
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 شرکت مجتمع صبا فوالد زاگرس

 کنندگان   تأمینپرسشنامه خود اظهاری 

  



 

 مقدمه:

باشد . می صبا فوالد زاگرس  کنندگان در شرکت مجتمع    تأمین ، تشخیص صالحیت و ارزیابی  هدف از تهیه این پرسشنامه  

برگزاری   مراحل  در  است  ممکن  و  بوده  کلی  بصورت  تأمیپرسشنامه  و  استعالمات   ، اطالعات   نمناقصات  گرفتن  به  نیاز 

 .تکمیلی در خصوص سؤاالت مطرح شده باشد 

نگهداری  صبا فوالد زاگرس  ها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت مجتمع  کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت 

 شوند. می 

 :پرسشنامه  راهنمای تکمیل 

صبا  گان شرکت مجتمع  کنند   تأمیناز کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت میشود به منظور اعالم آمادگی و ثبت در لیست  

 :به شرح زیر اقدام نمایند فوالد زاگرس 

 تکمیل پرسشنامه ارزیابی و خود اظهاری   -1
 ضمیمه نمودن تصویر مستندات ارزیابی پس از تکمیل پرسشنامه    -2

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

 د.  ترتیب اثر داده نخواهد ش ،  عات ارائه شده بدون مدرک معتبرمذکور می باشد، ضمیمه نماید . به اطال

از   ارائه شده  اسناد  بودن  یا جعلی  واقع، مخدوش  زمان خالف  در هر  گردد   تأمینطرف  چنانچه  محرز  بالفاصله  ،  کنندگان 

از   و  گردیده  لغو  شده  انجام  بندی  کنندگانت  تسلیامتیاز  و    أمین  گردیده  قبول    تأمینخارج  بر  عالوه  خاطی  کنندگان 

مجتمع   از طرف شرکت  متخده  قانونی، تصمیم  زاگرس   صبا مجازاتهای  قبول خواهند    فوالد  نیز  را  وارده  و جبران خسارت 

 داشت.

ت متقاضیان برای شرکت  بدیهی است اعالم آمادگی مذکور صرفا به منظور ارزیابی اولیه متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جه 

 مناقصه ایجاد نخواهد کرد.  در استعالم/ 

ه تا در مناقصات ت قرار گرف  صبا فوالد زاگرس شرکت مجتمع  شرکتهای تأیید صالحیت شده به مدت شش ماه در لیست کوتاه

 صبا فوال زاگرس متشکریم.  محدود واستعالم از آنها دعوت بعمل آید. از اعالم تمایل خود جهت همکاری با شرکت مجتمع 
 

 تاریخ مهر شرکت: امضاء نام مدیر عامل) یا صاحب امضاء مجاز(

       

 : تلفن همراه  :آدرس :مسئول/ واحد ارتباط مستقیم 

  
  

 . ارسال نمایید  saba.steel@gmail.com آدرس ایمیل به لطفاً پس از تکمیل پرسشنامه را به انضمام مدارک و مستندات 

 
 واحد برنامه ریزی خرید  –امور تدارکات و بازرگانی  -تهیه و تنظیم: شرکت مجتمع صبا فوالد زاگرس 

mailto:saba.steel@gmail.com


درصد سهم

رضایت کتبی مشتریان

(پیوست ارائه شود)  

□ندارد  □  دارد

□ندارد  □  دارد

□ندارد  □  دارد

□ندارد  □  دارد

سال مالی

1398

1397

1396

1395

□نداریم         □  (پیوست گردد)داریم : گواهینامه ارزش افزوده 

:محل فعالیت تامین کننده 

شهر استان آدرس تامین کننده
پیش 

شماره
صندوق پستی تلفن

نوع مالکیت 

(استیجاری/ ملکی)

دفتر مرکزی-1

دفتر اداری- 2

دفتر فروش- 3

کارگاه یا کارخانه-4

(با ارائه مستندات) سال گذشته ذکر نمایید4یکی از شاخص های مالی زیر را برای : توانایی مالی

خارجی □تحت پوشش                                   □خصوصی                               □دولتی                               □:          وضعیت مالکیت

: سایر با ذکرنام□با مسئولیت محدود                        □سهامی خاص                         □سهامی عام                       □:          وضعیت حقوقی

مدرک تحصیلینام سهامداران حقیقی و حقوقی 

.اطالعات پروانه بهره برداری یا مجوزات مرتبط با فعالیت از سازمان های ذیصالح ضیمه گردد

کد اقتصادی / کد ملیرشته تحصیلی

پرسشنامه خود اظهاری تأمین کنندگان
FR-PU-218-00:کد مدرک  

1400/05/31:تاریخ انتشار

:محل ثبت :نام تجاری یا اختصاصی:نام قانونی

:تاریخ ثبت:شماره ثبت:سال تاسیس:(نماینده/اصلی)تأمین کننده

درآمد ناخالص ساالنهمالیات ساالنه

□ ماهه 6   □ ماهه3   □ ماهه2   □یک ماهه:  (با توجه به نوع فعالیت مرتبط  ) باشد اعتبار تسویه حساب چه مدت مورد قبول است ؟  3 الی 1در صورتی که انعطاف مالی موارد 

مبلغ اعتبار بانکی تایید شده دارایی ثابت

 □پس از تسویه حساب کامل- 4 □پیش پرداخت % 50پس از -3 □پیش پرداخت % 25پس از - 2 □بدون پیش پرداخت -1: (ارسال کاال/انجام خدمت)انعطاف مالی

فکس

: مشخصات نفر مرتبط:                                                                                       مشخصات مدیر عامل

تاریخ پایان تاریخ شروع

: رزومه تامین کننده و سوابق کاری

کارفرما سفارش/شرح قرارداد

(با پیوست نمودن مستندات  ) سال گذشته و گواهی حسن انجام کار 4لیست قراردادهای در زمینه فعالیت کاری مرتبط در 

مبلغ

پست / سایت 

الکترونیک
کد پستی 

صفحه اول اساسنامه، آگهی تأسیس، اظهارنامه ثبتی،آگهی روزنامه،آخرین صورتجلسه مجمع،گواهی ارزش افزوده،کارت ملی و شناسنامه : مدارک الزم جهت پیوست

تاریخ تکمیل                                         مهرشرکت                            امضاء                                                 (صاحب امضا مجاز)نام مدیر عامل

: کدملی:شناسه ملی : کد اقتصادی



.آزمایشگاهی پیوست ارائه گردد/لیست تجهیزات و ماشین آالت کارگاهی

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

لیسانس/ نام شرکت اعطا کننده نمایندگیزمینه فعالیت 

:زمینه های فعالیت / زمینه 

ISO 9000سیستم مدیریت کیفیت ایزو 

 ISO 14001سیستم مدیریت سیستم زیست محیطی 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 

نظام کنترل کیفی 

سایر نظام ها و سیستم ها 

تاریخ انقضا بین المللی / نوع گواهینامه ملینام موسسه نظام /شرح گواهینامه

استاندارهای ملی یا بین المللی برای محصوالت قابل ارائه

:(با ارائه مستندات )نظام ها و گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده 

تاریخ اخذ نمایندگی 

تاریخ تکمیل                                         مهرشرکت                            امضاء                                                 (صاحب امضا مجاز)نام مدیر عامل

.در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصوالت و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید، با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی مدارک مربوطه را نیز پیوست نمایید 

: نحوه آشنایی یا معرف :                                                                   (اظهارنامه و اساسنامه/ منطبق با آگهی تاسیس )کدهای فرعی بازار 

:خدمات قابل ارائه

کد زمینه فعالیت 

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

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

ظرفیت تامین یا حجم ریالی زمینه فعالیت 

زمینه کاری

مدتشرح

گارانتی محصوالت 

خدمات پس از فروش 

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

□خیر      □امکان ارسال نمونه تستی می باشد؟ بله 

□خیر      □در صورتیکه مشخصات ارسالی مغایر با مشخصات درخواستی باشد، آیا امکان سهولت در برگشت و یا کاهش قیمت وجود دارد؟    بله

آیا شرکت دارای واحد کنترل کیفیت می باشد ؟ - 

کنترل پروژه می باشد؟ / آیا شرکت دارای واحد برنامه ریزی- 

در صورت پاسخ منفی آیا در زمینه کالیبراسیبون از خدمات شرکت های دیگر استفاده می شود؟  )آیا شرکت دارای واحد کنترل کالیبراسیون می باشد؟ - 

: شمار تماس:                                                       آیا شرکت دارای دفتر فنی و طراحی می باشد؟                                             نفرمرتبط-

آیا در طول فرآیند امکان نظارت از سوی کارفرما می باشد؟ - 

مطابق استاندارد



:دالیل عدم تایید

مدیر خرید برنامه ریزی خرید :کارشناس بررسی کننده مدارک:رییس خرید مربوطه:مسئول خرید مربوطه 

. این قسمت توسط شرکت مجتمع صبا فوالد زاگرس تکمیل می گردد

□نیست      □هست:   مشمول بازدید                                                                                                □ناقص             □کامل : مدارک قانونی

□ندارد    □دارد : محصول جنبه ایمنی                                                                                                 □ندارد           □دارد:   زیست محیطی

:امضاهای مجاز در صورت تایید بهمراه تاریخ تایید

تاریخ تکمیل                                         مهرشرکت                            امضاء                                                 (صاحب امضا مجاز)نام مدیر عامل
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