ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БАЗОЮ ДАНИХ
Якщо інше прямо не зазначено в цьому документі, терміни, що вживаються в цьому документі з великої
літери мають наступні значення:
Визначення термінів:
«Виконавець» - означає товариство з обережною відповідальністю «В2В».
«База даних» - означає базу даних, яка створена та утримується Виконавцем та містить інформацію щодо
товару, який пропонується до продажу/обміну та послуг, що пропонуються до надання.
«Учасник» - означає особу, що є Учасником відповідно до договору про надання послуг, укладеному з
Виконавцем, згідно з яким їй надається доступ до Бази даних та яка має намір продати/обміняти наявний в неї
товар або надати певні послуги.
«Договір» - означає Договір про надання послуг, укладений Учасником з Виконавцем.
«Користувач» - означає працівника Учасника, якому буде наданий доступ до Бази даних Виконавця.
«Товар» - означає товари (майно), обіг яких не заборонений законодавством України та які перебувають у
власності Учасника або якими Учасник має право розпоряджатися (в т.ч. відчужувати) на законних підставах.
«Послуги» - означає послуги, які Учасник має право надавати відповідно до чинного законодавства України.
«Правочин» - означає один або декілька договорів (угод), якими буде оформлена операція з продажу
Товару/Послуг Учасника та придбанню Товару/Послуг іншого Учасника або обміну Товару або Послуг
Учасника на Товар або Послуги іншого Учасника.
«Завдання» - означає інформацію щодо Товарів, що є у наявності у Учасника або Послуг, які є такий учасник
має право надавати, та інформацію щодо Товарів або Послуг, у придбанні або споживанні яких Учасник
зацікавлений.
База даних адмініструється та утримуються Виконавцем. Правила користування Базою даних (далі –
«Правила») є обов‟язковими для кожного Учасника.
У випадку виключення Учасника із Бази даних внаслідок порушення останнім умов Правил або Договору,
абонентська плата не повертається Учаснику, але Учасник повинен сплатити Виконавцю усі винагороди або
штрафні санкції щодо попередніх операцій, які ще не були сплачені.
Виконавець має право змінювати Правила в односторонньому порядку. Для цього він розміщує нову версію
Правил на сайті http://b2bx.com.ua/ за 10 (десять) днів до того, як нові Правила набувають чинність.
Правила користування Базою даних наведені нижче:
1) Для того, щоб отримати можливість виконувати активні операції за допомогою Бази даних,
Учасник повинен надати Виконавцю наступні документи:
a. Договір про надання послуг, належним чином підписаний від імені Учасника та скріплений
його печаткою;
b. Копію документу, що посвідчує повноваження особи, що підписала Договір від імені
Учасника;
c. Копію балансу та звіту про фінансової результати (по формі №1 та №2) за останній звітний
період.
d. Копію ліцензії, сертифікату, дозволу, у разі, якщо діяльність Учасника підлягає
обов‟язковому ліцензуванню, сертифікації тощо.
e. Копію установчих (реєстраційних) документів Учасника, а саме:


Свідоцтво про державну реєстрацію



Статут



Довідку про включення до ЄДРПОУ



Довідку про взяття на облік як платника податків



Довідку про платника ПДВ (за умови реєстрації Учасника платником ПДВ).
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Також, протягом 5 (п‟яти) робочих днів з дати укладання Договору про надання послуг із
Виконавцем, Учасник зобов‟язаний сплатити на користь Виконавця абонентську плату за
користування Базою даних в розмірі, встановленому Договором.
2) Детальна інформація щодо технічних аспектів користування Базою даних знаходиться на сайті
http://b2bx.com.ua/.
3) Після отримання усіх визначених у пункті 1 документів Виконавець відкриває Користувачу
Учасника доступ до Бази даних. Після цього менеджер Бази даних на підставі даних, отриманих
від Користувача, вносить інформацію щодо Завдання до бази даних. Інформація щодо Завдання
також може бути внесена безпосередньо Користувачем Учасника, при цьому менеджер
Виконавця перевіряє внесену інформацію і підтверджує Користувачу факт її включення до Бази
даних та доступу до неї інших Учасників. На прохання Користувача інформація щодо Завдання
може бути внесена безпосередньо менеджером Виконавця. Якщо інформація щодо деяких
Товарів або Послуг повинна бути уточнена/відкоригована, менеджер Бази даних зробить це з
Користувачем, який надіслав інформацію. При цьому Учасник зобов‟язується забезпечити, щоб
інформація, що надається Користувачем була правильною, коректною та такою, що відповідає
дійсності, а також забезпечити оперативне надання відповідей Користувачем на запити менеджера
Бази даних.
4) Для виконання операцій міни/продажу товару або послуг між Учасниками, менеджери Бази даних
будуть розшукувати взаємозв‟язки між товарами/послугами, які мають різні Учасники, та
формувати потенційні „Ланцюги‟ між товарами/послугами. У разі створення такого Ланцюга,
менеджер буде контактувати усіх Користувачів тих Учасників, товари/послуги яких входять до
сформованого Ланцюга. У разі отримання попередньої усної згоди усіх Учасників відповідного
Ланцюга щодо міни/продажу товару/послуг, за допомогою якого формується Ланцюг, кожен з
Користувачів відповідного Учасника отримає від менеджера електронною поштою форму, в якій
будуть наведені усі істотні умови Правочину за участю Учасника, а саме: інформація щодо
Товару/Послуг Учасника та товару/послуг, які Учасник отримає від іншого Учасника взамін свого
Товару/Послуг (“Форма-підтвердження”). У випадку погодження всіх істотних умов Правочину
Учасник має підписати відповідну Форму-підтвердження у графі «ПОГОДЖЕНО», скріпити її
своєю печаткою та надіслати Виконавцю по факсу, у випадку відмови від Правочину - Учасник
має підписати відповідну Форму-підтвердження у графі «ВІДМОВЛЕНО», скріпити її своєю
печаткою та надіслати Виконавцю по факсу протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання
Користувачем Учасника Форми-підтвердження. У випадку, якщо Учасник не надішле Виконавцю
Форму-підтвердження зі своїм підписом у відповідній графі у строки, наведені вище, Учасник
буде вважатися таким, що відмовився від укладання правочину. Форма-підтвердження
знаходиться на сайті http://b2bx.com.ua/.
5) Після підписання усіма Учасниками відповідних договорів, з яких складається Правочин, кожен
Учасник зобовязаний сплатити на користь Виконавця винагороду, у розмірі, визначеному в
Договорі. Винагорода сплачується Замовником протягом 5 (п‟яти) робочих днів з дати укладення
Замовником Правочину на придбання/продаж/міну Товарів (послуг) та підписання Акту про
надані послуги , шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця,
вказаний в цьому Договорі. При цьому Замовник зобов‟язаний надати Виконавцю копії договорів,
укладених ним (або його пов‟язаними особами) в рамках Правочину протягом 2 (двох) робочих
днів з дати їх укладення.
6) У випадку якщо після укладання Правочину виявиться, що Учасник поставив Товар неналежної
якості або надав Послуги неналежним чином або взагалі не поставив Товар або не надав Послуги,
Учасники відповідної операції зобов‟язані самостійно вирішувати такі спірні питання. У випадку,
якщо це буде неможливо, Учасник, права якого були порушені, повинен контактувати менеджера
Бази даних, та надати усю інформацію щодо конфліктної ситуації. Для цього, Учасник повинен
заповнити стандартну форму “Скарга”, яка знаходиться на сайті http://b2bx.com.ua/. Якщо
менеджер бази визнає, що скарга Учасника є справедливою, його контрагент (відповідний
Учасник) може бути виключений із Бази даних.
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