
 

 خاورمیانه )میدکو( سعه معادن و صنایع معدنی وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « شپرسراهنمای تکمیل » 

 

 با سالم و احترام 

 ( متشکریم.ZISCOاز اعالم تمایل خود جهت همکاری با شرکت فوالد زرند ایرانیان )

هدف از تهیه این پرسشنامه، تشخیص صالحیت و ارزیابی ارسال گردیده است.    حضورتانپرسشنامه ذیل    ،شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان  به منظور

شرکت کارگاه/    با توجه به اینکه تکمیل هر یک از بندهای این پرسشنامه برای فروشگاه/کیفی تامین کنندگان در شرکت فوالد زرند ایرانیان می باشد.  

الزم تکمیل و ارسال گردد. در این   به همراه مستندات  دقت و صحت وشما امتیاز به همراه خواهد داشت، خواهشمند است تمامی بندهای پرسشنامه با  

 خصوص توضیحات ذیل برای شما ارائه گردیده است. 

گردند و به  محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فوالد زرند ایرانیان نگهداری می  ،مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم  تمامی

 هیچ ارگان یا سازمانی ارائه نخواهد گردید.

است    در ذیل هر بخش مشخص گردیدهاطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که    تمامیمتقاضیان می بایست  

بدیهی است به اطالعات ارائه شده بدون ارائه مستندات و مدارک معتبر، ترتیب اعتبار اطالعات مذکور پیوست نمایند.  منظور  به    را

 اثر داده نخواهد شد. 

دگان مورد ذیل، تامین کننده رد صالحیت گردیده و تا زمان رفع عدم صالحیت قادر به ورود به فهرست تامین کنن  5در صورت عدم احراز هر یک از  

 دائمی شرکت نخواهد بود: 

 پرسشنامه تکمیل شده خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان  -1

 احراز شخصیت حقوقی یا حقیقی   -2

 احراز آدرس های معتبر تامین کننده   -3

 توانایی ارائه فاکتور رسمی و نداشتن منع معامالتی   -4

 توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال دریافت پیش پرداخت  -5

جهت تائید صحت و سقم اطالعات ارائه شده و پذیرش تبعات آن، تمام صفحات اصلی و پیوست به مهر شرکت ممهور گردیده و توسط صاحبان امضاء  

 مجاز امضاء گردند.

امین کننده،  مستدعی است در صورت احراز صالحیت شما و پذیرش در بانک اطالعاتی تامین کنندگان شرکت فوالد زرند ایرانیان و اختصاص کد ت

 تغییر در هر کدام از مدارک ثبتی، قانونی، اسناد و اطالعات ارائه شده را سریعاً به واحد ارزیابی تامین کنندگان اطالع دهید.

ه لغو  دچنانچه در هر زمان، خالف واقع، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف تامین کنندگان محرز گردد، بالفاصله امتیاز بندی انجام ش

را نیز  گردیده و تامین کنندگان خاطی عالوه بر قبول مجازات های قانونی، تصمیم متخذه از طرف شرکت فوالد زرند ایرانیان و جبران خسارت وارده  

 قبول خواهند داشت. 

 ات محدود از آنها دعوت به عمل آید.شرکت فوالد زرند ایرانیان قرار گرفته تا در مناقص  کنندگان مجازتامینشرکت های تائید صالحیت شده در لیست  

هیچگونه حقی جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه  بدیهی است اعالم آمادگی مذکور صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و  

 ایجاد نخواهد کرد. 

 روش های زیر اقدام نمایند: تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود به منظور اعالم آمادگی و ثبت نام به یکی از تمامیاز 

ارسال  و دانلود، تکمیل پرسشنامه ارزیابی، اسکن و    zisco.midhco.comمراجعه به وب سایت رسمی شرکت فوالد زرند ایرانیان به نشانی    -1

 supplier-assess@zisco.midhco.comآدرس ایمیل:  بهپرسشنامه به همراه مستندات 
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 خاورمیانه )میدکو( سعه معادن و صنایع معدنی وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 
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به همراه   -2 ارسال پرسشنامه  و  تکمیل  تامین کنندگان،  اظهاری  و دریافت فرم پرسشنامه خود  تامین کنندگان  ارزیابی  واحد  به  مراجعه حضوری 

   supplier-assess@zisco.midhco.comآدرس ایمیل:  بهمستندات 

 فروشگاه در قسمت موضوع ایمیل درج گردد.کارگاه/ ارسال مدارک از طریق ایمیل، نام کامل شرکت/  هنگامضروری است در 

طراحی و تدوین گردیده است و امتیاز شما بر اساس پاسخ های داده شده   تامین کنندگانسواالت این پرسشنامه، مطابق با آیتم های ارزیابی    توجه:

ضروری است که تامین کننده )کاال و خدمات( نسبت به تکمیل کلیه موارد خواسته شده به این سواالت و مدارک مستند ارسالی محاسبه خواهد گردید.  

بدیهی است به مواردی که بدون پاسخ میل برای موردی وجود ندارد، لطفا با ذکر دلیل عنوان شود.  در پرسشنامه اقدام نمایند و در صورتی که امکان تک

 باشند، امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 

سال مدارک  سقف خرید از تامین کنندگان متناسب با امتیاز ارزیابی و مدارک ارائه شده همراه پرسشنامه خواهد بود، لذا خواهشمند است در تکمیل و ار

 فرمایید.نهایت دقت و شکیبایی را به عمل آورده و در صورت تمایل به ارائه هرگونه اطالعات بیشتر، لطفا در قالب رزومه شرکت ارائه 

 راهنمای تکمیل پرسشنامه:

و  «الف»قسمت    هستید،  تامین کنندگانی هستید که دارای شرکت )شخص حقوقی(  و در صورتی که جز:  اطالعات عمومی تامین کننده  -1بند

 را تکمیل نمایید.  «ب »)شخص حقیقی( می باشید قسمت  کارگاه /در صورتی که فروشگاه

 قسمت اول مربوط به اطالعات   (:حقیقیاشخاص  فروشگاه ها )و    )اشخاص حقوقی(  ارائه مشخصات و مستندات شرکت ها  -2بند  

تکمیل گردد می بایست مدارک و مستندات مشخص شده در قسمت اشخاص  می باشد و در صورتی که این قسمت    هیات مدیره و سهامداران شرکتها

 مراه پرسشنامه ارائه گردد. ه مشخص به ... حقوقی مانند اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و

 تکمیل گردد می بایست کپی جواز کسب و کارت ملی ارائه گردد.  فروشگاه و در صورتی که قسمت صاحب

ه فعالیت زتکمیل و ارائه مستندات در این خصوص برای تامین کنندگان امتیاز در بر خواهد داشت و حو  رائه:محصوالت و خدمات قابل ا  -3بند  

 بررسی خواهد شد.   در تامین کاال/ خدمات شماتوانایی   و

قراردادهای قبلی، نامه    مستندات مربوطه از جمله کپی  پرسشنامه را تکمیل و  3در این قسمت سوابق کاری مرتبط با بند  سوابق کاری:    -4بند  

   حسن انجام کار و ... ارائه گردد.

مستندات مربوطه از جمله تقدیر بایست  می  د  در صورتی که این جدول تکمیل گردتقدیر نامه ها و حسن سابقه در کارهای قبلی:    -5بند

منجر   ع صادر کننده،مرجو تایید    پس از استعالم  یت بوده وارائه تقدیر نامه و حسن انجام کار بسیار حائز اهم  نامه، رضایت نامه کارقبلی و ... ارائه گردد.

   به کسب امتیاز بیشتری خواهد شد. 

بدون   انجام خدمات /)ارسال کاالتامین کنندگانی که انعطاف مالی بیشتری داشته باشند و توانایی همکاری بصورت اعتباری  انعطاف مالی: -6بند 

با انتخاب این گزینه، پرداخت مطالبات پس از وصول کاال   با این مجموعه را داشته باشند از امتیاز باالتری برخوردار خواهند بود.  دریافت پیش پرداخت(

میسر  پرداخت پیش پرداخت تنها در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی الزم به ذکر است در صورت انتخاب سایر گزینه ها، انجام خواهد شد. و ثبت فاکتور 

 واهد بود. خ

،  می باشد از آنجایی که کیفیت اقالم و تجهیزات خریداری شده برای این مجموعه از ارزش باالیی برخوردار  خدمات پس از فروش:    - 8بند  

 تامین کنندگانی که توان ارائه تضمین کیفیت محصوالت و خدمات پس از فروش داشته باشند از امتیاز باالتری بهره مند خواهند شد.
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گواهی نامه های مرتبط و تخصصی با زمینه فعالیت، گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده یا نظام نظام های مدیریت:  -9بند 

 همراه مستندات ارائه گردد. ه ذکر و ب پیاده شده کنترل کیفی

فهرست )  الفو شامل دو بخش    باشدتکمیل این قسمت توسط سازندگان و تولید کنندگان الزامی می    ماشین آالت و تجهیزات:  -41بند  

فهرست تجهیزات و ملزومات سخت افزاری و نرم )  بو    (تجهیزات و ماشین آالت عمده کارگاهی و میدانی مورد استفاده در ساخت کاال و تجهیزات

لطفاً    . می باشد  (فاده حین تولیدافزاری کنترل و تضمین کیفیت اعم از آزمایشگاهی، بازرسی و کنترل فنی، آزمون های مخرب و غیر مخرب مورد است

 نیز ارائه گردد.  ، سند و ...(عکس) به آن ها مستندات مربوطتکمیل و و صحت دقت  اب

شرکت های خارجی و یا داخلی جدول مربوطه تکمیل گردد. شایان ذکر در صورت دارا بودن نمایندگی  نمایندگی شرکت های معتبر: -15بند 

انحصاری، نماینده رسمی، عاملیت فروش، توزیع کننده، خدمات پس از فروش و یا قرارداد همکاری بایستی  است که نوع نمایندگی شامل نماینده  

 لحاظ خواهد شد.  ع صادر کننده مرجو تایید  استعالماخذ پس از مستندات ارائه شده امتیاز ح است که الزم به توضی مشخص گردد.

 اطالعات تماس کارشناسان برنامه ریزی:

 034-31247000تلفن:  زمینه کاری  نام و نام خانوادگی 

 داخلی
 تلفن همراه

 09132439376 1446 خدمات  معین رحمتی 

 09913823963 1420 برق  امید منصوری 

 09210896460 1486 خرید خارج و نسوز د محمد تقی زاده وداو

 09221951147 1490 مکانیک حامد خشنود 

 09944956635 1534 ساخت محمد صالح اسدی 

 09131916578 1504 عمومی محمدعلی کرمی نژاد

 09352982707 1481 عمومی مصطفی مخترع
 

 7619645115، کد پستی: 502، واحد 5، طبقه  15نبش کوچه ،  خیابان امام جمعهبلوار جمهوری اسالمی، چهارراه امام جمعه،  –آدرس پستی: کرمان 

 

 :صاحبان امضاء مجاز

 مهر شرکت اء امض سمت نام و نام خانوادگی 

    

   

   

 



 

 سعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « ش» پرس

 

 

 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از  1 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 الزامی می باشد.   (*) تکمیل موارد ستاره دار توجه:

 اطالعات عمومی تامین کننده: - 1

 نام تجاری:                                                                   :*نام کامل شرکت حقوقی: اشخاص  الف(  

 نام قبلی شرکت:   وضعیت حقوقی شرکت:  سهامی عام          سهامی خاص            سایر ..............................

 محل ثبت:                                             تاریخ تاسیس:             :                                 *شماره ثبت

 اقتصادی:   کد                                                                        :*ملی شناسه

 ی  تاریخ ثبـت:                                         نوع مالکیت شرکت: دولتی           خصوصی           تحت پوشش            خارج

 

                                                  :      * کارگاه /نام کامل فروشگاه  حقیقی:اشخاص  ب(  

 :  * شماره ملی                                                    :*مجوز فعالیتنام و نام خانوادگی صاحب 

 تاریخ انقضاء:                                    :                                          تاریخ صدور: *شماره شناسه صنفی

 اطالعات تکمیلی: 

 انبار  /کارخانه/ کارگاه دفتر مرکزی شرح 

   ( کدبا پیش )  *ثابتتلفن 

   *تلفن همراه

   *فرد پاسخگو

   دورنگار 

   * کدپستی

   * پست الکترونیک

  سایت وب 

  *نشانی دفتر مرکزی

  انبار  /نشانی کارخانه/ کارگاه

 

 دفاتر خارج از کشور )در صورت وجود( ذکر گردد:

............................................................................................................................. ................................ .............................................. ........................................... 

      /        / 

      /        / 

      /        / 

      /        / 
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 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از  2 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 :)توسط اشخاص حقوقی تکمیل گردد( ت هیأت مدیره و سهامداراناطالعا  - 2

نام سهامدار حقیقی)اشخاص( 

 و حقوقی )شرکت ها( 

نام نماینده  

 سهامدار حقوقی

سمت در هیأت  

 مدیره 

درصد 

 سهم

مدرک  

 تحصیلی

رشته  

 تحصیلی
 کد ملی 

       

       

       

       

       
 

 :فروشگاهصاحب   /مشخصات مدیر عامل

 تابعیت  کد ملی  نام پدر  نام و نام خانوادگی 

    

 

 است: الزامی مدارک ذیل   تصویرارائه 

       آگهی آخرین تغییرات در روزنامه   □       اظهار نامه ثبتی  □       آگهی تاسیس  □          اساسنامه یا شرکت نامه  □   اشخاص حقوقی:

 عکس از محیط فعالیت و تجهیزات   □        ی اظهار نامه مالیات □        کارت بازرگانی □          گواهینامه ثبت نام در ارزش افزوده □

   عکس از محیط فعالیت و تجهیزات  □         کارت ملی     □          جواز کسب  □  اشخاص حقیقی: 
 

 محصوالت و خدمات قابل ارائه: - 3

ظرفیت تامین/   زمینه فعالیت

 حجم ریالی 

 برندهای قابل تامین  استاندارد تولید

    

    

    

    

    

    

    

 □  ندارد   □تامین کاال به صورت اضطراری وجود دارد امکان انجام خدمت یا 



 

 سعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « ش» پرس

 

 

 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از  3 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 سوابق کاری:   - 4

 )با ارائه مستندات الزم(      ارائه نمائید. را گذشتهسال  5لیست کارها و قراردادهای عمده خود را در زمینه فعالیت کاری مرتبط در 

 مبلغ )ریال(  کارفرما  شرح قرارداد/ کار

   

   

   

   

   

   

   

 لطفا در صورت داشتن اطالعات بیشتر جهت ارائه، در قالب رزومه شرکت ارائه گردد. * 
 

 تقدیر نامه ها و حسن سابقه در کارهای قبلی:   - 5

 )با ارائه مستندات الزم(    یا خدمات انجام شده  مشتریان قبلی مربوط به کاالی فروخته شده  رضایت 

نام شرکت ارائه دهنده رضایت   ردیف

 نامه 

 تاریخ دریافت اظهارنامه  موضوع قرارداد 

    

    

    

    

    

    

 صورت داشتن اطالعات بیشتر جهت ارائه، در قالب رزومه شرکت ارائه گردد. لطفا در * 
 

  انعطاف مالی - 6

 *پیش پرداخت %25پس از دریافت  انجام خدمات /ارسال کاال □    بدون دریافت پیش پرداخت            انجام خدمات /ارسال کاال □

 * پس از تسویه حساب کامل  انجام خدمات /ارسال کاال □     *پرداختپیش  %50پس از دریافت   انجام خدمات /ارسال کاال □
 

 دریافت پیش پرداخت تنها در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی میسر خواهد بود.  *



 

 سعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « ش» پرس

 

 

 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از   4 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 )با ارائه مستندات الزم(        )یکی از شاخص های مالی زیر را برای سه سال گذشته ذکر نمایید.(  توان مالی  - 7

 سال مالی 
 مالیات ساالنه

 )ریال(

 درآمد ناخالص ساالنه 

 )فروش ساالنه( )ریال( 

 دارایی ثابت  

 )ریال(

    سه سال قبل

    دو سال قبل 

    سال قبل

    میانگین )سه سال( 

 

 مربوط به این معیار بر اساس مبلغ یکی از پارامترهای زیر تخصیص می یابد.  توضیحات: امتیاز

 ساله یکی از مقادیر زیر: 3میانگین 

 برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی 70برابر مالیات متوسط ساالنه یا   50

 برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی  5

 مستند به صورت های مالی قطعی برابر درآمد ناخالص ساالنه  3

 

  خدمات پس از فروش  - 8

در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصوالت و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید، با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان 

 قبلی ذکر نمائید. 

 نمونه های ارائه شده در شرکت ها و سازمان ها  شرح خدمات قابل عرضه

  

  

  

  

  

 

 □   ندارد    □ وجود دارد امکان عودت یا تعویض کاال در صورت مغایرت با درخواست 



 

 سعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « ش» پرس

 

 

 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از   5 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 نظام های مدیریت   - 9

 پیاده شده کنترل کیفی گواهی نامه های مرتبط و تخصصی با زمینه فعالیت، گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده یا نظام  

 )با ارائه مستندات الزم( 

نوع گواهینامه )ملی/ بین   نام موسسه صادر کننده  شرح گواهینامه/ نظام

 المللی(

تاریخ اخذ  

 گواهینامه

    

    

    

    

    

    

 

 سابقه فعالیت )سابقه کاری(  - 10

 سال  7بیش از  □                    سال 7تا  4 □                    سال 4تا  2 □            سال            2زیر  □

 

 موقعیت جغرافیایی شرکت )بُعد مسافت(  -11

 سایر استان ها  □       کرمان استان های همجوار □استان کرمان    سایر شهرهای  □         زرند کرمان و  هایشهر □

 

 شرکت های هُلدینگ میدکوسابقه همکاری با    - 21

 سال  3بیش از  □                 سال         3تا  2 □سال                          2تا  1 □                      زیر یک سال □

 ................................................ : (ها) شرکت

 

 )با ارائه مستندات الزم(      فضای اداری و کارگاهی  -31

 ...................... متر مربعفضای انبار مسقف:  فضای کارگاه مسقف: ........................ متر مربع  فضای اداری: ........................... متر مربع

 فضای انبار غیر مسقف: .............. متر مربع فضای کارگاه غیر مسقف: ................. متر مربع  فضای فروشگاه: ...................... متر مربع



 

 سعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « ش» پرس

 

 

 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از   6 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 الزامی است()تکمیل این قسمت توسط تولید کنندگان و سازندگان        ماشین آالت و تجهیزات  -41

 ذکر گردد.   تجهیزات و ماشین آالت عمده کارگاهینام الف( 

 تعداد  سال ساخت نام ابزار/ دستگاه/ تجهیز

 نوع مالکیت

ملکی / اجاره  

 ای 

 کشور سازنده

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 ذکر گردد.   آزمایشگاه /تجهیزات و ملزومات کنترل و تضمین کیفیتنام ب( 

 تعداد  سال ساخت نام ابزار/ دستگاه/ تجهیز

 نوع مالکیت

ملکی / اجاره  

 ای 

 کشور سازنده

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 سعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( وت
 عام  سهامی –شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 

 رکت فوالد زرند ایرانیان ش
 نامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان « ش» پرس

 

 

 تاریخ تکمیل فروشگاه  /مهر شرکت امضاء مدیر عامل )صاحب امضاء مجاز(نام 

    

 7از  7 

 

 ZIS-CO-FR-14-V00 کد فرم:

 نمایندگی شرکت های معتبر  - 51

 )با ارائه مستندات الزم(      در صورت دارا بودن نمایندگی شرکت های خارجی و یا داخلی جدول زیر تکمیل گردد.  

 * نوع نمایندگی زمینه کاری اعطا شده  تاریخ اخذ  نام شرکت اعطا کننده  زمینه فعالیت

     

     

     

     

     

     

 نوع نمایندگی شامل نماینده انحصاری، نماینده رسمی، عاملیت فروش، توزیع کننده، خدمات پس از فروش و قرارداد همکاری می باشد.   *
 

 ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی   -61

وضعیت نیروی 

 انسانی 

 تعداد 

 تعداد با سطح تحصیالت
متوسط 

سابقه کار  

 مرتبط

  -متوسط نفر 

ساعت آموزش 

 مرتبط

فوق  

و   انسسلی

 باالتر 

 زیر دیپلم دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس

        مدیران

        کارشناسان

 تکنسین ها  

 )فنی و کیفی( 

       

        نیروهای متغیر

 لطفا در صورتی که چارت سازمانی وجود دارد آن را ارائه نمایید.
 

 اعالم شماره حساب  - 71

 شعبه  نام بانک  شماره شبا شماره حساب
کد  

 شعبه 
 نام صاحب حساب 

 IR     

 IR     
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