
 

 پرسشنامۀ شناساییِ

 تامین کنندگانِ کاال و خدمات

 

 9از  1صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 با سالم 

تامین کنندگان کاال و خدمات در شرکت فوالد سیرجان ایرانیان می باشد. لطفاً پس از مطالعه موارد  هدف از تهیه این پرسشنامه، ارزیابی توانمندی

 ذیل نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نمائید.

، تامین مورد ذیل 5، در صورت عدم احراز هر یک از گانِ شرکت فوالد سیرجان ایرانیانـ با توجه به الزامات عمومی ورود به فهرست تامین کنند1

 شرکت نخواهد بود.دائمی کننده رد صالحیت گردیده و تا رفع عدم صالحیت قادر به ورود به فهرست تامین کنندگان 

 ـ تکمیل پرسشنامه شناسایی تامین کنندگان کاال و خدمات1ـ1

 ـ احراز شخصیت حقوقی یا حقیقی2ـ1

 ـ احراز آدرس های معتبر تامین کننده3ـ1

 و نداشتن منع معامالتی  یی ارائه فاکتور رسمـ توانای4ـ1

 میانگین معدل نامه شامل) همکار بانک از اعتبار تاییددر قبال دریافت پیش پرداخت و ارائه  مورد تائید کارفرماـ توانایی ارائه ضمانت نامه 5ـ1

 (گذشته سال سه حساب

و به هیچ ارگان و سازمانی ارائه  می باشدمحرمانه بوده و نزد شرکت فوالد سیرجان ایرانیان محفوظ  تامین کنندگانـ کلیه اطالعات و مدارک 2

 .گردیدنخواهد 

ضروری است که تامین کنندگان )کاال و خدمات( نسبت به تکمیل کلیه موارد خواسته شده در پرسشنامه اقدام نمایند و در صورتی که امکان  -3

 ارد، لطفاً با ذکر دلیل عنوان شود.تکمیل برای موردی وجود ند

اهد ـ ارائه کلیه مدارک و مستندات درخواستی ضروری می باشد و در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک، امتیاز مربوطه به تامین کننده تعلق نخو4

 گرفت.

کننده نمایندگی استعالم می گردد، همچنین در صورت اعالم نمایندگی فروش یک برند )داخلی یا خارجی( این موضوع از شرکت اعطاء  -5

 ضروری است مستندات الزم در این خصوص ارائه گردد.

با شماره  مجزا (Folderپوشه های ) صورت فایل الکترونیکی و درضروری است فرم پرسشنامه و کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز به  -6

 ارائه گردد. مشخص شده است 8ردیفی که در صفحه 

 مختلف فعالیت می نمایند در هر یک از زمینه های فعالیت به صورت جداگانه ارزیابی می شوند.ـ کلیه تامین کنندگانی که در حوزه های 7

 به صورت جداگانه از تامین کننده اخذ می گردد. اطالعات تکمیلیکلی می باشد و در صورت نیاز به معیارها و مستندات مورد ارزیابی،  -8

 درج گردد. ایمیل شرکت در قسمت موضوع کامل ایمیل، نام از طریقضروری است در صورت ارسال مدارک  -9

 .گردد ارائه شرکت رزومه قالب در لطفا بیشتر، اطالعات گونه هر ارائه به در صورت تمایل -10

 .، فرآیند پرداخت ها تسریع می گرددکنندگان تامین طرف از پاسارگاد نزد بانک حساب شماره ارایه در صورت -11

می  ارزیابیشما در تکمیل این پرسشنامه  و دقت پس از دریافت تکمیل و ارائه نمائید. سرعت عمل هیک هفتـ لطفاً این پرسشنامه را حداکثر تا 12

 شود.
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 9از  2صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 :ـ اطالعات عمومی1

 :نام شرکت

 :برندیا  تجاری نام :نام قبلی شرکت

       ........با مسئولیت محدود        سایر ...............       حقوقی )سهامی عام(حقوقی )سهامی خاص(       وضعیت حقوقی:

 تاریخ تاسیس: :ثبتتاریخ  محل ثبت: شماره ثبت:

 اقتصادی: کد شناسه ملی:

 کد ملی مدیرعامل: نام مدیر عامل:

 نام و کد شعبه: نام بانک:  حساب:شماره 

 نام صاحب حساب: نوع حساب:

 شماره شبا:

 :دفتر مرکزی آدرس

 

 

 

 

 فکس: کدپستی: 

 تلفن همراه:

 نام و نام خانوادگی فرد پاسخگو:

 :تلفن

 

 وب سایت: جهت ارسال استعالم: تساپشماره وا

 :اصلی شرکت ایمیل

 ایمیل جهت ارسال استعالم:

 آدرس کارخانه / فروشگاه:

 

 
 

 فکس: کدپستی: 

 تلفن همراه:

 نام و نام خانوادگی فرد پاسخگو:

 :تلفن
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 9از  3صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 

 

 ) با ارائه مستندات الزم( :اطالعات اعضاء هیئت مدیرهـ 2

نام سهامداران حقیقی 

 یا  حقوقی

نام نماینده سهامدار 

 حقوقی
 سمت

درصد 

 سهم

مدرک و رشته 

 تحصیلی
 کد ملی سابقه کار

       

       

       

       

       

 

 توان تخصصی و نیروی انسانی ـ3

 ) با ارائه مستندات الزم( پرسنل تتعداد و تحصیال ـ1ـ3

 تعداد دیپلم وق دیپلمفتعداد  تعداد کارشناسان تعداد کارشناسان ارشد تعداد دکترا تعداد کل پرسنل 

       فنی

       غیر فنی

       جمع

 ) با ارائه مستندات الزم( مدیره(لیست پرسنل کلیدی شرکت )به جز هیئت  ـ2ـ3

 تحصیلیو رشته مدرک  سمت نام و نام خانوادگی
سابقه همکاری 

 )سال( با شرکت

 سابقه کار

 )سال(
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 9از  4صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 

 ) با ارائه رزومه کاری و کاتالوگ محصوالت( زمینه فعالیت:ـ 4

 خالصه موضوع اساسنامه:

 

 

 

 

 :تامین دارای سابقهو برندهای  محصوالت و زمینه فعالیتخالصه لیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ) با ارائه مستندات الزم( :معتبر )داخلی و خارجی(شرکت های  یا نمایندگی لیسانسـ 5

نام شرکت اصلی اعطاء 

 کننده نمایندگی
 تاریخ اعتبار نمایندگی تاریخ اخذ نمایندگی * نوع نمایندگی زمینه فعالیت

     

     

     

     

     

 .نوع نمایندگی شامل نماینده انحصاری، نماینده رسمی، عاملیت فروش، توزیع کننده، خدمات پس از فروش، قرارداد همکاری و ... می باشد* 
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 9از  5صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 ـ سابقه کار6

 ) با ارائه مستندات الزم( سال گذشته سه در  شاخص فعالیت هایلیست ـ 1ـ6

 سال مبلغ کارفرما یا سفارش خرید قراردادشرح 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 .رزومه شرکت ارائه گردد قالب در در صورت  داشتن اطالعات بیشتر جهت ارائه،لطفاً 

 ) با ارائه مستندات الزم( قبلی شاخص لیست تقدیر نامه ها و حسن سابقه در کارهایـ 2ـ6

 سال مبلغ شرح قرارداد نام شرکت ارائه دهنده رضایت نامه

    

    

    

    

 .رزومه شرکت ارائه گردد قالب در در صورت  داشتن اطالعات بیشتر جهت ارائه،لطفاً 
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 9از  6صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 

 ) با ارائه مستندات الزم(( سال گذشته ذکر نمائید. سهتوان مالی )یکی از شاخص های مالی زیر را برای ـ 1ـ 7

 سال مالی
 مالیات ساالنه

 )ریال(

 درآمد ناخالص ساالنه

 )ریال( )فروش ساالنه( 

 دارایی ثابت

 )ریال(

1397    

1398    

1399    

    سال( سه) میانگین

 یابد می تخصیص زیر پارامترهای از یکی مبلغ اساس بر معیار این به مربوط امتیازتوضیحات: 

 ساله یکی از مقادیر زیر: 3میانگین  

 برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی 70برابر مالیات متوسط ساالنه یا  50

 های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتیبرابر دارایی 5 

 قطعی های مالیمد ناخالص ساالنه مستند به صورت آبرابر در  3                           

 )الزامی( ) با ارائه مستندات الزم(: سال گذشته( سهحساب  گردش) مبلغ نامه تائید اعتبار بانک همکارـ 2ـ7

 گردش ضمانت نامه )ریال( )ریال(گردش تسهیالت  گردش بستانکار )ریال( گردش بدهکار )ریال( سال مالی

1397     

1398     

1399     

 

 انعطاف مالی ـ 3ـ7

ارسال کاال بدون دریافت 

 پیش پرداخت

 دریافت از پس کاال ارسال

 پرداخت پیش 25%

 دریافت از پس کاال ارسال

 پرداخت پیش 50%

 دریافت از پس کاال ارسال

 پرداخت پیش 75%

 تسویه از پس کاال ارسال

 حساب

 ن نیاز به پیش پرداخت:حداکثر حجم ریالی / ارزی قرارداد یا سفارش خرید بدوـ 4ـ7

 موارد زیر می باشد:پرداخت پیش پرداخت منوط به ارائه یکی از 

 میلیارد ریال( سهالف( ضمانتنامه معتبربانکی )برای پرداخت های بیش از 

 میلیارد  ریال( هس)برای پرداخت های تا سقف  و گواهی ثبت در سامانه صیاد تائید محضری امضاء صاحب حساب به همراهب( چک 
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 9از  7صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 

 ) با ارائه مستندات الزم(ـ فضای اداری و کارگاهی: 8

 فضای انبار مسقف: ............... متر مربع فضای کارگاه مسقف: .................... متر مربع فضای اداری: ........................ متر مربع

 ......... متر مربعفضای انبار غیر مسقف:  فضای کارگاه غیر مسقف: ............. متر مربع فضای فروشگاه: ....................... متر مربع

 

 ) با ارائه مستندات الزم(ـ توان تجهیزاتی و ماشین آالت: 9

 و مشخصات فنی نوع دستگاه
ملکی / 

 استیجاری
 سال ساخت کشور سازنده کاربرد و کارایی دستگاه تعداد

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ) با ارائه مستندات الزم( گواهینامه ها، پروانه ها و ...ـ مجوز ها، 10

 تاریخ انقضاء تاریخ دریافت صادر کننده موضوع شرح گواهینامه، مجوز پروانه و یا ...

ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت    

ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی    

ISO 45001 شغلی بهداشت و ایمنی سیستم    
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 9از  8صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

 

 .تامین کنندگان اطالعات جداول فوق به همراه مستندات ذیل می باشد و امتیاز دهی مالک ارزیابی

 )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: حقوقی یا حقیقی مدارک و مستندات الزم جهت احراز شخصیت ـ1

، شناسه ملیگواهی درج شده در روزنامه رسمی،  هیئت مدیره و سهامداران و آدرس تغییراتآگهی اساسنامه، آگهی تاسیس، آخرین  برای اشخاص حقوقی:  ـ

 و مدارک مرتبط کارت ملی مدیرعامل

 برای اشخاص حقیقی: کارت ملی، جواز کسب، نامه نمایندگی و یا هر مدرک مشابهـ 

 )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: و ارزیابی فضای اداری و کارگاهی مدارک و مستندات الزم جهت احراز آدرس های معتبر ـ2

 هیئت مدیره یا سهامداران کت و یاو تاسیسات تولیدی به نام شر ، انبارسند مالکیت یا اجاره نامه دفتر، کارگاه، فروشگاهـ 

 واحد تولیدی انبار و امل: دفتر، فروشگاه، کارگاه،عکس از هر یک از اماکن ش 5حداقل ـ 

 توانایی ارائه فاکتور رسمی )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: احراز و مستندات الزم جهت ـ مدارک3

 ارائه کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده و آخرین فاکتور رسمی صادر شدهـ 

 توانمندی مالی )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: ارزیابی توانایی ارائه ضمانت نامه و احراز و مستندات الزم جهت ـ مدارک4

 سال 3 عملکرد قطعی مالیات برگ اخیر، سال 3 مالی های صورت و حسابرسی گزارش، (سال گذشته سه حساب گردش نامه شامل) همکار بانک از اعتبار تایید

 بیمه لیست آخرین اخیر،

 )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: نیروی انسانیتوانمندی  ارزیابی و مستندات الزم جهت ـ مدارک5

  ، تصویر کارت ملی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، رزومه مدیر عامل و دو نفر از پرسنل کلیدینفرات اسامی ذکر با سازمانی چارت

 )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: تامین شناسایی زمینه های فعالیت و ارزیابی سوابقو مستندات الزم جهت  ـ مدارک6

 ،قه تامینبدارای سا داخلی و خارجی برندهای اسامیتامین کاال و خدمات، توانمندی ها و سوابق  ،(خدمات و محصوالت) فعالیت زمینه شامل شرکت رزومهـ 

 پروژه و مبلغ  محل، کارفرما، زمان ذکر نام و به همراه تصویر تامین کاال و خدمات سوابق تشریح، محصوالت کاتالوگ

 ..... و برداری بهره یا فعالیت های پروانه نمایندگی، های گواهینامه و ها نامهـ 

 و مندی رضایت های نامه قرارداد، مبلغ و پایان و شروع سال کارفرما، قرارداد، عنوان ذکر با شاخص پایان یافته و جاری پنج سال گذشته قراردادهای ـ فایل

  قبلی کارفرمایان کار انجام حسن

 )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: و مستندات الزم جهت ارزیابی تجهیزاتی ـ مدارک7

 یک عکس از هرکدام لو حداق شامل سند مالکیت، اجاره نامه و یا فاکتور فروش آالت ماشین و تجهیزات اسناد مربوط به

 و مستندات الزم جهت ارزیابی مدیریتی )فقط به صورت فایل الکترونیکی(: ـ مدارک8

گواهینامه صالحیت پیمانکاری، گواهینامه  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، ،محیطی زیست مدیریتمدیریت کیفیت،  یجوزها، گواهینامه هاکلیه م 

  گواهینامه هاتائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران و سایر مجوزها و  های صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور، گواهینامه
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 9از  9صفحه  SIS-CO-FR-01-V05  :شماره مدرک

 تاریخ تکمیل:       نام مدیرعامل )یا صاحب امضاء مجاز(:                                                 مهر و امضاء:                              

خواهشمند است جهت  گردد.  ارسال مربوطه برنامه ریزی خریدکارشناس  لطفاً پرسشنامه تکمیل شده به همراه مدارک و مستندات به ایمیل

 .دقت فرمائید و نحوه ارسال ضمائم ارسال ایمیل به موارد اشاره شده در صفحه اول فرم

نام و نام 

 خانوادگی
 تلفن مستقیم زمینه کاری سمت

 تلفن همراه

WhatsApp 
 ایمیل

 مسئول برنامه ریزی خرید حمزه خشنود

 مواد اولیه، محصوالت نسوز

، خدمات قراردادی و 

 پیمانکاری

31245707-034  09137057240 H.Khoshnood@sisco.midhco.com 

 بسطام بیرامی
ارزیابی و تعیین مسئول 

 منابع

کاالها و تجهیزات برق و 

 ITو تجهیزات  ابزار دقیق
83124570-034  09103411614 B.Beyrami@sisco.midhco.com 

034-93124570 ساخت قطعات و تجهیزات کارشناس برنامه ریزی خرید حامد ترابی  09302728101 H.Torabi@sisco.midhco.com 

 کارشناس برنامه ریزی خرید حمید هاشمی

کاالها و تجهیزات 

، آزمایشگاهی، ایمنی

 و عمومیابزارآالت 

10312457-034  09392421746 H.Hashemi@sisco.midhco.com 

ابوالقاسم 

 صالحی

و تعیین  ارزیابیکارشناس 

 منابع

کاالها و تجهیزات 

 مکانیکال
11312457-034  09375739563 A.Salehi@sisco.midhco.com 

: ، کدپستیبلوار جمهوری اسالمی ، روبروی سه راه حمزه، برج بانک پاسارگاد )میدکو(، طبقه چهارم، امور بازرگانیآدرس پستی:  کرمان، 

7618635737 

 از اینکه تمایل خود را جهت همکاری با شرکت فوالد سیرجان ایرانیان اعالم می دارید کمال تشکر را داریم.

به  ،در خصوص عملکرد هر یک از واحدها و یا افراد مرتبط امکان ارسال پیشنهادات، انتقادات و شکایات یا خریدمرحله از فرآیند ارزیابی  در هر

 می شود. وجود دارد، بدیهی است نظرات شما، در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی SRM@sisco.midhco.com ایمیل 

 واحد برنامه ریزی خرید و کنترل کاال و مواد

 امور بازرگانیِ شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

 صاحبان امضاء مجاز

 مهر شرکت امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   

    

   

 

mailto:SRM@sisco.midhco.com

