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بسمه تعالی
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در نظر دارد به منظور ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت  ،کلیه شرکتهای واجد شرایط که
دارای گواهینامه صالحیت معتبر  ،دانش و تجربه الزم و توان مدیریتی و مالی مناسب باشند را شناسایی ،امتیاز بندی و
درجه بندی نماید .
لذا از کلیه شر کتهای واجد شرایط دعوت میشود به منظور اعالم آمادگی و اطالع از معیارها و روش ارزیابی
به شرح ذیل اقدام نمایند:
مراجعه و تکمیل پرسشنامه ارزیابی و تحویل مستندات ارزیابی به آدرس :
بندرعباس کیلومتر  13بزرگراه شهید رجائی منطقه ویژه خلیج فارس ،شرکت فوالد کاوه جنوب کیش ،معاونت بازرگانی،
مدیریت خرید ،واحد ارزیابی تامین کنندگان تلفاکس 076-33530264 :
WWW.SKSCO.IR
بدیهی است اعالم آمادگی مذکور صرفا ً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان ایجاد
نخواهد کرد .

با تشکر
مدیر خرید
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هدف از تهیه این پرسشنامه ،تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی تامین کنندگان در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
می باشد  .پرسشنامه بصورت کلی بوده و ممکن است در مراحل دیگر خرید نیاز به گرفتن اطالعات تکمیلی در
خصوص سواالت طرح شده باشد.
ک لیه مدارک ارائه شده توسط شرکتها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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 مذ کور می باشد ،ضمیمه نماید  .به اطالعات ارائه شده بدون مدرک معتبر،
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئولیت صحت اسناد ارائه شده به شرکت فوالد کاوه جنوب کیش بعهده تامین کننده بوده و با خاطی
مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد .
بدیهی است اعالم آمادگی مذکور صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت
متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
پرسشنامه ارائه شده در وب سایت فوالد کاوه جنوب کیش را پس از امضاء توسط صاحب امضاء تعهد آور ،به همراه
مستندات مورد نیاز که همگی ممهور به مهر شرکت شده باشند  ،در یک زونکن  ،به آدرس این شرکت ارسال نمائید.

 – 1اطالعات عمومی تامین کنندگان :
 - 1 – 1نام تامین کننده :
اختصاری :
 – 3 – 1وضعیت حقوقی :
ذکر نام .................
 – 4 – 1ملیت :
 – 5 – 1شماره ثبت :
نام قبلی :
 – 6 – 1نوع مالکیت :
خارجی

 – 2 – 1نام تجاری /
سهامی عام

سهامی خاص

با مسئولیت محدود

کد اقتصادی :
محل ثبت :
دولتی

تاریخ ثبت :
خصوصی

تحت پوشش

سایر با

استعالم

ارزیابی

تامین کنندگان

( کاال و خدمات )
شرکت اصلی
 – 7 – 1نحوه تامین :
 – 8 – 1اطالعات آدرس تولید کنندگان /سازندگان :
موضوع
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شرکت اصلی و نمایندگی

نمایندگی

کارخانه  /کارگاه

دفتر مرکزی

تلفن ( با پیش کد )
دورنگار
تلفن همراه
کد پستی
پست الکترونیک
وب سایت
آدرس

)

( مدارک الزم  :صفحه اول اساسنامه  ،آگهی تاسیس  ،اظهارنامه ثبتی  ،آگهی روزنامه  ،آخرین صورتجلسه مجمع و آگهی مربوطه

 - 9 – 1اطالعات اعضاء هیئت مدیره  /سهامداران و مسئولین فروش :
( با ارائه کپی شناسنامه  ،مدرک تحصیلی و سوابق کاری و ) ...
نام و نام خانوادگی

سمت

درصد سهم

تاریخ عضویت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

 – 2محصوالت/خدمات قابل ارائه :
لیست زمینه فعالیتهای قابل ارائه توسط شرکت خود را ذکر نمایید .
زمینه فعالیت

تعداد کارهای مجاز و حجم ریال معامالت

گواهینامه صالحیت

کد ملی

استعالم

ارزیابی

تامین کنندگان
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 – 3سوابق کاری :
لیست قراردادهای خود را در زمینه فعالیت کاری در پنج سال گذشته ارائه نمایید  ( .با ارائه مستندات الزم )
شرح قرارداد

مبلغ ( به ریال )

کارفرما

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 – 4حسن سابقه در کارهای قبلی :
رضایت کارفرمایان قبلی مربوط به کارهای اجرا شده
نام شرکت ارائه دهنده
رضایت نامه

شرح قرارداد/کار

( با ارائه مستندات الزم )
کیفیت

نظریه مثبت کارفرما در خصوص
کفایت
زمان انجام کار
کادر فنی
( عدم تاخیر )

تاریخ دریافت
رضایت کار

 – 5توانایی مالی :
یکی از شاخصهای مالی زیر را برای سه سال گذشته ذکر نمایید .
سال مالی

درآمد ناخالص ساالنه

( به لایر – با ارائه اظهار نامه مالیاتی و مستندات الزم )
دارایی ثابت

مبلغ اعتبار بانکی تایید شده

1390
1391
1392

 – 6نظام های مدیریت :
تقدیر نامه ها  /نظامها و گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده  /پیاده شده

( با ارائه مستندات الزم )

استعالم

ارزیابی

شماره :
تاریخ :

تامین کنندگان

( کاال و خدمات )

شرح گواهینامه  /نظام
سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی

ISO14001

نام
موسسه صادر کننده

SKS-F3100001/00

نوع گواهینامه
( ملی  /بین المللی )

تاریخ
انقضاء

تاریخ دریافت

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18000

سایر نظامها و سیستمها :

 – 7پروانه فعالیت  /گواهی صالحیت :
پروانه فعالیت /بهره برداری و سایر گواهی های صالحیت ،اخذ شده از سازمانهای معتبر
پایه

رشته تخصصی

تعداد کار
 /ظرفیت

حداکثر
مبلغ فعالیت

( با ارائه مستندات الزم )
تاریخ انقضاء
پروانه/گواهی

سازمان
صادر کننده

 – 8لیسانس شرکتهای معتبر/نمایندگی :
در صورتیکه شرکت شما در زمینه های مورد ارزیابی ،تحت لیسانس و یا نمایندگی شرکتهای خارجی و داخلی را داشته باشد ،جدول
زیر را تکمیل کنید .
زمینه فعالیت

نام شرکت اصلی اعطا کننده لیسانس

تاریخ اخذ لیسانس

زمینه کاری

ارزیابی
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 – 9تضمین کیفیت محصوالت/خدمات پس از فروش (گارانتی/وارانتی) :
درصورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصوالت و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید،با ذکر موارد ارائه شده به
مشتریان قبلی ذکر نمایید .

نمونه های ارائه شده در شرکتها و سازمانها

شرح خدمات قابل عرضه

 – 10بعد مسافت :
بعد مسافت تا شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
فاصله کارگاه تولید کننده تا شرکت

فاصله کارگاه تولید کننده تا شرکت

فاصله کارگاه تولید کننده تا شرکت

تا  50کیلومتر 

بین  50تا  300کیلومتر 

300کیلومتر به باال 

 -11توان تجهیزاتی
تام ابزار  /تجهیزات

سال ساخت

تعداد

نوع مالکیت
ملکی/اجاره ای

کشور سازنده

استعالم

ارزیابی

تامین کنندگان

( کاال و خدمات )

شماره :
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مهر و امضاء تامین کننده :

