
 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Armenia)(Armenian)(December 2017) 

Microsoft-ի Գնման պատվերի դրույթներ և պայմաններ («PO») 

1. Ընդունումը և իրավական ուժը: Սույն PO-ն կնքվում է Microsoft-ի լիազոր անձի, ով թողարկում է Գնման 

պատվերը («Microsoft») և սույն փաստաթղթում նշված վաճառողի («Վաճառող») միջև և վերաբերում է 

հետևյալին. 

a. Ապրանքներին. ծրագրաշարերի և շոշափելի ապրանքների ձեռքբերում 

b. Ծառայություններին. ծառայությունների գնում/պատվիրում 

c. Առաքման ենթակա տարրերին. Microsoft-ի համար Վաճառողի (կամ Ենթակապալառուի) կողմից 

մշակված ցանկացած մտավոր սեփականության («IP») կամ այլ աշխատանքի արդյունք` որպես 

Ապրանքների կամ Աշխատանքների տրամադրման մաս, հանդիսանում է Microsoft-ի «աշխատանք 

վարձատրության համար» մաս՝ համաձայն համապատասխան հեղինակային իրավունքի օրենքի 

սահմանման 

Այս PO-ն ուժի մեջ է մտնում Վաճառողի կողմից կատարումը սկսելու կամ Վաճառողի կողմից սույն 

փաստաթուղթը ստորագրելու ամսաթվից, որն ավելի վաղ լինի: Բացառությամբ 2-րդ բաժնում նշված դեպքերի, 

սույն PO-ի ընդունումը Վաճառողի կողմից անմիջապես սահմանափակված է սույն դրույթների և պայմանների 

շրջանակներում՝ առանց հանդիպակաց առաջարկի: 

2. Առնչությունը այլ Համաձայնագրերին: Սույն PO-ի դրույթներն ու պայմանները ամբողջական են և 

պարտավորեցնող Microsoft-ի և Վաճառողի համար, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի. 

a. Եթե կողմերի միջև կնքվում է երկկողմանի ստորագրված համաձայնագիր, այդ թվում նաև՝ Վաճառողի 

ծառայությունների հիմնական համաձայնագիր, որը ուժի մեջ է մտնում այս PO-ի ամսաթվի օրվանից և 

վերաբերում է այս PO-ի շրջանակներում պատվիրված Ապրանքներին և/կամ Ծառայություններին, 

և/կամ այդ համաձայնագիրն անդրադառնում է կողմերի հարաբերություններին, որոնք կարգավորվում 

են սույն PO-ով, ապա կիրառվում են տվյալ համաձայնագրի դրույթները: PO-ի և նման համաձայնագրի 

միջև հակասություն առաջանալու դեպքում կիրառվում են տվյալ համաձայնագրի դրույթները: Սույն 

PO-ի նպատակների համար, առցանց դրույթները կամ համաձայնագրերը, որոնք Microsoft-ն ընդունում 

է այնպիսի Ծառայություններ մուտք գործելու կամ մատչելու համար, օրինակ՝ ծրագրային 

ապահովումը որպես ծառայություն կամ հարթակ, չի հանդիսանում համաձայնագիր, որը 

«փոխադարձաբար կատարվել է» և չի փոխարինում, հավելում կամ փոփոխում սույն PO-ի դրույթները 

որևէ կերպ։  

b. Այն դեպքում, եթե սույն PO-ի նկատմամբ կարող են կիրառվել մի քանի համաձայնագրեր՝ միանման 

կամ հակասող դրույթներով, ապա կողմերը համաձայնվում են, որ սույն գնման պատվերի նկատմամբ 

կկիրառվեն Microsoft-ի համար ամենանպաստավոր դրույթները, բացառությամբ ոչ ողջամիտ, 

չափազանցված կամ օրենքով չթույլատրվող դեպքերի:  

c. Բացառությամբ 2-րդ բաժնում նշված դեպքերի և 8-րդ բաժնում նկարագրված փոփոխությունների ու 

12-րդ բաժնում նշված Դադարեցման պայմանների, լրացուցիչ կամ տարբերվող դրույթները (օրինակ՝ 

առցանց դրույթները կամ համաձայնագրերը) չեն փոփոխի սույն PO-ն, եթե կողմերի միջև գրավոր 

ներկայացված փաստաթուղթ չլինի:  

3. Փաթեթավորում, Առաքում և Ապրանքների ու Առաքման ենթակա տարրերի վերադարձ: Եթե սույն PO-ում 

մասնավորապես նշված չէ.  

a. Փաթեթավորում: 

(1) Գինը՝ հիմնված քաշի վրա, ներառելու է միայն զուտ քաշը,  

(2) Վաճառողը չպետք է գանձումներ կատարի Microsoft-ից փաթեթավորման ծախսերի կամ 

առաքմանը նախորդող ծախսերի համար, ինչպիսիք են՝ արկղերի մեջ փաթեթավորումը, 

վանդակապատումը, բեռնելու ժամանակ հասցված վնասը, փոխադրման կամ 

պահեստավորման ծախսերը:  

b. Առաքում: 
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(1) Վաճառողը բոլոր բեռնարկղերի վրա պետք է նշի առաքմանը և բեռնմանը վերաբերող 

տեղեկությունները, PO համար(ներ)ը, առաքման ամսաթիվը, ինչպես նաև բեռը ստացողի և 

ուղարկողի անունները,  

(2) Յուրաքանչյուր առաքման հետ պետք է ներառվի մանրամասնեցված հաշիվ-ապրանքագիրը և 

փաթեթավորման ցուցակը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, որոնք պահանջվում են ներքին և 

միջազգային տարանցման, մաքսազերծման կամ Ապրանքների ու Առաքման ենթակա 

տարրերի նույնացման համար, 

(3) Microsoft-ը վճարելու է միայն փաստացի ստացված քանակության համար, որը չպետք է 

գերազանցի պատվիրված առավելագույն քանակը,  

(4) Microsoft-ը կամ իր գործակալը կպահեն ավել բեռնված քանակությունը Վաճառողի հաշվին և 

նրա պատասխանատվության ներքո և խելամիտ ժամկետներում՝ մինչև Վաճառողից 

առաքման ցուցումներ ստանալը, 

(5) Microsoft-ը չի կրի բեռնման կամ առաքման ծախսերը, 

(6) Եթե կողմերի միջև այլ պայմանավորվածություն չլինի, Ապրանքները և Առաքման ենթակա 

տարրերը կառաքվեն PO-ի ամսաթվից հետո 10րդ օրը. 

i. FOB դեպի Microsoft-ի կողմից նշանակված առաքման վայր, եթե Ապրանքները և 

Առաքման ենթակա տարրերի ծագման վայրը և Microsoft-ի առաքման վայրը գտնվում 

են միևնույն իրավասության ներքո, կամ 

ii. DDP (Incoterms 2010) դեպի Microsoft-ի կողմից նշանակված առաքման վայր՝ 

Ապրանքների և Առաքման ենթակա տարրերի միջսահմանային առաքումների համար՝ 

դեպի Microsoft-ի կողմից նշանակված առաքման վայր, և  

(7) Վաճառողը կրելու է Ապրանքների կամ Առաքման ենթակա տարրերի (ամբողջությամբ կամ 

մասնակի) կորստի, վնասվածքների կամ խաթարումների բոլոր պատասխանատվությունները, 

որոնք տեղի են ունեցել մինչև Microsoft-ի կողմից նշանակված առաքման վայրում դրանց 

վերջնական ընդունումը: Microsoft-ը պատասխանատվություն է կրում այն կորստի համար, 

որը, ընդունելուց առաջ, տեղի կունենա իր աշխատակիցների անփութության հետևանքով:  

c. Վերադարձ. Վաճառողը կրելու է ավել առաքված քանակության կամ մերժված տարրերի վերադարձ-

առաքման ծախսերը: 

4. Հաշիվ-ապրանքագրեր: 

a. Հաշիվ-ապրանքագրերի ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի առկայության դեպքում Վաճառողը 

հետևելու է այդ ընթացակարգին: MS-ի հաշիվ-ապրանքագիրը, որը կարող եք գտնել 

https://einvoice.microsoft.com կայքում, վեբի վրա հիմնված գործադիր է՝ տրամադրված Microsoft-ի 

կողմից իր վճարառուներին, ինչը թույլ է տալիս վճարառուներին ներկայացնել էլեկտրոնային հաշիվ-

ապրանքագրերն անմիջապես Microsoft-ին: MS-ի հաշիվ-ապրանքագրի գործիքը թույլ է տալիս 

ներկայացնել էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերը անհատական կարգով կամ մի քանի հաշիվ-

ապրանքագրի դեպքում՝ զանգվածային վերբեռնման միջոցով: Վճարառուն պետք է կապվի Microsoft-ի 

Վճարվող հաշիվների աջակցման կենտրոնի հետ https://www.microsoft.com/en-

us/procurement/contracting-apsupport.aspx հասցեով և տրամադրի վավեր ապացույցներ, եթե 

չկարողանա ներկայացնել հաշիվ-ապրանքագրերը այս համակարգի միջոցով, բացառության կարգով 

Microsoft-ը կտրամադրի այընտրանքային ներկայացման ընթացակարգ: Հաշիվ-ապրանքագրի մեջ 

պետք է լինեն հետևյալ տեղեկությունները. PO համարը, տարրի համարը, տարրի նկարագրությունը, 

քանակները, միավորների արժեքները, հանրագումարները, փաթեթավորման պիտակի համարը, 

առաքման տվյալները, նպատակակետ հանդիսացող քաղաքը և երկիրը, հարկերը, ինչպես նաև 

ցանկացած այլ ողջամիտ տեղեկություններ, որոնք կպահանջվեն Microsoft-ի կողմից: Վաճառողը 

չպետք է Microsoft-ից պահանջի վճարել իր կողմից ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերում առկա 

սխալները հայտնաբերելու, ուղղելու և դրանց վերաբերյալ զեկուցելու համար: Microsoft-ը կարող է 

էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի հնարավորություն տրամադրել Վաճառողին երրորդ կողմ 

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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հանդիսացող ծառայություն մատուցողի միջոցով: Նման հանգամանքներում Վաճառողը լիազորում է 

էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի ծառայություն մատուցողին ստանալ Վաճառողի հաշիվ-

ապրանքագրերի տվյալները, որոնք դեռ իրենցից չեն ներկայացնում իրական հաշիվ-ապրանքագիրը և 

համապատասխանաբար ստորագրել էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաշիվ-ապրանքագրերի 

տվյալները՝ էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերը Վաճառողի «անունից» ուղարկելու համար:  

b. Microsoft-ը կարող է վիճարկել ցանկացած հաշիվ-ապրանքագիր՝ բանավոր կամ գրավոր ծանուցում 

ներկայացնելու կամ մասնակի վճարում կատարելու միջոցով: Microsoft-ը կձեռնարկի առևտրային 

տեսանկյունից բոլոր ողջամիտ միջոցները` համապատասխան հաշիվ-ապրանքագիրը ստանալուց 

հետո 30 օրվա ընթացքում վիճարկվող գումարի մասին Վաճառողին գրավոր տեղեկացնելու համար: 

Ծանուցման չներկայացումը կամ հաշիվ-ապրանքագրի գումարի վճարումը չեն կարող դիտարկվել 

որպես հրաժարում որևէ պահանջից կամ իրավունքից:  

5. Վճարման պայմաններ / Զեղչեր կանխիկ վճարելու դեպքում / Փոխհատուցում / Ծախսեր:  

a. Microsoft-ի կողմից Ապրանքները կամ Ծառայությունները ընդունվելուց և ճիշտ ու անվիճարկելի 

հաշիվ-ապրանքագիրը ստանալուց հետո («Ստեղծման ամսաթիվ»), Microsoft-ը կկատարի վճարումը 

30 օրվա ընթացքում՝ Ստեղծման ամսաթվից հետո: 

b. Microsoft-ը պարտավոր չի լինի վճարում կատարել Վաճառողից ստացած որևէ հաշիվ-ապրանքագրի 

դիմաց, որը ստացվել է Ապրանքները կամ Ծառայությունները Microsoft-ի կողմից ընդունելու 

ամսաթվից ավելի քան 120 օր անց:  

c. Հաշիվ-ապրանքագրի դիմաց վճարում կատարելը չի կարող դիտարկվել որպես ընդունում սույն PO-ի 

ներքո, և այն ենթակա է ճշգրտման՝ սխալների, թերությունների առկայության կամ Վաճառողի կողմից 

սույն PO-ի պահանջները չկատարելու դեպքում:  

d. Microsoft-ը կարող է հաշվանցել Microsoft-ին վճարվելիք գումարները՝ Վաճառողին կամ Վաճառողի 

դուստր ձեռնարկություններին Microsoft-ի կողմից վճարվելիք գումարի դիմաց: Հաշվանցումը 

կատարելուց հետո ողջամիտ ժամկետներում Microsoft-ը Վաճառողին կտրամադրի դրա վերաբերյալ 

ծանուցում: 

e. Եթե կողմերի միջև այլ պայմանավորվածություն չլինի, ապա Ապրանքների կամ Ծառայությունների 

տրամադրման, ինչպես նաև սույն PO-ի ներքո կատարման հետ կապված բոլոր ծախսերի համար 

պատասխանատվություն է կրում Վաճառողը: 

6. Հարկեր:  

a. Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի՝ Microsoft-ի կողմից Վաճառողին վճարվելիք գումարները չեն 

ներառում հարկերը: Microsoft-ը պատասխանատվություն չի կրում Վաճառողի կողմից ըստ օրենքի 

վճարման ենթակա հարկերի համար, ներառյալ՝ զուտ եկամտահարկը, համախառն եկամտահարկը, 

ֆրանշիզայի հարկերը և գույքահարկը: Microsoft-ը Վաճառողին կվճարի սույն PO-ի շրջանակներում 

հասանելիք վաճառքի, օգտագործման և ավելացված արժեքի հարկերը, որոնք, համաձայն օրենքի, 

Վաճառողը պետք է ստանա Microsoft-ից:  

b. Եթե Microsoft-ը Վաճառողին տրամադրի հարկերից ազատման վավեր վկայական, ապա Վաճառողը 

չպետք է հավաքագրի այդ վկայականով ծածկվող հարկերը:  

c. Վաճառողը պետք է փոխհատուցի և Microsoft-ին զերծ պահի Վաճառողի հարկերի հետ առնչվող 

ցանկացած տեսակի պահանջներից, ծախսերից (այդ թվում նաև փաստաբանի համար կատարվող 

ողջամիտ վճարներից) և պարտավորություններից:  

d. Եթե օրենքը Microsoft-ից պահանջում է Վաճառողին վճարվող գումարներից պահել հարկերը, ապա 

Microsoft-ը կարող է պահել այդ հարկերը և դրանք փոխանցել համապատասխան հարկային 

մարմիններին: Այդպիսի հարկերի համար Microsoft-ը Վաճառողին կտրամադրի պաշտոնական 

անդորրագիր: Microsoft-ը կգործադրի հնարավոր ջանքերը՝ օրենքի կողմից թույլատրելի 

սահմաններում հարկերը հնարավորինս նվազեցնելու համար: 

7. Զննում և ընդունում: 



 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Armenia)(Armenian)(December 2017) 

a. Ապրանքներն ու Ծառայությունները պետք է համապատասխանեն սույն PO-ում նշված 

ստանդարտներին և տեխնիկական բնութագրերին: Microsoft-ը կարող է չեղարկել այս PO-ն, եթե 

Վաճառողը չի հետևել PO-ում նշված ստանդարտներին և տեխնիկական բնութագրերին:  

b. Բոլոր Ապրանքները և Ծառայությունները ենթակա են լինելու Microsoft-ի կողմից ստուգման և 

փորձարկման, ցանկացած վայրում և ցանկացած պահի, ներառյալ արտադրության ժամանակամիջոցը 

և մինչև վերջնական ընդունումը: Եթե Microsoft-ը ստուգումը կամ փորձարկումը կատարի Վաճառողի 

տարածքում, ապա Վաճառողը պետք է տրամադրի բոլոր հնարավոր միջոցները և օժանդակությունը՝ 

Microsoft-ի ստուգող անձնակազմի անվտանգությունը և հարմարավետությունը ապահովելու համար՝ 

չպահանջելով լրացուցիչ վճարներ: Նախքան վերջնական ստուգումը և ընդունումը իրականացված 

(կամ չիրականացված) ստուգումները կամ փորձարկումները Վաճառողին չեն ազատում խոտանի 

առկայության կամ սույն PO-ի պահանջների չկատարման համար պատասխանատվությունից: 

c. Եթե սույն PO-ի շրջանակներում տրամադրված որևէ տարր ունի նյութի կամ անորակ աշխատանքի 

խոտան, կամ որևէ այլ առումով չի համապատասխանում պահանջներին, ապա Microsoft-ը իրավունք 

ունի չընդունել այն, պահանջել շտկել անհամապատասխանությունը սահմանված 

ժամանակամիջոցում, ընդունել այն գնի փոփոխմամբ կամ ամբողջապես վերադարձնել Վաճառողին: 

Microsoft-ի կողմից ծանուցումը Վաճառողին տրամադրվելուց հետո Վաճառողը պետք է անմիջապես 

փոխարինի կամ ուղղի ցանկացած մերժված կամ շտկման ենթակա տարր՝ իր հաշվին: Եթե Microsoft-ի 

պահանջից հետո Վաճառողն անմիջապես չփոխարինի կամ չշտկի խոտան ունեցող տարրը՝ առաքման 

ժամանակացույցի համաձայն, ապա Microsoft-ը կարող է, իր հայեցողությամբ, (i) փոխարինել կամ 

շտկել այդ տարրը և Վաճառողից գանձել այդ նպատակով ծախսված գումարը, (ii) առանց լրացուցիչ 

ծանուցման դադարեցնել սույն PO-ի գործողությունը, մերժված ապրանքը վերադարձնել Վաճառողին 

նրա իսկ հաշվին, իսկ Վաճառողը պետք է անմիջապես Microsoft –ին փոխհատուցի վերադարձված 

ապրանքի համար վճարված գումարը կամ (iii) պահանջել գնի համաչափ նվազեցում: 

d. Նախկինում կատարված զննումներից կամ վճարումներից անկախ, բոլոր Ապրանքներն ու 

Ծառայությունները պետք է ենթակա լինեն վերջնական ստուգման և ընդունման՝ Microsoft-ի կողմից 

նշանակված վայրում, առաքումից կամ շահագործումից հետո ողջամիտ ժամկետներում: Ստուգման 

բոլոր աշխատանքների գրառումները պետք է ամբողջությամբ պահվեն և Microsoft-ի համար մատչելի 

լինեն՝ սույն PO-ի գործողության ողջ ընթացքում և դրանից հետո այնքան ժամանակ, որքան կսահմանի 

Microsoft-ը: 

8. Փոփոխություններ։ Microsoft-ը կարող է դադարեցնել Վաճառողի կողմից իր պարտավորությունների 

իրականացումը, ավելացնել կամ պակասեցնել պատվիրված քանակները և փոփոխություններ կատարել՝ 

ելնելով Microsoft-ի ողջամիտ գործնական պահանջներից (յուրաքանչյուրը՝ «Պատվերի փոփոխում»)՝ գրավոր 

ծանուցելով Վաճառողին (այդ թվում նաև էլ. փոստով) և չծանուցելով նրա երաշխավորողներին, 

ենթակապալառուներին կամ ներկայացուցիչներին: Եթե կողմերի միջև այլ փոխադարձ 

պայմանավորվածություն չկա, ապա Պատվերի փոփոխումը չի ազդի մինչև Պատվերի փոփոխման ամսաթիվը 

ժամանակին և ամբողջությամբ առաքված Ապրանքների ու Ծառայությունների վրա: Եթե որևէ փոփոխության 

արդյունքում արժեքը բարձրանում կամ իջնում է, կամ փոփոխվում են Վաճառողի կողմից 

պարտականությունների իրականացման ժամկետները, ապա գների կամ առաքման ժամանակացույցի կամ 

այդ երկուսի նկատմամբ պետք է կիրառվեն համապատասխան կարգավորումներ՝ Microsoft-ի նախնական 

գրավոր համաձայնության դեպքում: 

9. Գործիքներ և սարքավորում: Վաճառողի կողմից Ապրանքները և Ծառայությունները տրամադրելու 

նպատակով ձեռք բերված բոլոր գործիքները և սարքավորումները, ներառյալ հետևյալը (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանով)՝ մասնագրեր, գծագրեր, գործիքներ, դրոշմներ, կաղապարներ, սեղմակներ, 

նմուշներ, էլեկտրոդներ, դակիչներ, նկարազարդումներ, էկրաններ, ժապավեններ, ձևանմուշներ, 

փորձարկման հատուկ սարքեր, չափիչ սարքեր, պարունակություն, տվյալներ և ծրագրաշար, որոնք 

տրամադրվել են Microsoft-ին, գնվել նրա կողմից, համարվելու են Microsoft-ի սեփականությունը, գաղտնի 

տեղեկություններ կհամարվեն և Վաճառողի կողմից բարվոք վիճակում (հաշվի առնելով նորմալ 

մաշվածությունը) կառաքվեն 3-րդ բաժնում նշված Microsoft-ի առաքման նպատակակետ՝ Microsoft-ի 

համապատասխան պահանջի դեպքում և առանց Microsoft-ի կողմից կատարվող որևէ ծախսերի: Վաճառողը 
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երաշխավորում է, որ, առանց Microsoft-ի նախնական գրավոր համաձայնության, տարրերը և 

տեղեկությունները չեն օգտագործվի ցանկացած աշխատանքների կատարման կամ ցանկացած նյութերի կամ 

մասերի արտադրության համար, եթե դրանք Microsoft–ի համար չեն:  

10. Կողմերի համապատասխան IP-ի իրավունքները և օգտագործումը։ 

a. Յուրաքանչյուր կողմ կպահպանի բոլոր իրավունքները նախկինում գոյություն ունեցող IP-ի 

նկատմամբ, ինչպես նաև այն IP-ի նկատմամբ, որն առնչություն չունի Ապրանքների և 

Ծառայությունների հետ սույն PO-ի շրջանակներում:  

b. Բացառապես Առաքման տարրերի վերաբերյալ. Microsoft-ը կհանդիսանա բոլոր Արդյունքների 

սեփականատերը, ներառյալ բոլոր IP իրավունքները, ցանկացած մեդիա ցանկացած ձևաչափով, 

սարքաշար կամ այլ նյութական նյութեր, որոնք ստեղծվել են Վաճառողի կողմից Ծառայությունների 

մատուցման ընթացքում։ Վաճառողի ցանկացած աշխատանք, որը ներառում է գրավոր կամ 

հարմարեցրած արտադրանք կամ Առաքման ենթակա տարրերին առնչվող կամ դրանում 

օգտագործվող հաշվետվություն, համարվում է աշխատանք վարձակալության համար: 

c. Եթե Առաքման ենթակա տարրերը չեն համապատասխանում աշխատանք վարձակալության դիմաց 

որակին, Վաճառողը Առաքման ենթակա տարրերից ստացվող և դրանց առնչվող բոլոր իրավունքները, 

բոլոր նյութական իրավունքները, այդ թվում նաև IP իրավունքները փոխանցում է Microsoft-ին: 

Վաճառողը հրաժարվում է Առաքման ենթակա տարրերի նկատմամբ բոլոր բարոյական 

իրավունքներից ։  

d. Եթե Վաճառողն Ապրանքների կամ Ծառայության մեջ օգտագործում է Վաճառողին կամ երրորդ կողմի 

պատկանող որևէ IP, Վաճառողը կմնա իր իսկ IP-ի սեփականատերը: Վաճառողը ընթացիկ և ապագա 

IP-ի ներքո, Microsoft-ին կշնորհի ամենուրեք կիրառվող, ոչ-բացառիկ, մշտական, հետ չկանչվող, 

հատկացումներ չպահանջող և ամբողջությամբ վճարված իրավունք և լիցենզիա՝ 10-րդ բաժնում 

նկարագրած Microsoft-ի սեփականատիրության շահերին համապատասխանող Վաճառողի և երրորդ 

կողմի IP-ի նկատմամբ: 

e. Microsoft-ի IP:  

(1) Վաճառողը կարող է ձեռք բերել «Microsoft-ի նյութեր», ինչը նշանակում է Microsoft-ի կողմից 

կամ անունից կամ որևէ փոխկապակցված ընկերության կողմից Վաճառողին 

Ծառայությունների մատուցման նպատակով տրամադրվող շոշափելի և անշոշափելի նյութեր, 

այդ թվում սարքաշար, ծրագրաշար, ծրագրային կոդ, փաստաթղթեր, մեթոդաբանություն, նոու 

հաու, գործընթացներ, հնարքներ, գաղափարներ, սկզբունքներ, տեխնոլոգիաներ և տվյալներ: 

Microsoft-ի նյութերը ներառում են վերը նշված նյութերի ձևափոխումները և դրանց օգնությամբ 

ստացվող արտադրյալ աշխատանքները, ապրանքանշանները և որպես Ծառայությունների 

մատուցման մի մաս Վաճառողի տվյալների շտեմարանում մուտքագրված տվյալները: 

Microsoft-ի նյութերը չեն ներառում Microsoft-ի արտադրանքներ, որոնք ձեռք են բերվել 

Վաճառողի կողմից սույն Համաձայնագրից դուրս և սույն PO-ի հետ կապակցված չեն։  

(2) Microsoft-ը Վաճառողին տրամադրում է ոչ բացառիկ, չենթաարտոնագրվող (բացառությամբ 

հաստատված ենթակապալառուների), հետ կանչվող արտոնագիր՝ Ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ շրջանակներում Microsoft-ի նյութերը պատճենելու, 

օգտագործելու և տարածելու համար:  

(3) Microsoft-ը պահպանում է բոլոր այլ իրավունքները Microsoft-ի նյութերի և դրանց առնչվող IP-

ի նկատմամբ: Վաճառողն իրավունք չունի ենթաարտոնագրելու Microsoft-ի նյութերի 

օգտագործման իրավունքը, բացառությամբ ենթակապալառուների, եթե պահանջվում է 

Ապրանքների և Ծառայությունների մատակարարման համար։ Եթե Microsoft-ի նյութերը 

տրամադրվում են առանձին արտոնագրի ներքո, ապա կկիրառվեն նաև այդ արտոնագրի 

դրույթները:  

(4) Վաճառողը պետք է ձեռնարկի հնարավոր միջոցները և ապահովագրի Microsoft-ի նյութերը 

կորստից, վնասից, հափշտակումից կամ անհետացումից:  
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(5) Ժամկետի սպառման կամ դադարեցման դեպքում PO Վաճառողը պետք է անմիջապես հետ 

վերադարձնի բոլոր Microsoft-ի նյութերը:  

(6) Վաճառողի կողմից Microsoft-ի նյութերը օգտագործելու վերաբերյալ. 

i. Վաճառողը չպետք է ձևափոխի, հետադարձ նախագծում իրականացնի, 

ապակազմարկի կամ ապամոնտաժի Microsoft-ի նյութերը, բացառությամբ, եթե դա 

թույլատրել է Microsoft-ը, 

ii. Վաճառողը պետք է իրենց տեղում թողնի և չփոփոխի Microsoft-ի նյութերում 

պարունակվող սեփականության մասին ծանուցումները և արտոնագրերը, 

iii. Microsoft-ը պարտավորված չէ տրամադրել տեխնիկական աջակցություն, 

տեխնիկական սպասարկում և արդիացումներ Microsoft-ի նյութերի համար, 

iv. Microsoft-ի բոլոր նյութերը տրամադրվում են «ինչպես որ կա» վիճակում՝ առանց 

երաշխիքների, և 

v. Վաճառողը իր վրա է վերցնում Վաճառողի (կամ ենթակապալառուի) խնամքի, 

պահպանության կամ հսկողության տակ գտնվող Microsoft-ի նյութերի կորստի, վնասի, 

չլիազորված մուտքի կամ օգտագործման, հափշտակման կամ անհետացման հետ 

կապված ռիսկերը: 

f. Իրավունքների IP-ի շնորհում։ 

(1) Լիցենզիա, մուտք և օգտագործում։ Վաճառողը շնորհում է Microsoft-ին և դրա կապակցված 

ընկերություններին (ներառյալ դրանց աշխատակիցները, կապալառուները, փորձագետները, 

աութսորս աշխատակիցները և փորձնակները, որոնք ներգրավված են Microsoft-ում և դրա 

կապակցված ընկերություններում ծառայությունների մատուցման համար) (i) ամենուրեք 

կիրառվող, հետ չկանչվող, ոչ-բացառիկ, մշտական, ամբողջությամբ վճարված և հոնորար 

չպահանջող լիցենզիա ցանկացած Ապրանքի համար, որը ներառում է ծրագրային 

ապահովում կամ այլ IP, որը ենթակա չէ առանձին լիցենզիայի (ներառյալ ներդրված 

գործադիրները) և (ii) ամենուրեք կիրառվող,, ոչ բացառիկ, չսահամանափակված, 

ամբողջությամբ վճարված և հոնորար չպահանջող իրավունք ժամկետի ընթացքում 

մատչելու և օգտագործելու Ծառայությունները (եթե կիրառելի է) յուրաքանչյուր դեպքում 

Microsoft-ի բիզնես նպատակների համար։ Արտոնագիրը թույլ է տալիս Microsoft-ին 

օգտագործել նման ծրագրաշարերը, IP-ն և Ծառայությունները Ապրանքների առնչությամբ: 

Microsoft-ը կարող է փոխանցել այդ արտոնագիրը, եթե վաճառի կամ վարձակալությամբ տա 

Ապրանքները Microsoft-ի որևէ դուստր կազմակերպության, Microsoft-ի երրորդ կողմի 

ծառայություն մատուցողի կամ որևէ իրավահաջորդի:  

(2) Անցում երաշխիքներին և վնասների փոխհատուցման պարտավորություններին: Վաճառողը 

փոխանցում է Microsoft-ին Ապրանքների հետ կապված երրորդ կողմի և լիցենզատուների 

բոլոր երաշխիքները և վնասների փոխհատուցման պարտավորությունները: 

g. Ապրանքներն ընդունելուն պես՝ դրանց սեփականատիրության իրավունքը (բացի ծրագրաշարից) 

փոխանցվելու է Վաճառողից Microsoft-ին: 

11. Ներկայացումներ և երաշխիքներ: Վաճառողը ներկայացնում և երաշխավորում է, որ. 

a. այն ունի բոլոր իրավունքները և լիազորությունը մուտք գործել և գործունեություն ծավալել համաձայն 

այս PO-ի և դրա գործունեությունը չպետք է խախտի իր և որևէ երրորդ կողմի միջև այլ համաձայնագիր 

կամ պարտավորություն,  

b. ծառայությունները պետք է մատուցվեն մասնագիտորեն, լինեն բարձրակարգ, լավագույն բնույթի և 

որակյալ,  

c. այն Microsoft-ին կտրամադրի բոլոր Ապրանքները և Ծառայությունները, որոնք զերծ կլինեն (i) 

նախագծի, անորակ աշխատանքի և նյութերի խոտանից, (ii) հատկացումներ վճարելու 



 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Armenia)(Armenian)(December 2017) 

պարտավորությունից և (iii) նյութական պահումներից և ցանկացած այլ օրենքով նախատեսված 

պահպանման կամ գրավի իրավունքներից:  

d. Սույն PO-ի շրջանակներում Microsoft-ին տրամադրված Ապրանքները, Ծառայությունները, Առաքման 

ենթակա տարրերն ու Վաճառողի կամ երրորդ կողմի IP-ն. 

(1) Ամբողջովին կամ մասնակի չեն կառավարվում Բացառված արտոնագրով: «Բացառված 

արտոնագիր» նշանակում է ցանկացած ծրագրաշարի արտոնագիր, որը, որպես օգտագործման 

պայման, պահանջում է ձևափոխում և/կամ տարածում, որպեսզի ծրագրաշարը կամ նրա հետ 

համատեղված և/կամ տարածվող այլ ծրագրաշարը (ա) տարածվի սկզբնական կոդի տեսքով, 

(բ) ունենա արտադրյալ աշխատանքներ կատարելու արտոնագիր կամ (գ) տարածվի անվճար, 

և  

(2) Ենթակա չեն արտոնագրման պայմաններին, որոնք պահանջում են, որպեսզի Microsoft–ի IP-ն, 

արտադրանքը, ծառայությունները կամ սույնով Microsoft–ին արտոնագրված Վաճառողի կամ 

երրորդ կողմի IP-ն կամ Առաքման ենթակա տարրերը համատեղող կամ դրանցից դուրս 

բերվող փաստաթղթերը արտոնագրվեն կամ համօգտագործվեն երրորդ կողմի հետ, 

e. Սույն PO-ի շրջանակներում Microsoft-ին տրամադրված Ապրանքները, Ծառայությունները, Առաքման 

ենթակա տարրերն ու Վաճառողի կամ երրորդ կողմի IP-ն չպետք է.  

(1) Խախտեն որևէ երրորդ կողմին պատկանող արտոնագիր, հեղինակային իրավունք, 

ապրանքանիշ, առևտրային գաղտնիք կամ այլ սեփականության իրավունք (Վաճառողի 

տեղեկացվածության սահմաններում) կամ 

(2) Պարունակեն վիրուսներ կամ այլ վնասակար ծրագրային կոդ, որ կարող են վարակել կամ 

վնաս հասցնել Ապրանքներին, արտադրանքին, ծառայությանը կամ որևէ այլ ծրագրաշարին, 

Microsoft-ի ցանցին կամ համակարգերին, 

f. Վաճառողը պետք է հետևի տեղի, նահանգային, դաշնային կամ արտերկրյա բոլոր կիրառելի 

օրենքներին, կանոններին և կանոնակարգումներին, 

g. Վաճառողը պետք է պահպանի ԱՄՆ-ի Արտահանման վերահսկման մասին կանոնները, Զենքի 

միջազգային առևտրի կանոնակարգումները, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտերկրյա 

ակտիվների վերահսկման վարչության պաշտոնական թույլտվության ծրագրերին, և ԱՄՆ-ի ու այլ 

երկրների կողմից սահմանված վերջնական օգտվողի, վերջնական օգտագործման ու 

տարածաշրջանային սահմանափակումների վերաբերյալ կանոնները, եթե դրանք առնչվում են 

Ապրանքներին և Ծառայություններին ու սույն PO-ում նշված այլ տեխնոլոգիաներին, այդ թվում նաև 

այն Ապրանքների և Ծառայությունների մատչումը, որոնք կարգավորվում են ԱՄՆ-ի և այլ երկրների 

արտահանման մասին օրենքներով: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել հետևյալ կայքում՝ 

http://www.microsoft.com/exporting և  

h. Վաճառողը պետք է պատրաստի իր աշխատակիցներին և պետք է հետևի բոլոր կիրառելի 

հակակոռուպցիոն և փողերի լվացման դեմ ուղղված օրենքներին, ներառյալ ԱՄՆ Միջազգային 

կոռուպցիայի օրենքը: Վաճառողը չպետք է տա դրամական պարգևատրություն Microsoft-ի որևէ 

աշխատակցին, գործակալին կամ ներկայացուցչին՝ նպատակ ունենալով ապահովել Microsoft-ի հետ 

բիզնեսի իրականացումը կամ ազդել այդ անձի վրա՝ Microsoft-ի հետ կնքված կամ վերջինիս կողմից 

պատվիրված ցանկացած պայմանագրի, այդ թվում նաև սույն PO-ի դրույթների, պայմանների կամ 

դրանց կատարման առնչությամբ:  

12. Դադարեցում: Microsoft-ը կարող է ցանկացած պատճառով կամ առանց պատճառի դադարեցնել սույն PO-ն։ 

Դադարեցումը ուժի մեջ կմտնի գրավոր ծանուցմամբ: Եթե դադարեցումը տեղի է ունենում Microsoft-ի 

նախաձեռնությամբ, ապա վերջինիս միակ պարտավորությունը կլինի վճարել 

a. Մինչև դադարեցման ամսաթիվը ընդունված Առաքման ենթակա տարրերի կամ Ապրանքների համար, 

կամ  

http://www.microsoft.com/exporting
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b. Մատուցվող ծառայությունների համար, որոնցից Microsoft-ը կշարունակի օգտվել դադարեցումից 

հետո: 

13. Գաղտնիություն և տվյալների պաշտպանություն: Եթե Ծառայություններ մատուցելու կամ Ապրանքներ 

մատակարարելու ընթացքում Վաճառողը մշակում է Անձնական կամ Գաղտնի տեղեկություններ, ապա 

Վաճառողը համաձայնվում է հետևյալին․ (a) հետևել Վաճառողի տվյալների պաշտպանության համար 

ներկայացվող ամենավերջին պահանջներին («DPR»), որը հասանելի է 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx հասցեով, և (b) 

Անձնական տվյալների մշակման համար ստորագրել Microsoft-ի առանձին, սույն PO-ն հավելող հավելվածը, 

որն առնչվում է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի համապատասխանությանը, 

ներառյալ Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգը։ «Մշակում» նշանակում է ցանկացած 

գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որն իրականացվում է Անձնական տվյալների վրա, անկախ այն 

հանգամանքից՝ արդյոք կիրառվել են ինքնաշխատ միջոցներ, օրինակ՝ հավաքում, ձայնագրում, 

համակարգում, պահեստավորում, հարմարեցում կամ փոփոխում, որոնում, խորհրդակցում, օգտագործում, 

բացահայտում փոխանցման միջոցով, տարածում, կամ այլ կերպ հասանելի դարձնում, հավասարեցում կամ 

համադրություն, սահմանափակում, ջնջում կամ ոչնչացում: «Մշակում», «Մշակումներ» և «Մշակված են» 

բառերը ունեն համապաստախան իմաստը։ «Անձնական տվյալներ» նշանակում է ցանկացած տեղեկություն, 

որը վերաբերում է հատկորոշված կամ ճանաչելի ֆիզիկական անձի («Տվյալների թեմա»)։ Ճանաչելի 

ֆիզիկական անձ է հանդիսանում այն անձը, որը կարող է ճանաչվել, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով, 

մասնավորապես՝ հղում կատարելով այնպիսի նույնացուցիչի, ինչպես՝ անունը, նույնականացման համարը, 

տեղակայման տվյալները, առցանց նույնացուցիչը կամ մեկ կամ մեկից ավելի գործոնների, որոնք 

յուրահատուկ են տվյալ ֆիզիկական անձի ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, գենետիկ, մտավոր, տնտեսական, 

մշակութային կամ սոցիալական նույնականությանը։ 

14. Վաճառողի ուղեցույցներ և Վարվեցողության կանոնագիրք: Վաճառողը պետք է հետևի Վաճառողի 

ուղեցույցների և Վաճառողի Վարվեցողության կանոնագրքի գործող տարբերակին, որը ներկայացված է 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx հասցեում:  

15. Հասանելիություն։ Microsoft-ի համար մշակված կամ նրան տրամադրվող սարքերը, արտադրանքները, 

վեբկայքը, վեբի վրա հիմնված գործադիրները կամ առցանց բովանդակությունը պետք է համապատասխանեն 

բոլոր իրավական և Microsoft-ի կողմից տրամադրվող հասանելիության պահանջներին։ Վաճառողի կողմից 

մշակվող, տրամադրվող կամ սպասարկվող որևէ վեբկայք, վեբի վրա հիմնված գործադիր կամ առցանց 

բովանդակություն, որը կապված է Ծառայությունների հետ պետք է համապատասխանեն Վեբ 

բովանդակության մատչելիության ուղեցույցների 2.0 կետի Մակարդակ Ա-ով և Մակարդակ ԱԱ-ով 

սահմանված չափանիշներին («WCAG 2.0 ԱԱ»): WCAG 2.0-ն, որը նաև կոդավորվում է որպես ISO/IEC 

40500:2012, հասանելի է http://www.w3.org/TR/WCAG20/ հասցեով։ WCAG-ի ամփոփագիրը հասանելի է 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag. հասցեով։ 

16. Իրավունքների ոչ մի հրաժարում: Microsoft-ը չպետք է հրաժարվի որևէ իրավունքից կամ միջոցից` դրանց 

չկատարման կամ հապաղման հետևանքով: 

17. Անվճարունակություն, եկամտի կորուստ, վնասներ:  

a. Ցանկացած կողմի անվճարունակ կամ սնանկ ճանաչելը, սնանկության մասին հայտարարելը կամ ի 

շահ պարտատերերի զիջումներ կատարելը կդիտարկվի որպես սույն PO-ի լուրջ խախտում: Սույն PO-

ի շրջանակներում «անվճարունակությունը» նշանակում է, (ա) որ տվյալ կողմի 

պարտավորությունները գերազանցում են նրա ակտիվները (յուրաքանչյուրը օբյեկտիվորեն 

գնահատված) կամ (բ) որ տվյալ կողմը գործնական պարտավորությունների դիմաց ժամանակին 

վճարումներ չի կարողանում կատարել տնտեսվարման սովորական պայմաններում: 

b. Պարտավորության սահմանափակումներ: ԲԱՑԻ ԲԱԺԻՆ 19-ՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ԿՈՂՄԵՐԻՑ ՈՉ ՄԵԿԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ 

ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄԻ ԱՌՋև ՈՐևԷ (ԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԿԱՄ ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ) ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՈՐՈՇԱԿԻ, 

ՏՈՒԳԱՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ, ՀԱՍՈՒՅԹԻ, և/ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԸ), 

ՈՐՈՆՔ ԲԽՈՒՄ ԵՆ ՍՈՒՅՆ PO-ԻՑ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԵԹԵ ԱՅԴ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆՎԱԾ Է 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ԽԻՍՏ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ 

ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎՐԱ և ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ԿՈՂՄԸ ՏԵՂԵԿԱՑՎԵԼ Է 

ԱՅԴ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: 

18. Ենթապայմանագրեր: Առանց Microsoft-ի նախնական գրավոր համաձայնության Վաճառողը Ապրանքները և 

Ծառայությունները մատուցելու նպատակով չպետք է կնքի ենթապայմանագիր որևէ երրորդ կողմի հետ: 

19. Փոխհատուցում: Վաճառողը պետք է պաշտպանի, փոխհատուցի և զերծ պահի Microsoft-ին և Microsoft-ի 

փոխկապակցված ընկերություններին բոլոր տեսակի հայցերից, պահանջներից, կորուստներից, վճարներից, 

վնասներից և գործողություններից՝ կապված հետևյալի հետ. (ա) սույն PO-ի շրջանակներում Microsoft-ին 

տրամադրվող Ապրանքներից և Ծառայություններից բխող ցանկացած երրորդ կողմի IP կամ այլ 

սեփականության իրավունքների փաստացի կամ ենթադրվող խախտումներ, (բ) ցանկացած պահանջ, որը, 

արդարացի լինելու դեպքում, կհանդիսանա Բաժին 13-ի կամ Վաճառողի սույնում առկա ցանկացած 

երաշխիքի խախտում, (գ) կիրառելի օրենքների, կանոնների կամ կանոնակարգերի պահանջների չկատարում 

կամ անհրաժեշտ գործողությունների չձեռնարկում Վաճառողի կամ Վաճառողի գործակալների, 

աշխատակիցների կամ ենթակապալառուների կողմից (դ) գաղտնիության պահանջների ցանկացած 

խախտում, (ե) Վաճառողի կամ նրա ենթակապալառուների կողմից թույլ տրված որևէ անփույթ կամ 

միտումնավոր գործողություններ կամ բացթողումներ, որոնց արդյունքում առաջանում են մարմնական 

վնասվածքներ կամ մահվան դեպքեր, կամ շոշափելի կամ ոչ շոշափելի սեփականության կորուստ, 

անհետացում կամ վնասվածք, և (զ) իր աշխատակիցների, դուստր կազմակերպությունների կամ 

ենթակապալառուների հայցերից՝ անկախ նրանից, թե ինչ հիմքերով են ներկայացված, ներառյալ, (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանով)՝ վերջնական հաշվարկների, դատավճիռների և փաստաբանների ողջամիտ 

գումարների վճարումները: 

20. Ապահովագրություն:  

a. Վաճառողը պարտավոր է ապահովել հետևյալ ապահովագրությունը և նվազագույն սահմանաչափերը 

(կամ կիրառելի տեղային արժույթով համապատասխան սահմանաչափերը). (i) ընդհանուր 

առևտրային պատասխանատվության ապահովագրության ԱՄՆ $500,000 դոլարի սահմանաչափ՝ 

անձին հասցվող վնասվածքների և/կամ գույքին հասցվող վնասների (այդ թվում նաև 

Ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության) մեկ պատահարի համար, (ii) Գործատուի 

պատասխանատվության ապահովագրության ԱՄՆ $100,000 դոլարի նվազագույն սահմանաչափ՝ մեկ 

պատահարի համար և (iii) սույն PO-ի առնչությամբ Վաճառողի և/կամ նրա գործակալների, 

աշխատակիցների կամ ենթակապալառուների կողմից կատարվող գործողությունների նկատմամբ 

կիրառելի ԱՄՆ աշխատողների փոխհատուցման և մասնագիտական հիվանդությունների Ակտերի և 

այլ նմանատիպ օրենքների կամ կանոնակարգերի շրջանակներում ներկայացրած պահանջների 

օրենքով նախատեսված սահմանաչափեր: 

b. Եթե սույն PO-ի շրջանակներում Ապրանքների և Ծառայությունների տրամադրումը առաջացնում է 

մասնագիտական պատասխանատվություն կամ սխալների ու բացթողումների համար 

պատասխանատվություն, ապա Վաճառողը պետք է ապահովի նման պատասխանատվությունների 

ապահովագրությունը և յուրաքանչյուր պահանջի համար նախատեսված սահմանաչափը չպետք է 

ԱՄՆ $2,000,000 դոլարից կամ կիրառելի տեղային արժույթով արտահայտված համապատասխան 

գումարից պակաս չլինի: Ապահովագրությունը պետք է ծածկի երրորդ կողմի սեփականության 

իրավունքները (օրինակ՝ Ապրանքանշան և հեղինակային իրավունք), եթե նման ապահովագրությունը 

ողջամտորեն կոմերցիոն տեսանկյունից մատչելի է: Վաճառողը պետք է ապահովի վկայագրի ակտիվ 

ծածկույթ կամ պահանջների ներկայացման ընդլայնված ժամկետ՝ ապահովելով այնպիսի հայցերի 

բավարարումը, որոնք առաջին անգամ ներկայացվել են և որոնց մասին ապահովագրական 

ընկերությանը զեկուցվել է սույն PO-ի դադարեցումից կամ ժամկետի սպառումից հետո 12 ամիսների 

ընթացքում: 

c. Պահանջի դեպքում, Վաճառողը պետք է Microsoft-ին ներկայացնի ապահովագրության իրականացման 

ապացույցներ: Եթե Microsoft-ը որոշի, որ Վաճառողի կողմից տրամադրված ապահովագրության 

ծավալը համապատասխան չէ, Վաճառողը պետք է անմիջապես ապահովի լրացուցիչ ծավալ և այդ 

մասին գրավոր տեղեկացնի Microsoft-ին:  
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21. Գաղտնի նյութերի չբացահայտման պայմաններ: Եթե կողմերի միջև կնքվել է Microsoft-ի ստանդարտ 

Չբացահայտման համաձայնագիր, ապա կկիրառվեն այդ համաձայնագրի դրույթները և կներառվեն սույն PO-ի 

մեջ, իսկ PO-ի բոլոր դրույթները և պայմանները, ինչպես նաև Microsoft-ի նյութերը կհամարվեն գաղտնի 

տեղեկություններ: Եթե կողմերի միջև չի կնքվել Microsoft-ի ստանդարտ Չբացահայտման համաձայնագիր, 

ապա Վաճառողը համաձայնվում է, որ սույն PO-ի գործողության ամբողջ ընթացքում, ինչպես նաև դրա 

ավարտից հետո 5 տարիների ընթացքում Վաճառողը խիստ գաղտնիության պայմաններում կպահի Microsoft-

ի բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, չի օգտագործի դրանք և չի բացահայտի որևէ երրորդ կողմին: «Microsoft-ի 

գաղտնի տեղեկություններ» տերմինը վերաբերում է բոլոր ներքին տեղեկություններին, որոնք Microsoft-ը կամ 

փոխկապակցված ընկերություն (գրավոր կամ բանավոր) նշում է որպես գաղտնի, կամ որոնք, բացահայտման 

պայմաններում, պետք է գաղտնի համարվեն: Microsoft-ի գաղտնի տեղեկությունները ներառում են. 

a. Սույն PO-ի դրույթները և պայմանները,  

b. Microsoft-ի թողարկված կամ չթողարկված ծրագրաշարերը կամ սարքաշարերը,  

c. Microsoft-ի ցանկացած արտադրանքի մարկետինգը կամ առաջխաղացումը, 

d. Microsoft-ի բիզնես քաղաքականությունները կամ գործելակերպը, 

e. Microsoft-ի հաճախորդներին կամ մատակարարներին, 

f. Microsoft-ի նյութեր կամ սույն PO-ի շրջանակներում Microsoft-ի կողմից տրամադրված կամ 

Վաճառողի կողմից Ապրանքներ կամ Ծառայություններ տրամադրելու ընթացքում ձեռքբերված կամ 

ստեղծված տեղեկությունները, կամ 

g. Այլ անձանց կողմից տրամադրված տեղեկությունները, որոնց Microsoft-ը պետք է վերաբերվի որպես 

գաղտնի տեղեկություններ: 

Եթե Վաճառողը վստահ չէ, թե որ տեղեկություններն են համարվում Microsoft-ի գաղտնի տեղեկություններ, 

Վաճառողը պետք է խորհրդակցի Microsoft-ի հետ: Microsoft-ի գաղտնի տեղեկությունները չեն ներառելու 

այնպիսի տեղեկություններ, որոնք Վաճառողին հայտնի էին Microsoft-ի կողմից դրանք Վաճառողին 

բացահայտելուց առաջ կամ այնպիսի տեղեկությունները, որոնք հանրությանը հայտնի են դարձել ոչ 

Վաճառողի մեղքով: 

22. Աուդիտ: Վաճառողը համաձայնվում է սույն PO-ի գործողության ողջ ընթացքում, ինչպես նաև դրանից հետո 4 

տարիների ընթացքում պահպանել բոլոր սովորական և պատշաճ գրառումները և հաշվապահական գրքերը, 

ինչպես նաև իր վճարներին և ծախսերին վերաբերող բոլոր սովորական և պատշաճ գրառումները՝ սույն PO-ի 

առնչությամբ: Նշված ժամանակահատվածում Microsoft-ը կարող է նախաձեռնել համապատասխան 

գրառումների և միջոցների աուդիտ և/կամ ստուգում՝ Վաճառողի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների 

կամ հաշիվ-ապրանքագրերի ճշգրտությունը, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից սույն PO-ի պահանջներին 

համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով: Ցանկացած նման աուդիտ կիրականացվի Microsoft-ի 

ներքին աուդիտի անձնակազմի կամ Microsoft-ի կողմից ընտրված հանրային արտոնագրված աուդիտորական 

ընկերության կողմից։ Վաճառողը համաձայնվում է Microsoft-ի աուդիտի կամ ստուգման թիմի անդամներին 

հնարավորություն տրամադրել Վաճառողի համապատասխան գրառումներից և միջոցներից օգտվելու համար: 

Եթե աուդիտորները որոշեն, որ Microsoft-ը Վաճառողին վճարել է հավելյալ գումարներ, Վաճառողը պետք է 

Microsoft-ին փոխհատուցի նշված հավելավճարները: Microsoft-ը կհոգա իր աուդիտորների կամ ստուգում 

իրականացնող թիմի բոլոր ծախսերը: Ինչևիցե, եթե աուդիտի արդյունքում պարզվի, որ աուդիտի ենթարկված 

ժամանակահատվածի ընթացքում Վաճառողը վճարել է 5%-ի կամ ավել չափով հավելյալ գումարներ Microsoft-

ին, Վաճառողը պետք է փոխհատուցի Microsoft-ին հավելյալ վճարած գումարները: 

23. Փոխանցում: Սույն PO-ով նախատեսված ոչ մի իրավունք կամ պարտավորություն (ներառյալ նաև գումարներ 

ստանալու իրավունքը) չպետք է փոխանցվի առանց Microsoft-ի նախնական գրավոր համաձայնության: Առանց 

համաձայնության ցանկացած փոխանցում անվավեր կհամարվի: Սույն PO-ի շրջանակներում Microsoft-ը 

կարող է փոխանցել իր իրավունքները: 

24. Աշխատանքային վեճերի մասին ծանուցում: Այն դեպքում, երբ փաստացի կամ հնարավոր աշխատանքային 

վեճը հետաձգում է կամ կարող է հետաձգել սույն PO-ի պահանջների իրականացումը, Վաճառողը պետք է 

անմիջապես Microsoft-ին տեղեկացնի նման վեճի և նրա համապատասխան մանրամասների մասին: 
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Վաճառողը պետք է վերը նկարագրված պահանջին համարժեք պահանջ ներառի նաև բոլոր 

ենթապայմանագրերում և, նման ծանուցում ստանալուց անմիջապես հետո, Microsoft-ին գրավոր տեղեկացնի 

այդ մասին: 

25. Արտոնագրից օգտվելու լիցենզիա: Սույն փաստաթղթում նշված այլ պայմաններից անկախ, եթե Վաճառողը չի 

գործում սույն PO-ի դրույթների համաձայն, ապա Վաճառողը, որպես PO-ի կատարման մի մաս և առանց 

Microsoft-ի համար ծախսեր առաջացնելու, սույնով ինքնաբերաբար շնորհում է Microsoft-ին հետ չկանչվող, ոչ 

բացառիկ, հատկացումներ չպահանջող իրավունք և լիցենզիա՝ սույն PO-ի Առաքման ենթակա տարրի 

առնչությամբ Վաճառողի կողմից կամ նրա անունից կատարված, մշակված կամ պրակտիկայում 

իրականացված բոլոր գյուտերը և հայտնագործությունները իրագործող բոլոր արտադրանքները 

օգտագործելու, վաճառելու, արտադրելու և արտադրությունը ապահովելու համար: 

26. Կիրառելի օրենք: Սույն PO-ի շրջանակներում Microsoft-ին Միացյալ Նահանգներում տրամադրված 

Ապրանքներն ու Ծառայությունները կարգավորվելու և մեկնաբանվելու են Վաշինգտոն նահանգի օրենքներով: 

Կողմերը ընդունում են անցկացնել բացառիկ իրավասություն և գործի լսման տեղ են ընդունում Վաշինգտոն 

նահանգի որևէ դատարան: Microsoft-ին տրամադրված մնացած բոլոր Ապրանքներն ու Ծառայությունները, 

Microsoft-ի ֆիզիկական գտնվելու վայրի օրենքները, իրավասությունը և գործի լսման վայրը կարգավորելու են 

սույն PO-ն: 

27. Հրապարակայնություն և Ապրանքանշանների օգտագործում: Վաճառողը չպետք է թողարկի որևէ մամլո 

հաղորդագրություն և այլ հրապարակումներ սույն PO-ի կամ Microsoft-ի հետ Վաճառողի 

հարաբերությունների առնչությամբ` առանց Microsoft-ի գրավոր համաձայնության: Գրավոր 

համաձայնությունը տրամադրելու դեպքում Վաճառողը կարող է միայն օգտագործել Ծառայությունների և 

Առաքման ենթակա տարրերի ապրանքանշանները` համաձայն http://www.microsoft.com/en-

us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx հասցեում առկա ուղեցույցների։  

28. Դադարեցում, URL-ներ։ Եթե համապատասխան իրավասություն ունեցող որևէ դատարան անօրինական, 

անվավեր կամ ոչ կիրառելի ճանաչի սույն PO-ի որևէ դրույթ, ապա բոլոր մնացած դրույթները ուժի մեջ կմնան: 

URL-ները նաև վերաբերում են իրավահաջորդներին, տեղայնացմանը, և տեղեկությանը կամ ռեսուրսներին, 

որոնք կայքերի ներսում կցված են տվյալ URL-ներին։  

29. Իրավական ուժի պահպանում: Սույն PO-ի այն դրույթները, որոնք, իրենց բնույթի համաձայն, պետք է գործեն 

(կամ կիրառելի են այնպիսի իրադարձությունների նկատմամբ, որոնք կարող են տեղի ունենալ) սույն PO-ի 

դադարումից կամ ժամկետի սպառումից հետո, ուժի մեջ կմնան նաև սույն PO-ի դադարումից կամ ժամկետի 

սպառումից հետո: Փոխհատուցման բոլոր պարտավորությունները որպես իրավական ուժ ունեցող 

կհամարվեն սույն PO-ի դադարումից կամ ժամկետի սպառումից հետո: 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx

