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شماره :پرسشنامه ارزیابی کلی تامین کنندگان، تولید کنندگان
تاریخ :

پتروشیمی فجر می باشد که پـس  هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی تامین کنندگان و تولید کنندگان
مورد تائیـد ایـن شـرکت قـرار خواهنـد گرفـت و       vendor listاز مطرح شدن در کمیته ارزیابی و در صورت کسب امتیاز الزم در 

اطالعات آن در این شرکت محفوظ خواهد ماند .
نضـمام پرسشـنامه ، بـه ایمیـل     شایان ذکر است که متقاظیان ورود به وندورلیست ابتدا می بایسـت رزومـه ي مختصـري بـه ا    

Questionnaire@Fajrco.Com    ارسال نمایند تا ارزیابی اولیه صورت گیرد .سپس در مراحل بعدي اطالع رسـانی بـراي اخـذ
مدارك تکمیلی صورت خواهد گرفت .

راهنماي تکمیل فرم پرسشنامه :
ابتدا باید کلیه اطالعات درخواست شده در فرم پرسشنامه را تکمیل و مدارك و اسنادي را که نشانگر اعتبار اطالعـات  متقاضیان -1

.مذکورمی باشد ، ضمیمه نمایند . به اطالعات ارائه شده بدون مدرك معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد
ه می باشد و با خاطی طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شدمسئولیت صحت اسناد ارائه شده بعهده شرکت/  فروشگاه مربوط-2
پرسشنامه تکمیل شده در وب سایت پتروشیمی فجر پس از امضاء توسط صاحبان امضاء تعهد آور به همراه مستندات مورد نیـاز  -3

ire@Fajrco.ComQuestionnaبه آدرس ایمیل ذیل ارسال گردد. 

بـه اطـالع   "کتبـا هفت روزحداکثر ظرف مدت لطفا هرگونه تغییرات احتمالی در اطالعات و مندرجات اظهار شده در این فرم را -4
رسانده شود .واحد بررسی منابع

"از تاریخ ثبت ، اعتبار دارد و پس از پایـان اعتبـار مجـددا   ي دو سالهدورهارزیابی صورت گرفته بر اساس این پرسشنامه براي -5
ارزیابی صورت خواهد گرفت .  

مدارك مورد نیاز ارسالی :

 به تائید کپی برابر اصل محضريبهره برداري انضمام اساسنامه ، پروانه کسب/تصویر آگهی تاسیس شرکت با آخرین تغییرات به
و اعضاء هیت مدیرهمدیر عاملصویر شناسنامه و کارت ملی ت
 (اولویت شرکتهاي نفتی )به تائید کپی برابر اصل محضرياز ارگانهاي مختلفتصویر رضایت نامه ها و تقدیر نامه هاي دریافتی
گواهی نامه ها ، تصویر گواهی ثبت در لیست تامین کنندگان دیگر شرکتها  ، لیست مشتریان (قابل پیگیـري  نامه نمایندگی ها ،

به تائید کپی برابر اصل محضريو اطالعات تماس نفر رابط مشخص شود )  ، گواهی ها گارانتی و ضمانت نامه
(سه سال گذشته اولویت با شرکتهاي نفتی ) رزومه کاري و مشخصات قرار دادهاي کاري در سنوات گذشته
... به تائید کپی برابر اصل محضريگواهی هاي مربوطه به استاندارهاي مدیریت کیفیت ، محیط زیست و
. توان مالی شرکت براساس نامه اعتبار از بانک یا اسناد پرداخت مالیات و یا ترازنامه مورد تائید یک شرکت حسابرسی
. سایر مدارکی که ممکن است در ارزیابی موثر باشد
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اطالعات عمومی

حقوقیحقیقینوع مالکیت::شرکت/ فروشگاه 

کاالها:گروه طبقه بندي: 

نوع  تامین :  

فروشگاه سازنده تولید کنندهتامین  کننده

روش آشنایی :

معرفی همکار معرفی  متقاضی معرفی همکار نمایشگاهاینترنتارسال رزومه
دایرکتوري هابانک  اطالعات نفت 

ماهیت:   

غیره تعاونیمحدودمسوولیت فروشگاهسهامی  خاصسهامی  عام 

توضیح داده شود 

:                                                                            سایر آدرس ها : آدرس  دفتر مرکزي

کد پستی:وب سایت:                                                 

فکس :تلفن:                                                        

شناسه ملی :ایمیل:                            

شماره همراه : :              عاملمدیرکد اقتصادي:                                      

شماره همراه :سمت رابط :                     نفر رابط : شماره و تاریخ ثبت :                            

:                                شماره  حساب و شبا بانک و شعبه  حساب:         

نام صاحب حساب :

نمایندگی ها :

تلفن :                                                                  مدیر : نام :                           

توضیحات :آدرس :                                                                                         


