ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ!
Уважаемые пользователи государственной информационной
системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении
операций по недропользованию, и их производителей»!
С 29 июня 2018 года в связи со вступлением в силу Кодекса
Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» утвержден новый
порядок приобретения товаров, работ и услуг, используемыхпри проведении
операций по добыче твердых полезных ископаемых, урана, добыче и
разведки углеводородов. В этой связи всем пользователям государственной
информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при
проведении операций по недропользованию, и их производителей»
необходимо прикрепить документы в своем профиле поставщика.
Возможность прикрепления новых документов в профиле поставщика
будет предоставлена с 29 июня 2018 года.
В реализациювышеизложенного пользователям системы необходимо
загрузить и отразить следующие сведения:
1. Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность:
 Сканированная копия документа, удостоверяющего личность
(удостоверение личности, паспорт);
 Сканированная копия уведомления о начале деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя;
 ИИН;
 Сканированная копия документа о постановке на учет
плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является
плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного
письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик не
является плательщиком НДС.
2. Для юридических лиц:
 Сканированная копия устава, учредительного договора,
положения;
 Сканированная копия справки (свидетельства) о регистрации
(перерегистрации) юридического лица;
 БИН;
 Сканированная копия выписки из учредительных документов,
содержащая сведения об учредителе или составе учредителей
(если устав не содержит сведения об учредителях или составе
учредителей);
 Сведения об участниках потенциального поставщика и других
лицах, опосредованно участвующих в уставном капитале
потенциального поставщика до раскрытия сведений о физических
лицах;

 Сканированная копия выписки из реестра держателей акций (для
акционерных обществ);
 Сканированная копия документа о постановке на учет
плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является
плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного
письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик не
является плательщиком НДС.
3. Для филиалов юридических лиц:
 Сканированные копии всех удостоверяющих документов
юридического лица этого филиала,предусмотренные для
регистрации юридических лиц;
 Сканированная копия положения;
 Сканированная копия справки (свидетельства) об учетной
регистрации (перерегистрации) филиалов и представительств
юридических лиц;
 БИН;
 Сканированная копия документа о постановке на учет
плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является
плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного
письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик не
является плательщиком НДС.
4. Для нерезидентов:
 Документы и сведения, предусмотренные при регистрации
физических и юридических лиц Республики Казахстан,
содержащие аналогичные сведения.
В случае возникновения вопросов, в системе, вы можете обратиться в
службу технической поддержки по адресу support@nadloc.kz .
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АҚПАРАТ ТЕК ЖЕТКІЗУШІЛЕРГЕ!
Құрметті «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу
кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және
қызметтердің және олардың өндірушілерінің тізілімі» мемлекеттік
ақпараттық жүйесінің пайдаланушылары!
2018 жылдың 29 маусымынанбастап «Жер қойнауы және жер
қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің күшіне
енуіне және қатты пайдалы қазбаларды, уранды, көмірсутегі шикізатын
өндіру және барлау бойынша операцияларды жүргізу кезінде
пайдаланылатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың
жаңа тәртібін бекітуге байланысты «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың
және қызметтердің және олардың өндірушілерінің тізілімі» мемлекеттік
ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуі шектеледі.
Жаңа құжаттарды тіркеу мүмкіндігі 2018 жылдың 29 маусымынан
беріледі.
Жоғарыда айтылғандарды жүзеге асыру үшін жүйені пайдаланушылар
төмендегі ақпаратты жүктеп, көрсетулері керек:
1. Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар үшін:
• жеке басын куәландыратын құжаттың сканерленген көшірмесі (жеке
куәлік, төлқұжат);
• Жеке кәсіпкер ретінде қызметтің басталу туралы хабарламасының
сканерленген көшірмесі;
• ЖСН;
• ҚҚС бойынша тіркеу құжаты (әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеушісі
болса) немесе әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеушісі болып
табылмайтындығын
растайтын
кепілдік
хаттың
сканерленгенкөшірмесі.
2. Заңды тұлғалар үшін:
• жарғының сканерленген көшірмесі, құрылтай шарты, ереже;
• Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің
(сертификаттың) сканерленген көшірмесі;
• БСН;
 Құрылтайшы немесе құрылтайшылар туралы мәліметтерді қамтитын
құрылтайшылық құжаттардан үзіндінің сканерленген көшірмесі
(егер жарғыда құрылтайшылар туралы немесе құрылтайшылар
құрамы туралы мәліметтер болмаса);
• әлеуетті жеткізушінің қатысушылары және әлеуетті өнім берушінің
жарғылық капиталына жанама қатысатын басқа тұлғалар туралы
мәліметтер, жеке тұлғалар туралы ақпаратты ашқанға дейін;

• акционерлердің тізілімінен (акционерлік қоғамдар үшін) үзінді
көшірме;
• ҚҚС бойынша тіркеу құжаты (әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеушісі
болса) немесе әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеушісі болып
табылмайтындығын растайтын кепілдік хаттың сканерленген
көшірмесі.
3. Заңды тұлғалардың филиалдары үшін:
• Заңды тұлғаларды тіркеу үшін қарастырылған осы филиалдың заңды
тұлғасының барлық куәландыратын құжаттарының сканерленген
көшірмелері;
• Ереженің сканерленген көшірмесі;
• заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктерін тіркеу (қайта тіркеу)
туралы куәліктің (сертификаттың) скан-көшірмесі;
• БСН;
• ҚҚС бойынша тіркеу құжаты (әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеушісі
болса) немесе әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеушісі болып
табылмайтындығын растайтын кепілдік хаттың сканерленген
көшірмесі.
4. Резидент еместер үшін:
• Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларын тіркеу
үшін ұсынылатын құжаттар мен мәліметтерге ұқсас ақпараты бар
құжаттар мен мәліметтер.
Мәселелер
туындаған жағдайда support@nadloc.kz
техникалық қолдау қызметіне хабарласуға болады.

сайтында

Құрметпен, «Жер қойнауын пайдалану
жөніндегі
операцияларды
жүргізу
кезінде пайдаланылатын тауарлардың,
жұмыстардың және қызметтердің және
олардың
өндірушілерінің
тізілімі»
мемлекеттік ақпараттық жүйесінің
Әкімшілігі

