فرآیند ثبت نمایندگی مجاز سازندگان اصلی
تاریخ انتشار 96/04/01 :

شروع

آیا منبع صاحب نمایندگی ،در
ایران ثبت شد است ؟

خیر )شرکت خارجی است(

له

الزم است ایمیلی ا متن التین که
در پیوست آن نامه نمایندگی
در قالب فایل  PDFمی اشد را
ه مرا رزومه شرکت صاحب
نمایندگی ه ایمیل
Sourcing@razip.com
ارسال نمائید تا نتیجه از آن
طریق ه شما اعالم شود

آیا اطمینان دارید که تولیدکنند اصلی که شما
نمایندگی آن را دارید در پتروشیمی رازی دارای
سا قه فروش می اشد و قبال تجهیزاتی از آن رند
را ه پتروشیمی رازی فروخته است ؟

له

خیر

ایمیلی که در پیوست آن اسکن
نامه نمایندگی در قالب فایل
 PDFمی اشد را ه مرا
رزومه شرکت صاحب نمایندگی
ه ایمیل
Sourcing@razip.com
ارسال نمائید تا نتیجه از طریق
ایمیل ه شما اعالم شود

آیا منبع صاحب نمایندگی قبال نسبت
ه ارسال مستندات خود در قالب فاز
اول ارزیا ی منا ع )اطالعیه شمار (2
اقدام نمود است ؟ و کد موقت
دریافت داشته است؟

خیر

در ا تدا نیاز است مستندات خود را در فاز اول ارزیا ی
منا ع خرید تکمیل نماید از این رو الزم است متن
اطالعیه شمار  2مندرج در وب سایت پتروشیمی رازی
را مطالعه فرمائید و پس از تکمیل آن فرآیند نسبت ه
ثبت نمایندگی اقدام نمائید

دریافت ایمیل توسط واحد
ارزیا ی و تعیین منا ع خرید و
ررسی وجود یا امکان استفاد از
رند معرفی شد در پتروشیمی
رازی

له

اقدام ه ارسال مدارک مورد
نیاز ذکر شد در متن اطالعیه
شمار  3مندرج در وب سایت
شرکت پتروشیمی رازی

ررس مدارک ارسالی
له

له

مدارک کامل است ؟

خیر

تشخیص داد میشود که ه
آن رند نیاز است

خیر

از طریق ایمیل عدم نیاز ه فعالیت
و خدمات آن منبع اطالع رسانی
میگردد

ارسال لیست نواقص ه نمایندگی مذکور
از طریق ایمیل و درخواست اصالح و
تکمیل مدارک و ایجاد حداکثر دو مرحله
فرصت رای رفع نواقص

اطالع رسانی ثبت نمایندگی
مذکور ه منبع داخلی صاحب
نمایندگی

ارسال نواقص پروند توسط
نمایندگی مر وطه

توجه :
منظور از عبار ت "نمایندگی" ر ای فرآیند ر ی
 -1نمایندگی انحصاری
دما ت
 -2نمایندگی فر
 -3نمایندگی تجاری
 -4توزی نندگان
-5عاملی رسمی فر
 -6عب سازندگان اصلی ا لی یا ارجی

از م و ار

ی می ا د :

را های تماس ا ما :
Sourcing@razip.com
تلفن 061- 52263238
فکس 061- 52262021

