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 فرم ثبت نام تامين كنندگان
 )حقيقي /  حقوقي(  
 

رك مورد نياز  قی(و)حق مزايده گرانمدا
 

 
 

 

 و يا ارائه کد رهگيری)فقط برای ثبت نام حضوری( فرم تكميل شده درخواست ثبت نام مزايده گران  -1

 (فقط برای ثبت نام غيرحضوری)

 *جهت مطالعه فرايند ثبت نام )حضوری/غيرحضوری( به سند مربوطه مراجعه فرماييد.       

 فرد مسئول کارت شناسائی ملی و شناسنامه  اصل وکپی -2

  ) جديد، تمام رخ، ساده (از فرد مسئول  3×4كس قطعه ع يک -3

 گواهی اخذکد اقتصادیاصل وکپی  -4

اسنامه، روزنامه رسمی ثبت شرکت به همراه آگهی آخرين تغييرات اعضای هيئت مديره و اساصل وکپی  -5

 نوع شرکت و تغيير شماره ثبت شرکت)در صورت وجود(.

هارنامه ثبتی شرکت يا شرکتنامه يا تقاضانامه )اين گواهی نامه شامل اظ گواهی ثبت شرکتاصل وکپی  -6

 که در صورت وجود آگهی تاسيس اين موارد ضروری نيست.(

فرد مسئول فردی مزايده گر توسط کليه صاحبان امضاء) فرد مسئوليا  ختياراالنامه معرفی نماينده تام    -7

صاحب امضا معرفي است که در آگهي روزنامه رسمي یا آگهي تغييرات اعضای هيئت مدیره بعنوان 

شده باشد. در صورت تعدد صاحبان امضا این فرد بوسيله نامه معرفي که توسط کليه صاحبان امضاء 

در سربرگ  طبق نمونه ارائه شده در سامانهاست  الزمتایيد شده است به دفتر ثبت نام معرفي مي گردد. 

فرد مسئول بايد نسبت به دريافت گواهی همان ضمنا  .تهيه گرددامضا صاحبان امضا و مهر شرکت  با شرکت و

 (اقدام نماید. افراد مستقل امضای الكترونيكي

)درج امضای فرد  "شرايط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الكترونيكی دولت ايران"سند تأييد شده  -8

از  مسئول و درج اثر انگشت در صفحه آخر ضروری می باشد. در صورت ارائه اين سند توسط شخصی غير

 فرد مسئول، ارائه اصل گواهی صحت امضای محضری فرد مسئول نيز ضروری می باشد.(

ارائه مدرکی دال بر تعلق شماره حساب به متقاضی ثبت نام)حقيقی/حقوقی( از بانک مربوطه برای شماره  -9

 گردد.حسابی که در پروفايل ثبت می
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 فرم ثبت نام تامين كنندگان
 )حقيقي /  حقوقي(  
 

رك مورد نياز  قی(و)حق مزايده گرانمدا
 

 
 

 

جهت دريافت  سامانه سايت در  https://www.setadiran.ir/setad/cms/digitalSign مراجعه به آدرس -11

 مهر سازمانی کاربر گواهی اخذ جهت مقتضی اقداماطالعات الزم برای 
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