خوزستان تکمیل می گردد


