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پرسشنامه ارزیابی اولیه توان اجرایی تامین کنندگان کاال شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید 
(سهامی عام)

تامین کننده/تولید کننده محترم
این شرکت ملزم به ارزیابی تامین کنندگان مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی خود می با سالم، بر اساس الزامات استاندارد  ایزو 

باشد.خواهشمند است جهت ارزیابی و درج نام آن شرکت در لیست تامین کنندگان مجاز، نسبت به تکمیل و عودت فرم حاضر اقدام 
نمائید.

نام مدیرعامل::                                        نام تامین کننده
...........................................................سایر با ذکر نام .   با مسئولیت محدود سهامی خاص   سهامی عام     :وضعیت حقوقی

.........................................................کد اقتصادي:محل ثبت:                        شماره ثبت:                شناسه ملی:                
...........................................................سایر با ذکر نام.     مسئولیت محدود    سهامی خاص   سهامی عام         :نوع مالکیت

Trader                            تولید کننده  ماهیت :
.............)  نماینده/ توزیع کننده  (نام شرکت/ شرکت هاي اصلی:.............................................................................. 

:اطالعات آدرس تامین کننده
کارخانه/کارگاه دفتر فروش دفتر مرکزي موضوع:

تلفن (با پیش کد)
دورنگار

کد پستی
پست الکترونیک

وب سایت
آدرس دفتر مرکزي

آدرس 
کارخانه/کارگاه

مربوطهمدارك الزم: صفحه اول اساسنامه،آگهی تاسیس،اظهارنامه ثبتی،آگهی روزنامه،آخرین صورتجلسه مجمع و آگهی -
کاال و خدمات قابل ارائه:

کاال و برند هاي قابل تامین ردیف
1
2

بی:یاشرح عوامل ارز
ندارد  نیاز مشتري)وجود داردقابلیت تامین(انعطاف پذیري در جهت تنوع کاالي قابل تامین و توانائی در جهت برآورد کردن 1

ندارد   امکان ارائه اسناد و مدارك کنترل کیفی کاال وجود دارد 2
ندارد   انعطاف پذیري نسبت به شرایط پرداخت وجود دارد 3

ندارد(در صورت مثبت بودن کپی گواهی نامه مربوطه ضمیمه گردد)   نماندگی فروش رسمی و یا انحصاري دارد 4
ندارد  بار(امکان تحویل سریع کاال ) وجود دارد  ذخیره موجودي مناسب کاال در ان 5

ندارد   امکان ارائه کاتالوگ محصوالت وجود دارد 6



پرسشنامه ارزیابی اولیه توان اجرایی تامین کنندگان کاال شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید 
(سهامی عام)

بی:یاشرح عوامل ارز
( در صورت وجود لیست ضمیمه گردد) ندارد  وجود دارد  ده لیست مشتریان عمامکان ارائه 7

ندارد  وجود دارد  بسته بندي مناسب امکان  8

ندارد   امکان ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد 9
18001OHSASEN16001داراي گواهینامه سیستم هاي مدیریتی ISO14001 ISO 9001 ISO16001

ی مربوطھ ضمیمھ گردد)میباشد.(در صورت مثبت بودن کپی گواهینامه ها و مجوز ها
10

سایر گواهینامه ها و مجوز ها(کپی گواهینامه /گواهینامه هاي مربوطه ضمیمه گردد) 11
 نمی باشد  می باشدگواهی حسن انجام تعهدات مرتبط به پیمانهاي انجام شدهداراي 

(در صورت مثبت بودن  کپی گواهینامه /گواهینامه هاي مربوطه ضمیمه گردد)
12

(در صورت مثبت بودن ضمیمه گردد)  نمی باشد   داراي نمودار یا چارت سازمانی  می باشد 13
(در صورت مثبت بودن لیست مربوطه ضمیمه گردد)  ندارد   امکانات آزمایشگاهی  دارد 14

کارگاهی و تخصصی شرکت  (لیست مربوطه ضمیمه گردد)تجهیزات 15
رتبه بندي سازمان مدیریت / تائیدیه وزارت کار اعالم گردد(مدارك مربوطه ضمیمه گردد) 16

 دنمی باش  می باشد داراي امکانات کافی در زمینه استانداردها، نرم افزارها و منابع اطالعاتی مورد نیاز 
اطالعات مربوطه زمینه گردد)(در صورت مثبت بودن

17

 دنمی باش  می باشد تولیدات تحت لیسانس یا مشارکت خارجیداراي شریک معتبر داخلی یا خارجی /
(در صورت مثبت بودن  اطالعات مربوطه زمینه گردد)

18

(در صورت مثبت بودن  اطالعات مربوطه زمینه گردد)  دنمی باش  و مهندسی می باشدداراي امکانات طراحی  19
ترازنامه مورد تایید یک شرکت حسابرسی  مالیات(سند پرداخت به حساب بانکی)اسناد پرداخت   توان مالی (نامه اعتبار از بانک

(مدارک مربوطھ ضمیمھ گردد)
20

مالحضات
صورت نیاز سایر مستندات و مدارك الزم را ارائه نماید.صحت کلیه اطالعات فوق الذکر تائید گردیده و تامین کننده تعهد می نماید در 

مهر و امضاء تامین کننده:

اطالعات زیر توسط پتروشیمی تخت جمشید تکمیل می گردد.

SOURCINGنام و امضا مسئول
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جمع امتیاز: تامین کننده:


