2.2. Учасник, який бажає прийняти участь в Аукціоні в якості Продавця, подає на Біржу
пропозиції з продажу нафтопродуктів за затвердженим зразком (Додаток 1) не пізніше, ніж за 2
дні до дати проведення Аукціону, в яких визначає умови проведення Аукціону. До пропозицій
додаються:

документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів нафтопродуктів, або
рахунки, які підтверджують технологічні та інші можливості продавця щодо забезпечення
поставки заявлених товарів на відповідну дату;

проект договору купівлі-продажу;

довідкова інформація для Покупця про умови транспортування нафтопродуктів,
забезпечення трубопровідною системою та іншими транспортними послугами відповідно до
визначеного базису поставки;

паспортні характеристики (сертифікат якості) заявлених нафтопродуктів за
встановленою класифікацією.
2.3. На основі поданих від Продавців пропозицій з продажу нафтопродуктів Біржа формує
повідомлення та оприлюднює його на власному веб-сайті в мережі Інтернет (www.uice.com.ua) не
пізніше ніж за 2 (два) дні до початку Аукціону. Також Біржа формує аукціонний бюлетень, який
містить інформацію про місце, дату і час проведення Аукціону, кількість та розміри лотів,
початковий рівень ціни лота, базисні умови поставки та оприлюднює його на сайті Біржі.
2.4. Учасник, який бажає прийняти участь в Аукціоні в якості Покупця, зобов'язаний
перерахувати суму попереднього внеску на поточний рахунок Біржі: № 26 506 052 600 740 в
Розрахунковий Центр м. Київ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649, ідентифікаційний код Біржі
31813611. Сума попереднього внеску складає 10% для бітуму, скрапленого газу та сірки
технічної газової грудкової, скрапленого газу та сірки технічної газової грудкової, та 5% для
світлих нафтопродуктів від початкової вартості (згідно бюлетеня) заявлених для придбання
обсягів нафтопродуктів.
3.
Акредитація учасників.
Учасник, який бажає отримати доступ до участі в Аукціоні, надає Біржі пакет документів
для акредитації згідно з п. 3.1 цього Регламенту.
3.1. Документи, що надаються для акредитації:
• заява на акредитацію (Додаток 2);
• засвідчена у встановленому порядку копія статуту;
• засвідчена у встановленому порядку копія виписки з ЄДРПОУ;
• засвідчена у встановленому порядку копія довідки з ЄДРПОУ;
• засвідчена у встановленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
• документ, що підтверджує повноваження особи або осіб, які виконують операції в СЕА
від імені Учасників (далі - Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої
особи або таких осіб, у письмовій формі. Документ повинен бути підписаний керівником (або
особою, яка має право підпису) і завірений печаткою підприємства.
3.2. Порядок розгляду документів для акредитації:
Заява та додані до неї документи розглядаються Біржею, яка в 3-денний термін з дати їх
надходження приймає рішення про акредитацію заявника або відмову в акредитації заявника.
Біржа відмовляє заявнику в акредитації у разі:
• надання неповного пакету документів;
• надання недостовірних відомостей.
Про прийняте рішення Біржа повідомляє Учасника шляхом направлення письмового
повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації, також надає акредитованим Учасникам
логін і пароль для доступу до СЕТ.
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4.

Підготовка і проведення Аукціону.

4.1. Порядок доступу учасників до СЕТ.
Доступ учасників до СЕТ здійснюється за допомогою віддаленого доступу і комп'ютера,
що відповідає технічним вимогам, встановленим Біржею. Доступ учасників до СЕТ під час
проведення Аукціону забезпечується проведенням процедур авторизації та аутентифікації
учасника, а також генерації внутрішнього цифрового ключа, необхідного для реєстрації в
Аукціоні та підтвердження дій.
Всі юридичні дії, вчинені Учасниками (їх Уповноваженими представниками) в СЕТ мають
силу правочинів, що вчинені в письмовій формі, та за їх вчинення Учасники несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Етапи Аукціону.
Аукціон проводиться в порядку, визначеному даним Регламентом. Час проведення
Аукціону зазначається у оголошенні, яке публікується Біржею на власному веб-сайті в мережі
Інтернет.
Процедура Аукціону включає в себе наступні етапи:
А) Підготовка пропозиції - введення заявки / заявок в СЕТ Продавцем;
Б) Підготовка попиту - введення заявки / заявок в СЕТ Покупцями;
В) Реєстрація Учасників - реєстрація Учасників перед початком Аукціону;
Г) Торги - проведення Аукціону та визначення Учасників-переможців за лотами;
Д) Обробка результатів - генерація вихідних документів.
4.3. Гарантійне забезпечення заявок.
Учасник, який приймає участь в Аукціоні в якості Покупця, до подачі заявки в СЕТ
повинен забезпечити наявність на поточному рахунку Біржі суми гарантій забезпечення,
визначеного у п. 2.4 цього Регламенту. У разі незабезпечення Покупцем наявності на
розрахунковому рахунку Біржі суми гарантійного забезпечення згідно з п.2.4. цього Регламенту,
Покупець не допускається до участі в Аукціоні.
Заявки на покупку формуються і вносяться Учасниками в СЕТ згідно з бюлетенем
аукціону, який публікується в оголошенні на веб-сайті Біржі.
Заявка на купівлю/продаж є офертою (пропозицією), яка адресована всім Учасникам.
Покупець має право брати участь в Аукціоні лише за тими позиціями аукціонного
бюлетеня, які зазначені в його заявці, та купувати відповідні нафтопродукти в обсязі, що не
перевищує визначеного в заявці.
Невиконані заявки не переносяться у наступний Аукціон та анулюються.
Заявка є дійсною до визнання її Угодою чи до її анулювання.
Угода реєструється з Учасником - контрагентом, що запропонував найкращу ціну за лот.
Угода, зареєстрована в СЕТ, означає безумовну згоду Учасників на укладення та
виконання ними договору/контракту купівлі-продажу нафтопродуктів за результатами Аукціону.
Учасник не вправі відмовитися від Угоди, укладеної за результатами Аукціону.
4.4. Оформлення угод.
Після закінчення торгів Біржа формує в електронному вигляді для кожного Учасника
аукціонні свідоцтва про вчинені ним угоди, а також протокол Аукціону, який містить таку
інформацію:
•
час реєстрації угоди;
•
індивідуальний номер угоди;
•
номер позиції бюлетеня;
•
кількість лотів;
•
обсяг лота;
•
загальний обсяг;
•
стартова ціна;
•
ціна покупки;
•
загальна вартість;
•
номер учасника.
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5. Розрахунки і виконання зобов'язань.
Протягом трьох днів після оформлення аукціонного свідоцтва, але до моменту підписання
договору/контракту за наслідками Аукціону, Покупець зобов’язаний перерахувати на поточний
рахунок Біржі: № 26 506 052 600 740 в Розрахунковий Центр м. Київ ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 320649, ідентифікаційний код Біржі 31813611, суму комісійного збору у розмірі 0,15 % від
загальної вартості придбаних на Аукціоні обсягів нафтопродуктів.
На підставі аукціонного свідоцтва Покупець, Продавець та Біржа (далі – Сторони) не
пізніше трьох днів з дня проведення Аукціону підписують договір/контракт купівлі-продажу
нафтопродуктів.
Згідно з умовами договору/контракту купівлі-продажу Продавець здійснює поставку
проданих нафтопродуктів Покупцеві відповідно до визначеного базису поставки та якісної
характеристики, а Покупець – приймає їх та здійснює оплату.
Біржа зобов'язана перерахувати Продавцю суму попереднього внеску, яку вона отримала
від Покупця за участь у Аукціоні, протягом одного робочого дня після отримання від Продавця
листів згідно з умовами договору купівлі-продажу.
Якщо уповноважена особа Продавця чи Покупця – переможця Аукціону відмовляється від
підписання аукціонного свідоцтва після закінчення аукціонних торгів, або Продавець чи
Покупець відмовляються від підписання договору/контракту купівлі-продажу у визначений
термін, або Покупець не перераховує у встановлений термін суму комісійної винагороди на
розрахунковий рахунок Біржі, результати Аукціону щодо цих лотів за рішенням Біржі
анулюються. За невиконання зобов'язань передбачаються штрафні санкції в розмірах,
встановлених законодавством. Крім того, у разі, коли результати Аукціону анулюються з вини
Покупця, попередній внесок йому не повертається, а перераховується Продавцеві за
вирахуванням комісійного збору Біржі.
Якщо Покупці, які подавали заявки на участь в Аукціоні, не придбали жодного лота,
попередній внесок у повному обсязі повертається їм протягом трьох робочих днів, крім випадків,
передбачених вище.
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Додаток 1
На бланку організації
№ _______________
від «___» __________ 20 __ р.
ПРОПОЗИЦІЯ
щодо реалізації на аукціоні ________
_____________________________________________________________________________
на аукціоні № ___, що відбудеться «___» _________ 20__р., пропонує реалізувати _____________
(________________________________) тонн _____________________________________________
(характеристика)

з наступним розподілом по лотах:
Ціна за 1 Початкова Загальний
Обсяг ______, Кількість тонну
вартість
обсяг
що міститься лотів,
______
_________
в одному
_____,
лоті, тонн одиниць гривень з в одному
тонн
ПДВ лоті, гривень

Загальна
вартість
Умови
_____
транспортування
гривень

ВСЬОГО:
1.
Умови поставки:
___________________________________________________________________________________
Умови аукціону:

2.
Назва

Зміст

Базис поставки
Розмір лоту/лотів, т.
Крок аукціону
Час для введення заявок на участь від учасників
Час реєстрації для участі в аукціоні
Час початку аукціону
Час, для введення цінових пропозицій учасників
протягом аукціону
3.

Місцезнаходження та реквізити продавця:

______________, ____________________________________________________________________
(поштовий індекс)

(адреса продавця)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________,
Поточний рахунок № _________________________, в ____________________ банку, МФО _____
Індивідуальний податковий номер: ______________________ Свідоцтво № ___________________
телефон (______) ____________________________, телефакс _______________________________
5

4.
Гарантії продавця:
Продавець гарантує, що запропоновані до реалізації на аукціоні обсяги нафт опродуктів не
знаходяться під арештом, в заставі, і необтяжені іншими зобов'язаннями.
5.
З Регламентом організації та проведення на УТБ «Контрактовий дім УМВБ»
електронних біржових аукціонів з продажу нафтопродуктів ознайомлені та зобов'язуємося
виконувати
/Керівник організації/ _________________ ________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

/Головний бухгалтер/ _________________ ________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Отримано УТБ «Контрактовий дім УМВБ» «___» ___________ 20 __ р.
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Додаток 2
На бланку організації
УТБ «Контрактовий дім УМВБ»
ЗАЯВА
на акредитацію для участі в електронних аукціонах з продажу нафтопродуктів
Заявник: _________________________________________________________________________
(повна назва)
Скорочена назва: ____________________________________
Адреса: _________________________________________________________________________
Телефон: ______-______________ Факс: _____-___________ E-mail: _____________________
Керівник: ________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: ________________________
ІПН: ________________________________________________
№ свідоцтва платника ПДВ: ____________________________
Уповноважена особа: _____________________________________________________________,
паспорт серії: _____, № ___________________, виданий « ___ » __________ __________ року,
_________________________________________________________________________________
(назва органу що видав)
З Регламентом організації та проведення на УТБ «Контрактовий дім УМВБ» електронних
біржових аукціонів з продажу нафтопродуктів, а також умовами аукціону ознайомлені та
погоджуємося.
Додаток*:
1.
Засвідчена у встановленому порядку копія Статуту;
2.
Засвідчена у встановленому порядку копія виписки з ЄДРПОУ;
3.
Засвідчена у встановленому порядку копія довідки з ЄДРПОУ;
4.
Засвідчена у встановленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
5.
Документ, що підтверджує повноваження особи або осіб, які виконують операції в
СЕТ від імені Учасників.

Керівник

__________________________
(м.п.)

* Копії завіряться печаткою організації
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