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 های فتوولتائیکیروگاهن تجهیزات سازندگانارزیابی  دستورالعمل
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 بسمه تعالی

 

 رئیس محترم شورای ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان

  

 های فتوولتائیکیروگاهنتجهیزات سازندگان  موضوع: درخواست ارزیابی

 با سالم، 

این شرکت مبنی بر  ایشمارة ............  مورخ.................. مندرج در........................ حسب تقاضاحتراماً، عطف به فراخوان  

و مدارك مورد نیاز جهت  تكمیل شده دستورالعمل، .   بابت تجهیز.... های فتوولتائیکیروگاهنتجهیزات سازندگان ارزیابی 

 در این خصوص اقدامات الزم صورت پذیرد.  نددستور فرمای خواهشمند است گردد.ارسال می اقدامات مقتضی

 
 

  

 نام و نام خانوادگی                       

 شرکت ءمهر و امضا                                                                           
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  :توضیحات

 صفحات اضافی به آن پیوست گردد.دستورالعملبوط به بندهای این در صورت نیاز به ارائه اطالعات بیشتر مر ، 
 

  ارزیابی  دستورالعمل، مطابق با موردبرای هر  قبولقابلو حداقل امتیاز  اریهر معمحاسبه امتیازهای مربوط به
 پذیرد.می صورتفتوولتاییک  یهاروگاهینسازندگان تجهیزات 

 

 میسر  بازرسانای باشد که امكان تشخیص را توسط لی باید به گونهکیفیت و حجم کلیه مدارك و مستندات ارسا
 سازد.

 

 منجر به خارج شدن شرکت  گذاری شده و ارائه هرگونه مدارك خالف واقع،اصالت مدارك در بازدیدها صحه
  متقاضی از روند ارزیابی خواهد شد.

 های ارزیابی، مدارك و اسناد مثبته ذیل باید شرکت متقاضی در هر یک از معیار ارزیابیها و به منظور انجام بررسی
 ارسال شود.

 مدیرعامل و هیأت مدیرهکارت ملی و آخرین مدرك تحصیلی  تصاویر قرارداد یا احكام جاری، •

مؤید صاحبان امضای مجاز  اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی •

 شرکت 

  یبرداربهرهتصویر پروانه  •

گواهی ) های مربوطه حسب موردیید شده و گواهیأیر قراردادها، نامه مربوط به آخرین صورت وضعیت توصات •

 یا در دست انجام. سال اخیر  11شده کارهای انجام در خصوص، (گواهی حسن انجام کار، ... تحویل،

همراه  ، ممهور به مهر شرکت بهشرکت متقاضی توسطمدارك و مستندات الزم  تمام صفحات، ارسال •

 ارزیابی درخواست خود مبنی بر 
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  شود. ارسالآخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی نامه شرکت، آگهی تأسیس و تصویر نسخه اساس *

  گری ضمیمه شود.های جدول گنجایش کافی نداشته باشد، اطالعات مربوطه را در صفحه دیچنانچه ردیف**

 

 

 اطالعات عمومی و ثبتی شركت                                                    

 نام شرکت    

 تاریخ، شماره و محل ثبت شرکت    

  
 

 و کد اقتصادی یکد پست ،شناسه ملی

  

 

ولتی و خصوصی، دولتی، وابسته به نهاد عمومی غیرد) نوع شرکت
  (یا گروه همكاری

 نشانی دفتر مرکزی    

  
 

 کارخانه/کارگاه نشانی

 دورنگار تلفن و    

  Emailوب سایت و    

 لیست صاحبان عمده شرکت:   

  

 هایی که با این شرکت نام شرکت  

 سهامدار/ هیات مدیره مشترك دارند 

  یأت مدیرهرئیس ه  نام و نام خانوادگی: مدرك و رشته تحصیلی: 

  سمت:  نیدر اسابقه کار  سال اخذ مدرك:  

  نام و نام خانوادگی:  مدرك و رشته تحصیلی:

 مدیر عامل 
 سابقه کار در این سمت:  سال اخذ مدرك: 

 کاری شرکت:  سوابق و فعالیت هایزمینه   

 

  

 
 بیان را شرکت هایو تخصص مشخصات از کاملی شرح

 نامه و آگهی آخرین تغییرات و اساساس اس بر (نمایید 

  )مستندات مربوط

 معرفی شخص رابط در این زمینه و شماره همراه



 

 11ز ا 5 

 بسمه تعالی 

  

 الف( معیارهای كلی ارزیابی 

 درصد وزنی  21توان مالی،   -1
 درصد وزنی 5 و حسن شهرت،ارزیابی مشتریان قبلی  -2
 وزنی درصد 21استانداردهای تولید،  -1
 درصد وزنی 21 نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت، -1
 درصد وزنی 15، ظرفیت تولید -5
 وزنی  درصد 21مصرفی،  موادت کیفی -6
 

 ب( مدارک و مستندات الزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها 

 . تكمیل گردد دستورالعمل باید مطابقمستندات مربوط به تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها و مدارك مورد نیاز 
 

 ج( حداقل امتیاز ارزیابی قابل قبول 

 باشد. می  51قبول یاز ارزیابی قابل حداقل امت
 

دستگاه نماینده منتخب  منوط به بازدید و بازرسی توسط بازرس ،تبصره: ارزیابی مستندات ارائه شده از طرف سازندگان

شركت ، با بازرسی سازنده و در صورت عدم موافقت باشدی( موری انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی) مركزی

 ارزیابی خارج خواهد شد. از فرآیند
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 سازندگان صالحیتارزیابی معیارهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی اصلی معیارهای ردیف
  امتیازحداكثر 

  )ib (معیار

وزن معیار در 

    )ia(امتیاز كل

 21 111 توان مالی  1

 5 111 و حسن شهرتارزیابی مشتریان قبلی  2

 21 111 استانداردهای تولید  1

 21 111 نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت 1

 15 111 ظرفیت تولید 5

 21 111 مصرفی کیفیت مواد 6

 111 جمع
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 سازندگان جدول ارزیابی 

 ردیف
معیارهای اصلی 

 ارزیابی
 معیارهای فرعی ارزیابی

شماره 

جدول 

 یا بند

امتیاز 

معیار 

 فرعی

امتیاز 

معیار 

 اصلی

 111 111 - مالی سازندهارزیابی توان  مالی توان 1

2 
ارزیابی مشتریان 

قبلی و حسن 
 شهرت

خواهی از مشتریان قبلی در مورد کیفیت کاال، نظر
خدمات پشتیبانی و  تیفیک برداری،عملكرد دوره بهره

 انجام بموقع تعهدات
- 111 111 

 استانداردهای تولید 1

   محصولتانداردهای اس
 استفاده جهت پذیرش   معیارهای مورد و

 

1-1 
 

 

61 
 

 
 
111 

 2-1 کیفیت توسط بازرسکنترل تأیید استقرار برنامه
 

15 
 

 25 1-1 ارائه گواهی معتبر از خارج کشور

1 
نظام کیفیت و 
نحوه تضمین 

 محصوالت

 11 1-1 استقرار سیستم مدیریت کیفیت

111 
 51 2-1 ارزیابی تضمین محصوالت و گارانتی محصول

مواردی که بر اساس خود اظهاری سازندگان و با ارائه 
 شوندمستندات مربوطه تعیین می

1-1 21 

 ظرفیت تولید 5
و ها تعیین ظرفیت تولید بر اساس مستندات، پروانه

 گزارش بازرس
5-1 111 111 

6 
 موادکیفیت 

 مصرفی

های خرید و آزمون قبل از مصرف مواد اولیه رویه
 مصرفی

6-1 51  

111 
 51 2-6 آن کنندگانارزیابی تأمینکیفیت مواد مصرفی و  
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 1- توان مالی )02 امتیاز(
شود:برای محاسبه امتیاز این معیار از فرمول زیر استفاده می  

  ماکزیمم ارقام مالی 

                           Z=  111×  
M یسقف معامالت متوسط در سال انجام ارزیاب برابر 

مالی بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته زمان ارزیابی و مشتمل بر مقادیر زیر است:  ارقام  
 شده الحساب پرداختهای قطعی و علیبه اسناد مالیاتساالنه، مستند برابر مبلغ مالیات متوسط  یكصد -1
 شدههای مالی تأیید وش یا صورتآخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فر فروشبیست و پنج درصد  -2

 هایا گواهی بیمه دارایی رسمیمستند به اظهارنامه ثابت، های داراییده درصد  -1

 برابر سقف معامالت متوسط دهتا  مالی و اعتباری معتبر مؤسساتتأیید اعتبار از سوی بانک و یا  -1

 گردند. مرکزی تعدیل می هر یک از مبالغ فوق تا پنج سال گذشته با نرخ تورم ساالنه بانک

 نام در نظام مالیاتی کشور الزامی است. : ارائه مستند معتبر ثبت1تبصره
امتیازات  محاسبه برای به فرم توان مالی شرکت از آن استخراج شدهمستنداتی که ارقام مربوط  کلیه: پیوست نمودن اظهارنامه مالیاتی و 2تبصره 

   ی تعلق نخواهد گرفت.الزامی است. در غیر اینصورت امتیاز
  .باشدیمحاسبات م یمبنا، چهارهای یک تا ردیف یتوان مال یابیارز یارهایعدد کسب شده از مع نیباالتر

 . ابدییماز یک  به تناسب  امتیاز کاهش  ترنییپااز یک و باالتر امتیاز کامل و   zتوجه: به 

 

 M مقدار نوع محصول

 21 مدول فتوولتاییک 

 11 اینورتر

 5 سازه

 15 سیم و کابل

 راهنمای تکمیل فرم توان مالی:  •

ا و دقیق تكمیل نموده و به همراه بایست فرم ارزیابی توان مالی را به صورت کامل، خوانهای متقاضی میشرکت -

 نمایند.  گذاریربا مستندات مربوطه

های قبل از آن مالك محاسبه امتیاز نخواهد سال گذشته باشد و سال 5بایست مربوط به اطالعات ارائه شده صرفاً می -

 بود. 

ها یا دفاتر قانونی هی بیمه دارائیهای مالیاتی یا گواهایست که مستند به اظهارنامهدارائی (های ثابتدارایی)منظور از  -

های ثبت شده در دفاتر قانونی نیز قابل است. همچنین اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر میزان دارائی

 قبول خواهد بود. 

کسب  ارائه حداقل یكی از مدارك ارزیابی توان مالی یا تأیید اعتبار بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری، جهت ارزیابی و -

 .حداکثر امتیاز توان مالی الزامی است

 نام در نظام مالیاتی کشور الزامی است. : ارائه مستند معتبر ثبت1تبصره 
 به فرم توان مالی شرکت از آن استخراج شدهمستنداتی که ارقام مربوط  کلیه: پیوست نمودن اظهارنامه مالیاتی و 2تبصره 

   غیر اینصورت امتیازی تعلق نخواهد گرفت.امتیازات الزامی است. در  محاسبه برای

 1022سال  1311سال  1318سال  1317سال  1316سال  شرح ردیف

      مالیات ساالنه 1

      آخرین سال تولید درآمد 2

      های ثابتدارایی 1
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 .باشدیمحاسبات م یمبنای، توان مال یابیارز یارهایعدد کسب شده از مع نیباالتر
 امتیاز( 5)  و حسن شهرتارزیابی مشتریان قبلی  -0 
  

 بر اساس مستندات دریافتی و حسن شهرت  مشتریان قبلیمعیار ارزیابی -1-0جدول 

 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف معیار ارزیابی
 توضیحات

  11 21 11 6 1 کیفیت کاال

  11 6 1 2 1 برداریبهرهعملكرد در دوره 

  11 6 1 2 1 کیفیت خدمات پشتیبانی

  11 21 11 1 1 انجام به موقع تعهدات

 
 .در مقابل هر ردیف تكمیل گردد  عالمت  قرار دادنبا  گذشته سال 11خاتمه یافته در  یقراردادهاموضوع رای ب مشتریان قبلیاین جدول توسط 

 آنها گذشته باشد(. تحویلمورد قبول است که حداقل یكسال از زمان  قراردادهایی)

 توضیحات عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف عوامل ارزیابی

       کیفیت کاال 

       برداریبهره عملكرد در دوره

       کیفیت خدمات پشتیبانی

       انجام به موقع تعهدات

 

 
 معیارهای ارزیابی:

 شود.تعیین می ،پشتیبانی و انجام به موقع تعهدات برداری، کیفیت خدماتامتیاز ارزیابی مشتریان قبلی با توجه به کیفیت کاال، عملكرد در دوره بهره -1

 خواهد بود. یاد شده تعیین امتیاز  سال گذشته، مالك 11 حداکثر در میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی -2
 درصد از امتیاز مربوط به این قسمت به سازندگان تعلق خواهد گرفت.   51نامه و تشویق نامه، حداکثر تذکر: در صورت ارائه رضایت

 
 
 
 
 
 
 

 )مگاوات( حداقل ظرفیت هر قرارداد قرارداد حداكثر تعداد نوع محصول 

 2 11 مدول فتوولتاییک  

 1.5 1 اینورتر

 2 5 سازه

 2 5 سیم و کابل
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 امتیاز( 02) تولیداستانداردهای  -3

 .باشدمنوط به احراز عوامل زیر می، و مقررات فنی جهت پذیرش و معیارها با توجه به استانداردها، ارزیابیاین بخش از 
 

   محصولتانداردهای اس -1-3جدول

 توضیحات امتیاز محصولهای استاندارد نوع محصول

 کییدول فتوولتام

  
 سری استانداردهای با پیش شماره ملی

-1-2و  11111-1-1و  1-11111 

و سری استانداردهای با پیش  11111

و  11211-2و  11211-1شماره   

)استاندارد خط تولید به شماره    

)IEC 12911  

61  

 نورتریا

22912-1استاندارد ملی   

 IEC 12129  2-  

IEC 12111 

IEC 11222 انداردهایسری است  

11119استاندارد ملی   

22102استاندارد ملی   

61 

 
 

 سازه
11010استاندارد ملی   

ASTM 110 
61  

 DC و کابل میس
IEC 12902 

شماره ملی 22129  
61  

 
 معیار ارزیابی:

 آنها را رعایت نماید. مورد نظر تولید محصولدر  و دارا بودهرا الزم ای هکه استانداردگیرد تعلق می سازندگانیبه  امتیاز( 61) امتیاز کامل -1

خواهد  یازدهیامتبازرس/مرکز صحت سنجی قابل  دییتأدر این خصوص ضروری بوده و مدارك با  مرکز تست واجد شرایط ارائه گواهی

 بود. 

 یهایگواهارائه نسبت به  دکنندگانیتول ستریضرو، مدول و اینورتر یهافیردبرای عدم ارائه استانداردهای مورد نیاز در صورت ارائه  -2

 . باشدیمامتیاز این بند  61امتیاز از  11اقدام نمایند. امتیاز این معیارها حداکثر ( 2-1ت فنی قابل پذیرش )جدول مربوط به معیارها و مقررا

 

 

   پذیرش جهتو مقررات فنی  معیارها -0-3جدول

 نوع معیار نوع محصول عوامل ارزیابی ردیف
حداكثر 

 ازیامت

1 
جهت  و مقررات فنی امعیاره

   پذیرش

عملکردی یهاآزمون کییمدول فتوولتا  

11 
 نورتریا

آزمون کد  -انفجار -طول عمر -ایمنی

 (IPحفاظتی )
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 در صورت ارائه کلیه معیارها قابل اعمال خواهد بود. تنها امتیاز این بند: انجام کلیه معیارهای ذکر شده در جدول فوق اجباری بوده مهم توجه 

 

 امتیاز( 15) برنامه كنترل كیفیت توسط بازرساستقرار  یهییدأت -3-3

 

 متیاز(ا 05)  از خارج كشور تجهیزات خط تولید  ارائه گواهی معتبر  -3-0

 یهایگواه دییتأبا   دخارجی مجاز اخذ کرده باش یهاشگاهیآزمااصلی خط تولید را از  تجهیزات شرکت سازندههای اگر شرکت تولید کننده استاندارد

 گردد.  یازدهیامت تواندیمساتبا  دییتأمرکز صحت سنجی مورد   شده  توسطذ اخ

 خواهد بود.  1-1، 1-1و بندهای  2-1، جدول 1-1امتیاز استانداردهای تولید جمع امتیازات جدول 



 

 11ز ا 12 

 
 امتیاز( 20)محصول  نحوه تضمیننظام كیفیت و  -0

 گردد. ج در جداول زیر تعیین مینظام تضمین کیفیت و گارانتی محصول با توجه به عوامل مندر
 

 استقرار سیستم مدیریت كیفیت -0-1

 (DC) سازه ، سیم و كابل  كیفیتاستقرار سیستم مدیریت  -1-0جدول 

 

 (نورتریا،  کییمدول فتوولتا) استقرار سیستم مدیریت كیفیت -0-0جدول

 

 گیرد. های جدول فوق تعلق میبه یكی از ردیف امتیاز این بخش فقط
جهت کسب امتیاز این بخش ضروری  ءسیستم مدیریت کیفیت با درج تاریخ صدور و انقضا نامه استقرارارائه گواهی -

 است.

صالح( ، ارائه مستندات مرتبط به استقرار سیستم مدیریت کیفیت )قرارداد با مشاور ذی1-1جدول  5در خصوص آیتم ردیف 
 ضروری است. 

 
های قید شده در مقابل یکی از زمان با گذاشتن عالمت بایست نحوه تضمین محصوالت و گارانتی محصول خود را سازنده می -0-0

 در جدول زیر تعیین نمایند.

 

 تضمین محصوالت معیار ارزیابی -3-0جدول

 

 توضیحات زامتیا گارانتی  زمانمدت نوع محصول 

  51  کییمدول فتوولتا

  51  نورتریا

  51  سازه

  و کابل میس
51  

 زمانمدت یک را با قید 1-2گارانتی ضروری است مستندات مربوط به گارانتی قراردادهای مرتبط با جدول جهت اخذ امتیاز 
 شرکت پیوست و بارگذاری گردد. هرمُ و امضاء )مدیر عامل(شرکت با  سربرگروی  گارانتی

امتیازات به طور خطی تعلق خواهد  امتیاز و مابین زمان گارانتی 11حداقل امتیاز و به گارانتی 51ثرحداک به گارانتی تبصره:

  گرفت.

 امتیاز شرح ردیف

 11 سال  5استقرار سیستم مدیریت کیفیت )دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره( به مدت بیش از  1

 25 سال 5تا  1استقرار سیستم مدیریت کیفیت )دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره( به مدت  2

 21 سال 1تا  1استقرار سیستم مدیریت کیفیت )دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره( به مدت از  1

 15 سال  1استقرار سیستم مدیریت کیفیت )دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره( کمتر از  1

 11 انجام اقدامات مربوط به  استقرار سیستم مدیریت کیفیت 5

 امتیاز شرح ردیف

 11 استقرار سیستم مدیریت کیفیت )دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره(  1

 15 انجام اقدامات مربوط به  استقرار سیستم مدیریت کیفیت 2



 

 11ز ا 11 

 د. نشومی تعیینو با ارائه مستندات مربوطه سازندگان اظهاری  بر اساس خود زیرموارد  -0-3

 

 مرتبط با خود اظهاری سازندگان  موارد -0-0جدول

 

ها به صورت جداگانه در . پاسخشوندیم نییسازندگان و با ارائه مستندات مربوطه تع یبر اساس خود اظهاری که موارد -
  گردد. دیقذیل  موارداز  کیهر

 خواهد بود. 111حداکثر  1-1و  1-1،  2-1 ،1-1ت حاصل از جداول امتیاز نظام تضمین کیفیت و گارانتی محصول، جمع امتیازا
 

 (امتیاز 15 )( ظرفیت تولید )توان تولید -5

 

 شود. یا مجوزهای تولید تعیین میها ظرفیت تولید بر اساس بازدید، ارائه پروانه
a/b*111  =z 

a بر حسب مگاوات/ تن/ مترساالنه  تولید میانگین برابر است با میزان 
b  یبرداربهرهبرابر است با ظرفیت تولید در پروانه 

Z   111 برابر امتیاز  51مساوی و بیشتر از 
Z   81برابر  امتیاز    11و  51بین 
Z   61 برابر امتیاز   11و  11بین 
Z   11 برابر امتیاز   21و  11بین 
Z   21 برابر امتیاز   1و  11بین 

برداری( براساس تولید ماهیانه پروانه بهره مطابقهای جدیدالتاسیس )تبصره: میانگین تولید ساالنه برای شرکت
 گردد. محاسبه می

حداكثر  عنوان ردیف

 ازیامت

 توضیحات 

  5 نحوه تأمین خدمات پس از فروش )وارانتی( در محل استفاده 1
  5 بندی و حمل و نقلچگونگی بسته 2
  5 چگونگی همكاری و نظارت بر نصب 1
  5 آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات 1



 

 11ز ا 11 

 

 فرم احراز سقف ظرفیت تولید

 

 گیرد.  تبصره: در تعیین ظرفیت نهائی تولید کارخانه کمترین میزان از موارد الف و ب مدنظر قرار می
 
 
 امتیاز(  02) مصرفی وادمكیفیت  -6

  یفصرم مواد های خرید و آزمون قبل از مصرفرویه -1-6جدول 
 
 

 

 

 نگونهیفهرست ا دیبا یمتقاض ،احراز شود یستیمورد نظر با یساخت کاال یبرا یوروداولیه  مواد تیفیکز آنجایی که ا -
 . دیرا ارائه نما مواد

 دیقبل از تول هیاول موادنسبت به آزمون  ایهستند و  یمشخص و مدون یهاهیرو یمواد دارا دیخر یبرا که یسازندگان -
اسناد و مدارك الزم در صد امتیاز کیفیت مواد( در 51)بخش  نیا اولقسمت  ازیاز امت یبرخوردار یاند برااقدام نموده

 .ندینما ارائهخصوص را  نیا

 تاریخ تكمیل فرم:                                                                نام سازنده:                     
 

 مالحظات ظرفیت نام محصول 

    

 ربطهای ذیاحراز ظرفیت تولید براساس مجوزات اخذ شده از ارگان -الف

 مالحظات مجوز مطابق  تولیدی ظرفیت صادرکننده ارگان نوع مجوز

   

ندات مدارك و مست
 پیوست گردد.

 
 

 احراز ظرفیت تولید براساس توانمندی خط تولید  -ب
گردد که این یین میترین میزان تولید را دارد، ظرفیت تعهایی که در زنجیره تولید پایینتوجه به ظرفیت دستگاهبا  توضیح:

 گردد.بررسی و تعیین می سازمان ساتباامر توسط بازرس مورد تأیید 

نام تجهیزاتی که کمترین ظرفیت را در خط 
 باشدتولید دارا می

میزان ظرفیت تولیدی براساس 
 محدودیت  تجهیز محدود کننده

 مالحظات

مستندات توسط بازرس تأیید و پیوست   
 گردد.

 امتیازحداكثر  شرح ردیف

مطووابق بووا  اولیووه مصوورفی  قبوول از ورود بووه خووط تولیوود مووواد دارا بووودن دسووتورالعمل ارزیووابی 1
 استانداردهای ارائه شده

51 



 

 11ز ا 15 

 

 و ارزیابی تولیدكنندگان آن مصرفی موادكیفیت  -0-6جدول 

 

 دی، اسناد الزم دال بر خردرصد امتیاز کیفیت مواد( 51) بخش نیا دومقسمت  ازیاز امت یداربرخور یبرا یستیسازنده با -
 .دینما بارگذاریخود  یدیتول یهانهیزم یبرخوردار باشند را برا که از حسن اشتهار و حسن سابقه یدکنندگانیاز تول

 

 باشد. موارد فوق با تأیید بازرس قابل قبول می -

 امتیازحداكثر  شرح ردیف 

1 
 از تولیدکنندگان دارای حسن اشتهار و حسن سابقه  مواد دارا بودن مستندات تأمین

 
51 


