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Microsoftovi pogoji in določila za naročila (»naročilo«) 

1. Sprejem in veljavnost. To naročilo se sklepa med Microsoftovo pravno osebo, ki izdaja naročilo (»Microsoft«), in 

dobaviteljem, navedenim tukaj (»dobavitelj«), ter pokriva: 

a. blago: nakup programske opreme in opredmetenega blaga; 

b. storitve: nakup/naročanje storitev; 

c. predmete dobave: vsa intelektualna lastnina ali drugi delovni izdelki, ki jih dobavitelj (ali podizvajalec) razvije 

za Microsoft kot del dobave blaga ali storitev, so »delo, izdelano po naročilu« za Microsoft, kot je ta pojem 

opredeljen v upoštevni zakonodaji o avtorskih pravicah. 

To naročilo začne veljati, ko začne dobavitelj izvajati dela ali na datum dobaviteljevega podpisa spodaj, odvisno, kaj je 

prej. Dobaviteljevo sprejetje tega naročila je izrecno omejeno na te pogoje in določila brez nasprotnega predloga, 

razen kot je določeno v spodnjem razdelku 2. 

2. Razmerje do drugih pogodb. Pogoji in določila tega naročila so popolna in zavezujoča pogodba med Microsoftom in 

dobaviteljem, razen v teh primerih: 

a. Če sta pogodbeni stranki vzajemno sklenili pogodbo, vključno s pogodbo Master Supplier Services, ki velja na 

datum tega naročila in velja za blago in/ali storitve, naročene s tem naročilom, in/ali ta pogodba velja za 

razmerje med pogodbenima strankama, ki ga ureja to naročilo, so določbe takšne pogodbe vključene v ta 

dokument. V primeru navzkrižij med tem naročilom in tako pogodbo se uporabljajo pogoji te pogodbe. Za 

namene tega naročila spletni pogoji ali pogodbe, ki jih Microsoft sprejme za prijavo v storitve, kot so 

programska oprema kot storitev ali okolje, ali dostop do njih, niso pogodba, ki je bila »vzajemno sklenjena«, 

in na noben način ne nadomeščajo, dopolnjujejo ali spreminjajo pogojev tega naročila.  

b. Če bi lahko za to naročilo veljalo več pogodb s podobnimi ali nasprotujočimi si določbami, se pogodbeni 

stranki strinjata, da se uporabijo pogoji, ki so najugodnejši za Microsoft, razen če bi bil rezultat nerazumen, 

nepravičen ali zakonsko prepovedan.  

c. Razen kot je navedeno zgoraj v tem razdelku 2 in razen sprememb, opisanih v razdelku 8, ter določb o 

odpovedi v razdelku 12, dodatni ali drugačni pogoji (na primer spletni pogoji ali pogodbe) ne bodo 

nadomestili tega naročila, razen če pogodbeni stranki sporazumno skleneta pisni dokument.  

3. Pakiranje, pošiljanje in vračanje blaga ali predmetov dobave. Če v tem naročilu ni izrecno določeno drugače:  

a. Pakiranje: 

(1) cena, ki temelji na teži, vključuje samo neto težo;  

(2) dobavitelj Microsoftu ne bo zaračunal stroškov pakiranja ali stroškov pred pošiljanjem, kot so na 

primer pakiranje v škatlo ali zabojnike, poškodbe zaradi rokovanja, prevoznina ali skladiščenje.  

b. Pošiljanje: 

(1) dobavitelj bo vse zabojnike označil z ustreznimi podatki za pošiljanje, številkami naročil, datumom 

pošiljanja ter imeni pošiljatelja in prejemnika;  

(2) vsaki pošiljki bodo priloženi račun s specifikacijo in seznam vsebine pošiljke ter druga 

dokumentacija, potrebna za domači ali mednarodni prevoz, regulatorno odobritev ali identifikacijo 

blaga ali predmetov dobave; 

(3) Microsoft bo plačal le prejeto količino, ki ne presega največje naročene količine;  

(4) Microsoft ali njegov posrednik/agent bosta čezmerne pošiljke zadržala na dobaviteljevo tveganje in 

stroške za razumen čas, ko bodo čakale na dobaviteljeva navodila za pošiljanje; 

(5) Microsoftu ne bodo zaračunani stroški pošiljanja ali dostave; 

(6) če ni drugače dogovorjeno, bodo blago in predmeti dobave dobavljeni 10. dan po datumu naročila:  

i. FOB do Microsoftovega izbranega kraja dostave, če blago in predmeti dobave izvirajo iz 

območja iste pristojnosti kot je Microsoftov izbrani kraj dostave; ali 

ii. DDP (Incoterms 2010) na Microsoftov izbrani kraj dostave za čezmejno dostavo blaga in 

predmetov dobave na Microsoftov izbrani kraj dostave;  

(7) dobavitelj nosi vsa tveganja za celotno ali delno izgubo, poškodovanje ali uničenje blaga ali 

predmetov dobave, do katerega pride pred Microsoftovim končnim sprejemom na izbranem kraju 
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dobave; Microsoft je odgovoren za morebitne izgube, ki so posledica hude malomarnosti njegovih 

zaposlenih pred sprejemom.  

c. Vračila: stroške pošiljanja vračila za čezmerno poslane količine ali zavrnjene izdelke nosi dobavitelj. 

4. Računi: 

a. Če je na voljo elektronsko izstavljanje računov, bo dobavitelj uporabil ta postopek. MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com je Microsoftova spletna aplikacija za njegove prejemnike plačil, ki jim 

omogoča pošiljanje elektronskih računov neposredno Microsoftu. Orodje MS Invoice podpira elektronsko 

predložitev računov z enkratnim postopkom ali z množičnim prenosom, če je več računov. Prejemniki plačil, 

ki računov ne morejo poslati s tem postopkom, naj se obrnejo na Microsoftovo središče za pomoč za 

obveznosti na naslovu https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx in 

navedejo veljavno utemeljitev, Microsoft pa jim bo izjemoma omogočil nadomesten postopek predložitve 

računa. Račun mora vsebovati te podatke: številko naročila, številko izdelka, opis izdelka, količine, cene na 

enoto, razširjene skupne zneske, številko potrdila o pakiranju, pošiljanje, mesto in državo destinacije, davke 

in vse druge podatke, ki jih Microsoft utemeljeno zahteva. Dobavitelj Microsoftu ne bo zaračunal za 

raziskovanje, poročanje ali popravljanje morebitnih napak, povezanih z računi. Microsoft lahko dobavitelju 

omogoči elektronsko izstavljanje računov prek zunanjega ponudnika storitev. V tem primeru dobavitelj 

ponudnika elektronskega izstavljanja računov pooblašča za prejemanje dobaviteljevih podatkov o računih, ki 

še ne predstavljajo računa, in nato elektronsko podpisovanje podatkov na računu za izdajanje elektronskih 

računov »v imenu dobavitelja in zanj«.  

b. Microsoft lahko kateremu koli računu oporeka z ustnim ali pisnim obvestilom ali delnim plačilom. Microsoft 

si mora tržno razumno prizadevati, da dobavitelja v 30 dneh po prejemu upoštevnega računa pisno obvesti o 

morebitnem spornem znesku. Če obvestila ne zagotovi ali plača račun, to ni odpoved kateremu koli zahtevku 

ali pravici.  

5. Plačilni pogoji/gotovinski popusti/pobot/stroški:  

a. Ko Microsoft sprejme blago ali storitve in prejme pravilen in odobren račun (»datum ustvarjanja«), bo izvedel 

plačilo v roku neto 30 dni po datumu ustvarjanja. 

b. Microsoft ni dolžan plačati nobenega računa, prejetega več kot 120 dni po tem, ko sprejme blago ali storitve.  

c. Plačilo računa ne pomeni sprejetja blaga iz tega naročila in račun se lahko prilagodi zaradi napak, 

primanjkljajev, pomanjkljivosti ali dobaviteljevega drugačnega neizpolnjevanja zahtev tega naročila.  

d. Microsoft lahko zneske, ki so mu dolgovani, pobota z zneskom, ki ga dolguje dobavitelju ali podjetjem, ki so 

lastniško povezana z dobaviteljem. Microsoft bo dobavitelja obvestil v razumnem času po pobotu. 

e. Če ni drugače dogovorjeno, je dobavitelj odgovoren za vse stroške, ki nastanejo med zagotavljanjem blaga in 

storitev ter izvajanjem tega naročila. 

6. Davki. 

a. Razen kot je drugače določeno spodaj, zneski, ki jih Microsoft plača dobavitelju, ne vključujejo davkov. 

Microsoft ni odgovoren za plačilo davkov, ki jih mora dobavitelj plačati po zakonu, vključno z davki na neto 

prihodke ali davki na bruto prejemke, davki na franšize in davki na premoženje. Microsoft mora dobavitelju 

plačati vse prometne in uporabne davke ali davke na dodano vrednost, ki jih dolguje na podlagi tega naročila 

in ki jih mora dobavitelj od Microsofta pobrati skladno z zakonom.  

b. Če Microsoft dobavitelju zagotovi veljavno potrdilo o oprostitvi, dobavitelj davkov, ki jih takšno potrdilo 

pokriva, ne pobere.  

c. Dobavitelj bo Microsoft odškodoval in odvezal od vseh zahtevkov, stroškov (vključno z razumnimi stroški 

odvetnikov) in odgovornosti, povezanih z dobaviteljevimi davki.  

d. Če mora Microsoft po zakonu davke odbiti od plačil dobavitelju, lahko Microsoft te davke odbije in jih plača 

ustreznim davčnim organom. Za takšne davke mora Microsoft dobavitelju dostaviti uradno potrdilo o plačilu. 

Microsoft si bo razumno prizadeval, da bo čim bolj zmanjšal odbite davke, do mere, ki jo dopuščajo zakoni. 

7. Pregled in sprejem. 

a. Blago in storitve morajo izpolnjevati standarde in specifikacije v tem naročilu. Microsoft lahko to naročilo 

prekliče, če dobavitelj ne upošteva standardov in specifikacij iz naročila.  

b. Microsoft lahko vse blago in storitve kadar koli in kjer koli pregleda in preizkusi, tudi med obdobjem izdelave 

in pred končnim sprejemom. Če Microsoft pregleda ali preizkušanje opravi v dobaviteljevih prostorih, bo 

dobavitelj brez dodatnih stroškov Microsoftovim pregledovalcem zagotovil vsa razumna sredstva in pomoč za 

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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njihovo varnost in udobje. Nobeni pregledi ali preizkusi, ki so bili ali niso bili izvedeni pred končnim 

pregledom in sprejemom, dobavitelja ne odvežejo odgovornosti za napake ali drugo neizpolnjevanje zahtev 

tega naročila. 

c. Če je kateri koli izdelek, dobavljen na podlagi tega naročila, pomanjkljiv glede materialov ali izdelave ali ni 

skladen z zahtevami, ga lahko Microsoft zavrne brez popravka, zahteva njegovo popravilo v določenem času, 

ga sprejme s spremembo v ceni ali ga vrne dobavitelju v zameno za vračilo celotne vrednosti. Ko Microsoft o 

tem obvesti dobavitelja, bo ta na svoje stroške takoj zamenjal ali popravil vse izdelke, ki so bili zavrnjeni ali je 

za njih potrebno popravilo. Če po Microsoftovi zahtevi dobavitelj takoj ne zamenja ali popravi poškodovanega 

izdelka v časovnem okviru dobave, lahko Microsoft po svoji izključni izbiri (i) tak izdelek zamenja ali popravi 

in dobavitelju zaračuna stroške, (ii) brez nadaljnjega obvestila odpove naročilo zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti, zavrnjeni izdelek vrne dobavitelju na dobaviteljeve stroške, dobavitelj pa bo takoj povrnil 

morebiten znesek, ki ga je Microsoft plačal za vrnjen izdelek, ali (iii) zahteva znižanje cene. 

d. Ne glede na morebitne prejšnje preglede ali plačila bo za vse blago in storitve v razumnem času po dostavi 

ali izvedbi opravljen končni pregled in sprejem na lokaciji, ki jo določi Microsoft. Evidence vseh del, 

opravljenih pri pregledu, bodo popolne in na voljo Microsoftu med izvedbo tega naročila in za nadaljnje 

obdobje, ki ga določi Microsoft. 

8. Spremembe. Microsoft lahko s pisnim obvestilom dobavitelju, tudi po e-pošti, in brez obveščanja dobaviteljevih 

porokov, podizvajalcev ali prevzemnikov kadar koli prekine dobaviteljevo izvajanje, poveča ali zmanjša naročene 

količine ali izvede spremembe zaradi svojih razumnih potreb (vsako od teh je imenovano »naročilo o spremembi«). Če 

ni drugače sporazumno dogovorjeno, naročilo o spremembi ne velja za spremembo blaga in storitev, pravočasno in v 

celoti dobavljenih pred datumom naročila o spremembi. Če katera koli sprememba povzroči povečanje ali 

zmanjšanje stroškov dobavitelja ali časa, ki ga potrebuje za izvedbo, se lahko ustrezno spremeni ceno ali časovni 

razpored dobave ali oboje, če se Microsoft pisno strinja s takšno prilagoditvijo. 

9. Orodje in oprema: Vse orodje, oprema ali gradivo, ki jih dobavitelj pridobi za zagotavljanje blaga in storitev, ki jih je 

Microsoft prejel ali plačal oziroma so mu bili zaračunani, vključno s tehničnimi zahtevami, risbami, orodji, odlitki, 

kalupi, napeljavami, vzorci, rezkalniki, elektrodami, luknjači, vizualnimi izdelki, siti, trakovi, predlogami, posebno 

preizkusno opremo, merilniki, vsebino, podatki in programsko opremo, postanejo ali ostanejo Microsoftova lastnina 

in se obravnavajo kot zaupni podatki, dobavitelj pa jih bo v dobrem stanju in upoštevaje običajno rabo dobavil na 

Microsoftov izbrani kraj dobave skladno z razdelkom 3, takoj ko Microsoft to zahteva in brez stroškov zanj. Dobavitelj 

jamči, da predmet(i) in informacije brez Microsoftovega prejšnjega pisnega dovoljenja ne bodo uporabljeni za nobeno 

delo ali izdelavo gradiva ali delov, razen za Microsoft.  

10. Lastništvo in uporaba intelektualne lastnine posamezne pogodbene stranke 

a. Vsaka pogodbena stranka je lastnica svoje obstoječe intelektualne lastnine in ohrani vse pravice do nje in do 

vse intelektualne lastnine, ki jo razvije zunaj okvira blaga in storitev iz tega naročila.  

b. Izključno za predmete dobave: Microsoft bo lastnik vseh predmetov dobave, vključno z vsemi pravicami 

intelektualne lastnine, vseh medijev v vseh oblikah, strojne opreme in drugega opredmetenega gradiva, ki ga 

pri zagotavljanju storitev ustvari dobavitelj. Morebitno dobaviteljevo delo, ki vključuje pisni ali prilagojeni 

izdelek oziroma poročilo, ki je povezan s predmetom dobave ali namenjen uporabi z njim, se obravnava kot 

intelektualna lastnina. 

c. Če predmeti dobave ne izpolnjujejo pogojev za »delo, izdelano po naročilu «, dobavitelj Microsoftu prenese vse 

pravice, naslove in interese v predmetih dobave in do njih, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine. 

Dobavitelj se odpoveduje vsem moralnim pravicam v predmetih dobave.  

d. Če dobavitelj v katerem koli blagu ali storitvah uporabi svojo intelektualno lastnino ali intelektualno lastnino 

tretje osebe, dobavitelj ostane lastnik svoje intelektualne lastnine. Dobavitelj Microsoftu podeli svetovno, 

neizključno, trajno, nepreklicno in v celoti plačano pravico in licenco, da brez plačila tantiem ter na podlagi 

vse trenutne in prihodnje intelektualne lastnine uporablja intelektualno lastnino dobavitelja in tretjih oseb 

skladno z Microsoftovimi imetniškimi interesi iz tega razdelka 10. 

e. Microsoftova intelektualna lastnina.  

(1) Dobavitelj lahko pridobi »Microsoftovo gradivo«, kar pomeni vse opredmeteno ali neopredmeteno 

gradivo (vključno s strojno opremo, programsko opremo, izvorno kodo, dokumentacijo, 

metodologijami, strokovnim znanjem, postopki, tehnikami, zamislimi, koncepti, tehnologijami in 

podatki), ki jih Microsoft ali katero koli od njegovih lastniško povezanih podjetij zagotovi dobavitelju 

oziroma se v njihovem imenu zagotovijo dobavitelju, ker jih ta potrebuje za izvajanje storitev. 

Microsoftovo gradivo vključuje vse spremembe navedenega gradiva ali dela, izpeljana iz njega, 

blagovne znamke in vse podatke, ki se v okviru storitev vnesejo v morebitno podatkovno zbirko 
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dobavitelja. Microsoftovo gradivo ne vključuje Microsoftovih izdelkov, ki jih dobavitelj pridobi zunaj 

okvira tega naročila in nepovezano z njim.  

(2) Microsoft dobavitelju podeljuje neizključno in preklicno licenco, ki je ni mogoče podlicencirati (razen 

odobrenim podizvajalcem), za kopiranje, uporabo in distribucijo morebitnega Microsoftovega 

gradiva.  

(3) Microsoft ohrani vse druge interese v Microsoftovem gradivu in povezani intelektualni lastnini. 

Dobavitelj nima nobene pravice do podlicenciranja Microsoftovega gradiva, razen odobrenim 

podizvajalcem, kot je potrebno zaradi zagotavljanja blaga in storitev. Če imajo Microsoftova gradiva 

ločene licence, veljajo tudi pogoji teh licenc.  

(4) Dobavitelj mora sprejeti razumne previdnostne ukrepe, da Microsoftovo gradivo zaščiti in zavaruje 

pred izgubo ali poškodovanjem, krajo ali izginotjem.  

(5) Dobavitelj naročila bo ob izteku ali prenehanju veljavnosti takoj vrnil vse Microsoftovo gradivo.  

(6) Glede dobaviteljeve uporabe Microsoftovega gradiva: 

i. Dobavitelj ne sme izvajati sprememb, obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali 

obratnega zbiranja Microsoftovega gradiva, razen če mu to dovoli Microsoft. 

ii. Dobavitelj ne sme odstranjevati, spreminjati ali prikrivati lastniških obvestil in licenc v 

Microsoftovem gradivu. 

iii. Microsoft ni dolžan zagotavljati tehnične podpore, vzdrževanja ali posodabljanja 

Microsoftovega gradiva. 

iv. Vse Microsoftovo gradivo je na voljo »kakršno je« in brez jamstva. 

v. Dobavitelj prevzema tveganje izgube, poškodovanja, nepooblaščenega dostopa ali uporabe, 

kraje ali izginotja Microsoftovega gradiva, ki mu je bilo zaupano, ga varuje ali nadzoruje 

(oziroma to počne njegov podizvajalec). 

f. Podelitev pravic intelektualne lastnine 

(1) Licenca, dostop in uporaba. Dobavitelj Microsoftu in njegovim lastniško povezanim podjetjem 

(vključno z njihovimi zaposlenimi, pogodbeniki, svetovalci, zunanjimi izvajalci in pripravniki, ki jih 

Microsoft ali katero koli od njegovih lastniško povezanih podjetij najamejo za zagotavljanje storitev) 

podeljuje (i) svetovno, nepreklicno, neizključno, trajno in plačano licenco in brez tantiem za vse 

blago, ki vključuje programsko opremo ali drugo intelektualno lastnino, za katero ne velja ločena 

licenca (vključno z nameščenimi programi), in (ii) svetovno, neizključno, neomejeno in plačano 

licenco, da med obdobjem veljavnosti brez tantiem dostopajo do storitev (kjer je primerno) in jih 

uporabljajo, in sicer v obeh primerih za Microsoftove poslovne namene. Ta licenca Microsoftu dovoli 

uporabo te programske opreme, intelektualne lastnine in storitev v povezavi z blagom. Microsoft 

lahko to licenco prenese, če blago prenese podjetju, ki je lastniško povezano z njim, svojemu 

zunanjemu ponudniku storitev ali nasledniku, ki je lastnik na podlagi prodaje ali zakupa.  

(2) Prehodna jamstva in odškodovanja: dobavitelj na Microsoft prenaša vsa jamstva in odškodovanja 

drugih proizvajalcev in licencedajalcev za blago. 

g. Pravica do blaga (razen programske opreme) preide z dobavitelja na Microsoft ob končnem sprejemu. 

11. Zagotovila in jamstva: dobavitelj izjavlja in jamči, da: 

a. ima vse pravice in pooblastila za sklepanje tega naročila in delovanje na njegovi podlagi ter, da njegovo 

delovanje ne bo kršilo nobene pogodbe ali obveznosti med njim in katero koli tretjo osebo;  

b. bodo storitve opravljene strokovno in bodo visokega nivoja, narave in kakovosti;  

c. bo Microsoftu vse blago in storitve zagotovil brez (i) kakršnih koli napak v zasnovi, izdelavi in materialih, (ii) 

kakršne koli odgovornosti za tantieme in (iii) kakršnih koli pridržnih pravic ali zastavnih pravic ali 

obremenitev;  

d. za blago, storitve, predmete dobave in morebitno intelektualno lastnino dobavitelja ali tretje osebe, ki se na 

podlagi tega naročila zagotavljajo Microsoftu, velja naslednje: 

(1) niti delno niti v celoti ne velja izključena licenca. »Izključena licenca« je vsaka licenca za programsko 

opremo, ki uporabo, spreminjanje in/ali distribucijo pogojuje z zahtevo, da se ta programska oprema 

ali druga programska oprema, ki se kombinira in/ali distribuira z njo, (a) razkriva ali distribuira v 
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obliki odprte kode, (b) licencira za namene izdelave izpeljanih del ali (c) da brezplačno na voljo za 

nadaljnjo distribucijo;  

(2) ne veljajo licenčni pogoji, ki zahtevajo, da se kakršni koli Microsoftova intelektualna lastnina, 

izdelek, storitve, intelektualna lastnina dobavitelja ali intelektualna lastnina tretje osebe, licencirana 

Microsoftu, ali dokumentacija, ki vključuje predmete dobave ali je izpeljana iz njih, licencira ali 

razkrije tretjim osebam; 

e. za blago, storitve, predmete dobave in morebitno intelektualno lastnina dobavitelja ali tretje osebe, ki se na 

podlagi tega naročila zagotavlja Microsoftu, velja naslednje:  

(1) dobavitelj jamči, da kolikor ve, ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk, poslovnih 

skrivnosti ali katere koli druge premoženjske pravice tretje osebe ali 

(2) ne vsebuje virusov ali druge zlonamerne kode, ki bo oslabila ali okužila blago, izdelek, storitev ali 

morebitno drugo programsko opremo ali Microsoftovo omrežje oz. sisteme; 

f. bo spoštoval vso upoštevno lokalno, državno, zvezno ali tujo zakonodajo, pravila in predpise; 

g. ravnal skladno s predpisi ZDA glede izvoza, mednarodnimi predpisi za trgovanje z orožjem, programom 

sankcij urada Office of Foreign Assets Control v ZDA in omejitvami glede končnih uporabnikov, končne 

uporabe in ciljnih držav, ki so jih izdale vlada ZDA in druge vlade, kot veljajo za blago in storitve ter povezano 

tehnologijo v tem naročilu, vključno z dostopom do blaga in storitev, za katerega veljajo omejitve izvoza ZDA 

in drugih držav. Dodatne informacije so na voljo na http://www.microsoft.com/exporting in  

h. ravnal skladno z vso upoštevno zakonodajo proti podkupovanju, korupciji, nenatančnemu knjigovodstvu in 

evidencam, nezadostnemu notranjem nadzoru in pranju denarja, vključno z ameriškim zakonom U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act, ter svoje zaposlene seznanil s to zakonodajo; nobenemu zaposlenemu, 

posredniku/agentu ali zastopniku Microsofta ne bo ponudil ali dal nagrade, da bi si pri Microsoftu zagotovil 

posel ali na tako osebo vplival, da bi spremenila določila, pogoje ali izvajanja katere koli pogodbe z 

Microsoftom ali Microsoftovega naročila, vključno s tem naročilom, vendar ne omejeno nanj;  

12. Odpoved: Microsoft lahko to naročilo odpove z razlogom ali brez. Odpoved učinkuje na podlagi pisnega obvestila. Če 

Microsoft nekrivdno odpove naročilo, je njegova izključna obveznost, da plača 

a. predmete dobave ali blago, ki ga sprejme pred datumom začetka učinkovanja odpovedi, ali  

b. opravljene storitve, za katere Microsoft obdrži korist po datumu začetka učinkovanja odpovedi. 

13. Zasebnost in varovanje podatkov. Če dobavitelj v okviru zagotavljanja storitev ali blaga obdeluje morebitne osebne 

podatke ali zaupne podatke, se strinja, da: (a) bo upošteval najnovejše zahteve o varovanju podatkov za dobavitelje 

(»ZVP«), ki so na voljo na strani 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx, in (b) bo za 

obdelavo osebnih podatkov podpisal Microsoftov ločen dodatek, ki dopolnjuje to naročilo, o upoštevanju zakonodaje o 

varovanju podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. »Obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki 

se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, 

beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s 

posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali 

uničenje. »Obdelati«, »obdeluje« in »obdelano« imajo temu ustrezne pomene. »Osebni podatki« pomeni vse informacije, 

ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika (»posameznik, na katerega se podatki nanašajo«). 

Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicem na identifikator, kot so 

ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator oziroma eden ali več dejavnikov, značilnih za 

njeno fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. 

14. Navodila in pravila obnašanja za dobavitelje. Dobavitelj bo upošteval najnovejše različice navodil in pravil obnašanja 

za dobavitelje na strani 

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

15. Dostopnost. Naprave, izdelki, spletna mesta, spletni programi ali spletna vsebina, razviti ali dobavljeni Microsoftu, 

morajo biti skladni z vsemi zahtevami zakonodaje ali Microsofta glede dostopnosti. Spletna mesta, spletni programi 

ali spletna vsebina, ki jih razvije, zagotavlja ali vzdržuje dobavitelj in se nanašajo na storitve, morajo biti skladni s 

smernicami in merili WCAG 2.0 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level A and AA Success Criteria) 

Smernice WCAG 2.0, ki so opredeljen tudi kot standard ISO/IEC 40500:2012, so na voljo na 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Pregled smernic WCAG je na voljo na http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Brez odpovedi. Microsoftova zamuda pri uveljavljanju ali neuveljavljanje katerega koli pravnega sredstva ali pravice 

ne pomeni, da se odpoveduje temu ali kateremu koli drugemu pravnemu sredstvu ali pravici. 

17. Insolventnost, izguba dobička, škoda.  

http://www.microsoft.com/exporting
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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a. Insolventnost ali sklep o stečaju, prostovoljna vloga za stečaj ali prenos pravic v korist upnikov katere koli 

pogodbene stranke je bistvena kršitev tega naročila. Za namene tega naročila »insolventnost« pomeni, da (a) 

obveznosti pogodbene stranke presegajo njena sredstva, pri čemer so tako sredstva kot obveznosti pošteno 

predstavljene, ali (b) pogodbena stranka ne more pravočasno poravnati svojih poslovnih obveznosti v rednem 

poslovanju. 

b. Omejitev odgovornosti. RAZEN OBVEZNOSTI ZA ODŠKODOVANJE, NAVEDENIH V RAZDELKU 19, NI NOBENA 

POGODBENA STRANKA ODGOVORNA DRUGI ZA MOREBITNO PREDVIDLJIVO ALI NEPREDVIDLJIVO 

POSREDNO, POSLEDIČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO (VKLJUČNO Z 

ODŠKODNINO ZARADI IZGUBE PODATKOV, PRIHODKA IN/ALI DOBIČKOV), KI NASTANE ZARADI TEGA 

NAROČILA NE GLEDE NA TO, ALI ODGOVORNOST TEMELJI NA KRŠITVI POGODBE, NEPOGODBENI 

ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI, KRŠITVI JAMSTEV ALI DRUGEM, TUDI ČE JE 

STRANKA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ODŠKODNINE. 

18. Podizvajanje. Dobavitelj brez Microsoftovega prejšnjega pisnega soglasja ne bo najel tretje osebe kot podizvajalca za 

zagotavljanje kakršnega koli blaga ali storitev. 

19. Odškodovanje – Dobavitelj bo Microsoft in njegova lastniško povezana podjetja odvezal od vseh odškodninskih 

zahtevkov, zahtev, izgub, stroškov, škode, odškodnine in tožb ter ga pred njimi branil in odškodoval za (a) dejanske ali 

domnevne kršitve morebitnih pravic intelektualne lastnine ali drugih premoženjskih pravic tretjih oseb, ki nastanejo 

na podlagi blaga in storitev, zagotovljenih na podlagi tega naročila, (b) morebitne zahtevke, ki bi, če bi se izkazali za 

pravilne, pomenili kršitev razdelka 13 ali katerega koli dobaviteljevega jamstva v tem dokumentu, (c) katero koli 

dejanje ali opustitev dejanja ali nezmožnost ravnanja s strani dobavitelja, njegovih posrednikov/agentov, zaposlenih 

ali podizvajalcev v skladu z upoštevno zakonodajo, pravili in predpisi, (d) kakršno koli kršitev obveznosti glede 

zaupnosti, (e) malomarno ali namerno napačno ukrepanje ali neukrepanje dobavitelja ali njegovih podizvajalcev, ki 

ima za posledico telesne poškodbe ali smrt oziroma izgubo ali poškodbo stvarnega ali nematerialnega premoženja, in 

(f) kakršne koli zahtevke svojih zaposlenih, lastniško povezanih podjetij ali podizvajalcev ne glede na podlago takšnih 

zahtevkov, vključno s plačilom poravnav, sodnih odločb in razumnih stroškov odvetnika, vendar ne omejeno nanje. 

20. Zavarovanje  

a. Dobavitelj bo imel naslednja zavarovanja in najmanjša kritja (ali ustrezna kritja v upoštevni lokalni valuti): (i) 

zavarovanje komercialne splošne odgovornosti s kritjem 500.000,00 USD na dogodek za telesne poškodbe 

in/ali poškodbe lastnine (vključno z avtomobilsko odgovornostjo), (ii) zavarovanje odgovornosti s kritjem 

100.000 USD na dogodek in (iii) zakonsko določena kritja za morebitne zahtevke na podlagi katerih koli 

upoštevnih ZDA zakonov o odškodninah delavcem in o poklicnih boleznih ali drugih podobnih zakonov ali 

predpisov, ki veljajo za dejanja dobavitelja in/ali njegovih posrednikov/agentov, zaposlenih ali podizvajalcev 

na podlagi tega naročila. 

b. Če zagotavljanje blaga ali storitev na podlagi tega naročila povzroči odgovornost za škodo zaradi strokovnih 

napak in pomanjkljivosti, bo dobavitelj imel zavarovalna kritja za tako odgovornost s polico, z najmanj 

2.000.000 USD kritja na posamezen zahtevek ali na ustrezno enakovredno omejitev v upoštevni lokalni 

valuti. Zavarovanje bo vključevalo kritje za kršitev premoženjskih pravic tretjih oseb (na primer blagovnih 

znamk in avtorskih pravic), če je tako kritje razumno na voljo na tržišču. Dobavitelj bo zagotovil kritje z 

aktivno polico ali kritje z razširjenim obdobjem poročanja za zahtevke, ki so prvič predloženi in prijavljeni 

zavarovalnici v obdobju 12 mesecev po prekinitvi ali poteku veljavnosti tega naročila. 

c. Na zahtevo mora dobavitelj Microsoftu predložiti dokazilo o zahtevanem zavarovalnem kritju. Če Microsoft 

utemeljeno ugotovi, da dobaviteljevo kritje ne zadostuje, mora dobavitelj takoj dokupiti dodatno kritje in 

Microsoft o tem pisno obvestiti.  

21. Nerazkritje zaupnih zadev. Če sta pogodbeni stranki sklenili standardno Microsoftovo pogodbo o nerazkritju, pogoji 

takšne pogodbe veljajo za to naročilo in se vključijo vanj, vsi pogoji in določila tega naročila ter Microsoftovo gradivo 

pa se obravnavajo kot zaupni podatki. Če pogodbeni stranki nista sklenili standardne Microsoftove pogodbe o 

nerazkritju, se dobavitelj strinja, da bo v celotnem obdobju veljavnosti tega naročila in še 5 let po tem zagotovil 

najstrožjo zaupnost vseh Microsoftovih zaupnih podatkov in jih ne bo uporabljal z nobeno tretjo osebo ali ji jih razkril. 

»Microsoftovi zaupni podatki« so vsi nejavni podatki, ki jih Microsoft ali lastniško povezano podjetje pisno ali ustno 

opredeli kot zaupne, oziroma podatki, ki jih je treba v primeru razkritja obravnavati kot zaupne. Microsoftovi zaupni 

podatki vključujejo naslednje: 

a. pogoje in določila tega naročila;  

b. izdana in neizdana Microsoftova programska ali strojna oprema,  

c. trženje ali promocija katerih koli Microsoftovih izdelkov, 

d. Microsoftovi poslovni pravilniki ali praksa, 
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e. Microsoftove stranke ali dobavitelji, 

f. Microsoftovo gradivo ali morebitne informacije, ki jih Microsoft zagotovi na podlagi tega naročila ali ki jih 

dobavitelj pridobi ali ustvari pri zagotavljanju blaga ali storitev, ali 

g. podatki, prejeti od drugih, ki jih mora Microsoft obravnavati kot zaupne. 

Če ima dobavitelj kakršna koli vprašanja o tem, kaj so Microsoftovi zaupni podatki, se posvetuje z Microsoftom. 

Microsoftovi zaupni podatki ne vključujejo podatkov, ki so dobavitelju znani, preden mu jih Microsoft razkrije, ali 

podatkov, ki postanejo javni, vendar ne po dobaviteljevi krivdi. 

22. Revizija. Dobavitelj se strinja, da bo v obdobju tega naročila in 4 leta po tem imel vse običajne in ustrezne evidence in 

računovodske knjige ter vse običajne in ustrezne vnose, ki se nanašajo na stroške in izdatke iz naslova tega naročila 

in poročil v zvezi s tem naročilom. Microsoft lahko v zgoraj navedenem obdobju opravi revizijo in/ali pregled 

upoštevnih evidenc in prostorov, da preveri poročila in račune, ki jih izda dobavitelj, ter preveri dobaviteljevo skladnost 

s tem naročilom. Vsako tako revizijo opravi Microsoftovo interno revizijsko osebje ali potrjeno javno računovodsko 

podjetje, ki ga izbere Microsoft. Dobavitelj se strinja, da bo revizijski ali inšpekcijski skupini, ki jo imenuje Microsoft, 

omogočil razumen dostop do svojih evidenc in prostorov. Če revizorji ugotovijo, da je Microsoft dobavitelju plačal 

preveč, mora dobavitelj takšno preplačilo Microsoftu povrniti. Microsoft nosi stroške revizorjev ali inšpekcijske 

skupine. Če pa revizija pokaže, da je dobavitelj med takim revidiranim obdobjem Microsoftu zaračunal pet odstotkov 

(5 %) ali več preveč, dobavitelj Microsoftu povrne te stroške. 

23. Prenos pravic. Nobene pravice ali obveznosti iz tega naročila (vključno s pravico do prejemanja zapadlih sredstev) ni 

dovoljeno prenesti brez Microsoftovega prejšnjega pisnega soglasja. Vsak prenos brez takega soglasja je ničen. 

Microsoft lahko prenese svoje pravice iz tega naročila. 

24. Obvestilo o delovnih sporih. Vsakič, ko dejanski ali potencialni delovni spor povzroči zamude pri pravočasni izvedbi 

tega naročila ali jo ogroža, bo dobavitelj Microsoft nemudoma pisno obvestil o takem sporu in navedel vse ustrezne 

podrobnosti. Dobavitelj bo v vsako podizvajalsko pogodbo vključil določbo, enako zgornji, in takoj po prejemu takega 

obvestila pisno obvestil Microsoft. 

25. Patentna licenca. Ne glede na druge pogoje v tem dokumentu dobavitelj v primeru, da ne opravi dela v skladu s 

pogoji tega naročila, kot del izpolnjevanja tega naročila in brez dodatnih stroškov za Microsoft temu samodejno 

podeli nepreklicno in neizključno pravico in licenco, da brez plačila tantiem uporablja, proda, proizvaja in naroči 

proizvodnjo vseh in vsakršnih izdelkov, ki vključujejo katere koli in vse izume in odkritja, ki jih dobavitelj ali druga 

oseba v imenu dobavitelja izvede, si jih zamisli ali dejansko uvede v praksi in so povezani s predmeti dobave na 

podlagi tega naročila. 

26. Upoštevna zakonodaja. Za blago in storitve, dobavljene Microsoftu v Združenih državah Amerike, to naročilo ureja 

zakonodaja zvezne države Washington, na podlagi katere se tudi razlaga. Pogodbeni stranki soglašata z izključno 

krajevno pristojnostjo sodišča v zvezni državi Washington. Za vse drugo blago in storitve, dobavljene Microsoftu, to 

naročilo ureja zakonodaja in krajevna pristojnost na Microsoftovi fizični lokaciji. 

27. Promocija, uporaba blagovnih znamk. Dobavitelj brez Microsoftovega prejšnjega pisnega soglasja ne bo objavil 

nobenih obvestil za javnost ali drugih javnih objav glede svojega odnosa z Microsoftom ali tega naročila. Če dobavitelj 

dobi to soglasje, lahko blagovne znamke uporablja samo za storitve in predmete dobave v skladu s smernicami na 

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

28. Ločljivost, URL-ji. Če pristojno sodišče razsodi, da je katero koli določilo tega naročila nezakonito, neveljavno ali 

neuveljavljivo, ostanejo ostala določila v polni veljavi in izvršljiva. URL-ji se nanašajo tudi na spletne naslove, ki jih 

nadomestijo, lokalizirana spletna mesta in informacije ali vire, do katerih vodijo povezave s spletnih mest na teh 

URL-jih.  

29. Veljavnost. Določila tega naročila, ki v skladu s svojimi pogoji zahtevajo izvajanje del po odpovedi ali prenehanju 

veljavnosti naročila ali se uporabljajo za dogodke, ki se lahko zgodijo po odpovedi ali prenehanju veljavnosti tega 

naročila, ostanejo veljavni tudi po odpovedi ali prenehanju veljavnosti naročila. Vse obveznosti glede povrnitve 

stroškov se štejejo za veljavne po odpovedi ali poteku veljavnosti tega naročila. 

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

