Договір №FU-01 від 01.03.2015р
надання послуг доступу
до електронного торговельного майданчику
www.teclot.com
ТОВ ТЕНДЕРПРО, в особі директора Старченко Дмитра Володимировича, що діє на підставі
Статуту, іменоване надалі «Оператор», пропонує обслуговування в мережі Інтернет (далі Послуги) юридичній особі, іменованому надалі «Учасник». Цей документ є публічної офертой, і
згідно ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ
Електронний торговельний майданчик - програмний комплекс
(www.teclot.com),призначений для проведення електронних торговельних процедур (далі ЕТМ).
Електронні торговельні процедури - проведені на ЕТМ електронні торги у формах,
передбачених функціоналом ЕТМ.
Регламент – документ, створений Оператором, що регламентує загальні положення,
внутрішню організацію й порядок організації, проведення й участі в електронних процедурах.
Оператор - юридична особа, що володіє ЕТМ, необхідними засобами програмного й
технологічного забезпечення для функціонування ЕТМ, що й виконує технічної роботи при
проведенні електронних процедур і інших, пов'язаних із забезпеченням діяльності ЕТМ,
функцій, що забезпечує проведення електронних процедур.
Учасник - юридична особа, зареєстрована на ЕТМ.
Акредитація – дії Оператора по перевірці учасників ЕТП для забезпечення доступу до
створення електронних процедур / участі в електронних процедурах.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Оператор надає Учасникові доступ на ЕТМ відповідно до переліку й описом Послуг,
зазначених у додатках до даного договору.

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ
2.1. Оператор зобов'язаний:
2.1.1. Надавати послуги відповідно до умов даного договору.
2.1.2. Підтримувати цілодобове й безперебійне функціонування ЕТМ із необхідними перервами
на профілактику.
2.1.3. Забезпечити інформаційну безпеку ЕТМ.
2.1.4. Забезпечити формування й зберігання даних, документів і звітів по проведених
електронних процедурах.

2.2. Оператор має право:
2.2.1. Проводити процедури акредитації, реєстрації й авторизації Учасників ЕТМ.
2.2.2. Формувати й вести базу даних Учасників.
2.2.3. У випадку порушення Учасником правил роботи на ЕТМ закрити йому доступ на ЕТМ.

2.3. Учасник зобов'язаний:
2.3.1. Виконувати свої зобов'язання в рамках даного договору відповідно до Регламенту й
іншими документами ЕТМ.
2.3.2. Надати по запиту Оператора документи, необхідні для акредитації на ЕТМ.

2.3.3. Використовувати дані персональної ідентифікації для входу в ЕТМ винятково для
власних потреб, забезпечити їх схоронність і не передавати їх іншим особам.
2.3.4. Забезпечити повноту й достовірність інформації, яка передається на ЕТМ.
2.3.5. Оплатити Операторові ЕТМ послуги відповідно до Додатка №1 до цього договору.
Порядок сплати – оплата за фактом.

2.4. Учасник має право:
2.4.1. Учасник має право використовувати сервіси ЕТМ відповідно до Регламенту.
2.4.2. Направляти Операторові свої пропозиції по поліпшенню функціонування ЕТМ.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Оператор зобов'язується вчасно пересилати Учасникові оригінали рахунків-фактур і актів
приймання виконаних робіт. А також реєструвати податкові накладні в порядку та у строк
встановленому податковим кодексом України.
3.2. Учасник зобов'язується вчасно повертати підписані з його боку оригінали актів приймання
виконаних робіт.
3.3. Усі претензії Учасник зобов'язується пред'явити письмово протягом 10 днів по закінченню
календарного місяця; а якщо ні, то послуги вважаються прийнятими, навіть при відсутності
підписаних Учасником актів приймання виконаних робіт

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
4.1. Оператор і Учасник не мають права розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію
й/або інформацію, що є власністю однієї зі Сторін. А також інформацію що до обов'язків Сторін
за даним договором або до діяльності ЕТМ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Оператор не відповідає за який-небудь збиток, втрати та інші збитки, які поніс Учасник
через неналежне використання й поширення інформації Учасником на ЕТМ:
- Незнання співробітниками Учасника регламенту, зневага й неналежна виконання
співробітниками Учасника всіх вимог і процедур, зазначених у регламенті роботи ЭТП;
- Недотримання правил зберігання логіна й пароля, засобів ЕЦП або несанкціонована їхня
передача третім особам;
5.2. Оператор не несе відповідальності за утримування інформації, яка публікується Учасником
на ЕТМ .
5.3. Оператор не відповідає за укладання договору між учасниками за результатами
торговельних процедур проведених на ЕТМ.
5.4 Учасники самостійно відповідають за взаємне виконання сторонами умов договорів,
укладених на підставі проведених на ЕТМ електронних процедур.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Даний договір набуває чинності з дати його прийняття, і може бути змінений оператором
частіше одного разу за шість місяців. Усі зміни оформляються у вигляді додаткових угод.
6.2. При бажанні однієї зі Сторін припинити дія даного договору, Сторона, що виявила
бажання, направляє іншій Стороні письмову заяву про припинення дії договору за 30
(тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання договору.

Додаток 1.
Тарифні плани для організаторів і учасників
Перелік інформаційних послуг
Організація торговельних процедур*

Вартість

100,00 гривень на рік в т.ч. ПДВ

Реєстрація в системі
Консультації по роботі системи
Перегляд торгів відкритих в teclot.com
Підписка на категорії каталогу
Одержання повідомлень про торговельні процедури
Акредитація в системі teclot.com
Публікація оголошень про торги
Доступ інтерфейсу запрошень учасників
Автоматичне розсилання запрошень по базі компаній системи

Входить до тарифу «Організація
торговельних процедур»

Ручне запрошення постачальників
Формування звіту про запрошені компанії
Розкручування конкурсу власними силами
Каталогізація предмета закупівлі
Одержання звітів від системи
Участь постачальників у торговельній процедурі
Сплата за перемогу у торгівельній процедурі**

1%, але не більш 2500,00 гривень, в
т.ч. ПДВ

*В 30% випадків організатор має право відмовитися від оголошення переможця/ анулювати процедуру.
При перевищенні ліміту, кожний такий випадок підлягає оплаті по тарифу 300 гривень /процедура (буде
оговорюватися сторонами додатково після підключення билинга в системі)
**Стягується автоматично, при виборі переможця та переведені конкурсу в архів.
ТОВ «ТендерПро» є платником ПДВ. Всі тарифи наведено з урахуванням ПДВ.

Тарифи можуть змінюватися Оператором протягом дії договору. Будь-яка зміна тарифу
можлива лише після погодження з Учасником. Новий тариф вступає в силу лише після
підписання додаткової угоди до цього Договору.

Додаток 2.
Послуга організації міжнародного конкурсу
Самостійне проведення міжнародних конкурсів, без надання додаткових послуг по їхній
організації тарифікується згідно загальних правил див. "Тарифні плани для організаторів і
учасників"
Перелік послуг

Вартість за послугу

Підготовка технічного
завдання по конкурсу
мовою організатора
Оцінка фахівцями
ТендерПро
перспективності закупівлі
Стартова нарада за
участю організатора й
фахівців ТендерПро
Переклад умов торгів на
мову країни конкурсу
Пошук виробників у
країні закупівель
6500гривень в т.ч. ПДВ
Оцінка потенційних
постачальників
Запрошення
постачальників
Переговори з
виробниками
Консультації
постачальників по роботі
в системі
Перевірка постачальників
Надання маркетингового
звіту по торгах

Одержання,
відправлення зразків

4000грн зарплата, податки, дохід компанії + Підтверджені видатки на
одержання й відправлення зразків Замовникові. Вартість включає ПДВ.

Послуги приймання
товару

Відрядні видатки співробітника виконавця в добу з розрахунку 4000грн
зарплата, податки, дохід компанії + 550грн добові+ 1300грн проживання.
Проїзд до місця приймання товару оплачується Замовником на підставі
проїзних документів. Критерії приймання оговорюються додатково. Вартість
включає ПДВ.

Зустріч представників
Організатора

Відрядні видатки співробітника виконавця в добу з розрахунку 4000грн
зарплата, податки, дохід компанії + 550грн добові+ 1300грн проживання.
Проїзд до місця зустрічі делегації оплачується Замовником на підставі
проїзних документів. Видатки на транспорт після зустрічі несе Замовник.
Вартість включає ПДВ.

Супровід до місця
проведення

Відрядні видатки співробітника виконавця в добу з розрахунку 4000грн
зарплата, податки, дохід компанії + 550грн добові+ 1300 грн проживання.
Проїзд до місця проведення оплачується Замовником на підставі проїзних
документів. Видатки на транспорт після зустрічі несе Замовник. Вартість
включає ПДВ.

Послуги перекладача на
переговорах

Відрядні видатки співробітника виконавця в добу з розрахунку 5500грн
зарплата, податки, дохід компанії + 550грн добові+ 1300грн проживання.
Проїзд до місця переговорів оплачується Замовником на підставі проїзних
документів. Видатки на транспорт під час переговорів несе замовник. Вартість
роботи перекладача може мінятися за узгодженням сторін залежно від
складності переговорів. Вартість включає ПДВ.

Допомога у виборі
компанії перевізника

Залежно від обраної категорії послуг.

7. РЕКВІЗИТИ
Оператор: ТОВ "ТЕНДЕРПРО"
Ідентифікаційний код 36804114
ІПН 368041112141
Свідоцтво платника ПДВ №200028381
Юридична адреса: Україна, 08292, Київська обл, м. Буча, вул. Польова, 30, оф. 1
п/р 26003020296501 в українських гривнях відкрито у ПАТ «Альф-Банк»
МФО 300346

Директор
Старченко Дмитро Володимирович

