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مواد اولیه و مصرفی شامل انواع کک و تامین کنندگان  تولیدکنندگان و شناسایی و توسعه لیست فراخوان عمومی "

 " فروآلیاژها

 "FA & C -99-12-09  کد فراخوان "

 

 خودتامین کنندگان تولیدکنندگان و  شناسایی و توسعه لیستدارد نسبت به  نظر در سیرجانجهان فوالد مجتمع شرکت 

، کک متالورژی، فروسیلیس، فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز پر  CPCشامل کک  خودمواد اولیه و مصرفی آتی جهت خرید های 

سب،که دارای  معتبر کنندگان تامین و تولیدکنندگان از ذا؛ لداقدام نمای کربن شندمی سوابق و تجارب مورد قبول  توانایی منا ، با

از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصوووورت مکتوب امراا با تصوووویر اسوووناد و  روز 7ظرف مدت حداکثر  دعوت بعمل می آید تا

 نمایند. رسالا   FARAKHAN_SJSCO@YAHOO.COMمدارک ذیل به آدرس ایمیل 

 اسناد و مدارک  : 

 .) ذکر آدرس ایمیل، شمارا تماس تلفن ثابت و امراا الزامی است(درخواست رسمی -1

شمارا ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواای ثبت، گواای آخرین اظهارنامه و آگهی تاسیس، ) اساسنامه و مدارک ثبتی -2

 .تغییرات و ... (

 .) در صورت موجود بودن (کنندگان معتبر گواای نمایندگی از طرف تامین -3

 .دو سال گذشتهرزومه، سوابق فروش و نمونه قرارداداا و توافقنامه اای انجام شدا  -4

 مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته. -5

 .رضایت نامه از مشتریان و یا کارفرمااای قبلیگواای حسن انجام کار و  -6

 .تولید کنندگان( و پروانه کسب )برای بازرگانان و اشخاص حقوقی(پروانه بهرا برداری )برای  -7

 آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز. -8

خرید و  -SJSCO.IRتکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان )مراجعه به سووایت شوورکت مجتمع جهان فوالد سوویرجان -9

 .فرم خود اظهاری تامین کنندگان( -فروش

 .اتی یا گواای مالیات بر ارزش افزوداگواای ثبت نام مودیان مالی -10

 .گوااینامه شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی -11

 .انواع گوااینامه از موسسات معتبر در زمینه سیستم اای مدیریت کیفیت -12

 

 شرایط : 

 ارائه اسناد و مستندات مذکور ایچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. -1
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برای ورود به وندور لیست خود بر اساس مدارک اشارا شدا تصمیم گیری خوااد  یرجانجهان فوالد سشرکت مجتمع  -2

 .شرکت اا مختار می باشدقبول  رد یا درو  کرد

ست مدارک تامین کنندگانیالزم  -3 سالی  به ذکر ا شد که حتماً در ایمیل ار سی و ترتیب اثر دادا خوااد  کد و  عنوانبرر

 .را ذکر کنند فراخوان

 تاییدیه دریافت مدارک را حاصل نمایند.تماس زیر شمارا  با استفادا ازتامین کنندگان بایستی پس از ارسال ایمیل  -4

 ریزی برنامهرئیس واحد ) سوواالرپور رسووول مهندس آقای 09135057400 تماس شوومارا با بیشووتر اطالعات کسووب جهت

 .نمایید حاصل تماس اداری ساعات و کاری روزاای در( کاال تامین و تدارکات ،خرید


