
امتياز كليامتيازضریبپاسخردیف

10نفردكتري

5نفركارشناسي ارشد

5نفركارشناسي

5

5

5

5

10خیر      /    بلي     3

5خیر      /    بلي     4

10خیر      /    بلي     5

10خیر      /    بلي     6

5خیر      /    بلي     7

5خیر      /    بلي     8

5خیر      /    بلي     9

5خیر      /    بلي     10

5خیر      /    بلي     11

100

امتياز كليامتيازضریبپاسخردیف

10نفردكتري1

5نفركارشناسي ارشد2

5نفركارشناسي3

20دستگاهCNCماشین آالت  7

20دستگاهNCماشین آالت 8

20دستگاهUniversalماشین آالت 9

3خیر      /    بلي     10

3خیر      /    بلي     11

3خیر      /    بلي     12

3خیر      /    بلي     13

3خیر      /    بلي     14

5خیر      /    بلي     15

100 مجموع

طرح هاي -عمر مفید تجهیزات)تدوین برنامه هاي واكنشي به ریسک هاي سخت افزاري

(اقتضائي

tpm ( تعمیرات و نگهداري)

سیستم جامع كنترل پروژه

مکانیزم مدون جهت امکان سنجي تولید

 IMS( سیستم جامع یکپارچه)

مجموع

(2)تجهیزات 

تعداد پرسنل

1

ظرفیت سنجي تولید

2
 و تاریخ NACIبه صورت كامل از شركت هاي تایید شده ) استاندارد هاي اخذ شده 

((حداقل چهار مدرک )انقضا 

 MIS( سیستم اطالعات مدیریت)

چارت سازماني

 EFQM(سیستم مدیریت كنترل)

 نظام پیشنهادات

(و تحویل به موقع  (jiT)بازخوردهاي مربوطه 

5S اجراي 

تجهيزات و پرسنل واحد توليد(2

انبار منسجم ابزار ومکانیزم اثربخش جهت مدیریت ابزار

اطالعات

 تدوین برنامه استراتژیک

 سیستم جامع برنامه ریزي و كنترل تولید

          پرسشنامه ارزیابي توليد كنندگان                                                  

مدیریت و طرح و برنامه (1

اطالعات

(1) (سابقه باالي سه سال)تعداد پرسنل 
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          پرسشنامه ارزیابي توليد كنندگان                                                  

امتياز كليامتيازضریبپاسخردیف

10نفردكتري1

5نفركارشناسي ارشد2

5نفركارشناسي3

10خیر       /  بلي      گواهینامه هاي اخذ شده جهت كنترل كیفي پرسنل1

15خیر       /  بلي      كالیبراسیون ابزارآالت اندازه گیري2

10خیر       /  بلي      آزمایشگاه تایید شده كالیبراسیون3

10خیر       /  بلي      مستندات كنترلي مربوط به مواد اولیه خریداري شده4

10خیر       /  بلي      (كنترل آزمایشگاهي)مستندات مربوط به حین كنترل 5

15خیر       /  بلي      مستندات مربوط به كنترل نهایي6

10خیر       /  بلي      دستورالعمل جامع كنترل كیفي7

100

امتياز كليامتيازضریبپاسخردیف

10نفردكتري1

5نفركارشناسي ارشد2

5نفركارشناسي3

10خیر       /  بلي      1

10خیر       /  بلي      2

10خیر       /  بلي      3

10خیر       /  بلي      4

10خیر       /  بلي      5

10خیر       /  بلي      6

10خیر       /  بلي      7

10خیر       /  بلي      8

100

امکانات نرم افزار و سخت افزاري الزم

مجموع

مستندات مربوط به بهبود كیفیت محصول

 ثبت اختراع

(R&D)واحد فني و تحقيق و توسعه (4

مستندات مربوط به نمونه سازي محصوالت جدید

اطالعات

مدارک و مستندات و آرشیو مهندسي

مدارک و مستندات تکنولوژي ساخت

(... , CATIA) گواهینامه هاي اخذ شده پرسنل واحد فني 

تعداد پرسنل

( مقاله3حداقل )مقاالت علمي چاپ شده در نشریه هاي معتبر داخلي و خارجي

و مستندات( QC)كنترل كيفيت (3

كنترل كيفي

تعداد پرسنل

مجموع

اطالعات
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          پرسشنامه ارزیابي توليد كنندگان                                                  

امتياز كليامتيازضریبپاسخ ردیف

10خیر       /  بلي      1

10خیر       /  بلي      2

20خیر       /  بلي      3

20خیر       /  بلي      4

20خیر       /  بلي      5

20خیر       /  بلي      6

100

امتياز كليامتيازضریبردیف

130

220

320

410

510

610

100

امتياز كليامتيازضریبردیف

120

220

320

420

520

100

امتياز كليامتيازضریبردیف

120

220

320

420

520

اطالعات كلي (5

مهندسي معکوس

بهبود محصول اولیه

(طراحي توسط كارفرما)ساخت 

(..ولوو- فلنج)تولید محصول استاندارد

انتقال تکنولوژي/ تحت لیسانس 

شرح

شرح

سابقه همکاری

ارائه اطالعات فني  و مستندات به كارفرما

مجموع

معیارها براي انتخاب تامین كننده

سیستم ارزیابي عملکردي تامین كننده

(...استاندارد، صنایع، نفت و )عضویت در لیست شركت هاي سازمان هاونهادها

عضویت در وندور لیست سایر شركت ها

مجموع

شرح

پروژه هایي كه با طراحي  محصول انجام شده است (7

طراحي  محصول 

.. (شركت هاي نفتي ، پتروشیمي،نیروگاهي، معادن و) لزوما سوابقي كه با شركت هاي مادر صنایع از قبیل)سوابق كاری  (6

 و الزامات زیست محیطيHSEرعایت 

حداقل پنج پروژه و هر پروژه بیست امتیاز

پروژه هایي كه با مهندسي معکوس انجام شده است (8

حداقل پنج پروژه و هر پروژه بیست امتیاز

مجموع

مجموع
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          پرسشنامه ارزیابي توليد كنندگان                                                  

امتياز كليامتيازضریبردیف

120

220

320

420

520

100

امتياز كليامتيازضریبردیف

120

220

320

420

520

100

امتياز كليامتيازضریبردیف

120

220

320

420

520

100

امتياز كليامتيازضریبردیف

120

220

320

420

520

100

انجام شده است..(و-valve-flange-seal)پروژه هایي كه توليدمحمول استاندارد (11

مجموع

حداقل پنج پروژه و هر پروژه بیست امتیاز

حداقل پنج پروژه و هر پروژه بیست امتیاز

شرح

شرح

انتقال تکنولوژی انجام شده است/ پروژه هایي كه تحت ليسانس  (12

مجموع

حداقل پنج پروژه و هر پروژه بیست امتیاز

شرح

شرح

مجموع

پروژه هایي كه با بهبود محصول اوليه انجام شده است (9

انجام شده است( طراحي توسط كارفرما)پروژه هایي كه  (10 

مجموع

حداقل پنج پروژه و هر پروژه بیست امتیاز
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