ДОГОВІР N __________
про використання системи електронних закупівель
"____" ____________ 2016 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» в особі Директора
Мельник Іванни Іванівни, яка діє на підставі Статуту (далі – Оператор), з однієї сторони, і
_______________________________________________________________________________
в особі ________________________________________, який діє на підставі ____________ (далі
– Замовник), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про використання системи
електронних закупівель № ________ від _____________ 2016 р. (далі – Договір).
1. МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Сторони уклали цей Договір з метою врегулювання взаємовідносин між Оператором та
Замовником щодо використання Замовником Авторизованого електронного майданчика (далі
також – Електронний майданчик), розташованого в мережі Інтернет на веб-сайті http://etender.ua для придбання товарів, робіт, послуг, шляхом застосування системи електронних
закупівель, що здійснюються з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку.
1.2. Цей Договір укладено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Терміни, що вживаються в цьому Договорі і не визначені в Договорі окремо, вживаються у
розумінні вищеназваного Закону та Порядку функціонування електронної системи закупівель
та проведення авторизації електронних майданчиків затвердженому Кабінетом Міністрів
України.
1.3. Сторони за цим договором відповідають критеріям для замовника публічних закупівель і
оператора авторизованого електронного майданчика відповідно, встановленим чинним
законодавством.
2. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ
2.1. Авторизований електронний майданчик (Електронний майданчик) - авторизована
Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною
електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення,
отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель,
користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється
за допомогою мережі Інтернет.
2.2. Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційнотелекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база
даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання
та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону,
автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним
обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
2.3. Допорогові закупівлі - закупівлі товарів, робіт, послуг визначених Замовником, у разі
якщо вартість таких товарів, робіт та послуг не перевищує межі, встановлені Законом України
«Про публічні закупівлі».
2.4. Електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує
проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін
інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал
Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено
автоматичний обмін інформацією та документами;
2.5. Користувач – учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник,
орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, та
казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші зацікавлені
особи;
2.6. Конфіденційна інформація – інформація про обліковий запис та пароль користувача, за
допомогою якого забезпечується доступ до авторизованого електронного майданчика,

інформація про учасника та його тендерну пропозицію до моменту розкриття тендерних
пропозицій та інформація, що визначена учасником, як конфіденційна згідно з вимогами
Закону України “Про публічні закупівлі”;
2.7 Публічна закупівля (далі також - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг
2.8. Учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа
- підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію
або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом Договору є забезпечення Оператором функціонування Електронного
майданчика та забезпечення доступу Замовника до Електронного майданчика для здійснення
Замовником закупівель (тендерів/торгів) в електронній формі з використанням
телекомунікаційних каналів зв'язку.
3.2. За цим Договором Електронний майданчик надає послуги відповідно до 1-4 рівня
акредитації.
3.3. Реєстрація Замовником на Електронному майданчику відбувається безкоштовно.
4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
4.1. Реєстрація Замовника на Електронному майданчику з метою проведення закупівель
здійснюється з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та
електронний документообіг», “Про електронний цифровий підпис”, «Про публічні закупівлі»
та Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації
електронних майданчиків затвердженому Кабінетом Міністрів України (далі по тексту –
Порядок), а також Регламенту роботи Електронного майданчика.
4.2. Реєстрація здійснюється у відповідності до Регламенту роботи Електронного майданчика
способом (способами) передбаченими Порядком.
5. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН
5.1. Оператор зобов'язаний:
5.1.1. Забезпечити безперебійне функціонування та доступ до Електронного майданчика
відповідно до регламенту роботи Електронного майданчика, який розміщений на веб-вузлі
http://e-tender.ua.
5.1.2. У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових
нормативно-правових актів, у місячний строк з дня набрання чинності змін та/або нормативноправових актів привести у відповідність функціональні характеристики та можливості
Електронного майданчика.
5.1.3. Забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про
закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в
інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з
переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати
подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню та: забезпечити
Замовнику на безоплатній основі:
- рівний доступ до організації закупівель;
- перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в
електронній системі закупівель, українською та англійською мовами та у разі зміни цих
даних;
- можливість здійснення усіх необхідних дій для проведення процедури закупівлі та
виконання інших вимог встановлених законодавством у сфері закупівель відповідно до
рівня акредитації Електронного майданчика
- надсилання повідомлень замовнику та відображення їх у його кабінеті на
авторизованому електронному майданчику;
5.1.4. Забезпечити безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу,
зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про

проведення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого
органу, за умов безперебійного функціонування веб-портала Уповноваженого органу.
Оператор не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, пов’язане із нерегулярною
роботою веб-портала Уповноваженого органу. Оператор не несе відповідальність за зміст
інформації, наданої Замовником або отриманої з веб-портала Уповноваженого органу.
5.1.5. Забезпечити захист інформації щодо публічних закупівель та захист конфіденційної
інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку,
знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.
5.1.6. Електронний майданчик Оператора має відповідати в залежності від рівня акредитації
встановленим вимогам до інформаційно-телекомунікаційної системи, здатної розміщувати
відповідну кількість оголошень про проведення процедури закупівлі в день.
5.1.7. У тому числі Електронний майданчик має забезпечувати:
- наявність основних і резервних інформаційно-телекомунікаційних систем, що створені
з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які
забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи Електронного майданчика;
- загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників у
процедурах закупівлі та доступу користувачів до інформації про закупівлі;
- можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету;
- інструкції з детальною інформацією про користування електронним майданчиком,
описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах.
Інструкція повинна бути розміщена на сайті Електронного майданчика українською
мовою;
5.2. Оператор має право:
5.2.1. Здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти
користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також Комісію про такі випадки.
5.2.2. Відключати (блокувати доступ) Замовника від Електронного майданчика у випадку
несанкціонованого втручання Замовника в роботу Електронного майданчику, порушення ним
правил (регламенту) роботи Електронного майданчика, з одночасним повідомленням про це
Замовника;
5.2.3. Відправляти повідомлення Замовнику про зміну умов даного Договору, попередньо
повідомивши Замовника не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованих змін. У
такому випадку Електронний майданчик зобов'язується забезпечити можливість Замовнику
завершити розпочаті (оголошені) електронні закупівлі;
5.2.4. Пропонувати Замовнику можливість користуватись додатковими до п. 5.1.3. цього
договору сервісами Електронного майданчику.
5.2.5. Оператор може передбачити на Електронному майданчику можливість надання
додаткових послуг Замовнику, у тому числі на платній основі.
5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Використовувати Електронний майданчик відповідно до регламенту роботи
Електронного майданчика;
5.3.2. Вчасно та у повному обсязі виконувати дії, необхідні для здійснення електронної
закупівлі відповідно до діючого законодавства у сфері закупівель та регламенту
функціонування системи електронних закупівель;
5.3.3. Розміщувати на Електронному майданчику достовірну і повну інформацію.
5.4.Замовник має право:
5.4.1. Отримувати інформацію, необхідну для використання Електронного майданчика, в тому
числі достатню для проведення Замовником електронної закупівлі;
5.4.2. Надавати Оператору рекомендації з розширення функціоналу та підвищення якості
роботи Електронного майданчика;
5.4.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів повідомляти Оператора про намір
дострокового припинення дії даного договору.
5.5 Інші права та обов’язки Сторін;

5.5.1. Сторони користуються іншими правами та виконують обов’язки, що передбачені
чинним законодавством та Регламентом роботи електронного майданчика.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Замовник несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі
закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної
ідентифікації.
6.3. Замовник несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній
системі закупівель.
6.4. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло
внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та
перебоїв у мережах живлення, перебої у роботі веб-портала Уповноваженого органу;
6.5. Оператор не несе відповідальність за дії переможця, обраного за допомогою системи
електронних закупівель, за відповідність поданої ним інформації фактичним даним та якість
його товарів та за нецільове використання Електронного майданчику або публікацію у системі
електронних закупівель недостовірної або некоректної інформації.
6.6. Кожна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання своїх
обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного лиха, масових
безпорядків, війни або воєнних дій тощо, що виникли після укладання цього договору. Форсмажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього договору, і не звільняють
сторони від виконання своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватись
довідкою Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу,
організації у порядку, визначеному законодавством.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Спірні питання щодо Договору вирішуються у судовому порядку за правилами
підсудності, встановленими чинним законодавством України.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного
виконання обов'язків обома Сторонами.
8.2. З моменту укладання Договору всі попередні домовленості та укладені правочини між
Сторонами, що стосуються виконання цього Договору, втрачають чинність.
8.3. Договір припиняє свою дії у разі настання хоча б однієї з наступних обставин:
- на вимогу однієї із Сторін за умови попереднього (за 30 (тридцять) календарних днів)
письмового повідомлення про таке припинення;
- ліквідація однієї із Сторін та відсутність правонаступника (з моменту припинення);
8.4. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку зловживання
Замовником своїми правами, або нецільового використання Електронного майданчика,
повідомивши Замовника про таке розірвання за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати.
Замовник має право оскаржити дії Оператора в судовому порядку та відновити Договір.
8.5. Усі зміни і доповнення до договору вносяться Сторонами в письмовій формі шляхом
укладення додаткових угод до Договору.
8.6. Договір укладений українською мовою в 2-х екземплярах, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної Сторони.
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