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 بخش ب( پزسشْاي اختصاصي هزبَط بِ هحصَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ج( پَششْاي بيوِ اي هَرد تقاضا

هتقبظي ثيوِ هسئَليتْبي تَليذ كٌٌذُ / عرظِ كٌٌذ ُ هحصَالت هؽبثق ضرايػ ثرگ ظوبًتٌبهِ ) گبراًتي ( ٍ يب بيوِ تضويي كيفيت هحصَل :   – 1ج ( 

     ًويباشن.       .   هي باشني هٌعقذُ حذاكثر تب قيوت فرٍش هحصَل) ؼجق فْرست قيوت فرٍش ظويوِ ( در ثراثر خريذاراى ضرايػ قرارداد

                                                                           

 ًبم هتقبظي :  -1

 فبكس:           تلفي :                                                                                        ًطبًي دفتر هركسي :                            -2

 فبكس:         تلفي :                                                           ًبضٌي هحل كبرخبًِ :                                                           -3

 تبريخ تأسيس :                                              -4

 ذ هحصَل : يتبريخ ثْرُ ثرداري ٍضرع تَل -5

 ًَع هبلكيت :دٍلتي )      (    خصَصي )      (                           -6

 ًبم هذير عبهل  -7

 ًفر) ضبهل :                                                              (   هجوَعِ تعذاد پرسٌل :                        -8

 لؽفبً يك ًسخِ از ثرٍضَر يب كبتبلَگ چبح ضذُ ثراي هعرفي ضركت را ظويوِ فرهبئيذ .    -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 پزسشْاي اختصاصي هزبَط بِ هحصَلبخش ب ( 

      ًَع / اًَاع هحصَالت تَليذي : -10

 ذ ٍّوچٌيي ًبم ضركتي كِ ًوبيٌذگي ٍهجَز سبخت هحصَل از آى دريبفت ضذُ است را ركرًوبئيذ .  يي كِ داًص فٌي تَلًبم كطَر -12

 آيب هحصَالت تَلذ يب عرظِ ضذُ در هَارد زير استفبدُ ٍكبرثرد دارًذ ؟   – 13       

 )            (  َّاپيوب يب سبير ٍسبئػ ًقليِ َّايي   -الف (

 هرثَغ ثِ كبهپيَتر )           (    تجْيسات –ة (  

 سبير ٍسبئػ ًقليِ زهيٌي ٍكطتي ّب )          (   –ج (    

 حذاكثر عور هفيذ اًَاع هحصَالت تَليذي :  – 14

-   

 چِ ثخص يب ثخطْبيي از هحصَالت تَليذي در هعرض فرسَدگي ٍ خراثي قرار دارًذ ٍ يب ايٌكِ آيب جسٍ قؽعبت تعَيعي هي ثبضٌذ .  – 15

-   

-   

 ...% ....قؽعبت هحصَل كِ ًبضي از خراثي ٍعيت ًٍقص تعَيط يب ترهين هي گردًذ  چٌذ درصذ از ارزش هحصَل عرظِ ضذُ را تطكيل هي دٌّذ : .......... – 16

سابت ) داخلاي   آيب هحصَالت ضركت داراي هجَز هَسسِ استبًذارد ٍ كبالّبي صٌعتي ايراى هي ثبضٌذ ؟ لؽفبً تصَير آى را ٍ ّر ًَع هجَز ديگر از سابير هَس  – 17

 خبرجي ( هجٌي ثر كيفيت هحصَالت تَليذي را ظويويِ پرسطٌبهِ ًوبئيذ .  –

-   

 براًتي ( ثراي هحصَالت تَليذي ٍيب ّر ًَع ضرايػ قرارداد فرٍش هحصَالت را ظويوِ پرسطٌبهِ ًوبئيذ : لؽفبً در صَرت صذٍر ظوبًتٌبهِ ) گ – 18

-   

  هؽرح ضذُ در راثؽِ ثب عيت ًٍقص هحصَالت تَليذي ٍيب خسبرتْبي تجعي ثَجَد آهذُ ثِ هصرف كٌٌذگبى لؽفبً هَرد يب هَاردي از ادعبّبي  – 19

-   

-   

 ضذُ در سِ سبل اخير :                                          هَرد    تعذاد ادعبّبي هؽرح – 20

 

 ............................................ريبل    در سِ سبل اخير :    هجوَع خسبرت پرداخت ضذُ ٍ يب در جريب ى رسيذگي ثِ هصرف كٌٌذگبى  - 21

  ت تَليذي   ثرگطت از خريذ داضتِ است ؟ آيب هتقبظي تب كٌَى ثِ علت عذم كيفيت هحصَال – 22

 ) لؽفبً چٌبًچِ پبسخ هثجت است تعذاد   هجلغ ٍعلت راضرح دّيذ ( 

 

 سبل اخير در راثؽِ ثب ّر يك از هحصَالت تَليذي :  تعذاد تَليذات يب فرٍش هحصَالت در سِ – 23

  ًَع هحصَل :                                                                           ًَع هحصَل:         

ثِ تعذاد :                                                                                        1300سبل   -ثِ تعذاد :                                                        1300سبل   -

 ثِ تعذاد :                                                         1300سبل   -                                                 ثِ تعذاد :       1300سبل   -

                            ثِ تعذاد :                             1300سبل   -       تعذاد :                                                   ث1300ِسبل  - 

 ذ هحصَل   لؽفبً پيص ثيٌي هيساى تَليذ در سبل جبري را ركر ًوبئيذ . يدر صَرت عذم ضرٍع تَل تَضيح :

-  

 لؽفبً آخريي تعرفِ قيوت ٍاحذ اًَاع هحصَالت را ظويوِ پرسطٌبهِ ًوبئيذ .  – 24

 ذ ٍيب عرظِ ضذُ : يدر راثؽِ ثب عيت ًٍقص هحصَالت تَل  ٌذگب ى ضرح چگًَگي ثررسي ٍرسيذگي هتقبظي ثِ ادعبّبي هصرف كٌ – 25

كبرضٌبس ارزيبة خسبرت پرًٍذُ هرثَؼِ هطبركت ًوبييذ   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍ كذ فعبليت  چٌبًچِ هبيليذ در صَرت ثرٍز خسبرات احتوبلي در تعييي -26

 . اي پرٍاًِ فعبليت از ثيوِ هركسي( را اعالم فرهبييذكبرضٌبس پيطٌْبدي)دار

 

 

 هبُ از تبريخ تَليذ )        (   فرٍش )        ( ٍ يب ًصت ٍثْرُ ثرداري )      (             هذت بيوِ هَرد تقاضا :   

 

آى در صذٍر بيوِ ًاهِ اعالم گزديذُ، لذا هَافقت هيشَد كِ ايي پيشٌْاد ضوٌأ اعالم هيذارد كِ اظْارات فَق الذكز بزاساس اصل حسي ًيت ٍ با آگاّي اس اّويت 

 اساس صذٍر بيوِ ًاهِ ٍ جشء اليٌفك آى قزار گيزد.

 

                 هْز ٍاهضاء هتقاضي                                                                             تاريخ تكويل :      /      /                                         

 


