پرسشنامه ارزیابی ورود تامین کنندگان
 -1اطالعات عمومی
( مدارک الزم  :صفحه اول اساسنامه ،آگهی تاسیس،اظهارنامه ثبتی،گواهینامه ثبت مودیان مالیالتی،آخرین صورتجلسه مجمع و آگهی تغییرات)
نوع فعالیت:

شرکت تولیدی

شرکت بازرگانی

شرکت خدماتی

نام قانونی شرکت :

نمایندگی فروش
نام تجاری/اختصاری :

شناسه ملی :

کد اقتصادی :

شماره کارت بازرگانی :

شماره ثبت :

محل ثبت :

تاریخ ثبت :

نوع مالکیت :

دولتی

وضعیت حقوقی :

فروشگاه

سهامی عام

نام مدیر عامل:

تحت پوشش با ذکر نام

خصوصی
مسئولیت محدود

سهامی خاص

سایر با ذکر نام

تضامنی

صاحبان امضاء مجاز :
رسمی  .........نفر

تعداد پرسنل شرکت :

قراردادی  .............نفر

 -2اطالعات نشانی و خطوط ارتباطی :
موضوع

دفتر فروش

دفتر مرکزی

نشانی
کد پستی
تلفن
دورنگار
تلفن همراه
ایمیل
وب سایت
 -3زمینه فعالیت :
فهرست زمینه فعالیت های قابل ارائه را به ترتیب اولویت مرقوم فرمائید :
ردیف

زمینه فعالیت

1
2
3
4
5
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 -4توان مالی
لطفا شاخص های مالی ذیل را برای سه سال گذشته مرقوم نموده و مستندات الزم را ضمیمه فرمائید :
سال مالی

درآمد ناخالص ساالنه (ریال /فروش ساالنه)

مالیات قطعی (ریال)

 – 5مجوزهای فعالیت شغلی :
کارت بازرگانی  ،پروانه بهره برداری  ،رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه و  ...با ارائه مستندات الزم :
عنوان مجوز

رشته تخصصی

تاریخ صدور

تاریخ انقضاء

مرجع صادرکننده

-6فهرست مشتریان عمده در سالهای اخیر :
نام مشتری

موضوع سفارش

نام نماینده مشتری

شماره تماس نماینده مشتری

کدفرمEIFPU 0022:
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 -7گواهی حسن انجام کار :
(گواهی رضایت مشتریان قبلی مربوط به کارهای انجام شده با ارائه مستندات الزم )
نام شرکت ارائه

نظزیه مثبت کارفرما در خصوص

دهنده رضایت نامه

کیفیت کاال و خدمات

تحویل به موقع(عدم تاخیر)

بسته بندی

تاریخ دریافت
خدمات پس از فروش

رضایت کار

 -8نظام ها و گواهینامه های مدیریت (با ارائه مستندات الزم)
شرح گواهینامه/نظام

نوع گواهینامه ملی/بین المللی

نام موسسه صادر کننده

تاریخ دریافت

تاریخ انقضاء

 -9توان تجهیزاتی (مربوط به شرکت های تولیدی ):
فهرست ماشین آالت،تجهیزات و دستگاهها با ارائه مستندات الزم :
دستگاه  /تجهیزات

تعداد

ظرفیت

وضعیت مالکیت ملکی/استیجاری
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 -10گواهینامه های استاندارد محصوالت :
(جهت شرکت های تولیدی با ارائه مستندات الزم )
شرح گواهینامه

صادرکننده

نوع گواهینامه ملی  /بین المللی

تاریخ دریافت

تاریخ انقضاء

 -11تضمین کیفیت محصوالت  /خدمات پس از فروش :
لطفا در صورتیکه توان ارائه کیفیت محصوالت (گارانتی/وارانتی) و یا خدمات فنی مهندسی پس از فروش را دارید با ذکر مستندات مرقوم فرمائید:
نمونه های ارائه شده به مشتریان قبلی

شرح خدمات قابل عرضه

 -12در صورتیکه عالوه بر موارد مندرج در فرم  ،توضیحات دیگری را ضروری میدانید ،در کادر ذیل مرقوم و مستندات آن را ارائه فرمائید.

تاریخ تکمیل

نام مدیر عامل

امضاء

مهر شرکت
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