Кваліфікаційні критерії
яким повинні відповідати особи, що бажають
приєднатися до умов агентського договору:
1.Наявність статусу суб`єкта господарської діяльності.
2. Для юридичних осіб - прозора структура власності. Відсутність у складі
учасників чи структурі власності нерезидентів чи бенефіціарів місцем
реєстрації чи проживання яких є юрисдикція віднесена Кабінетом Міністрів
України до офшорних зон, чи країна-агресор визнана Верховною Радою
України.
3. Відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів.
4. Не перебування в процедурах передбачених законом “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
5. Наявність власного чи орендованого електронного майданчика, що
відповідає встановленим технічним вимогам.
Перелік документів, окрім передбачених як додатки до заяви, що необхідні для
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям яким повинні
відповідати особи, що бажають приєднатися до умов агентського договору:

1. Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань(надалі - ЄДР), сформований не
пізніше як за три робочі дні до дати подачі документів. В разі наявності у
складі учасників юридичної особи інших юридичних осіб, витяг подається
на кожну юридичну особу у структурі власності до моменту відображення
кінцевих власників - фізичних осіб.
2. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що
контролюються органами фіскальної служби.
3. Інформаційна довідка із єдиного реєстру підприємств, щодо яких
порушено провадження у праві про банкрутство.
4. Баланс за останній звітний період(для юридичних осіб).
5. Довідка реєстратора про зареєстроване на заявника чи орендодавця
доменне ім`я. В разі оренди електронного майданчика, заявник додатково
подає відповідний договір оренди такого майданчика.
Перелік технічних вимог яким повинен відповідати електронний майданчик
осіб, що бажають приєднатися до умов агентського договору:
• забезпечувати функціонування заявленого веб-сайту;
• забезпечувати можливість подальшого доопрацювання заявленого веб-сайту з
метою відображення інформації про торги на основі зв'язку між веб-сайтом та вебсайтом електронних торгів https://setam.net.ua;
• підтримувати можливість подальшого доопрацювання заявленого веб-сайту з
метою забезпечення можливості переходу з заявленого веб-сайту на веб-сайт
електронних торгів https://setam.net.ua;
• доменне ім'я заявленого веб-сайту вцілому або частково не повинно дублювати,
бути співзвучним або будь-яким іншим чином вводити в оману користувачів щодо
його приналежності до ДП “СЕТАМ”, органів державної влади та/або органів
місцевого саморвядування (за виключенням їх безпосередньої належності таким
органам, якщо такі органи бажають приєднатися до умов агентського договору);
• інформація на електронному майданчику особи, яка бажає приєднатися до умов
агентського договору не повинна містити відомостей, які можуть зашкодити

•

діловій репутації ДП “СЕТАМ” та його посадовим особам, а також засновнику
підприємства.
наповнення і тематика електронного майданчику агента повинна відповідати
категоріям товарів, які реалізуються на веб-сайті електронних торгів
https://setam.net.ua.

Вказані документи подаються додатками разом із заявою про приєднання до
умов агентського договору, форма якої встановлена агентським договором.
ДП “СЕТАМ” залишає за собою право здійснювати періодичну перевірку
відповідності електронних майданчиків та документів агентів на
відповідність кваліфікаційним критеріям протягом всього строку дії
агентського договору.

