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 " فراوری شده تامین کنندگان قراضه فلهو توسعه لیست فراخوان عمومی شناسایی  "

 " BU.SCRAP-99-12-09کد فراخوان  "

جهت  فله فراوری شدهقراضه تامین کنندگان و توسعه لیست شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی 

خریدهای آتی خود اقدام نماید. لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند دعوت به عمل 

مدارک ذیل به آدرس ایمیل تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و  روز از تاریخ چاپ آگهی 7ظرف مدت می آید تا 

FARAKHAN_SJSCO@YAHOO.COM   .ارسال نمایند 

  : اسناد و مدارک

 .درخواست رسمی )ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است( (1

و صاحبان  هی آخرین تغییراتآگاظهارنامه و آگهی تاسیس، شماره ثبت، کد اقتصادی، شناسه ملی،  ) اساسنامه و مدارک ثبتی (2

 .( و پروانه بهره برداریامضاء مجاز 

 .های انجام شده در دو سال گذشته بق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامهرزومه و سوا (3

 .اسناد و مدارک مثبته ومدارک و مستندات توان مالی  (4

 .نامه از مشتریان و کارفرمایان قبلی رضایتگواهی حسن انجام کار و  (5

 .( WWW.SJSCO.IR) دریافت از سایت  تکمیل فرم خود اظهاری (6

 گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی یا گواهی مالیات بر ارزش افزوده. (7

 سیستم های مدیریت کیفیت.انواع گواهینامه از موسسات معتبر در زمینه  (8

 

 : شرایط

 قراضه فله ارائه شده می بایست قابلیت استفاده مستقیم )بدون نیاز به آماده سازی مجدد( در کارخانه فوالد سازی را داشته باشد.  (1

جهت شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست دارای کارگاه فعال فرآوری قراضه باشند )دارای امکاناتی نظیر: چنگ و مگنت  (2

 بارگیری، تجهیزات برشکاری و تمیزکاری قراضه و دارا بودن پروانه بهره برداری فرآوری قراضه(.

 ارائه مستندات و اسناد مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. (3
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در خواهد کرد و شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان برای ورود به وندور لیست خود بر اساس مدارک ارئه شده تصمیم گیری  (4

 رد یا قبول شرکت ها مختار است.

کد  و عنوانالزم به ذکر استتت مدارک تامین کنندگانی بررستتی و ترتیب اثر داده خواهد شتتد که حتمای در ایمیل ارستتالی  (5

 را ذکر کنند. فراخوان

خرید، تدارکات و تامین  آقای مهندس ساالرپور )رئیس واحد برنامه ریزی 09135057400جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  (6

 تماس حاصل فرمایید.( 13:300 الی 08:00( در روزهای کاری )شنبه الی چهارشنبه( و ساعات اداری )کاال


