Додаток №1 до
Регламенту роботи електронного
майданчика NEWTEND від 27.02.2017
(в редакції від 16.08.2017 року)
ТАРИФНА ПОЛІТИКА. ТАРИФИ
1. ТАРИФНА ПОЛІТИКА
1.1. Вартість послуг Оператора визначається останнім і встановлюється відповідно
до Тарифів Оператора, діючих на момент оплати відповідних послуг.
1.2. Розмір плати, що стягується Оператором за подання Користувачем (учасником)
тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель
встановлено в Порядку функціонування електронної системи закупівель та
проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою КМУ
від 24.02.2016 року №166 зі змінами.
1.3. Банківські реквізити Оператора та вартість послуг, визначені в рахунку є
належними за умови, якщо Користувачем здійснено оплату відповідних послуг
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання останнім рахунку, якщо
інший строк не зазначений в самому рахунку або договорі про надання послуг,
укладеному між Оператором та Учасником. В іншому випадку Користувач самостійно
несе ризики, що можуть виникнути в нього у разі зміни Оператором своїх банківських
реквізитів та/або Тарифів.
1.4. Користувач вважається повідомленим про зміни Тарифів та/або про зміну
банківських реквізитів Оператора з моменту розміщення останнім відповідної
інформації на веб-сайті http://www.newtend.com.
1.5. Надання платних Послуг Оператором здійснюється на умовах 100 % передплати,
якщо Договором між Оператором та Користувачем не встановлено інше.
1.6. Оператор може надавати Користувачу додаткові послуги, що безпосередньо
стосуються здійснення електронних торгівельних процедур, але не входять до
базового пакету послуг Оператора. Тарифи (вартість послуг) в такому випадку
обговорюються індивідуально між Користувачем та Оператором.
1.7. Оператор має право надавати знижку на послуги у випадках, якщо це не
суперечить чинному законодавству. Тарифи в такому випадку обговорюються
індивідуально між Користувачем та Оператором.
1.8. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення строку надання послуг
замовником не надані обґрунтовані заперечення. У випадку відсутності заперечень у
вказаний строк акт приймання-передачі наданих послуг вважається підписаним, а
Послуги – наданими належним чином. Договором між Користувачем та Оператором
може бути передбачений інший порядок приймання-передачі наданих послуг.

2. ТАРИФИ
№

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ

ВАРТІСТЬ

1.

Реєстрація на електронному майданчику

Безкоштовно

2.

КОНКУРЕНТНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

2.1. Послуги з проведення Тендерів для Замовників

Перший одноразовий платіж
–
3 500,00 грн з ПДВ
Щомісячний платіж — 3
500,00 грн з ПДВ та
0,3 % від загальної суми
проведених на електронному
майданчику NEWTEND
тендерів

2.2. Послуги з проведення Тендерів для
Постачальників
3. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

безкоштовно

3.1. Послуги з проведення публічних закупівель
та допорогових закупівель з використанням
електронної системи закупівель для Замовників

безкоштовно

3.2. За подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника
процедури закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель,
оператором авторизованого електронного майданчика з учасника
справляється плата у розмірі:
у разі, коли вартість закупівлі становить не більш
як 20 000,00 грн.

17 грн
в т.ч ПДВ 2,83 грн.

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш
як 50 000, 00 грн.

119,00 грн
в т.ч. ПДВ 19,83 грн.

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш
як 200 000, 00 грн.

340,00 грн
в т.ч ПДВ 56,67 грн.

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш
як
1 000 000, 00 грн.
у разі, коли вартість закупівлі становить
більш як 1 000 000, 00 грн.

510,00 грн
в т.ч ПДВ 85,00 грн.
1700,00, грн
в т.ч ПДВ 283,33 грн.

3.3. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, Оператором
повертається плата на баланс учаснику/переможцю в особистому кабінеті, крім
випадків, коли пропозиції учасника/переможця було відхилено.

