Майданчик E-Tender
0800 30 07 05
(безкоштовно в межах України)

support-auction@e-tender.ua

Інструкція з реєстрації заявки на релокейт
1 крок. Зареєструйте на майданчику Е-Тендер за посиланням тут компанію, що потребує
переміщення. Введіть дані в форму і натисніть “Реєстрація”.

Перейдіть до поштової скриньки та знайдіть електронний лист для активації облікового запису.
Натисніть на “Мій кабінет” для продовження реєстрації.

Здійсніть вхід до створеного облікового запису, додавши пароль.

Оберіть “Заявка на релокейт”.

Оберіть організаційно правову форму підприємства, яке потребує переміщення та введіть код
ЄДРПОУ/РНОКПП. Тисніть “Далі”.

Частково інформація про компанію буде вказана із даних відкритого Держреєстру згідно
вказаного ЄДРПОУ/РНОКПП. Перевірте вказані дані та додайте тих, що недостає:
● Місцезнаходження компанії
● Рахунок компанії у форматі IBAN
● Погодження з обробкою персональних даних

Далі вам зателефонує менеджер для подальшого підтвердження даних організації та
підписання за допомогою електронного підпису (ЕЦП) безкоштовного договору оферти.
Підписання договору необхідне для підтвердження повноважень діяти від імені заявника.

2 крок. Підписання договору через систему Е-Докс.
Для підписання договору ви отримаєте на електронну адресу, вказану як контактну при
реєстрації електронний лист. Натисніть “Відкрити документ”.

Після відкриття сервісу підписання договору натисніть “Підписати”.

Завантажте у віджет підписання документ підпису та пароль для його зчитування
(стандартний процес підписання документів, як на сайті Дія або ЦЗО).
Після зчитування підпису натисніть “Продовжити”.

Натисніть “Підписати” та “Підтвердити”.

Завершіть опрацювання документу.

Після підписання має відображатися статус підписання з двох сторін та у правому меню у вас є
можливість завантажити договір з підписами або його роздрукувати.

Ми отримуємо підписаний договір автоматично, тому направляти документ на Е-Тендер не
потрібно. Після отримання підпису вам відкривається доступ до створення заявки на реклокейт.

Крок 3. Реєстрація заявки на релокейт
Перевірте, щоб ваш кабінет перебував у режимі реальних аукціонів. Якщо він перебуває у
режимі Навчання - натисніть на кнопку “Перейти у режим реальних торгів”.

Натисніть створити заявку. Одна компанія може створити лише 1 заявку на переміщення.

Введіть всі необхідні дані.
Червоні поля обов’язкові для внесення інформації, інакше створити заявку буде неможливо:
● адреса виробництва;
● спеціалізація;
● можливість виробництва товарів/продукції для потреб оборонної сфери;
● дані про контактних осіб;
● кількість працівників та членів їх сімей;
● доступність до транспортних вузлів (місцезнаходження обладнання) тощо.
Рекомендуємо надати детальний опис та точні дані по кожній характеристиці підприємства,
навіть якщо поле не є обов’язковим для заповнення. Це пришвидшить опрацювання заявки.

Після внесення всіх даних натисніть “Зберегти як чернетку”.
Перевірте інформацію в заявці і натискайте “Опублікувати чернетку”.
Після публікації заявку неможливо редагувати/уточнювати.

Вітаємо, ви зареєстрували заявку на переміщення обладнання вашого підприємства.
Після цього, заявка потрапляє до відповідальних осіб Міністерства економіки України,
опрацьовується та передається на виконання у обласну військову адміністрацію та
Укрпошту/Укрзалізницю для організації перевезення.
З питань реєстрації заявки вам допоможуть менеджери майданчика Е-Тендер.
Ми працюємо 9:00-18:00 з понеділка по п’ятницю.
0 800 300 705 (безкоштовно в межах України)
(068) 151 82 77 (Viber, Telegram, WhatsApp)
support-auction@e-tender.ua

