ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
Після заповнення відповідних інформаційних полів (реквізитів) у профілі у
розділі «Учасник» необхідно Користувачу ідентифікувати себе в електpонній
системі закупівель на Електpонному майданчику одним із наступних способів
ідентифікації/автоpизації:
1) ідентифікація через підписання договору між користувачем та Оператором
Електронного майданчика (безкоштовно);
2) ідентифікація через отримання Електронним майданчиком банківського
платежу від користувача. Оператор Електронного майданчика надає рахунок
користувачу для оплати. Після перевірки Оператор Електронного майданчика
зараховує платіж у вигляді плати за реєстрацію.
Якщо Ви бажаєте ідентифікувати свою організацію шляхом підписання
Договору про надання послуг з використання електронного майданчика, то Вам
необхідно завантажити зразок договору з нижнього меню «Договори».

Далі обираєте відповідний
електронного майданчика.

Договір про надання послуг з використання

Даний спосіб ідентифікації є безкоштовним. Ви заповнюєте два екземпляри
договору та надсилаєте на нашу адресу: 36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52
Українська універсальна біржа.
Доступ до активного режиму електронного майданчика при використанні
користувачем способу ідентифікації шляхом підписання договору між користувачем
та Оператором Електронного майданчика здійснюється протягом трьох робочих
днів з моменту отримання Оператором підписаного користувачем оригіналу
договору.

Якщо Ви бажаєте ідентифікувати свою організацію через банківський платіж
у розмірі 9 грн., то Вам необхідно зайти у свій Профіль → «Учасник», перейти в
розділ «Рахунок за реєстрацію» .

Далі натискаєте кнопку «Створити рахунок». Після успішного створення
рахунку кнопка змінює свою назву на «Переглянути рахунок».

Обираєте кнопку «Переглянути рахунок».

Загальний вигляд рахунку за послуги з реєстрації на електронному
майданчику

Доступ до активного режиму електронного майданчика при використанні
користувачем способу ідентифікації шляхом отримання Електронним майданчиком
банківського платежу від користувача здійснюється протягом трьох робочих днів з
моменту отримання Оператором відповідного платежу.

Про успішне проходження ідентифікації Вас буде оповіщено шляхом
направлення повідомлення на Вашу електронну пошту.
Зверніть увагу! Ви самостійно обираєте один із способів ідентифікації.
Якщо Ви обрали спосіб ідентифікації через банківський платіж у розмір 9
грн., то Вам необхідно здійснювати оплату рахунку від імені та поточного
рахунку Вашої організації (дана інформація має співпадати з тією, що Ви
зазначили при реєстрації на електронному майданчику «Українська
універсальна біржа») із зазначення ЄДРПОУ чи ІПН.
Це є обов’язковою вимогою!
Лише після проходження ідентифікації Ви самостійно зможете вийти з
тестового режиму.

ВИХІД З ТЕСТОВОГО РЕЖИМУ
Для виходу з тестового режиму Вам необхідно перейти у Вашому Профілі у
розділ «Користувач» або безпосередньо натиснути кнопку «Тестовий режим» та
прибрати позначку «Тестові операції (без юридичних наслідків)», натиснути
кнопку «Зберегти».

