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سازندگان داخلی

(امور بازرگانی  )

پنجم: ویرایش 
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:هدف  - 1

  تعیین چگونگی شناسایی ، جمع آوری مشخصات و انجام ارزیابی تامین کنندگان در زمینه های مختلف همکاری با شرکت بابک مس ایرانیان می 

.باشد

:دامنه کاربرد  - 2

  کلیه تامین کنندگان که در تولید محصوالت و ارائه خدمات شرکت نقش داشته و تامین کاال یا خدمات را بر عهده دارند ، مشمول این روش اجرایی 

.می باشد

:مسئولیت  - 3

.  مسئولیت اجرا به عهده واحد بازرگانی و مسئولیت نظارت بر صحت عملکرد این روش اجرایی بر عهده کمیته ارزبابی می باشد

:مفاهیم و اختصارات  - 4

 منظور از شرکت بازرگانی مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از موارد ذیل را در بر گیرد: شرکت بازرگانی

، از داخل یا خارج کشور و همچنین خرید خدمات از جمله حمل و نقل ، کالیبراسیون و ....  ارائه کلیه فعالیت های خرید کاال یا مواد اولیه ، قطعات و 

.....

 منظور از شرکت خدمات پیمانکاری مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از موارد ذیل را در بر گیرد: شرکت خدمات پیمانکاری

 امکان انجام فعالیت های مربوط به اجرای پروژه ، مشاوره ، طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات مطابق درخواست کارفرما ، ارائه خدمات فنی ، 

....مهندسی ، عمومی و 

 منظور از سازنده مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از موارد ذیل را در بر گیرد: سازنده

.اقدام به ایجاد کارگاه یا سوله، تجهیز آن و بکارگیری افراد متخصص نماید - 

تولید قطعات در داخل مجموعه و مونتاژ و تولید محصول نهایی - 

تهیه قطعات از طریق برون سپاری از شرکت های داخلی و یا تأمین بخشی از آن از خارج ومونتاژ و تولید محصول نهایی - 

ساخت قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت بابک مس ایرانیان - 

:شرح دستورالعمل  - 5

  ابتدا واحد بازرگانی بر اساس شرح دستورالعمل هر شاخص،  نسبت به امتیاز دهی به هر تامین کننده اقدام و سپس امتیاز نهایی را به کمیته 

.ارزیابی پیشنهاد می دهد کمیته ارزیابی نیز پس از بررسی نسبت به تایید یا درخواست اصالح امتیاز داده شده اقدام می نماید

برای ردیف های موجود در جدول ارزیابی صالحیت و رتبه بندی  به ترتیبی که « (۱۰۰ تا ۰)امتیاز ارزیابی» نحوه محاسبه و تخصیص امتیاز در ستون

.در بندهای ذیل تشریح می شود، خواهد بود

هر قلم «  ( ۱۰۰ تا ۰)امتیاز ارزیابی » در جدول مذکور، از حاصلضرب مقدار عددی ستون « امتیاز نهائی ارزیابی صالحیت و رتبه بندی» امتیاز ستون

. بدست می آید (در همان سطر)متناظر همان قلم « ضریب وزنی» در مقدار عددی ستون (هر سطر)

:کمیته ارزیابی  - 6

  اعضای این کمیته  سه نفر ه شامل ،یک نفر از واحد مالی ، یک نفر از واحد بازرگانی و یک نفر نماینده مجتمع خواهد بود ، افراد مورد نظر شرکت 

.به کمیسیون معامالت معرفی و پس از تایید به عنوان اعضای کمیته ارزیابی تعیین خواهند شد

:اسناد مورد نیاز - 7

-5/ پرینت حساب بانکی -4/ گواهی ارزش افزوده -3/ روزنامه رسمی سرمایه شرکت -2/ آخرین صورتحساب مالی حسابرشی شده یا ترازنامه  -1

اظهار نامه مالیاتی-10/ گرید سازمانی -9/ لیست بیمه -8/ اسناد مالکیت -7/ آگهی آخرین تغییرات -6/ آگهی تاسیس 
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ضمانت نامه بانکیسفتهچک شرکتیچک شخصیعنوان ضمانت

10101060 امتیاز

 بیش از سه برندیاانحصاری دو یا سه برندیک برند

103050

تطبیق با شرایط پرداخت و ارائه تضامین الزم - 3 

. امتیاز این بخش به نسبت نوع ضمانت تامین کننده در قبال واریز پیش پرداخت توسط کارفرما بر اساس جدول زیر تعیین می شود

ارائه تضامین الزم - 2- 3 

 سال گذشته مالک تعیین امتیاز ۵یا به عبارتی قراردادهای همکاری و فروش محصول به شرکت بابک مس ایرانیان طی حداکثر :  سابقه و حسن همکاری با شرکت 

. می باشد

 امتیاز 40 امتیاز تا سقف ۵ با شرکت های دیگر ، مشابه امتیاز و به ازای هر قرارداد فروش 10به گونه ای که به ازای هر قرارداد فروش با شرکت بابک مس ایرانیان، 

.لحاظ می شود

. امتیاز لحاظ می شود30با توجه به رضایت مندی کارشناسان بازرگانی از میزان اهمیت و پاسخگویی، تا سقف : نحوه پاسخگویی 

 سال گذشته مالک ارزیابی بوده و به ازای هر گواهی ۵همان گواهی حسن انجام کار، رضایت نامه و یا گواهینامه شخص ثالث طی حداکثر : ارزیابی مشتریان قبلی 

. امتیاز لحاظ می شود30 امتیاز تا سقف۵ امتیاز و به ازای هرگواهی صادره توسط شرکتهای مشابه دیگر 10صادره توسط شرکت بابک مس ایرانیان

تطبیق با شرایط پرداخت - 1- 3 

. امتیاز این بخش به نسبت پذیرش زمان پرداخت پس از تحویل کاال از سوی تامین کننده تعیین می شود

(روز)مدت 

 امتیاز

تعداد نمایندگی - 1 - 4 

سابقه و حسن همکاری با شرکت ، ارزیابی مشتریان قبلی و نحوه پاسخگویی- 2

 

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

.حداکثر توان مالی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد- الف 

: ساله یکی از مقادیر زیر۵میانگین - ب 

 برابر بیمه تامین تامین اجتماعی قطعی۷۰ برابر مالیات متوسط ساالنه یا ۵۰

 برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی ۵

 برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهای قطعی۳

توان مالی و اعتباری- 1

نمایندگی فروش کاال و خدمات پس از فروش- ۴ 

ندارد

0

خود ارزیابیامتیاز



گزارش معیارهای ارزیابی صالحیت و رتبه بندی

   شرکت های بازرگانی، خدمات پیمانکاری، تولید کننده و 

سازندگان داخلی

(امور بازرگانی  )

پنجم: ویرایش 

1400/05/012: تاریخ 

:هدف  - 1

  تعیین چگونگی شناسایی ، جمع آوری مشخصات و انجام ارزیابی تامین کنندگان در زمینه های مختلف همکاری با شرکت بابک مس ایرانیان می 

.باشد

:دامنه کاربرد  - 2

  کلیه تامین کنندگان که در تولید محصوالت و ارائه خدمات شرکت نقش داشته و تامین کاال یا خدمات را بر عهده دارند ، مشمول این روش اجرایی 

.می باشد

:مسئولیت  - 3

.  مسئولیت اجرا به عهده واحد بازرگانی و مسئولیت نظارت بر صحت عملکرد این روش اجرایی بر عهده کمیته ارزبابی می باشد

:مفاهیم و اختصارات  - 4

 منظور از شرکت بازرگانی مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از موارد ذیل را در بر گیرد: شرکت بازرگانی

، از داخل یا خارج کشور و همچنین خرید خدمات از جمله حمل و نقل ، کالیبراسیون و ....  ارائه کلیه فعالیت های خرید کاال یا مواد اولیه ، قطعات و 

.....

 منظور از شرکت خدمات پیمانکاری مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از موارد ذیل را در بر گیرد: شرکت خدمات پیمانکاری

 امکان انجام فعالیت های مربوط به اجرای پروژه ، مشاوره ، طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات مطابق درخواست کارفرما ، ارائه خدمات فنی ، 

....مهندسی ، عمومی و 

 منظور از سازنده مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از موارد ذیل را در بر گیرد: سازنده

.اقدام به ایجاد کارگاه یا سوله، تجهیز آن و بکارگیری افراد متخصص نماید - 

تولید قطعات در داخل مجموعه و مونتاژ و تولید محصول نهایی - 

تهیه قطعات از طریق برون سپاری از شرکت های داخلی و یا تأمین بخشی از آن از خارج ومونتاژ و تولید محصول نهایی - 

ساخت قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت بابک مس ایرانیان - 

:شرح دستورالعمل  - 5

  ابتدا واحد بازرگانی بر اساس شرح دستورالعمل هر شاخص،  نسبت به امتیاز دهی به هر تامین کننده اقدام و سپس امتیاز نهایی را به کمیته 

.ارزیابی پیشنهاد می دهد کمیته ارزیابی نیز پس از بررسی نسبت به تایید یا درخواست اصالح امتیاز داده شده اقدام می نماید

برای ردیف های موجود در جدول ارزیابی صالحیت و رتبه بندی  به ترتیبی که « (۱۰۰ تا ۰)امتیاز ارزیابی» نحوه محاسبه و تخصیص امتیاز در ستون

.در بندهای ذیل تشریح می شود، خواهد بود

هر قلم «  ( ۱۰۰ تا ۰)امتیاز ارزیابی » در جدول مذکور، از حاصلضرب مقدار عددی ستون « امتیاز نهائی ارزیابی صالحیت و رتبه بندی» امتیاز ستون

. بدست می آید (در همان سطر)متناظر همان قلم « ضریب وزنی» در مقدار عددی ستون (هر سطر)

:کمیته ارزیابی  - 6

  اعضای این کمیته  سه نفر ه شامل ،یک نفر از واحد مالی ، یک نفر از واحد بازرگانی و یک نفر نماینده مجتمع خواهد بود ، افراد مورد نظر شرکت 

.به کمیسیون معامالت معرفی و پس از تایید به عنوان اعضای کمیته ارزیابی تعیین خواهند شد

:اسناد مورد نیاز - 7
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اظهار نامه مالیاتی-10/ گرید سازمانی -9/ لیست بیمه -8/ اسناد مالکیت -7/ آگهی آخرین تغییرات -6/ آگهی تاسیس 

 رتبه بندی شرکتها

ارزیابی صالحیت و رتبه بندی تأمین کنندگان داخلی  ) ۱- رتبه بندی شرکتهایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند بر اساس الگوی زیر و امتیاز نهایی حاصل از جدول شماره

.محاسبه می شود (

کمتر از حد نصاب

امتیاز

75<امتیاز اکتسابی  < ۱۰۰

40 <امتیاز اکتسابی  < 75

20<امتیاز اکتسابی  < 40

امتیاز اکتسابی  < 20

رتبه

1

2

3


