هيئة أبوظبي لإلسكان

P.O BOX 110088
ABU DHABI
U.A.E

10

Issue Number

Date

/

ABU DHABI HOUSING AUTHORITY
(ADHA)
ADHA – PUR – PPM – F25

/

إستبيان تسجيل مورد
Supplier Registration Questionnaire

:التاريــخ

Issue Date

S/N...................................

2014

:الرقـم المتسلسل

Supplier Name……………......................................................................................................

:اســـــــــــم المـــورد

Fax )

:عنـــــــوان المــورد

( :فاكس

Tel.)

( :هاتف

Sup Add..................................................

....................................................................................................................................

: المـواد/الخدمـات

....................................................................................................................................

ISO 9001:2000 Certified

No  ال

Yes  نعم

5110:1119 حاصل على شهادة اآليزو

9  الرجاء االنتقال مباشرة لسؤال5110:1119  في حال كان المورد حاصل على شهادتي اآليزو:مالحظة
Note: In case the organization is ISO 9001:2005 Certified please proceed to Question No. 9
ال

نعم





























































3  من0 صفحة

Question

الرقم
SN

/ الســــؤال

؟5110:1111 هل لديكم دليل للجودة معتمد أو أحد شهادات الجودة المعتمدة مثل شهادة أيزو في اإلدارة
Do your company has authorized quality manual or certificate, ISO 9001 or
other?
هل لديكم سجل موردين معتمدين؟
Do your company has Authorized suppliers list?
هل لديكم نظام للمعايرة؟
Do your company has Calibration system?
هل لديكم نظام لضبط عدم المطابقة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية؟
Do your company has non – Conformities and corrective actions system?
هل لديكم نظام لقياس رضا العمالء؟
Do your company has customer satisfaction system?
هل لديكم أهداف وخطط داخلية أو خطط للعمل؟
Do your company has organizational objectives, internal operational planes?
هل لديكم برامج تدريب للموظفين؟
Do your company has employees training programs?
 تخطيط؟/ هل يوجد قسم للتطوير
Do your company has business units concern with development \ planning?
 أو أي نظام لحماية البيئة؟04110 هل أنتم حاصلون على نظام اآليزو
Do you have ISO 14001 system or environment protection system?
هل لديكم أي مشاكل قانونية على مدار الخمس سنين الماضية بخصوص العمالء
Do you have legal complaints during past 5 years related to customers?
)..................................( هل أنتم قادرون على توريد المواد لفترة
Are you have the ability to supply the materials during (……………)
)....................(  المواد بالفترة/هل أنتم قادرون على توفير الخدمات
Do you have the ability to provide the material / services during (…………...)
هل أنتم قادرون على توفير المواد غير المتوفرة؟
Are you able to supply the needed materials?
هل أنتم قادرون على تقديم الضمان المناسب والصيانة في حالة تقديم الخدمات؟
Do you have the ability to ensure the provision of suitable warranty and
maintenance in case the provision of service?
هل أنتم قادرون على تسليم المواد طبقا للمواصفات ؟
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دليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود
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إستبيان تسجيل مورد
Supplier Registration Questionnaire

Question

Issue Date

2014

الرقم
SN

/ الســــؤال

Do you have the ability to deliver the materials with requested standards?
هل أنتم قادرون على االلتزام بدقة الفواتير؟
Are you committed to issue accurate invoices?
هل أنتم قادرون على المعاملة بمصداقية وعدالة والمتابعة؟
Are you able to deal with all transparency and credibility and follow up?

.06
.07

 ويحق للمؤسسة تجميد أو إلغاء العقد في حالة اكتشاف أي أخطاء في المعلومات المقدمة مع حفظ حظق، نتعهد بان المعلومات المعبأة صحيحة:تعهد
.المؤسسة بالتعويضات الالزمة
Pledge:
We pledge that all the above mentioned information is true, in event the Authority discovers otherwise; it
reserves the rights to suspend/ cancel any signed contract while maintaining its right for required compensation.

Name .........................................................: االســــــــــم
Job Title ............................................... :المسمى الوظيفي
Signature..................................................... : التوقيـــــع

:مــرفق

Attached:

 صورة عن الرخصة التجارية سارية المفعول-0

1- Copy of Company valid trade license
Commerce

 صورة عن عضوية غرفة التجارة و الصناعة سارية المفعول-1

3- Copy of Department of Economic Development
Classification Certificate

 صورة عن تصنيف الشركة بدائرة التنمية االقتصادية-3

2- Copy of Chamber
Membership

of

Active

4- Copy of Catalogues - Samples “if required”
5- Bank Account Details in a signed company letter
6- Power of Attorney

3  من1 صفحة

" كاتالـــوجات – عينات "عند طلب-4
موقع من الشركة في رسالة رسمية- تفاصيل الحساب البنكي-9
 رسالة تفويض أو توكيل-6

دليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود
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7- Brief about previous projects, clients,
experiences in related field detailing:
1. Project Name & Location

إستبيان تسجيل مورد
Supplier Registration Questionnaire

Issue Date

2014

 الــخ، أشهر زبائنها، شرح مختصر عن الشركة من حيث مشاريعها-7
.....
 إســم المشروع و موقعه.0

2. Project Domain

 قطاع المشروع.1

3. Type of Service

 نوع الخدمات المقدمة.3

4. Project value
5. Project Duration

3  من3 صفحة

 قيمة المشروع.4
 مدة المشروع الزمنية.9

دليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود

