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ماشین آالت صنعتی، تجهیزات و قطعات تامین کنندگان  تولیدکنندگان و شناسایی و توسعه لیست فراخوان عمومی "

 " یدکی

 "SP-99-12-09  کد فراخوان "

 

سیرجانمجتمع شرکت  سبت به  نظر در جهان فوالد  ستدارد ن سعه لی سایی و تو تامین کنندگان تولیدکنندگان و  شنا

 تامین و تولیدکنندگان از ذا؛ لداقدام نمای خودآتی جهت خرید های  ماشییین آالت صیینعتی، تجهیزات و قطعات یدکی

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

از تاااریچ پاااه آگهی، تمااایاال خود را بواااورت مبتوب ومراا بااا تواااویر اساااناااد و ماادار   یاال بااه آدر  ایمیاال 

FARAKHAN_SJSCO@YAHOO.COM   نمایند. رسالا 
 

 فهرست زمینه های کاری مورد نیاز :

 تجهیزات ابزار دقیق -1

 تجهیزات برقی -2

 تجهیزات مبانیبی -3

 ماشین آالت صنعتی -4

 

 اسناد و مدارک  : 

 .)  کر آدر  ایمیل، شمارا تما  تلفن ثابت و ومراا الزامی است (درخواست رسمی -1

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

 .( تغییرات و ...

 .) در صورت موجود بودن ( ندگی شعبه یا عاملیت مجاز از طرف سازندگان  معتبرگواوی نمای -3

 .دو سال گذشتهسوابق فروش و نمونه قراردادوا و توافقنامه وای انجام شدا  کاتالوگ، رزومه، -4

 وان مالی با اسناد و مدار  مثبته.مدار  و مستندات ت -5

 .مشتریان و یا کارفرماوای قبلی رضایت نامه ازگواوی حسن انجام کار و  -6

 .و کارت بازرگانی ( و پروانه کسب )برای بازرگانان و اشخاص حقوقی(سازندگانپروانه بهرا برداری )برای  -7

 امضاء مجاز.آخرین آگهی تغییرات صاحبان  -8
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 خرید و -SJSCO.IRتبمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان )مراجعه به سااایت شاارکت مجتمع جهان فوالد ساایرجان -9

 .فرم خود اظهاری تامین کنندگان( -فروش

 .گواوی ثبت نام مودیان مالیاتی یا گواوی مالیات بر ارزش افزودا -10

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

 .انواع گواوینامه از موسسات معتبر در زمینه سیستم وای مدیریت کیفیت -12

 

 

 شرایط : 

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

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

 .شرکت وا مختار می باشدقبول  رد یا درو  کرد

ست مدار  تامین کنندگانیالزم  -3 سالی  به  کر ا شد که حتماً در ایمیل ار سی و ترتیب اثر دادا خواود  کد و  عنوانبرر

 ..را  کر کنند فراخوان

 انتخاب حداکثر دو مورد از جدول زمینه فعالیت ) زمینه وای ومباری بیشتر در ارزیابی وای بعدی مشخص می گردد.( -4

 تاییدیه دریافت مدار  را حاصل نمایند. تما  زیرشمارا  با استفادا ازتامین کنندگان بایستی پس از ارسال ایمیل  -5

 

آقای مهند  رسول ساالرپور )رئیس واحد برنامه ریزی خرید،  09135057400 ا تما جهت کسب اطالعات بیشتر با شمار

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

 


