ДОГОВІР № ________
про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі
м. Київ, Україна

"29" березня 2017 року

Громадська організація «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», реєстраційний
номер запису в ЄДР 14441200000001653, свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як
громадської організації №180/322983 від 27.05.2013 року, надалі за текстом – Адміністратор, в
особі виконавчого директора Юрчишина Я.Р., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Е – Аукціон», в особі директора Мазенко Д.В.,
який діє на підставі Статуту, надалі за текстом – Оператор, з іншої сторони, які разом надалі
іменуються Сторони, а кожна окремо також – Сторона, у відповідності до положень
Меморандуму щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації
об’єктів державної власності, майна державних підприємств та господарських товариств, у
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків та об’єктів малої
приватизації від 03 березня 2017 року, підписаного між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Громадською організацією «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»
(надалі за текстом – Меморандум), на виконання Пілотного проекту щодо організації
електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі
уклали цей Договір про використання Електронної торгової системи (далі – Договір).
1. ГЛОСАРІЙ
1.1. API - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом,
який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення
електронних майданчиків операторів до ЕТС.
1.2. Адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє
центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується у майбутньому передати її державі
Україна. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб
на підставі договору
1.3. Електронний аукціон - процедура визначення переможця публічних торгів, в ході якої
учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3
(трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
1.4. Електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі
Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, замовнику та учасникам можливість
користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення
публічних торгів;
1.5. Електронна торгова система Prozorro.Продажі (ЕТС) – сукупність спеціалізованого
програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних
комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що
забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для
проведення публічних торгів та встановлення їх результатів.
1.6. Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному
майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;
1.7. Оператор електронного майданчика (Оператор) – юридична особа, зареєстрована в
установленому законом порядку на території України, яка має право на використання такого
електронного майданчика та підключена до ЦБД ЕТС;
1.8. Пілотний проект щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням
електронної торгової системи (Пілотний проект) - процес розробки, тестування та
впровадження електронної торгової системи Prozorro.Продажі для реалізації державного майна,
майна господарських товариств, які забезпечують потреби держави, казенних підприємств,
державних комерційних підприємств (їх об’єднань), державних установ та організацій.
Реалізація якого здійснюється за ініціативою, запровадженою відповідно до Меморандуму;
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1.9. Публічні торги - спосіб відчуження майна (активів), шляхом проведення електронних
аукціонів в ЕТС Prozorro.Продажі через веб-сайт Оператора (сайт) у порядку та на умовах,
визначених Регламентом ЕТС. Умови продажу відповідного майна визначаються замовником,
якщо інше не встановлено законодавством ;
1.10. Регламент ЕТС – Регламент роботи електронної торгової системи щодо проведення
публічних торгів (аукціонів) з продажу майна (Регламент ЕТС) - порядок та умови
проведення публічних торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) з використанням ЕТС
Prozorro.Продажі. Регламент ЕТС є невід’ємною частиною Договору про використання
Електронної торгової системи Prozorro.Продажі;
1.11. Учасник – фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа, в особі
уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в
публічних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством,
сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в публічних торгах
відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та
індивідуальний код учасника;
1.12. Центральна база даних (ЦБД) - сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази
даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення учасниками
публічних торгів.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є забезпечення Адміністратором доступу Оператора до ЦБД ЕТС для
організації проведення публічних торгів у ЕТС, у відповідності до Регламенту ЕТС та мети
Пілотного проекту.
2.2. Оператор зобов'язується на час дії Пілотного проекту забезпечити належне функціонування
електронного майданчика та організацію проведення публічних торгів у ЕТС у відповідності з
вимогами Регламенту ЕТС.
2.3. Проведення публічних торгів (аукціонів) з використанням ЕТС Prozorro.Продажі
здійснюється згідно з Регламентом ЕТС.
3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦБД ЕТС
3.1. Підключення Електронного майданчика до ЦБД ЕТС здійснюється з метою забезпечення
Оператором функціонування Електронного майданчика для проведення публічних торгів з
урахуванням вимог чинного законодавства України, Регламенту ЕТС.
3.2. Підключення Електронного майданчика здійснюється після проходження оператором
тестування, відповідно до Положення про порядок тестування електронних майданчиків
Операторів Електронної торгової системи, затвердженого наказом ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ
ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» № 12 від 29 березня 2017 року (далі - Положення про тестування),
розміщеного на публічному порталі www.prozorro.sale.
3.3. Сторони дійшли згоди щодо нерозголошення відомостей технологічного характеру, як то:
ключі доступу Електронного майданчика до ЕТС, ключі Учасника до Електронного аукціону, а
також інформації про учасників публічних торгів до певного етапу публічних торгів, зазначеного
в Регламенті.
4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Адміністратор зобов'язаний:
4.1.1. Надати Оператору доступ до ЕТС протягом 10 (десяти) робочих днів з дня формування
висновку про успішне тестування електронного майданчика такого Оператора за умови
відповідності його Регламенту ЕТС.
4.1.2. Забезпечити доступ Електронного майданчика до ЦБД ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС,
який розміщений на веб-сайті, вказаному в п. 3.2. Договору.
4.1.3. Забезпечити функціонування програмних пакетів ЦБД, достатніх для виконання
Електронним майданчиком дій, необхідних для:
● організації публічних торгів;
● проведення публічних торгів;
● участі в публічних торгах Учасників;
● участі в обговоренні, запитах Користувачів;
● перегляду інформації та документів про Публічні торги Користувачами.
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4.1.4. Забезпечити цілісність та незмінність інформації та/або документів, обмін якими
здійснюється операторами та ЦБД ЕТС;
4.1.5. Забезпечити регулярний обмін даними з Електронним майданчиком для забезпечення
доступу до інформації ЦБД ЕТС, оновленої іншими електронними майданчиками.
4.1.6. Забезпечити впровадження організаційно-технічних заходів з метою запобігання
несанкціонованого доступу до інформації та унеможливлення її несанкціонованого
розголошення.
4.1.7. Завчасно повідомляти Оператора про оновлення програмного забезпечення,
запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних
засобів, проведення технічних робіт, що призведуть до унеможливлення підключення до ЦБД
ЕТС, тощо.
4.1.8. Забезпечити Оператора технічною інформацією та інформацією про використання ЦБД
ЕТС, достатньою для підключення до ЦБД ЕТС та функціонування Електронного майданчика
при проведенні публічних торгів.
4.1.9. На весь час дії Договору, за умови наявності цільового ресурсу у Адміністратора,
забезпечити Оператора технічною підтримкою з питань перебоїв або унеможливлення
підключення та обміну даними з ЦБД ЕТС, в т.ч. шляхом залучення третіх осіб за договорами.
4.1.10. Забезпечити усунення збоїв в роботі ЦБД ЕТС, що призводять до неможливості
проведення Електронним майданчиком публічних торгів.
4.1.11. Відправляти повідомлення Оператору про зміну умов цього Договору, повідомивши не
пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованих змін. У такому випадку Адміністратор
ЕТС зобов'язується забезпечити можливість Оператору завершити розпочаті (оголошені)
Електронні торги на відповідному Електронному майданчику.
4.2. Адміністратор має право:
4.2.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Оператором.
4.2.2. Тимчасово припиняти доступ оператора електронного майданчика до ЦБД ЕТС на термін,
що не перевищує 2 (двох) робочих днів у наступних випадках:
4.2.2.1 вчинення дій Оператором електронного майданчика, що перешкоджають
функціонуванню ЕТС та/або створюють умови для неможливості її функціонування та
потребують негайного реагування з боку Адміністратора ЕТС;
4.2.2.2. непроходження Оператором електронного майданчика автоматичного тестування
(більше 0% непройдених тестів першого рівня критичності або 5% та більше непройдених тестів
другого рівня критичності або 10% та більше непройдених тестів третього рівня критичності
сценаріїв тестування) або невідповідність інтерфейсної або функціональної частини
електронного майданчика вимогам, затвердженим Адміністратором ЕТС, відповідно до
Положення про тестування.
4.2.2.3. виникнення на Електронному майданчику iнцидентiв, пов’язаних з порушенням
iнформацiйної безпеки під час роботи в ЕТС.
4.2.3. Припиняти доступ Оператора електронного майданчика до ЦБД ЕТС у випадках та в
порядку, передбаченому в Регламенті ЕТС.
4.2.4. Оновлювати програмне забезпечення ЕТС, у разі, якщо такі оновлення:
●
не приведуть до погіршення або не можливості проведення Електронним майданчиком
Електронних торгів;
●
відповідатимуть Регламенту ЕТС.
4.2.5. Повідомляти Оператора про невідповідність дій Замовника меті та цілям Пілотного
проекту .
4.2.6. Обґрунтовано вимагати від Оператора компенсації понесених витрат, спричинених з його
вини, пов’язаних з необхідністю втручання Адміністратора у роботу ЦБД ЕТС для виправлення
наслідків відповідних дій (блокування доступу, видалення недостовірної, некоректної,
образливої інформації тощо). Сторони домовились вважати за обґрунтовану (тобто таку, що не
потребує доведення) вимогу компенсації Оператором понесених Адміністратором витрат, що
підтверджується інформацією з ЦБД ЕТС у будь-якому форматі і містить незаперечні докази
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несанкціонованого втручання в діяльність ЦБД ЕТС, а також несанкціоновану зміну чи
видалення будь-яких даних, що містяться у ЦБД ЕТС.
4.2.7. Проводити модернізацію ЦБД ЕТС, вносити зміни до функціональності ЦБД ЕТC.
4.2.8. Здійснювати перевірку функціональності та проводити тестування роботи електронного
майданчику як у цілому, так і окремих його складових.
4.2.9. Фіксувати інциденти, пов’язані з роботою електронного майданчика в ЕТС.
4.3. Оператор зобов'язаний:
4.3.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС та мети і цілей Пілотного проекту під час
використання ЕТС.
4.3.2. Забезпечити безперебійне функціонування електронного майданчика відповідно до
Регламенту ЕТС;
4.3.3. Забезпечувати технічну можливість та доступ для користувачів та/або учасників, в тому
числі, до інформації про проведення публічних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що
полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС. У
випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 18-00 год з причин
проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на електронному
майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням
учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику.
4.3.4. Своєчасно розміщувати на Електронному майданчику інформацію, яка може вплинути на
права та обов'язки Користувачів та/або Учасників.
4.3.5. Надавати Адміністратору ЕТС інформацію, необхідну для усунення Адміністратором збоїв
в роботі ЦБД ЕТС.
4.3.6. Забезпечити регулярний обмін даними з Адміністратором для своєчасного оновлення
інформації в ЦБД ЕТС.
4.3.7. Запобігати несанкціонованому втручанню в діяльність ЦБД ЕТС, в т.ч. самого Оператора,
і його Користувачів/Учасників.
4.3.8. Проходити автоматичні та ручні технічні тести в порядку, визначеному в Положенні про
тестування.
4.3.9. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх
передачею до ЕТС та/або збереженням.
4.3.10. У разі внесення змін до законодавства у сфері відкритих (публічних) торгів (аукціонів)
та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести у місячний строк з дня набрання
ними чинності функціональні характеристики та можливості електронного майданчика у
відповідність з такими змінами та актами, якщо інше не визначено окремою угодою між
Адміністратором ЕТС та Оператором.
4.3.11. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів повідомляти Адміністратора про намір дострокового
припинення дії цього договору.
4.3.12. Компенсувати Адміністратору понесені ним витрати відповідно до п. 4.2.6. Договору.
4.3.13. Нести інші зобов’язання, передбачені Регламентом ЕТС.
4.4. Оператор має право:
4.4.1. Отримувати інформацію, необхідну для використання ЦБД, в тому числі, достатню для
підключення до ЦБД та забезпечення функціонування Електронного майданчика для проведення
публічних торгів.
4.4.2. Надавати Адміністратору рекомендації з розширення функціоналу та підвищення якості
роботи ЦБД.
4.4.3. Звертатись за консультаційною підтримкою до Адміністратора з питань перебоїв або
унеможливлення підключення та обміну даними з ЦБД в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським
часом.
4.4.4. Вимагати від Адміністратора надання доказів несанкціонованого втручання Оператором
чи Користувачами, що спричинили шкоду Адміністратору.
5. ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ОПЕРАТОРА ДО ЕТС ТА
ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ
5.1. У випадку вчинення Оператором дій, передбачених пп. 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3. цього
Договору Адміністратор має право прийняти рішення про тимчасове технічне припинення
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доступу електронного майданчика такого Оператора до ЦБД ЕТС на термін, що не перевищує 2
(двох) робочих днів. Тимчасове технічне припинення доступу електронного майданчика від ЦБД
ЕТС здійснюється протягом 1 (однієї) доби після прийняття Адміністратором відповідного
рішення, а у випадку необхідності завершення процедур на такому електронному майданчику,
розпочатих на момент прийняття рішення про технічне тимчасове припинення доступу
електронного майданчика до ЦБД ЕТС, відразу після завершення таких процедур.
5.2. Про прийняте рішення про тимчасове технічне припинення доступу Адміністратор
повідомляє Оператора шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою
протягом 1 (однієї) доби з одночасним відключенням для користувачів можливості переходу на
веб-сайт Оператора з публічного порталу www.prozorro.sale.
5.3. Під час тимчасового технічного припинення доступу, Оператор електронного майданчика
зобов’язаний забезпечити на електронному майданчику:
5.3.1. проведення раніше оголошених процедур публічних торгів в ЕТС в інтерактивному режимі
реального часу;
5.3.2. конфіденційність та цілісність даних, що містяться на електронному майданчику;
5.3.3. обмін даними, який не був здійснений, з ЕТС ЦБД.
5.4. У випадку усунення порушень, що стали підставою для тимчасового технічного припинення
доступу до ЦБД ЕТС, Адміністратор відновлює доступ електронного майданчика до ЦБД ЕТС з
обов’язковим повідомленням Оператора електронного майданчика про таке відновлення
електронною поштою.
5.5. Доказом усунення порушень, передбачених пп. 4.2.2.1, 4.2.2.3. цього Договору є офіційний
лист Оператора електронного майданчика про усунення таких порушень, за умови
підтвердження Адміністратором факту такого усунення.
5.6. Доказом усунення порушення, передбаченого п. 4.2.2.2. цього Договору є висновок
Адміністратора про успішні результати автоматичного та/або ручного тестування.
5.7. Після відновлення доступу електронного майданчика до ЦБД ЕТС Адміністратор здійснює
підключення можливості переходу на веб-сайт Оператора з публічного порталу
www.prozorro.sale.
5.8. У випадку неусунення порушень, передбачених пп. 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3. цього Договору
протягом 2 (двох) робочих днів з дня тимчасового технічного припинення доступу,
Адміністратор має право прийняти рішення про припинення доступу електронного майданчика
такого Оператора до ЦБД ЕТС в порядку, встановленому Регламентом ЕТС.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Адміністратор не несе відповідальність за порушення обміну інформацією, що виникло
внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв
у мережах живлення, що викликало перебої у роботі Електронного майданчика.
6.3. Адміністратор не несе відповідальність за дії Користувачів (Учасників) публічних торгів, за
відповідність поданої ними інформації фактичним даним та за нецільове використання ЦБД або
публікацію у ЕТС недостовірної або некоректної інформації.
6.4. Кожна зі 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 (форс-мажорні обставини), що виникли після укладання
цього Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього
Договору, і не звільняють сторони від виконання своїх зобов'язань. Наявність форс-мажорних
обставин для відповідальної Сторони має бути підтверджена довідкою уповноваженого органу
відповідно до законодавства України.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечності та розбіжності, які виникли в ході виконання цього Договору, вирішуються
на основі взаємної згоди шляхом переговорів.
7.2. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом узгодження, суперечності та розбіжності,
які виникли з цього Договору чи пов’язані з ним, підлягають вирішенню в судовому порядку.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
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8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до закінчення
Пілотного проекту.
8.2. Договір припиняє свою дію на вимогу однієї зі Сторін, за умови направлення письмового
повідомлення про таке припинення Договору відповідною Стороною другій Стороні не пізніше,
ніж за 30 (тридцять) днів до такого припинення, а також у випадку ліквідації однієї зі Сторін та
за відсутності у неї правонаступника.
8.3. Адміністратор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку
зловживання Оператором своїми правами, не виконання Оператором своїх зобов’язань,
передбачених цим Договором або Регламентом ЕТС, нецільового використання ЦБД ЕТС,
використання ЕТС з порушенням мети Пілотного проекту, повідомивши Оператора про таке
розірвання за 5 (п’ ять) робочих днів до дати розірвання Договору.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. З моменту укладання цього Договору всі попередні домовленості та укладені правочини між
Сторонами, що стосуються виконання цього Договору, втрачають чинність.
9.2. Усі зміни й доповнення до цього Договору повинні бути оформлені в письмовій формі і
підписані належним чином уповноваженими на це представниками Сторін.
9.3. Усі зміни й доповнення до цього Договору, оформлені і підписані уповноваженими
представниками Сторін, складають його невід’ємну частину з моменту їх підписання.
9.4. Цей Договір укладено в двох автентичних примірниках українською мовою, що мають
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Адміністратор

Оператор

ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»
Код ЄДРПОУ 23906275
Розрахунковий рахунок 26006052909064
в ПАТ КБ „ПриватБанк” МФО 323583
Поштова адреса 01024, м. Київ, пров. Костя
Гордієнка 2-А, 1 поверх
Телефон 044-360-52-42

ТОВ «Е-Аукціон»
Ідентифікаційний код 40441810
п/р № 26007052768451 в ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", код банку 300711
Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул.
Дегтярівська, буд. 21, літ. «А».
Телефон 044 390 52 46

Виконавчий директор
_____________________ Юрчишин Я.Р.

Директор
_________________________Мазенко Д.В.
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