
 2از  1صفحه 

 

 "مرحله دوم _مواد نسوز تامین کنندگان  تولیدکنندگان و شناسایی و توسعه لیست فراخوان عمومی "

 "REF-99-08-01  کد فراخوان "

 

 تامین کنندگان خودتولید کنندگان و  لیستشناسایی و توسعه  دارد نسبت به   نظر در جهان فوالد سیرجان مجتمع شرکت  

شامل انواع نسوز مصرفی در کوره، پاتیل، تاندیش فوالدسازی، اعم از آجر، مالت، جرم و       خودمواد نسوز  جهت خرید های آتی 

می سککوابو و تجارم مورد قبوو  که دارای توانایی مناسکک ، معتبر کنندگان تامین و تولیدکنندگان از ؛ لذاداقدام نمای اشککلاو وی ه

سناد     روز 7ظرف مدت حداکثر  ، دعوت بعمل می آید تاباشند  از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصورت ملتوم همراه با تصویر ا

 نمایند. رساوا   FARAKHAN_SJSCO@YAHOO.COMو مدارک ذیل به آدرس ایمیل 

 

  :اسناد و مدارک 

 .(اس تلفن ثابت و همراه الزامی است) ذکر آدرس ایمیل، شماره تمدرخواست رسمی -1

واهی آخرین شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گ     اظهارنامه و آگهی تاسیس،  اساسنامه و مدارک ثبتی)    -2

 .تغییرات و ... (

 .بودن(ن ) در صورت تولید کننده رمعتبکنندگان ولیداز طرف ت شعبه یا عاملیت مجاز گواهی نمایندگی -3

 .دو ساو گذشتهرزومه، سوابو فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده  -4

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

 .رضایت نامه از مشتریان و یا کارفرماهای قبلیگواهی حسن انجام کار و  -6

 .برداری )برای تولید کنندگان( و پروانه کس  )برای بازرگانان و اشخاص حقوقی(پروانه بهره  -7

 آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز. -8

رید و خ -SJSCO.IRتلمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان )مراجعه به سککایت شککرکت مجتمع جهان فوالد سککیرجان    -9

 .ندگان(فرم خود اظهاری تامین کن -فروش

 .نام مودیان مالیاتی یا گواهی مالیات بر ارزش افزودهگواهی ثبت  -10

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

 .انواع گواهینامه از موسسات معتبر در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت -12

 

 شرایط : 

 کند.ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی  -1

mailto:FARAKHAN_SJSCO@YAHOO.COM
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واهد خبرای ورود به وندور لیست خود بر اساس مدارک اشاره شده تصمیم گیری        یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س   -2

 .شرکت ها مختار می باشدقبوو  رد یا درو  کرد

ست مدارک تامین کنندگانی الزم  -3 سال      به ذکر ا شد که حتماً در ایمیل ار سی و ترتی  اثر داده خواهد  کد و  عنوانی برر

 .را ذکر کنند فراخوان

 اصل نمایند.حتاییدیه دریافت مدارک را تماس زیر شماره  با استفاده ازتامین کنندگان بایستی پس از ارساو ایمیل  -4

 ریزی برنامهرئیس واحد ) سککاالرپور رسککوو مهندس آقای 09135057400 تماس شککماره با بیشککتر اطالعات کسکک  جهت

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


