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 -1فرم تكميل شده درخواست ثبت نام تامين كنندگان/مناقصهگران (فقط برای ثبت نام حضوری) و یا ارائه كد
رهگيری(فقط برای ثبت نام غيرحضوری)؛
*جهت مطالعه فرایند ثبت نام(حضوری/غيرحضوری) به سند مربوطه مراجعه فرمایيد.
 -2اصل وكپی كارت شناسائی ملی و شناسنامه فرد مسئول
 -3یک قطعه عكس  3×4از فرد مسئول ( جدید ،تمام رخ ،ساده )
 -4ارائه اصل وكپی مجوز/مجوزهای اخذ شده در راستای فروش كاال یا ارائه خدمت باتوجه به موارد اظهار شده
در فرم ثبت نام( .نظير جواز كسب ،نماد اعتماد الكترونيكی ،كارت بازرگانی ،گواهی نمایندگی داخلی ،گواهی نمایندگی
برندهای خارجی ،روزنامه رسمی و)....

 -5اصل وكپی گواهی اخذ كد اقتصادی
 -6اصل وكپی اساسنامه ،روزنامه رسمی ثبت شركت به همراه آگهی آخرین تغييرات اعضای هيئت مدیره و
نوع شركت و تغيير شماره ثبت(در صورت وجود).
* معرفی صاحبان امضاء در آخرین سند معتبر تغييرات ضروری است.
 -7اصل وكپی گواهی ثبت شركت (این گواهی نامه شامل اظهارنامه ثبتی شركت یا شركتنامه یا تقاضانامه كه در صورت

وجود آگهی تأسيس این موارد ضروری نيست).
 -8نامه معرفی فرد مسئول تامين كننده/مناقصه گر (فرد مسئول فردی است كه در آگهی روزنامه رسمی یا آگهی
تغييرات اعضای هيئت مدیره بعنوان صاحب امضاء معرفی شده باشد .درصورت تعدد صاحبان امضاء این فرد بوسيله نامه

معرفی كه توسط كليه صاحبان امضاء تأیيد شده است به دفتر ثبت نام معرفی می گردد).

e
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e
 -9سند تایيد شده " شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تداركات الكترونيكی دولت ایران" (درج امضای فرد
مسئول و درج اثر انگشت در صفحه آخر ضروری می باشد .در صورت ارائه این سند توسط شخصی غير از فرد مسئول،

ارائه گواهی امضای محضری فرد مسئول نيز ضروری می باشد .).درصورت تأیيد سند با درج امضای الكترونيكی
مقام مسئول در فرم ثبت نام ،نيازی به ارائه این بند نيست.
* این سند در منوی قوانين و مقررات سامانه قابل دسترس می باشد و امكان دریافت در دفترثبت نام نيز
وجود دارد.
 -10فيش واریزی به مبلغ  700/000ریال نزد بانک ملت شعبه نارنجستان كد 65359 :به شماره حساب :
 1902594184بنام " شركت بهسازان ملت" (فقط فيش نقدی پرداخت شده از طریق شعبه قابل
قبول است) .درصورت ثبت نام از طریق سایت سامانه میتوانيد هزینه ثبت نام را از درگاه اینترنتی سامانه
تداركات الكترونيكی دولت پرداخت نمایيد.
"توجه داشته باشيد ،كه امكان ثبت فيش حق عضویت تامين كننده حداكثر یک ماه از زمان واریز فيش
حق عضویت می باشد .با توجه به اینكه امكان اخذ تایيدیه فيش پس از یک ماه از طریق سامانه وجود
نخواهد داشت ،لطفا این محدودیت زمانی را مد نظر قرار دهيد".
 -11ارائه مدركی دال بر تعلق شماره حساب به متقاضی ثبت نام(حقيقی/حقوقی) از بانک مربوطه برای شماره
حسابی كه در پروفایل ثبت میگردد.
 -12مراجعه به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/digitalSignatureGuide.do

در

سایت سامانه جهت دریافت اطالعات الزم برای اقدام مقتضی جهت اخذ گواهی مهر سازمانی كاربر
(دریافت این گواهی برای كاربر مناقصه گر اجباری می باشد).

