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 "ددقراضه شرتامین کنندگان  تولیدکنندگان و شناسایی و توسعه لیست فراخوان عمومی "

 "SH.SCRAP -99-12-09  کد فراخوان "

 

 خودتامین کنندگان تولیدکنندگان و  توسعه لیست شناسایی ودارد نسبت به  نظر در جهان فوالد سیرجانمجتمع شرکت 

 تامین و تولیدکنندگان از ذا؛ لداقدام نمای کارخانه ذوب و ریخته گری شممماری یخ خود ددقراضههه شههرآتی های  جهت خرید

 روز 7ظرف مدت حداکثر  ، دعوت بعمل می آید تاباشندمی سوابق و تجارب مورد قبول  که دارای توانایی مناسب، معتبر کنندگان

از تمماریچ پمماه آگهی، تمممایممل خود را بومممورت مبتوب ومرای بمما تومممویر اسمممنمماد و مممدار  ذیممل بممه آدر  ایمیممل 

FARAKHAN_SJSCO@YAHOO.COM   نمایند. رسالا 

 

 اسناد و مدارک  : 

 .تما  تلفن ثابت و ومرای الزامی است () ذکر آدر  ایمیل، شماری درخواست رسمی -1

شماری ثبت، کد اقتوادی و شناسه ملی، گواوی ثبت، گواوی آخرین اظهارنامه و آگهی تاسیس، )  اساسنامه و مدار  ثبتی -2

 .تغییرات و ... (

 .دو سال گذشتهرزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادوا و توافقنامه وای انجام شدی  -3

 مالی با اسناد و مدار  مثبته. مدار  و مستندات توان -4

 .رضایت نامه از مشتریان و یا کارفرماوای قبلیگواوی حسن انجام کار و  -5

 .پروانه بهری برداری )برای تولید کنندگان( و پروانه کسب )برای بازرگانان و اشخاص حقوقی( -6

 آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز. -7

خرید و  -SJSCO.IR)مراجعه به سممایت شممرکت مجتمع جهان فوالد سممیرجانتبمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان  -8

 .فرم خود اظهاری تامین کنندگان( -فروش

 .گواوی ثبت نام مودیان مالیاتی یا گواوی مالیات بر ارزش افزودی -9

 .گواوینامه شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی -10

 .ر زمینه سیستم وای مدیریت کیفیتانواع گواوینامه از موسسات معتبر د -11

 

 شرایط : 

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

برای ورود به وندور لیست خود بر اسا  مدار  اشاری شدی تومیم گیری خواود  یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س -2

 .شرکت وا مختار می باشدقبول  رد یا درو  کرد
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ست مدار  تامین کنندگانیالزم  -3 سالی  به ذکر ا شد که حتماً در ایمیل ار سی و ترتیب اثر دادی خواود  کد و  عنوانبرر

 .را ذکر کنند فراخوان

 تاییدیه دریافت مدار  را حاصل نمایند. تما  زیرشماری  با استفادی ازتامین کنندگان بایستی پس از ارسال ایمیل  -4

 ریزی برنامهرئیس واحد ) سمماالرپور رسممول مهند  آقای 09135057400 تما  شممماری با بیشممتر اطالعات کسممب جهت

 .نمایید حاصل تما  اداری ساعات و کاری روزوای در( کاال تامین و تدارکات ،خرید


