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 فرم شناسایی و ارزیابی کیفی

 کنندگان کاال و خدماتتامین 

 (هشناسنامه تامین کنند بــررسي منــابـع)

 

 ...............................کد شناسایی: 

 ...........................................تاریخ: 

 5از  1: صفحه

ابی، باشد که پس از مطرح شدن در کمیته ارزیکنندگان کاال و خدمات میمنظور شناسایی و ارزیابی کیفی تامیناین فرم به

 شرکت قرار خواهند گرفت و اطالعاتکنندگان کاال و خدمات مورد تایید این در صورت کسب امتیاز الزم در لیست تامین

 آن در شرکت نفت پاسارگاد محفوظ خواهد ماند.

 خواهد کرد.کنندگان ایجاد نتکمیل این فرم هیچگونه مسئولیتی جهت ارجاع کار توسط شرکت نفت پاسارگاد، به تکمیل

 

 گردد.این قسمت توسط کمیته ارزیابی تکمیل می
 

 توضیحات:   نتیجه ارزیابی:

 ندارد دارد با آخرین تغییرات تصویر آگهی تاسیس شرکت

 ندارد دارد تصویر رضایت نامه ها و تقدیر نامه های دریافتی

 ندارد دارد و... هاها، گواهینامهنامه نمایندگی برداری،بهره کار و پروانه تصویر

 ندارد دارد گواهی ثبت در لیست تامین کنندگان دیگر سازمان هاتصویر 

 ندارد دارد  گذشته سنواتقراردادهای کاری در  رزومه کاری و مشخصات

 ندارد دارد سایر مدارکی که در ارزیابی موثر باشد
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 ...............................کد شناسایی: 

 ...........................................تاریخ: 

 5از  2: صفحه

1 

 

   .................................................................................نام مدیرعامل :                                ...........................................................................................نام شرکت: 

 ...........................................................................................................................................................................................................................گروه: های همنام شرکت

                                                                          .....................................................................کد اقتصادی شرکت :                                ........................................................................................شناسه ملی: 

 ........................................تاریخ ثبت:        .............................................     بت:محل ث....................................................       برداری(:شماره ثبت )پروانه بهره
 

 ممهور به مهر شرکت ضمیمه گردد.(، های صادره ابتدای تأسیس و آخرین تغییراتهای روزنامه رسمی )روزنامهکپی مدارک آگهی

2 

 

     ..................................................................................................... .............................................................................................................................آدرس دفتر مرکزی: 

 ....................................................پستی: صندوق

 

 ....................................................................................................  ............................................................................................................................. آدرس کارخانه/انبار:

..............................................................................................................................................................                 ............................................................................................................                                                                                        

 ....................................................پستی: صندوق
 

  ....................................................شماره نمابر:                                                                                  ......................................................شماره تماس:  

   

 ...................................................... :1شماره همراه رابط     .................................................................: 1سمت رابط.......      .......................................: 1نام رابط 

 

 .......................................................: 2شماره همراه رابط     .................................................................: 2سمت رابط      ..............................................: 2نام رابط 

                                                                                                    

 :Email   ........................................................................................................................................................................................................................ پست الکترونیکی:
 

   :Website........................................................................................................................................................................................................................... آدرس سایت:
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 نوع فعالیت:

 فروشنده / واسطه ☐نماینده فروش و خدمات     ☐نمایندگی انحصاری     ☐شعبه تولید کننده خارجی     ☐تولید کننده داخلی     ☐        

 سایر خدمات               ☐        نصب، راه اندازی و تعمیراتخدمات پیمانکاری  ☐         خدمات بازرسی فنی   ☐                   انباردار ☐        

 

با ذکر کاال،  و خدمات شرح کامل زمینه فعالیت شرکت و کاالی قابل تامین )نام کاال، برندهای قابل تامین، استاندارد تولید، نوع کالس، مدت گارانتی

 مشخصات فنی و یا هرگونه اطالعاتی که بتواند در تخصیص تقاضاها راهگشا باشد( درج گردد.
 

ها، مؤسسات، برداری از وزارتخانهکار و بهره، مجوز فعالیت، پروانهISOنامه های مدیریت کیفیت، محیط زیست، دارا بودن هرگونه گواهیدر صورت 

 ها و ... مدارک مربوطه را ضمیمه فرمایید.ها، اتحادیهانجمن
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 ...............................کد شناسایی: 

 ...........................................تاریخ: 

 5از  3: صفحه
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ها، موسسات و های تابعه وزارت نفت یا دیگر وزارتخانهدر واحدهای بررسی منابع دیگر شرکتیا شرکت های مادر در صورت ثبت شرکت 

 ها با ذکر نام، تاریخ و ارایه هر گونه مدارک موجود اعالم گردد.شرکت
 

 شماره ثبت تاریخ ثبت نام شرکت یا سازمان کاالی ثبت شده نام ثبت شونده ردیف
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 در جدول زیر ارائه فرمائید. )مدارک مربوطه ضمیمه گردد(به طور کامل سال گذشته(  را  5های قبلی )در ها و فعالیتقراردادسابقه مربوط به 
 

 ردیف

نام شرکت یا 

 سازمان

 دهنده کاالسفارش

نام شرکت یا 

 سازمان

 االکننده کاستفاده

شماره فاکتور یا 

 قرارداد

تاریخ ثبت 

درخواست 

 خرید

تاریخ تحویل 

 کاال یا خدمات
 حجم موضوع مبلغ )ریال(

         

         

         

         

 

نامه در معامالت انجام شده از مشتریان خود و یا موسسات بازرسی شخص ثالث دریافت چنانچه گواهینامه یا تاییدیه کیفی کاال و یا رضایت

 اید، مدارک آن را ارسال فرمایید. نموده
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 ...............................کد شناسایی: 

 ...........................................تاریخ: 

 5از  4: صفحه
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 های در حال اجرا را به طور کامل در جدول زیر ارائه فرمائید. )مدارک مربوطه ضمیمه گردد(ها و فعالیتقرارداداطالعات 
 

 ردیف

نام شرکت یا 

 سازمان

 دهنده کاالسفارش

نام شرکت یا 

 سازمان

 االکننده کاستفاده

شماره فاکتور یا 

 قرارداد

تاریخ ثبت 

درخواست 

 خرید

تاریخ تحویل 

 کاال یا خدمات
 حجم موضوع مبلغ )ریال(
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 کنندگان:ویژه تولید
 

 ه مدارک الزم (م شرکت اصلی ـ کشور مربوطه و ارائنا شود ؟ ) با ذکرآیا محصوالت  تحت لیسانس تولید می -

 (مه گردده  است ؟ ) کپی مدارک ضمیی دیگر رسیدایران، مراجع داخلی یا بین الملل آیا محصوالت به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی -

 (ه است؟ )مدارک مربوطه ضمیمه گرددهای معتبر و یا پژوهشگاه صنعت نفت مورد آزمایش قرار گرفتآیا محصوالت تاکنون درآزمایشگاه -

 ونه آن را ضمیمه فرمایید.باشد نمدرصورتیکه محصوالت نهائی دارای فرم مراحل کنترل کیفیت می

 و نحوه گارانتی محصوالت را به تفکیک ارائه نمایید. )در صورتی که کاال بر اساس( Final Book)کتابچه اطالعات فنی محصول نهایی  -

 Data Sheet نمونه  2شود سفارشی ساخته میFinal Book نماییدایی تولیدی باشد را ارائه که نشان دهنده حداکثر و حداقل توان) 
 

  ها و تجهیزات تولیدی و دوره کالیبراسیون آنهاجدول دستگاه

 ظرفیت تاریخ ساخت تعداد کشور سازنده نوع دستگاه ردیف
دوره 

 کالیبراسیون
 نام شرکت کالیبره کننده
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 ...............................کد شناسایی: 

 ...........................................تاریخ: 

 5از  5: صفحه
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 کنندگان:ویژه تامین
 

 کنندگان )مدارک الزم پیوست گردد(ارتباط با تولید

 ردیف
تولید  نام شرکت

 کننده
 *نوع همکاری

مدت زمان 

 همکاری
 توضیحات الزم پیرامون تامین کننده کاال دسته کاال

       

 های نمایندگی پیوست گردد.باشد کارت بازرگانی و نامهدر صورتی که نمایندگی از تولیدکننده خارجی می

 * نماینده انحصاری/نماینده فروش و خدمات/شعبه/فروشنده یا واسطه
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 دهندگان خدمات:ویژه ارائه

 :شرکت بازرسی فنی 

 ارائه گردد (ABمدارک و گواهینامه های اخذ شده از شرکت های اعتبار دهنده ) -

 وابق اجرایی به پیوست ارسال گرددتعداد نیروی انسانی، سطح تحصیالت و س -
 

 شرکت پیمانکاری نصب، راه اندازی و تعمیرات 

 سوابق اجراییتعداد تکنسین فنی، سطح تحصیالت و  -

11 

 ها:سایر اطالعات و توانایی
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 برگ تأیید می نمایم. .............بند در  11 صحت کلیه مطالب مندرج در این فرم را شامل
 

 تـاریـخ :                            نام و نام خانوادگی مدیرعامل :                                              امضاء و مهر :                                      

 

 توجـه:

با توجه به اینکه صالحیت آن شرکت براساس اطالعات مندرج در این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، پاسخگویی به تمام بندهای  -1

ابل باشد، صراحتاً موضوع در مقپرسشنامه الزامی است. لذا خواهشمند است ضمن دقت در تکمیل بندهای فوق، در مواردیکه حتی پاسخ منفی می

 طه درج گردد. بند مربو

 ارسال فرمایید .  PDFو تحت فایل  (CD)لطفاً هرگونه کاتالوگ، مشخصات و اطالعات خود را ترجیحاٌ به صورت لوح فشرده  -2

 هرگونه مدارک و مستنداتی که بتواند مورد بررسی قرار گیرد را ارائه فرمایید.  ،در هر یک از موارد اشاره شده در این فرم -3

میمه ض درج شماره ردیف مربوطه همراه با های اضافه ممهور به مهر و امضا، برگهباشدکه فضای اختصاص یافته کافی نمی یدر هر یک از موارد  -4

 .گردد

 کلیه اطالعات و مدارک ارسالی در این شرکت محفوظ خواهد بود.  -5

 بایستمی ،و دورنگار که پس از تکمیل پرسشنامه صورت گیرد تماسهای هرگونه تغییرات در شرکت، تولیدات، آدرس پستی و الکترونیکی، شماره -6

 .اعالم گردد مکتوب به این شرکت

 


