ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ
ПОСЛУГ
Товарної біржи «ПОЛОНЕКС»

1. Загальні положення
1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Товарної біржи
«ПОЛОНЕКС», (далі – Електронний майданчик) щодо укладення Договору про надання послуг
(далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах щодо надання доступу Користувачам до
Електронного майданчику щодо проведення електронних аукціонів з визначення найбільш
вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) згідно Порядку проведення відбору та визначення
замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг відвантаження готової продукції
для АТ «ОПЗ» затвердженого Наглядовою Радою (протокол №17/2020 від 18.06.2020) (надалі –
Порядок) та Правил електронного аукціону щодо визначення найбільш вигідної пропозиції
(коефіцієнту обмеження) затверджених ТБ «ПОЛОНЕКС»
1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в
Оферті умов і виконання умов вказаних в п.2.3 Договору, юридична особа, яка акцептує умови
цієї Оферти, стає Користувачем Електронного майданчика (надалі – Користувач) (акцепт Оферти
рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
2. Предмет Договору
2.1. Предметом Договору є надання доступу Користувачу до користування Електронним
майданчиком в електронних аукціонах АТ «ОПЗ», які будуть розміщені на веб-сайті:
www.polonex.com.ua. Надання доступу Користувачу до Електронного майданчику передбачає
серед іншого виконання таких послуг, як послуг з реєстрації Користувача, автоматичного
розміщення, отримання і передання інформації, в т.ч. але не виключно цінових пропозицій, та
документів під час проведення електронних аукціонів на веб-сайті https://polonex.com.ua/,
відповідно до обраних Користувачем електронних аукціонів, які розміщені на електронному
майданчику. Інформація про електронні аукціони також відображаються на веб-сайті
Електронного майданчика.
2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов`язується виконувати вимоги Порядку та
Правил Електронного майданчику, в тому числі щодо збереження конфіденційної інформації,
своєю реєстрацією на Електронному майданчику підтверджує свою безумовну згоду до їх
дотримання.
2.3. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється одним із способів
ідентифікації/авторизації:
для юридичних осіб – шляхом завантаження в створений Особистий кабінет кольорових копій
витягу з ЄДРПОУ та документів (наказ, довіреність), які підтверджують повноваження
представника юридичної особи та банківських реквізитів
При реєстрації Користувача на Електронному майданчику перевіряється достовірність
ідентифікаційної інформації (до такої інформації можна віднести, зокрема, для українських
юридичних осіб – ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса
місцезнаходження, контактна інформація, наданої користувачем, що має намір прийняти участь
в електронних аукціонах.
3. Порядок розрахунків – сплата Реєстраційного внеску.
3.1. Користувач сплачує Виконавцю реєстраційний внесок за участь в електронному
аукціоні, який складає 2 700 грн. 00 коп. (дві тисячі сімсот гривень нуль копійок) у т.ч. ПДВ 450
гривень 00 копійок (двісті сімдесят гривень нуль копійок)
3.2. Розрахунки здійснюються наступним чином:
- Користувач сплачує реєстраційний внесок максимум за день, що передує початку
електронного аукціону
3.3. Всі розрахунки по цьому Договору здійснюються у безготівковій формі шляхом

перерахування коштів на банківський рахунок Електронного майданчика
3.4. Користувач здійснює акцепт Оферти та укладення Договору шляхом завантаження в
створений Особистий кабінет документів у відповідності до п. 2.3. цього Договору.

4. Термін дії і зміна умов Оферти
4.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою:
https://polonex.com.ua/ і діє до моменту відкликання Оферти Електронним майданчиком.
4.2.Електронний майданчик залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або
відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Електронним
майданчиком змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту
Оферти на Електронному майданчику за вказаною в п.4.1 Договору адресою, якщо інший строк
набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні
4.3.Електронний майданчик повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або
відкликання Оферти через особистий кабінет
5. Термін дії Договору та припинення Договору
5.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п.2.3. Оферти, зумовлює
укладення Договору на умовах Оферти.
5.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один)
календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за
цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна
із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору
вважається пролонгованим на кожний наступний рік.
5.3.
Договір може бути припинений:
5.3.1.
У будь-який час за згодою Сторін;
5.3.2.
За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з
письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з
моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового
повідомлення від іншої Сторони;
5.3.3.
За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за
10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
5.3.4.
З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).
6. Відомості про конфіденційність та гарантії
6.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору,
включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних на Електронному
майданчику, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є
конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої
сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних
органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу
Сторону про це.
6.2. Електронний майданчик гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями,
необхідними для укладення та виконання Договору.
6.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту,
Користувач засвідчує і гарантує Електронному майданчику, що:
6.3.1. Користувач вказав достовірні дані (у тому числі персональні дані Користувача) при
реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при оформленні платіжних
документів при оплаті Послуг;
6.3.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач:
- ознайомився з умовами Оферти;
- повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
- ознайомлений і повністю погоджується із Політикою конфіденційності, яка зазначена
в п.6.1. Договору;

-

Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання
Договору.
7. Відповідальність Сторін

7.1.
За порушення умов Оферти Сторони несуть відповідальність, встановлену Офертою
та/або чинним законодавством України.
7.2.
Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:
-Достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в
якості користувача на Електронному майданчику;
-Свої дії, які вчиняються ним на Електронному майданчику під час процедури
аукціону, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної
ідентифікації;
-Розміщення на Електронному майданчику інформації шкідливого та образливого
характеру та інформації, що не має відношення до проведення електронного аукціону.
7.3. Беручи до уваги умови розділу 7 Оферти, Користувач зобов`язується своїми силами і за
свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних
матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Електронному
майданчику в зв`язку з претензіями та позовами, підставою пред`явлення яких стало розміщення
матеріалів Користувача.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують
шляхом переговорів.
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно чинного
законодавства України.
9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або
неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне
виконання зобов`язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних
обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс- мажору),
а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів
державної влади, напад на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси
недоступними користувачам (насичення атакованого комп'ютера або мережевого устаткування
великою кількістю зовнішніх запитів таким чином атаковане устаткування не може відповісти
користувачам, або відповідає настільки повільно, що стає фактично недоступним) та інших
обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань, і якщо такі
обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за
Договором.
9.2.
У разі настання обставин форс-мажору підчас дії даного Договору, виконання
зобов`язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
9.3. Сторона, що не може виконати зобов`язання за Договором, повинна негайно, але не
пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово
повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форсмажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну
Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від
відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе
зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено
довідкою відповідного компетентного органу.
10. Інші умови
10.1.

На вимогу Користувача зазначений договір може бути складений на паперових

носіях.
11. Реквізити
ТБ «ПОЛОНЕКС»
Юридична адреса: 01054, Україна, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б;
Фактична адреса: 04050, , Україна, м. Київ,
вул. Глубочицька, 32-Б
Код ЄДРПОУ: 39205429;
Контактний телефон: +38(044) 223-40-27
info@polonex.com.ua
Поточний рахунок
UA793007110000026507052732965 у ПАТ
«Приватбанк» у м. Києві, в «ПРИВАТБАНК»
у м. Києві;
МФО: 300711;
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