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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 

 (0011-10فراخوان شناسایی تامین کنندگان شماره )ف

 

 62/10/0011اسناد  ارزیابی کیفی تامین کنندگان  مورخ 

 آنالیزورعنصری دستگاه شناسایی تامین کنندگان موضوع فراخوان:

 صنایع مس شهید باهنردستگاه مناقصه گزار: شرکت 

 نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

 01دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان پالیزوانی، پالک

 بزرگراه آیت ا...هاشمی رفسنجانی  06کارخانه: کرمان ،کیلومتر

 

  فهرست اسناد ارزیابی:

 شرایط اختصاصی  -0

 فرم ارزیابی اشخاص حقوقی -6
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 آنالیزورعنصری دستگاه شرایط اختصاصی اسناد ارزیابی کیفی خرید

 

پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد ارزیابی شامل رزومه کاری، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ، گواهی ارزش افزوده،  -0

واردات کپی کارت ملی و شناسنامه ونیز فرم ارزیابی تکمیل شده وگواهینامه ها وپروانه هاومجوزهای مربوط به 

ونصب وراه اندازی وتعمیروآموزش ونصب برنامه های مربوطه )گواهینامه های تخصصی ( و مدارک مربوط به حسن 

جاده باغین، مجتمع صنایع مس شهید باهنر ،  06سابقه اجرایی ورضایت مندی مشتری را به آدرس کرمان، کیلومتر 

 واحد دبیرخانه ارسال کند.

 

 ل پاکت الک و مهر شده قرارگیرد.الزم است اسناد ارزیابی داخ -6

 

چنانچه اسناد ارزیابی به هر دلیل و تحت هر عنوان، به غیر از دبیرخانه شرکت به نشانی فوق ، به مراجع غیر ذیربط  -3

دیگر تسلیم و یا ارسال گردد، این امر به منزله عدم تحویل اسناد تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار، هیچگونه 

 ین خصوص  بعهده نخواهد داشت. مسئولیتی در ا

 

 ارائه کد اقتصادی الزامی است و پیشنهادات فاقد کد اقتصادی بررسی نخواهند شد. -0

 

 می باشد.  12/15/0011مهلت ارسال اسناد ارزیابی پایان وقت اداری روز چهارشنبه   مورخ  -5

 

 مشخصات فنی دستگاه به شرح ذیل می باشد: -2

 ARL 9900 Intellipower  

 کاتالوگ به همراه مشخصات کالیبراسیون به پیوست ضمیمه شده است .
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 فرم ارزیابی اشخاص حقوقی

 

 نام شرکت:

 

 سهامی عام      تاریخ تاسیس:                                                   نوع شرکت:     سهامی خاص

 سایر    با مسئولیت محدود                                                                              

 

  شماره ثبت:

 

 سهام مختلط دولت و بخش خصوصی                   دولتی      مالکیت: خصوصی 

 

 شناسه ملی:

 

 کد اقتصادی)الزامی است( :

 

 نشانی شرکت ) شامل کد پستی(:

 

 میزان تولیدوواردات تجهیزات آزمایشگاهی سالیانه:

 

 نام و امضاء اشخاص دارای حق امضاء مجاز

 

 

 تغییرات، کپی کارت ملی مدیر عامل و گواهی مالیات بر ارزش افزوده،آگهی تاسیس شرکت، آخرین آگهی رزومه کاری

وگواهینامه ها وپروانه هاومجوزهای مربوط به واردات ونصب وراه اندازی وتعمیروآموزش ونصب برنامه های مربوطه )گواهینامه 

 ورضایت مندی مشتری ضمیمه اسناد گردد. حسن سابقه اجراییهای تخصصی ( و مدارک مربوط به 
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