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Як зареєструватися як
постачальник

Покращення нашого майбутнього
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• Запрошуємо Вас до попередньої реєстрації за допомогою
форми попередньої реєстрації

• Якщо ви відповідаєте необхідному обсягу Ви будете запрошені
зареєструватися за допомогою майстер адаптації (Onboarding 
Wizard)

• Період верефікації займає приблизно 2-3 тижні, після чого
постачальники будуть проінформовані про їх статус

• Реєстрація як постачальник не гарантує жодних замовлень, 
оскільки контракти укладаються на конкурсній основі згідно
проекту

Зареєструватися як постачальник



Увійдіть до форми реєстрації постачальника

3

• На веб-сайті Scatec виберіть посилання для
попередньої реєстрації

• У формі реєстрації постачальника виберіть
Прийняти



Заповніть реєстраційну форму постачальника
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• Заповніть ВСІ поля

• Після завершення виберіть Надіслати



Підтвердження подання
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• Ви отримаєте 2 підтвердження:

➢ на екрані

➢ електронною поштою

• Якщо протягом 1 тижня не буде отримано відповіді, ми
ще не вирішили розглянути ваш запит на цьому етапі
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Запрошення до реєстрації

• У разі успіху ви отримаєте запрошення для
реєстрації електронною поштою

• Натисніть на URL-адресу/посилання в
електронному листі із запрошенням нового
постачальника та перейдіть до реєстрації за
допомогою майстра підключення (Onboarding 
Wizard)
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Країна/Регіон

• У полі «Фільтр» введіть код
країни/регіону, у якому знаходиться Ваша
організація, наприклад ZAF для Південної
Африки

• Якщо Ви не можете знайти код країни, 
який вам потрібен, прокрутіть вниз
стовпець "Довге ім'я" для списку країн і
виберіть країну, а потім натисніть "Далі"
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Положення та умови

• Прийміть положення та умови
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Інформація про компанію

• Введіть ВСЮ загальну інформацію, де це застосовується

• Телефон повинен містити міжнародний телефонний код, наприклад +271234654

• Облікові записи Hotmail, Gmail і Yahoo не приймаються
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Інформація про компанію

• Введіть адресну інформацію, вибравши +Додати
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Інформація про компанію

• У розділі Назва або Опис введіть назву компанії

• Залиште ціль як є

• Країна/регіон за замовчуванням на основі попереднього вибору

• Виберіть поштовий індекс, і місто буде за замовчуванням. Якщо
поштового індексу немає в списку, введіть поштовий індекс і місто

• Введіть адресу вулиці (не вказуйте місто, поштовий індекс чи країну в це
поле)
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Інформація про компанію

• Додайте необхідну документацію у форматі PDF

• Вся документація має бути англійською мовою

• Там, де поставлено галочку «Має дату закінчення терміну дії», введіть дату закінчення терміну дії
сертифіката поруч із «Дата закінчення терміну дії» та виберіть «Далі»
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Необхідні документи

Назва документа англійською мовою Назва документа українською мовою

Bank details confirmation (not older than 3 months)
Підтвердження банківських реквізитів (не старше 3 
місяців)

Code of Conduct Кодекс поведінки

Company Profile Профіль компанії

Company Registration Certificate Свідоцтво про реєстрацію компанії

Due Diligence Questionnaire Анкета юридичної експертизи

Non-disclosure Agreement Договір про нерозголошення
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Інформація про компанію

• Введіть профіль компанії, переконайтеся, що УСІ поля заповнені, при необхідності

• Реєстраційний номер організації, ЄДРПОУ/ІПН, Валюта, Операційний регіон, Назва
Банку, Номер Банківського Рахунку, SWIFT код, IBAN, за наявності є обов'язковими
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Категорія закупівель

• Виберіть +Додати категорію

• Виберіть максимум 5 послуг, які пропонує
ваша організація

• Ви отримаєте повідомлення про помилку, якщо
вибрано більше 5 категорій

• Виберіть OK, потім Далі
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Анкети

• Виберіть Заповнені Анкети

• Є 15 питань, на які потрібно відповісти, та 1
додаткове поле для коментарів

• Виберіть відповідну відповідь зі списку та
натисніть Далі
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Анкети

• Коли надані відповіді на ВСІ запитання, Ви
можете переглянути відповіді обравши
«Переглянути відповіді» та перезапустити
анкету, обравши «Перезапустити анкету», якщо
є відповіді, які потрібно змінити

• Якщо ви вибрали Перегляд відповідей, не
забудьте натиснути X у верхньому правому куті
сторінки, щоб закрити та перейти до наступного
екрана
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Анкети

• Якщо Ви задоволені відповідями, оберіть Готово

• Ваші реєстраційні дані будуть подані на розгляд та
затвердження

• Неповна, відсутня або неправильна інформація призведе до
відхилення вашої заявки

• Якщо Ви відповідаєте всім вимогам і дотримуєтеся їх, ви
отримаєте повідомлення протягом 2-3 тижнів
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Запити

• Для запитань або допомоги щодо Вашої
електронної реєстрації:

vendor.registration@scatec.com




