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  "تامين كنندگان پرسشنامه ارزيابي "

  :مقدمه   
فـوالد آلیـاژي    صنعت شرکت بامتقاضی کار تامین کنندگان هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی         

تکمیلـی در   صات نیـاز بـه گـرفتن اطالعـات    قپرسشنامه بصورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاري منا. اصفهان می باشد
  .باشد خصوص سواالت طرح شده

نگهداري مـی  فوالد آلیاژي اصفهان  صنعت شرکتکلیه مدارك ارائه شده توسط شرکت ها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد 
  .شوند

   
  :راهنماي تکمیل پرسشنامه 

ت نـام  جهـت قـرار گـرفتن در لیسـت تـامین       از کلیه شرکت هاي واجد شرایط دعوت می شود به منظور اعالم آمادگی و ثب       
مراجعه و  )قسمت تامین کنندگان( www.sfae.irفوالد آلیاژي اصفهان به نشانی  صنعت وب سایت شرکت به کنندگان این شرکت 

  .اقدام نمایند   sup@sfae.irبه آدرس  ایمیل  پرسشنامه ارزیابیاسکن  و ارسال ،تکمیل  ،دانلود نسبت به 
د کلیه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارك و اسنادي را که نشانگر اعتبار متقاضیان بای

،  آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس شرکت،  اساسنامه شرکت : را  بهمراه اطالعات مذکور می باشد
اظهار نامه مالیاتی   ،  ی ارزش افزوده شرکتگواه،  نامه نمایندگی شرکت،  کاتولوگ محصوالت ،  سوابق کاري شرکت

  .دنضمیمه نمای اسکن و  را   و آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده  تایید شده
 .به اطالعات ارائه شده بدون مدرك معتبر، ترتیب اثر داده نخواهد شد  •
  .کلیه اطالعات بصورت فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال گردد  •
آن تـامین  محرز گـردد،   تامین کننده اي در هر زمان، خالف واقع ، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف  چنانچه •

  . قرار خواهد گرفت کننده در لیست سیاه 
بدیهی است اعالم آمادگی مذکور صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان براي شرکت  •

  .ه ایجاد نخواهد کرددر مناقص
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  :اطالعات عمومي-۱  
  :    اختصاري/نام تجاري -۲-۱:                                                                     نام شركت -۱-۱
  ............ سهامي عام            سهامي خاص             با مسئوليت محدود                 ساير با ذكر نام:           وضعيت حقوقي -۱-۳
  : كد اقتصادي:                                                     مليت -۱-۴
  :نام قبلي:                                   تاريخ ثبت:                                    محل ثبت  :                             شماره ثبت -۱-۵
    دولتي                    خصوصي                  تحت پوشش                           خارجي:                 نوع مالكيت -۱-۶
  بازرگانيشركت اصلي          نمايندگي                          :        نحوه تامين  -۱-۷
  :اطالعات آدرس -۱-۸

  مدير توليد/ كارگاه/كارخانه   مدير فروش/ دفتر فروش  مدير عامل/ دفتر مركزي  موضوع
        )با پيش كد(تلفن 
        فكس

        تلفن همراه
    آدرس دفتر مركزي
    آدرس دفتر فروش
    اهكارگ/ آدرس كارخانه
        صندوق پستي

        كد پستي
    پست الكترونيك

    وب سايت
  )صفحه اول اساسنامه ، آگهي تاسيس ، اظهارنامه ثبتي، آگهي روزنامه ، آخرين صورتجلسه مجمع و كد اقتصادي : مدارك الزم(     

   )ائه كپي شناسنامه ، كد ملي ، مدرك تحصيلي و رزومهبا ار(            :                       سهامداران/ اطالعات اعضا هيئت مديره -۱-۹
  نام سهامداران

  ) شركتها(حقوقي 
  )اشخاص(حقيقي

نام نماينده 
  سهامدار حقوقي

  درصد  سمت
  سهم 

  تاريخ
  عضويت

  مدرك
  تحصيلي

  رشته
  تحصيلي

  كد ملي
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  :خدمات قابل ارائه -۲
  ليست زمينه فعاليتهاي قابل ارائه توسط شركت خود را ذكر نماييد

  استاندارد توليد  ظرفيت تامين يا حجم ريالي  زمينه فعاليت  رديف 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  خير         بلي :   يا قادر به ارائه يا ارسال نمونه آزمايشي مي باشيدآ
  سوابق كاري -۳

در صورتي كه سابقه فعاليت قبلي با فوالد آلياژي اصفهان داريد با ذكر جزييات ( .سال گذشته ارائه نماييد ۵ليست قرارداد هاي خود را در زمينه فعاليت كاري در 
  ) با ارائه مستندات الزم (                                                                                                                              ).جدول زير را تكميل نماييد

  كد
  زمينه
  فعاليت

  
  شرح قرارداد

  
  كارفرما

  
  )به ريال( مبلغ

  
  تاريخ

  پايان -شروع 

  كد اختصاصي
  تامين كننده

آلياژي  فوالد(
  )اصفهان
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  :حسن سابقه در كارهاي قبلي  -۴
  ) با ارائه مستندات الزم (.                        المت بزنيدلطفا ع - تقديرنامه ها و رضايت كارفرمايان قبلي مربوط به كارهاي اجرا شده

  نام شركت
  ارائه دهنده
  رضايت نامه

  
  شرح قرارداد

  نظريه مثبت كارفرما در خصوص

  زمان انجام كار  كيفيت
  )عدم تاخير(

بسته 
  بندي

خدمات 
پس از 
  فروش

  تاريخ
  دريافت 

  رضايتنامه 
              
              

  :توانايي مالي  -۵

  )با ارائه اظهارنامه مالياتي و مستندات الزم  -به ريال.                                  ( سال گذشته ذكر نماييد سهيكي از شاخصهاي مالي زير را براي 
    دو ماهه                        سه ماهه                             توافقي                  يك ماهه   :     شرايط پرداخت

       تا سقف ) در صورت مثبت بودن پاسخ(        بلي        خير    :    آيا شركت قادر به ارائه  ضمانت بانكي مي باشد
  :توضيحات:  شما تا چه حجمي قادر به اعتباردهي به شركت ما مي باشدشركت 

  :نظام هاي مديريت -۶
  )با ارائه مستندات الزم (                               پياده شده                                 / نظام ها و گواهينامه هاي ملي و بين المللي كسب شده

  

  سرمايه ثبت شده  دارايي ثابت  درآمد ناخالص ساالنه  ماليات ساليانه  سال مالي
          

  نام   نظام/ شرح گواهينامه
  موسسه صادر كننده

  نوع گواهينامه
  )بين المللي/ملي( 

  تاريخ
  دريافت 

  تاريخ
  انقضاء 

  سيستم مديريت كيفيت
 ISO 9001 

        

 ISOسيستم مديريت زيست محيطي 
14001  

        

سيستم مديريت ايمني وبهداشت حرفه اي  
OHSAS 18001 

        

         EFQMجايزه تعالي سازماني 

سيستم مديريت رسيدگي به شكايات 
ISO10002 

        

         ISO 50001سيستم مديريت انرژي 
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  :گواهي صالحيت و پروانه فعاليت -۷
  )با ارائه مستندات الزم (                                           ......ان صنايع و گواهي صالحيت اخذ شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي ، اداره كار، سازم

  
تعداد كار   رشته تخصصي  پايه

  همزمان،
  ظرفيت

  حداكثر
  مبلغ مناسب

  سازمان  تاريخ انقضاء
  صادر كننده

            
            
            
            
            

  

  :توان تجهيزاتي -۸
  ) با ارائه مستندات الزم (                                                    .ابزار آالت خاص خود را اعالم نماييد ليست ماشين آالت، تجهيزات و

  
  كشور سازنده  نوع مالكيت   تعداد  سال ساخت  تجهيزات/ دستگاه/ نام ابزار 

  اجاره اي  ملكي
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  .در صورتيكه جهت بازرسي كيفي محصوالت از خدمات شركتهاي بازرسي استفاده مي نماييد توافقنامه مربوطه را پيوست نماييد
  

  تاريخ تكميل  مهر شركت  امضاء  )يا صاحب امضاء مجاز(نام مدير عامل
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  :مشاركت/ نمايندگي/ ي معتبرليسانس شركت ها -۹
.                                                                                               ل نماييددر صورتيكه شركت شما در زمينه هاي مورد ارزيابي، تحت ليسانس و يا نمايندگي شركتهاي خارجي و داخلي را داشته باشد، جدول زير را تكمي

   
نام شركت اصلي اعطا كننده   زمينه فعاليت

  ليسانس
  زمينه كاري اعطا شده  تاريخ اخذ ليسانس

        
        
        
  :خدمات پس از فروش/ تضمين كيفيت محصوالت - ۱۰

       )اسخ مثبت جدول زير را تكميل نماييددر صورت پ(تضمين كيفيت براي محصوالت و خدمات خود را دارد؟ / آيا شركت توان ارائه خدمات پس از فروش 

  بلي                       خير       
  :داراي كميته انرژي مي باشد ؟   بلي             خير                 توضيحات  آيا شركت

مدت   شرح خدمات قابل ارائه
  زمان

  توضيحات
  وارانتي  گارانتي

        
        

  :بلي        خير           توضيحات:         كنترل كيفيت مي باشدآيا شركت داراي واحد 
    

  :بلي       خير             توضيحات: كنترل پروژه مي باشد/ آيا شركت داراي واحد برنامه ريزي
  

  بلي        خير           :             آيا شركت داراي واحد كنترل كاليبراسيون مي باشد
  :پاسخ منفي آيا در زمينه كاليبراسيون از خدمات شركت هاي ديگر استفاده مي شود در صورت( 

                                                              :توضيحات                                                                                                                
  :بلي        خير            توضيحات    :    و طراحي مي باشد آيا شركت داراي دفتر فني

  
  :خير       توضيحات بلي       :مي باشد (R&D)آيا شركت داراي واحد تحقيقات و توسعه 

  :آلياژي وجود دارد آيا در طول فرآيند امكان نظارت بر فرآيند از سوي مجتمع فوالد 
  :بلي         خير        توضيحات                                                                                              
 : يا شركت واحدي براي رسيدگي به شكايات و انعطاف پذيري در حل مغايرت هاي احتمالي فيما بين داردآ

             
 توضيحات    بلي       خير                                                                                        
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  بلي            خير              اسب دارد؟آيا شركت قادر به ارائه گواهينامه مربوط به مواد توليدي خود را در زمان من
  :كادر فني/ مشخصات كاركنان كليدي - ۱۱

.                                        ارائه نماييدليست كاركنان كليدي خود را در زمينه هاي طراحي و مهندسي، فني و اجرايي، كنترل كيفي و بازرگاني با ارائه چارت سازماني در جدول زير 
  )با ارائه مستندات الزم ( 
  

  عنوان شغل در شركت  سابقه كار  رشته تحصيلي  مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي
          
           

          
          
          
          
          
          
          
          
  
  :ت نيروي انساني به تفكيك تحصيالت وضعي - ۱۲

  تعداد  تحصيالت  رديف
    دكتري  ۱
    فوق ليسانس  ۲
    ليسانس  ۳
    فوق ديپلم و ديپلم  ۴
    زير ديپلم  ۵
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