
 

 فرم شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان
 )سیمان، میلگرد، بتن و قالب(

 ........................................................................................................................... نام تامین کننده:

 S-1کد فرم:

 2/8/88تاریخ بازنگری:

 1ز  1صفحه : 

 

عطف به حقیقی        / دارای شخصیت حقوقی      و فوقبا نام ،  این واحد صنفی     ،  این شرکت بازرگانی     ،        این شرکت تولیدی، اینجانب      -1

 :قالب مذکوردر سایت آن شرکت ، آمادگی خود را جهت تامین اقالم ذیل اعالم می نماییم وآگهی فراخوان تامین کنندگان سیمان، میلگرد، بتن 

 کاال سایر مشخصات می باشید آنهانام برندهایی که قادر به تامین  نام کاال ردیف

   سیمان 1

   میلگرد 2

   بتن 3

   قالب 4

 .....................فاکس  ................................................................تلفن   ...........................................................................................................................................................................:  نشانی محل اصلی شما-2

  ................................................................................................................................................................ :وبسایت ...................................................................................................................................................... :یلایم

یوست ( را به این فرم پاعم از فروشگاه / انبار / دفتر و .... ) دخو در صورت تمایل آدرس کلیه شعب ./ بلی              خیر؟ هم داریددیگری  آیا شعب-3

 نمایید.  

 می باشد  .  ........................................... آن تا مورخه تاریخ اعتبارو         بلی /        خیررای گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده می باشید؟ اآیا د -4

 ریال  .............................................................. : ( شماسرمایه ثبتی ) یا سرمایه در گردش -5

  ................... : تعداد سهامداران ) شرکاء (  ......................... :تعداد اعضای هیئت مدیره ) مدیران ( -6

 . آیا مجموعه شما کنسرسیومی از چند تامین کننده می باشد؟ در این صورت اعضای کنسرسیوم را به طور کامل معرفی و پیوست این فرم نمایید  -7

 : بع مقابل موارد الصاقی را با     پر نماییدمر و مدارک ذیل را به پیوست این فرم ارسال نمایید تی که شما شخص حقوقی هستید لطفادر صور-8

، قسمتی از اساسنامه که آگهی افزایش سرمایه شرکت       ، آگهی تاسیس      ، اظهار نامه ثبت شرکتها      ،آخرین  یر آخرین آگهی تغییرات شرکت    تصو

 نمودم(برگ ارسال  ............تعداد   ) و آگهی آخرین تغییرات در موضوع شرکت             مربوط به موضوع شرکت می باشد

 ....................................نام مخاطب:  ....................................همراه :  ..................................................... :ها تلفناز چه طریقی می توان با شما تماس گرفت ؟  فرمپس از ارسال این  -9

 سایر توضیحات تامین کننده جهت معرفی خود :  -01

.......................................................................... صحت کلیه اطالعات ابرازی در این   مجموعه .. مدیر....بدینوسیله اینجانب ...........................................

 فرم و سایر فرمها و همچنین برابری اسناد و مدارک پیوست فرمها با نسخه اصلی را گواهی می نمایم . 

                                                                   :                                                                                                                             مجموعهمهر  و  مدیر امضاء نام،تعداد اسناد پیوست فرم : .....................................  برگ                      تاریخ تکمیل فرم : ....... / ......... / .........        

 :)لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید( امتیاز بندی

                                                                                                                                                                                                               
 تاریخ، نام و امضا                                                                                                                                                                              

 


