Технічні вимоги
Перелік технічних вимог, яким повинен відповідати електронний майданчик осіб, що бажають
приєднатися до Системи в якості Партнера:
 забезпечення безперешкодного функціювання заявленого веб-сайту в цілодобовому режимі ;
 сайт партнера повинен мати SSL сертифікат;
 забезпечення можливості подальшого доопрацювання клієнтської частини Openmarket API;
 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 самоврядування (за виключенням їх
безпосередньої належності таким органам, якщо такі органи бажають приєднатися до умов
партнерського договору);
 інформація на електронному майданчику особи, яка бажає приєднатися до умов партнерського
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 партнера повинна відповідати категоріям
товарів, які реалізуються на веб-сайті електронних торгів https://setam.net.ua.

Організаційна частина
На виконання розділу ХІІ Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Мін'юсту від
29.09.2016 № 2831/5 (у редакції від 22.06.2018 року) особи, що бажають пройти перевірку технічної
можливості підключення їх електронного майданчика до центральної бази даних системи електронних
торгів (надалі — Система) зобов'язані:
- звернутися із письмовою заявою до ДП “СЕТАМ” щодо отримання тестових ключів, які призначені
для підключення електронних майданчиків.
- після інтеграції за допомогою АРІ до Системи подати ще одну письмову заяву до ДП “СЕТАМ” щодо
проведення перевірки технічної відповідності електронного майданчика суб’єкта господарювання.
Письмовий висновок про результати перевірки надається ДП “СЕТАМ” не пізніше 15 робочих
днів з дня отримання заяви потенційного партнера щодо проведення перевірки технічної відповідності
його електронного майданчика. У разі технічної невідповідності електронного майданчика суб’єкта
господарювання у висновку зазначаються відповідні обґрунтування.
Позитивний письмовий висновок є підставою для звернення суб'єкта господарювання до комісії
при Міністерстві юстиції України для підключення його до Системи в якості партнера.
ДП “СЕТАМ” забезпечує підключення суб’єкта господарювання до Системи в якості партнера
протягом 10 робочих днів з моменту отримання позитивного рішення комісії на підставі партнерського
договору.
ДП “СЕТАМ” залишає за собою право здійснювати періодичну перевірку відповідності електронних
майданчиків та документів залучених Партнерів на відповідність кваліфікаційним критеріям протягом
всього строку дії договору.

