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Kushtet e përgjithshme të Porosisë së Blerjes të Microsoft (“PB”) 

1. Pranimi dhe zbatimi. Kjo PB është midis entitetit të Microsoft që lëshon Porosinë e Blerjes (“Microsoft”) dhe furnitorit 

të identifikuar këtu (“Furnitori") dhe mbulon: 

a. Mallrat: blerjen e softuerëve dhe të mallrave të prekshëm 

b. Shërbimet: blerjen/porositjen e shërbimeve 

c. Produktet: të gjitha pronësitë intelektuale (“PI”) ose produktet e tjera të punës të zhvilluara nga Furnitori (ose 

një Nënkontraktor) për Microsoft si pjesë e dorëzimit të Mallrave ose Shërbimeve janë “punë të krijuara si 

porosi” për Microsoft sipas përkufizimit të atij termi në ligjin e zbatueshëm të të drejtave të autorit 

Kjo PB hyn në fuqi me fillimin e punës së Furnitorit ose në datën e nënshkrimit të mëposhtëm të Furnitorit, cilado 

qoftë më e hershme. Përveçse siç parashtrohet në Paragrafin 2 më poshtë, pranimi i kësaj PB-je nga Furnitori 

kufizohet qartë në këto kushte të përgjithshme pa kundërpropozim. 

2. Marrëdhënia me marrëveshjet e tjera. Kushtet e përgjithshme të kësaj PB-je janë marrëveshja e plotë dhe e 

detyrueshme midis Microsoft dhe Furnitorit përveçse si më poshtë: 

a. Nëse palët kanë ekzekutuar një marrëveshje reciprokisht, duke përfshirë një Marrëveshje Kryesore të 

Shërbimeve të Furnitorit, që hyn në fuqi në datën e kësaj PB-je dhe zbatohet për Mallrat dhe/ose Shërbimet 

e porositura me këtë PB dhe/ose ajo marrëveshje zbatohet për marrëdhënien e palëve të drejtuara nga kjo 

PB, atëherë dispozitat e asaj marrëveshjeje përfshihen këtu. Në rast konflikti midis kësaj PB-je dhe asaj 

marrëveshjeje, do të zbatohen kushtet e asaj marrëveshjeje. Për qëllime të kësaj PB-je, kushtet ose 

marrëveshjet në linjë që Microsoft pranon për hyrje ose qasje në Shërbime, të tilla si softuerë si shërbim ose 

platformë, nuk është marrëveshje që është “ekzekutuar reciprokisht" dhe nuk do të zëvendësojë, plotësojë 

apo ndryshojë në ndonjë mënyrë kushtet në këtë PB.  

b. Nëse disa marrëveshje me dispozita të ngjashme ose kontradiktore mund të zbatohen për këtë PB, palët 

pranojnë që do të zbatohen kushtet më të favorshme për Microsoft, përveçse kur rezultati do të ishte i 

paarsyeshëm, i papranueshëm ose i ndaluar nga ligji.  

c. Përveçse siç deklarohet më sipër në Paragrafin 2 dhe me përjashtim të ndryshimeve të përshkruara në 

Paragrafin 8 dhe dispozitave të zgjidhjes në Paragrafin 12, këtë PB nuk do ta zëvendësojnë kushte shtesë 

ose të ndryshme (për shembull, kushte ose marrëveshje në linjë), përveçse kur palët ekzekutojnë 

reciprokisht një dokument me shkrim.  

3. Paketimi, transporti dhe kthimi i Mallrave ose i Produkteve për Dorëzim. Përveçse kur jepet në mënyrë specifike në 

këtë PB:  

a. Paketimi. 

(1) Çmimi që bazohet në peshën do të përfshijë vetëm peshën neto;  

(2) Furnitori do t’i ngarkojë Microsoft shpenzimet e paketimit ose ato para ngarkimit si p.sh. paketimi 

në kuti, paketimi në arka, trajtimi i dëmeve, transporti me automjete ose magazinimi.  

b. Transporti. 

(1) Furnitori do të shënojë të gjithë kontejnerët me informacionet e nevojshme për trajtimin dhe 

transportimin, numrin (ose numrat) e PB-së, datën e ngarkimit dhe emrat e marrësit dhe të 

dërguesit të ngarkesës;  

(2) Çdo ngarkesë do të shoqërohet nga një faturë e detajuar dhe një listë paketimi si dhe nga çdo 

dokumentacion tjetër i nevojshëm për transportin vendas ose ndërkombëtar, zhdoganimin 

rregullator ose identifikimin e Mallrave ose të Produkteve për dorëzim; 

(3) Microsoft do të paguajë vetëm për sasinë e marrë, që nuk duhet të tejkalojë sasinë maksimale të 

porositur;  

(4) Mbingarkesat do të mbahen nga Microsoft ose agjenti i tij, me rrezikun dhe shpenzimet e Furnitorit, 

për një kohë të arsyeshme në pritje të udhëzimeve të Furnitorit për transportin; 

(5) Shpenzimet e transportit ose të dorëzimit nuk do t’i ngarkohen Microsoft; 

(6) Përveçse kur bihet dakord ndryshe, Mallrat dhe Produktet për Dorëzim do të dorëzohen në ditën e 

10-të pas datës së PB-së: 
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i. FOB (Lëvruar në bord) në pikën e përcaktuar të dorëzimit të Microsoft nëse Mallrat dhe 

Produktet për Dorëzim nisen nga i njëjti juridiksion me pikën e dorëzimit të përcaktuar nga 

Microsoft; ose 

ii. DDP (Lëvrohet i zhdoganuar) (Inkotermat 2010) në pikën e dorëzimit të përcaktuar nga 

Microsoft për dorëzimin përtej kufirit të Mallrave dhe Produkteve për Dorëzim në pikën e 

dorëzimit të përcaktuar nga Microsoft; dhe  

(7) Furnitori do të marrë përsipër të gjitha rreziqet për humbje, dëmtimin apo shkatërrimin e Mallrave 

ose Produkteve për dorëzim, plotësisht ose pjesërisht, që ndodhin përpara pranimit përfundimtar 

nga Microsoft në pikën e përcaktuar të dorëzimit. Microsoft është përgjegjës për çdo humbje të 

shkaktuar nga neglizhenca e rëndë e punonjësve të tij përpara pranimit.  

c. Kthimet. Furnitori do të marrë përsipër shpenzimet për transportin e kthimit për sasitë e mbingarkuara ose 

artikujt e refuzuar. 

4. Faturat. 

a. Deri në masën që një faturë elektronike është e disponueshme, Furnitori do të ndjekë atë proces. “Fatura e 

MS” https://einvoice.microsoft.com është një aplikacion i bazuar në ueb, që u jepet palëve për t'u paguar 

nga Microsoft, që u lejon atyre të dorëzojnë fatura elektronike direkt te Microsoft. Mjeti “Fatura e MS” 

mbështet dorëzimin e faturave elektronike në bazë një me një ose përmes ngarkimit në masë nëse ka 

shumë fatura. Pala për t'u paguar duhet të kontaktojë me Sektorin e ndihmës së Llogarive të Pagueshme të 

Microsoft në https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx dhe duhet të japë 

një justifikim të vlefshëm nëse nuk është në gjendje të dorëzojë fatura përmes këtij procesi, si përjashtim 

Microsoft do të ofrojë një proces alternativ për dorëzimin e faturave. Fatura duhet të përmbajë informacionin 

e mëposhtëm: Numrin e PB-së, numrin e artikullit, përshkrimin e artikullit, sasitë, çmimet për njësi, totalet e 

përgjithshme, numrin e faturës shoqëruese, ngarkesën, qytetin dhe shtetin e dërgimit, taksat dhe çdo 

informacion tjetër të kërkuar në mënyrë të arsyeshme nga Microsoft. Furnitori nuk do t’i ngarkojë Microsoft 

shpenzimet për kërkimin, raportimin ose korrigjimin e gabimeve në faturat e tij. Microsoft mund t'i ofrojë 

Furnitorit funksionin e faturës elektronike përmes përdorimit të një ofruesi shërbimi faturimi palë e tretë. Në 

këto rrethana, Furnitori autorizon ofruesin e faturimit elektronik të marrë të dhënat e faturës së Furnitorit që 

nuk përbëjnë ende një faturë origjinale dhe më pas të aplikojë një nënshkrim elektronik në të dhënat e 

faturës për të lëshuar fatura elektronike “në emër dhe për llogari të” Furnitorit.  

b. Microsoft mund të kundërshtojë çdo faturë duke dhënë njoftim me gojë ose me shkrim ose pagesë të 

pjesshme. Microsoft do të bëjë përpjekje të arsyeshme nga ana tregtare, për njoftimin me shkrim të 

Furnitorit për çdo shumë të kundërshtuar, brenda 30 ditëve nga marrja e faturës së zbatueshme. As 

mosarritja e njoftimit dhe as pagesa e një fature nuk janë dorëheqje nga ndonjë e drejtë ose pretendim.  

5. Afatet e pagesës / Zbritjet në cash / Zbritjet/ Shpenzimet.  

a. Pas pranimit nga Microsoft të Mallrave ose Shërbimeve dhe marrjes së një fature të saktë dhe të 

pakundërshtuar (“Data e Krijimit”), Microsoft do të lëshojë pagesën brenda 30 ditëve, nisur nga Data e 

Krijimit. 

b. Microsoft nuk është i detyruar të paguajë ndonjë prej faturave të marra nga Furnitori në më shumë se 120 

ditë pas pranimit të Mallrave ose Shërbimeve nga Microsoft.  

c. Pagesa e një fature nuk do të përbëjë pranimin sipas kësaj PB-je dhe është subjekt i rregullimit të gabimeve, 

mungesave, defekteve ose i ndonjë mosarritjeje të Furnitorit për të përmbushur kërkesat e kësaj PB-je.  

d. Microsoft mund të shlyejë reciprokisht shuma që i detyrohen Microsoft kundrejt shumave që Microsoft i 

detyrohet Furnitorit ose kompanive partnere të Furnitorit. Microsoft do të njoftojë Furnitorin brenda një kohe 

të arsyeshme pas shlyerjes reciproke. 

e. Përveçse kur bihet dakord ndryshe, Furnitori është përgjegjës për të gjitha shpenzimet e shkaktuara lidhur 

me ofrimin e Mallrave ose Shërbimeve dhe kryerjen e punës sipas kushteve të kësaj PB-je. 

6. Taksat.  

a. Përveçse kur parashikohet ndryshe në vijim, shumat që Microsoft duhet t'i paguajë Furnitorit nuk përfshijnë 

taksat. Microsoft nuk ka detyrim për taksat që Furnitori detyrohet ligjërisht të paguajë Furnitori, duke 

përfshirë taksat e të ardhurave neto ose bruto, taksat për ekskluzivitetin dhe taksat e pronësisë. Microsoft do 

t’i paguajë Furnitorit të gjitha taksat për shitjet, përdorimin ose vlerën e shtuar që i detyrohet për shkak të 

kësaj PB-je dhe që me ligj i kërkohet Furnitorit t’i mbledhë nga Microsoft.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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b. Nëse Microsoft i jep Furnitorit një vërtetim të vlefshëm përjashtimi, Furnitori nuk do t’i mbledhë taksat e 

mbuluara nga një vërtetim i tillë.  

c. Furnitori do ta dëmshpërblejë dhe nuk do ta konsiderojë Microsoft përgjegjës për pretendimet, shpenzimet 

(përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) dhe përgjegjësitë që lidhen me taksat e Furnitorit.  

d. Nëse Microsoft i kërkohet me ligj të mbajë taksat nga pagesat për Furnitorin, Microsoft mund t’i mbajë ato 

taksa dhe t’i paguajë në autoritetin përkatës tatimor. Microsoft do t’i dorëzojë Furnitorit një dëftesë zyrtare 

për ato taksa. Microsoft do të bëjë përpjekje të arsyeshme për minimizimin e të gjitha taksave të mbajtura 

për aq sa lejohet me ligj. 

7. Inspektimi dhe pranimi. 

a. Mallrat dhe Shërbimet duhet të përmbushin standardet dhe specifikimet në këtë PB. Microsoft mund ta 

anulojë këtë PB nëse Furnitori nuk arrin t’i përmbushë specifikimet dhe standardet e PB-së.  

b. Të gjithë Mallrat dhe Shërbimet do të jenë subjekt i inspektimit dhe testimit nga Microsoft, në çdo kohë dhe 

vend, përfshirë periudhën e prodhimit dhe para pranimit përfundimtar. Nëse Microsoft inspekton ose teston 

në mjediset e Furnitorit, Furnitori, pa faturim shtesë, do të ofrojë të gjitha facilitetet dhe ndihmën e 

arsyeshme për sigurinë dhe komoditetin e inspektorëve të Microsoft. Asnjë inspektim ose testim që kryhet 

ose nuk kryhet para inspektimit dhe pranimit përfundimtar nuk do ta çlirojë Furnitorin nga përgjegjësia për 

defektet ose për mospërmbushjet e tjera të kërkesave të kësaj PB-je. 

c. Nëse ndonjë artikull i ofruar sipas kësaj PB-je ka defekt në materiale ose në punim ose nuk është në përputhje 

me kërkesat, atëherë Microsoft mund ta refuzojë pa korrigjim, të kërkojë korrigjimin e tij brenda një kohe të 

caktuar, ta pranojë me një rregullim të çmimit ose t’ia kthejë Furnitorit kundrejt kundërvlerës së plotë. Kur 

Microsoft i jep njoftim Furnitorit, Furnitori do të zëvendësojë ose korrigjojë menjëherë, me shpenzimet e veta, 

çdo artikull të refuzuar ose që kërkon korrigjim. Nëse pas kërkesës së Microsoft, Furnitori nuk arrin të 

zëvendësojë ose të korrigjojë menjëherë një artikull me defekt brenda afatit të dorëzimit, Microsoft, vetëm 

sipas zgjedhjes së tij, mund (i) ta zëvendësojë ose korrigjojë atë artikull dhe t’ia ngarkojë Furnitorit shpenzimet 

e shkaktuara prej kësaj, (ii) të zgjidhë pa njoftim tjetër këtë PB për mospërmbushje detyrimi, t’ia kthejë 

artikullin që refuzoi Furnitorit me shpenzimet e Furnitorit dhe Furnitori do të kthejë menjëherë të gjitha shumat 

e paguara nga Microsoft për artikullin që u kthye ose (iii) të kërkojë një ulje çmimi. 

d. Pavarësisht ekzaminimeve ose pagesave të bëra më parë, të gjithë Mallrat dhe Shërbimet do të jenë subjekt 

i inspektimit dhe pranimit përfundimtar në vendndodhjen e caktuar nga Microsoft brenda një kohe të 

arsyeshme pas dorëzimit ose kryerjes së punës. Regjistrimet për të gjithë punën e inspektimit do të mbahen 

të plota dhe do të jenë në dispozicion të Microsoft gjatë funksionit të kësaj PB-je dhe për atë periudhë të 

mëtejshme që cakton Microsoft. 

8. Ndryshimet. Microsoft mund të pezullojë punën e Furnitorit, të rrisë ose të zvogëlojë sasitë e porositura ose të bëjë 

ndryshime për nevojat dhe qëllimet e arsyeshme tregtare të Microsoft (secila, një “Urdhër Ndryshimi”) me shkrim, 

përfshirë nëpërmjet e-mailit, për Furnitorin dhe pa asnjë njoftim për dorëzanët, nënkontraktorët ose përfituesit 

Furnitorit. Nëse nuk pranohet reciprokisht, një Urdhër Ndryshimi nuk vlen për ndryshimin e Mallrave dhe Shërbimeve 

të dorëzuara në kohë dhe plotësisht para datës së Urdhrit të Ndryshimit. Nëse ndonjë ndryshim shkakton një rritje 

ose ulje në koston ose në kohën e nevojshme për punën e Furnitorit, mund të bëhet një rregullim i arsyeshëm në 

çmimin ose në afatin e dorëzimit, ose në të dy, nëse Microsoft pranon me shkrim një rregullim të tillë. 

9. Veglat dhe pajisjet. Të gjitha veglat, pajisjet ose materialet e marra nga Furnitori për t’i përdorur për ofrimin e 

Mallrave dhe Shërbimeve, që janë furnizuar, paguar ose i janë ngarkuar Microsoft, duke përfshirë specifikimet, skicat, 

mjetet, ngjyrat, format, pajisjet fikse, shembujt, vatrat, elektrodat, shpimet, kopertinat, ekranet, shiritat, shabllonet, 

pajisjet speciale të testimit, matësit, përmbajtjet, të dhënat dhe softuerët, do të mbeten ose do të bëhen pronë e 

Microsoft, do të trajtohen si informacion konfidencial dhe do të dorëzohen në gjendje të mirë, me përjashtim të 

konsumimit dhe vjetrimit normal, nga Furnitori te pika e përcaktuar e dorëzimit të Microsoft sipas Paragrafit 3, 

menjëherë pas kërkesës së Microsoft dhe pa kosto për këtë të fundit. Furnitori garanton se artikulli (ose artikujt) dhe 

informacioni nuk do të përdoren për ndonjë punë ose prodhim materialesh ose pjesësh përveçse për Microsoft pa 

lejen paraprake me shkrim të Microsoft.  

10. Pronësia dhe përdorimi i PI-së përkatëse të palëve. 

a. Secila palë do të ketë dhe do të mbajë të gjitha të drejtat ndaj PI-së së tyre paraekzistuese dhe çdo PI-je të 

krijuar jashtë Mallrave dhe Shërbimeve sipas kësaj PB-je.  

b. Vetëm për Produktet për Dorëzim: Microsoft do të zotërojë të gjitha Produktet për Dorëzim, duke përfshirë të 

gjitha të drejtat e PI-së, të gjitha mediat në çdo format, harduerët dhe materialet e tjera të prekshme të 

krijuara nga Furnitori gjatë kohëzgjatjes së dorëzimit të Shërbimeve. Çdo punë e Furnitorit që përfshin një 
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produkt ose raport me shkrim ose të personalizuar në lidhje me, ose për t'u përdorur në një Produkt për 

Dorëzim konsiderohet si PI. 

c. Nëse Produktet për Dorëzim nuk kualifikohen si punë të krijuara si porosi Furnitori i kalon Microsoft të gjithë 

të drejtën, titullin dhe interesin në Produktet për Dorëzim dhe për to, duke përfshirë të gjitha të drejtat e PI-

së. Furnitori heq dorë nga të gjitha të drejtat morale në Produktet për Dorëzim.  

d. Nëse Furnitori përdor PI-në e Furnitorit ose të një pale të tretë në ndonjë Mall ose Shërbim, Furnitori do të 

vazhdojë të zotërojë PI-në e Furnitorit. Furnitori i jep Microsoft një të drejtë dhe licencë mbarëbotërore, 

joekskluzive, të përhershme, të pakthyeshme, pa pagesë, të paguar plotësisht, në zbatim të të gjitha të 

drejtave aktuale dhe të ardhshme të PI-së, për të përdorur PI-në e Furnitorit dhe të palës së tretë në pajtim 

me interesat e pronësisë të Microsoft që përmbahen në këtë Paragraf 10. 

e. PI-ja e Microsoft.  

(1) Furnitori mund të marrë “Materialet e Microsoft” që nënkuptojnë çdo material të prekshëm ose të 

paprekshëm (duke përfshirë softuerë, kodin burimor, dokumentacionin, metodologjitë, njohuritë 

teknike, proceset, teknikat, idetë, konceptet, teknologjitë dhe të dhënat) që ofrohen nga ose në 

emër të Microsoft ose të cilësdo prej kompanive partnere të tij që kërkohen për Furnitorin për të 

kryer Shërbimet. Materialet e Microsoft përfshijnë çdo modifikim të, ose derivativat e, materialeve të 

mësipërme, markat tregtare dhe çdo të dhënë të regjistruar në ndonjë bazë të dhënash të Furnitorit 

si pjesë e Shërbimeve. Materialet e Microsoft nuk përfshijnë produktet e marra nga Furnitori jashtë 

kësaj PB-je ose që nuk lidhen me të.  

(2) Microsoft i jep Furnitorit një licencë joekskluzive, të panënlicencueshme (përveçse për 

nënkontraktorët e miratuar), të revokueshme për kopjimin, përdorimin dhe shpërndarjen e të gjitha 

Materialeve të Microsoft.  

(3) Microsoft mban të gjitha interesat e tjera për Materialet e Microsoft dhe PI-në që lidhet me to. 

Furnitori nuk ka asnjë të drejtë të nënlicencojë Materialet e Microsoft, përveçse për nënkontraktorët 

e miratuar siç kërkohet për të kryer dorëzimin e Mallrave dhe Shërbimeve. Nëse Materialet e 

Microsoft vijnë me një licencë të veçantë, do të vlejnë edhe kushtet e asaj licence.  

(4) Furnitori do të marrë masat paraprake për mbrojtjen dhe sigurimin nga humbja ose dëmtimi, 

vjedhja ose zhdukja e Materialeve të Microsoft.  

(5) Furnitori i PB-së kthen menjëherë çdo Material të Microsoft pas skadimit ose zgjidhjes.  

(6) Në lidhje me përdorimin e materialeve të Microsoft nga Furnitori: 

i. Furnitori nuk do të modifikojë, shprogramojë, dekompilojë ose zbërthejë materialet e 

Microsoft përveç se kur lejohet nga Microsoft; 

ii. Furnitori do të lërë siç janë, dhe nuk do të ndryshojë ose fshehë, njoftimet për pronësinë dhe 

licencat që përmbajnë Materialet e Microsoft; 

iii. Microsoft nuk është i detyruar të ofrojë mbështetje teknike, mirëmbajtje ose përditësime 

për Materialet e Microsoft; 

iv. Të gjitha Materialet e Microsoft ofrohen “siç janë” pa asnjë garanci; dhe 

v. Furnitori merr përsipër rrezikun e humbjes, dëmtimit, qasjes ose përdorimit të paautorizuar, 

vjedhjes ose zhdukjes së materialeve të Microsoft që janë nën kujdesin, mbrojtjen ose 

kontrollin e Furnitorit (ose të nënkontraktorit). 

f. Akordimi i të drejtave të PI-së. 

(1) Licenca, qasja dhe përdorimi. Furnitori i akordon Microsoft dhe kompanive të tij partnere (duke 

përfshirë punonjësit e tyre, kontraktorët, konsulentët, punonjësit e nënkontraktuar dhe praktikantët 

të angazhuar nga Microsoft apo ndonjë prej kompanive të veta partnere për të kryer shërbime) (i) një 

licencë mbarëbotërore, të parevokueshme, joekskluzive, të vazhdueshme, të paguar dhe pa pagesë 

për të drejta autori për Mallrat që përfshijnë softuerë ose PI të tjera që nuk janë subjekt i një licence 

të veçantë (duke përfshirë aplikacionet e instaluara) dhe (ii) një të drejtë mbarëbotërore, 

joekskluzive, të pakufizuar, të paguar dhe pa pagesë për të drejta autori për të pasur qasje dhe për 

të përdorur, gjatë afatit, Shërbimet (ku është e zbatueshme), në secilin rast për qëllimet e biznesit të 

Microsoft. Licenca i lejon Microsoft që të përdorë këto softuerë, PI dhe Shërbime në lidhje me 

Mallrat. Microsoft mund të transferojë këtë licencë nëse ai transferon Mallrat te një kompani 
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partnere e Microsoft, një pale të tretë si ofruese shërbimi e Microsoft ose një zotëruesi pasues 

nëpërmjet shitjes ose marrjes me qira.  

(2) Kalimi i garancive dhe zhdëmtimeve. Furnitori i transferon dhe i kalon Microsoft të gjitha garancitë 

dhe zhdëmtimet e palëve të treta prodhuese dhe licencuese për Mallrat. 

g. Titulli i pronësisë për Mallrat (të ndryshme nga softueri) kalon nga Furnitori te Microsoft pas pranimit 

përfundimtar. 

11. Deklarimet dhe garancitë. Furnitori deklaron dhe garanton se: 

a. ka të drejta dhe autoritet të plotë të lidhë dhe të përmbushë sipas kësaj PB-je dhe përmbushja nuk do të 

shkelë asnjë marrëveshje ose detyrim midis tij dhe çdo pale të tretë;  

b. shërbimet do të kryhen profesionalisht dhe do të jenë të shkallës, natyrës dhe cilësisë së lartë.  

c. do t’i ofrojë Microsoft të gjithë Mallrat dhe Shërbimet pa (i) defekte në projekt, punim dhe materiale, (ii) 

asnjë përgjegjësi për të paguar shpërblimin për të drejtën e autorit dhe (iii) asnjë barrë në lidhje me punimet 

dhe materialet ose asnjë barrë tjetër të ligjshme ose interesa sigurie ose barrë siguruese;  

d. Mallrat, Shërbimet, Produktet për Dorëzim dhe çdo PI e Furnitorit ose PI e një pale të tretë e ofruar për 

Microsoft në zbatim të kësaj PB-je: 

(1) Nuk rregullohen, plotësisht ose pjesërisht, nga një licencë e përjashtuar. “Licencë e përjashtuar” 

është çdo licencë softueri që kërkon, si kusht përdorimi, modifikimin dhe/ose shpërndarjen që 

softueri ose softuerë të tjerë të kombinuar dhe/ose të shpërndarë me të (a) të publikohen ose 

shpërndahen në formën e kodit burimor; (b) të licencohen për të bërë punë derivative; ose (c) të 

mund të shpërndahen pa pagesë; dhe  

(2) Nuk i nënshtrohet kushteve të licencës që kërkojnë ndonjë PI të Microsoft, shërbim ose ndonjë PI të 

Furnitorit ose një PI të një pale të tretë të licencuar për Microsoft ose dokumentacion që përfshin ose 

vjen nga Produktet për Dorëzim që do të licencohen ose do të ndahen me ndonjë palë të tretë; 

e. Mallrat, Shërbimet, Produktet për Dorëzim dhe çdo PI e Furnitorit ose PI e një pale të tretë e ofruar për 

Microsoft në zbatim të kësaj PB-je nuk:  

(1) Shkelin të drejtën e patentës, të autorit, markës tregtare, sekretit tregtar ose ndonjë të drejtë tjetër 

pronësie të palëve të treta, për aq sa Furnitori është në dijeni; ose 

(2) përmbajnë ndonjë virus ose kod tjetër keqdashës që degradon ose infekton ndonjë prej Mallrave, 

produkteve, shërbimeve ose ndonjë softuer tjetër ose rrjet ose sistem të Microsoft; 

f. Furnitori vepron në pajtim me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret e zbatueshme qofshin ato lokale, 

shtetërore, federale ose të huaja; 

g. Furnitori vepron në pajtim me Rregulloret për administrimin e eksportit në SHBA, Rregulloren ndërkombëtare 

për trafikun e armëve, programet e sanksioneve të Departamentit të Zyrës së Thesarit për Kontrollin e 

Aseteve të Huaja në SHBA, dhe kufizimet për përdoruesin fundor, përdorimin fundor dhe destinacionin nga 

qeveria e SHBA-së dhe qeveri të tjera siç zbatohen për Mallrat dhe Shërbimet dhe teknologjinë përkatëse në 

këtë PB, duke përfshirë qasjen në këto Mallra dhe Shërbime, që i nënshtrohen juridiksionit të eksportit të 

SHBA-së dhe shteteve të tjera. Për informacione të tjera, shih http://www.microsoft.com/exporting; dhe  

h. Furnitori respekton dhe ofron trajnime për punonjësit e tij në lidhje me të gjitha ligjet e zbatueshme për 

luftën kundër mitdhënies, korrupsionit, pasaktësisë së të dhënave të librave , kontrolleve të brendshme të 

papërshtatshme dhe pastrimit të parave, duke përfshirë Ligjin e SHBA-ve për praktikat e huaja korruptive. 

Furnitori nuk ofron ose i nuk i jep ndonjë punonjësi, agjenti ose përfaqësuesi të Microsoft shpërblime në para 

për të siguruar ndonjë biznes nga Microsoft ose për të bërë që ky person të ndryshojë afatet, kushtet ose 

përmbushjen e ndonjë kontrate të lidhur me ose një porosi të marrë nga Microsoft, duke përfshirë, por pa u 

kufizuar me, këtë PB.  

12. Zgjidhja. Microsoft mund ta zgjidhë këtë PB me ose pa shkak. Zgjidhja hyn në fuqi pas njoftimit me shkrim. Nëse 

Microsoft e zgjidh pa arsye, detyrimi i tij i vetëm është të paguajë për 

a. Produktet për Dorëzim ose Mallrat që pranon para datës së efektshme të zgjidhjes; ose  

b. Shërbimet e kryera, ku Microsoft mban përfitimin pas datës efektive të zgjidhjes. 

13. Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave. Nëse Furnitori përpunon Të dhëna Personale ose Informacione Konfidenciale si 

pjesë e kryerjes së Shërbimeve ose të dhënies së Mallrave, Furnitori bie dakord që: (a) të respektojë të gjitha 

http://www.microsoft.com/exporting
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Kërkesat më aktuale të Furnitorit për mbrojtjen e të dhënave (“DPR”) të disponueshme në 

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

Përpunimin e të dhënave personale, të nënshkruajë shtojcën e veçantë të Microsoft që plotëson këtë PB në lidhje me 

respektimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave, duke përfshirë Rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave. 

“Përpunimi” nënkupton çdo funksionim ose set operacionesh që kryhet mbi Të dhënat personale, qoftë ose jo përmes 

mjeteve të automatizuara, siç janë grumbullimi, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, 

marrja, konsultimi, përdorimi, zbulimi përmes transmetimit, përhapja ose ndryshe vënia në dispozicion, drejtvendosja 

ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi. “Proces”, “Procese” dhe “Përpunuar” do të kenë kuptim 

korrespondues. “Të dhënat personale” nënkupton çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të 

identifikueshëm (“Subjekti i të dhënave”). Një person fizik i identifikueshëm është dikush që mund të identifikohet në 

mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi të tillë si emër, numër 

identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, identifikues në linjë ose një apo më shumë faktorëve specifikë të identitetit të 

tij fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror të atij personi fizik. 

14. Udhëzimet e Furnitorit dhe Kodi i Sjelljes i Furnitorit. Furnitori do të respektojë Orientimet më aktuale të Furnitorit dhe 

Kodin e Sjelljes të Furnitorit në 

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

15. Qasshmëria. Pajisjet, produktet, sajtet e uebit, aplikacionet e bazuara në ueb ose përmbajtje në linjë, të zhvilluara për 

ose të ofruara për Microsoft duhet të jenë në pajtim me të gjitha kërkesat e qasshmërisë në zbatim të ligjit dhe siç 

parashikohet nga Microsoft. Sajtet e uebit, aplikacionet e bazuara në ueb ose përmbajtja në linjë, të zhvilluara, 

ofruara ose mirëmbajtura nga Furnitori që lidhen me Shërbimet, do të jenë në pajtim me Udhëzimet e qasshmërisë 

për përmbajtjen e uebit 2.0 Kriteret e suksesit të Nivelit A dhe AA (“WCAG 2.0 AA”). WCAG 2.0, e kodifikuar gjithashtu 

si ISO/IEC 40500:2012, është e disponueshme në http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Një përmbledhje e WCAG është 

e disponueshme në http://www.w3.org/WAI/intro/wcag. 

16. Mos heqja dorë. Vonesa ose paaftësia e Microsoft për të ushtruar ndonjë të drejtë ose masë ligjore nuk rezulton në 

heqje dorë nga ajo e drejtë ose masë ligjore ose nga ndonjë e drejtë ose masë ligjore tjetër. 

17. Paaftësia paguese, fitimi i munguar, dëmet.  

a. Paaftësia paguese ose shpallja e falimentimit, dorëzimi i një kërkese vullnetare për falimentim ose bërja e 

një transferte në dobi të kreditorëve nga secila prej palëve konsiderohet si shkelje materiale e kësaj PB-je. 

Për qëllimet e kësaj PB-je, “paaftësi paguese” është ose (a) kur pasivet e një pale tejkalojnë aktivet e saj, kur 

të dyja janë të shprehura drejt, ose (b) paaftësia e palës për të paguar në kohë detyrimet e saj të biznesit 

gjatë rrjedhës normale të biznesit. 

b. Kufizimet e përgjegjësisë. PËRVEÇ DETYRIMEVE PËR DËMSHPËRBLIM QË DEKLAROHEN NË PARAGRAFIN 19, 

ASNJËRA NGA PALËT NUK MBAN PËRGJEGJËSI KARSHI PALËS TJETËR PËR NDONJË DËM JO TË 

DREJTPËRDREJTË, RRJEDHIMOR, TË VEÇANTË, TIPIK OSE NDËSHKIMOR (DUKE PËRFSHIRË DËMET PËR 

HUMBJEN E TË DHËNAVE, TË ARDHURAVE DHE/OSE FITIMIN E MUNGUAR), TË PARASHIKUESHME OSE JO, QË 

LINDIN NGA KJO PB, PAVARËSISHT NËSE PËRGJEGJËSIA BAZOHET OSE JO NË SHKELJEN E KONTRATËS, 

PËRGJEGJËSINË JASHTË KONTRAKTORE, PËRGJEGJËSINË E DREJTPËRDREJTË, SHKELJEN E GARANCIVE OSE 

DIÇKA TJETËR, QOFTË EDHE KUR PALA ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE. 

18. Nënkontraktimi. Furnitori nuk do të kontraktojë ndonjë palë të tretë për të ofruar Mallrat ose Shërbimet pa miratimin 

paraprak me shkrim nga Microsoft. 

19. Dëmshpërblimi. Furnitori mbron, dëmshpërblen dhe nuk i konsideron Microsoft ose kompanitë partnere të Microsoft 

përgjegjës për të gjitha pretendimet, kërkesat, humbjet, kostot, dëmtimet dhe veprimet për (a) shkelje reale ose të 

pretenduara të IP-së ose të drejtave të tjera pronësore të një pale të tretë, që lindin nga Mallrat dhe Shërbimet që 

ofrohen në zbatim të kësaj PB, (b) çdo pretendim që, nëse është i vërtetë, do të përbënte një shkelje të Paragrafit 13 

ose të garancisë së Furnitorit që përmbahet në këtë Porosi Blerjeje, (c) çdo veprim ose mosveprim ose paaftësi për të 

respektuar të gjitha ligjet, rregullat ose rregulloret e zbatueshme nga Furnitori ose agjentët, punonjësit ose 

nënkontraktorët e Furnitorit, (d) çdo shkelje e detyrimeve për konfidencialitet, (e) veprimet ose mosveprimet e 

pakujdesshme ose të qëllimshme të Furnitorit ose nënkontraktorëve të tij, që çojnë në ndonjë lëndim fizik ose vdekje 

të ndonjë personi ose humbje, zhdukje ose dëmtim të pronës së trupëzuar ose të patrupëzuar, dhe (f) çdo pretendim 

të punonjësve, kompanive filiale ose nënkontraktorëve, pavarësisht nga baza, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, 

pagesën e tarifave për marrëveshje, gjykimi dhe tarifave të arsyeshme për avokatët. 

20. Sigurimi.  

a. Furnitori duhet të mbajë sigurimin e mëposhtëm dhe kufijtë minimalë (ose kufijtë e barasvlershëm në 

monedhën vendase;): (i) kufijtë e sigurimit të përgjegjësisë së përgjithshme tregtare prej 2 000 000 USD për 

ngjarje, për lëndim personal dhe/ose dëmtim të pronës (duke përfshirë përgjegjësinë për automjetin), (ii) 

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


 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Albania)(Albanian)(December 2017) 

sigurimi i përgjegjësisë së punëdhënësit me kufij minimalë prej 500 000 USD për ngjarje dhe (iii) kufijtë 

ligjor për çdo pretendim të ngritur në zbatim të ligjeve të zbatueshme për kompensimin e punëtorëve dhe 

sëmundjet profesionale në SHBA ose ligje ose rregullore të tjera të ngjashme që zbatohen për veprimet e 

Furnitorit dhe/ose të agjentëve, punonjësve ose nënkontraktorëve të tij në zbatim të kësaj PB-je. 

b. Nëse ofrimi i Mallrave ose Shërbimeve në zbatim të kësaj PB-je rezulton në përgjegjësi 

profesionale/përgjegjësi për gabimet dhe mosveprimet, Furnitori bën mbulimin me sigurim për këto 

përgjegjësi me një policë që ka kufij minimalë jo më pak se 2 000 000 USD për çdo pretendim ose kufijtë e 

barasvlershëm në monedhën vendase. Sigurimi do të përfshijë mbulimin për shkeljen e të drejtave të 

pronësisë të palëve të treta (për shembull të markës tregtare dhe të drejtës së autorit), nëse një mbulim i 

tillë është në dispozicion në mënyrë të arsyeshme nga ana tregtare. Furnitori mban ose policë aktive mbulimi 

ose një periudhë raportimi të zgjatur që ofron mbulim për pretendimet e ngritura dhe të raportuara në fillim 

te kompania e sigurimit brenda 12 muajve pas zgjidhjes ose skadimit të kësaj PB-je. 

c. Me kërkesë të tij, Furnitori i ofron Microsoft provën për mbulim me sigurim. Nëse Microsoft përcakton në 

mënyrë të arsyeshme se mbulimi i Furnitorit është i papërshtatshëm, Furnitori menjëherë blen mbulim 

shtesë dhe njofton me shkrim Microsoft.  

21. Mospërhapja e çështjeve konfidenciale. Nëse palët kanë nënshkruar një marrëveshje standarde për mospublikim me 

Microsoft, kushtet e kësaj marrëveshjeje zbatohen për dhe përfshihen në këtë PB, dhe të gjitha kushtet e 

përgjithshme të kësaj PB-je dhe materialet e Microsoft konsiderohen informacion konfidencial. Nëse palët nuk kanë 

lidhur një Marrëveshje standarde konfidencialiteti me Microsoft, atëherë Furnitori bie dakord që gjatë afatit të kësaj 

PB-je dhe për 5 vjet në vijim, Furnitori do të ruajë konfidencë të plotë dhe nuk do të përdorë ose të publikojë për një 

palë të tretë, asnjë nga informacionet konfidenciale të Microsoft. Termi “Informacion konfidencial i Microsoft” 

nënkupton të gjitha informacionet jopublike që Microsoft ose një kompani partnere i emërton, qoftë me shkrim ose 

me gojë, si konfidenciale, ose të cilat, në rrethana publikimi duhet të trajtohen si konfidenciale. Informacioni 

konfidencial i Microsoft përfshin: 

a. Kushtet e përgjithshme të kësaj PB-je;  

b. Produktet softuerike ose harduerike të Microsoft që kanë dalë ose jo në treg;  

c. Marketingun ose promovimin e çdo produkti të Microsoft; 

d. Politikat ose praktikat tregtare të Microsoft; 

e. Klientët ose furnitorët e Microsoft; 

f. Materialet e Microsoft dhe çdo informacion tjetër të dhënë nga Microsoft në zbatim të kësaj PB-je ose të 

marrë ose të krijuar nga Furnitori gjatë ofrimit të Mallrave ose Shërbimeve; ose 

g. Informacioni i marrë nga të tjerët që Microsoft duhet ta trajtojë si konfidencial. 

Furnitori konsultohet me Microsoft kur ai ka pyetje në lidhje me ato që përfshihen në informacionin konfidencial të 

Microsoft. Informacioni konfidencial i Microsoft nuk do të përfshijë informacionin për të cilin Furnitori ka qenë në 

dijeni përpara se Microsoft t'ia bëjë atë të ditur ose informacionin që vihet në dispozicion të publikut jo për faj të 

Furnitorit. 

22. Auditimi. Gjatë afatit të kësaj PB-je dhe 4 vjet në vijim, Furnitori bie dakord të ruajë të gjitha të dhënat e sakta dhe 

librat e llogarisë dhe të gjitha të dhënat e zakonshme dhe të veçanta që lidhen me kostot dhe shpenzimet e 

mbuluara për këtë PB. Gjatë periudhës së përmendur më lart, Microsoft mund të auditojë dhe/ose inspektojë të 

dhënat dhe mjediset përkatëse për të verifikuar deklaratat ose faturat e lëshuara nga Furnitori dhe për të konfirmuar 

pajtueshmërinë e Furnitorit me këtë PB. Çdo audit i tillë do të kryhet nga personeli i auditit të brendshëm të 

korporatës së Microsoft ose nga një firmë kontabël publike e certifikuar e zgjedhur nga Microsoft. Furnitori bie dakord 

që t'i ofrojë grupit të emëruar të auditimit nga Microsoft qasje të arsyeshme në të dhënat dhe mjediset e Furnitorit. 

Nëse audituesit dalin në përfundimin se Microsoft e ka paguar Furnitorin më shumë se sa duhet, Furnitori rimburson 

Microsoft për çdo mbipagesë të tillë. Microsoft mbulon shpenzimet për grupin e audituesve ose të inspektimit. 

Megjithatë, nëse auditimi tregon Furnitori e ka mbifaturuar Microsoft me 5% se më shumë gjatë kësaj periudhe të 

auditimit, Furnitori rimburson Microsoft për këto shpenzime. 

23. Kalimet e të drejtave. Asnjë e drejtë ose detyrim në zbatim të kësaj PB-je (duke përfshirë të drejtën për të marrë 

paratë që duhen paguar) nuk do të delegohen pa miratim paraprak me shkrim nga Microsoft. Çdo delegim pa një 

miratim të tillë është i pavlefshëm. Microsoft mund të delegojë të drejtat e tij në zbatim të kësaj PB-je. 

24. Njoftimi i mosmarrëveshjeve nga marrëdhëniet e punës. Sa herë që një mosmarrëveshje reale ose e mundshme në 

punë vonon ose rrezikon të vonojë përmbushjen në kohë të kësaj PB-je, Furnitori njofton menjëherë Microsoft me 



 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Albania)(Albanian)(December 2017) 

shkrim për këtë mosmarrëveshje dhe ofron të gjitha detajet përkatëse. Furnitori përfshin një dispozitë identike me atë 

të mësipërmen në çdo nënkontratë, dhe menjëherë pas marrjes së një njoftimi të tillë, njofton me shkrim Microsoft. 

25. Licenca e patentës. Pavarësisht nga kushte të tjera që deklarohen këtu, nëse Furnitori nuk përmbush detyrimet sipas 

kushteve të kësaj PB-je, Furnitori, si pjesë e konsiderimit për këtë PB dhe pa kosto shtesë për Microsoft, i jep 

automatikisht Microsoft një të drejtë dhe licencë të parevokueshme, joekskluzive, pa pagesë për të përdorur, shitur, 

prodhuar dhe për të sjellë prodhimin e ndonjë prej ose të gjitha produkteve që përfshin të gjitha shpikjet dhe zbulimet 

e bëra, të konceptuara ose të vëna në praktikë nga ose në emër të Furnitorit në lidhje me një Produkt për Dorëzim 

sipas kësaj PB-je. 

26. Ligji në fuqi. Për Mallrat dhe Shërbimet që i ofrohen Microsoft në Shtetet e Bashkuara, kjo PB rregullohet dhe 

përgatitet sipas ligjeve të Shtetit të Uashingtonit. Palët pranojnë juridiksionin ekskluziv dhe vendin në një gjykatë në 

Shtetin e Uashingtonit. Për të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e tjera që i ofrohen Microsoft, kjo PB rregullohet sipas 

ligjeve, juridiksionit dhe vendndodhjes fizike të Microsoft. 

27. Publiciteti; Përdorimi i markave tregtare. Furnitori nuk lëshon asnjë deklaratë për shtyp ose publicitet tjetër në lidhje me 

marrëdhënien e Furnitorit me Microsoft ose me këtë PB pa miratimin paraprak me shkrim nga Microsoft. Nëse jepet 

miratim me shkrim, Furnitori mund të përdorë vetëm Markat tregtare për Shërbimet dhe Produktet për Dorëzim në 

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

28. Ndashmëria, URL-të. Nëse një gjykatë e juridiksionit kompetent përcakton se një dispozitë e PB-së është e 

paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera do të mbeten në fuqi të plotë. URL-të u referohen 

gjithashtu pasardhësve, lokalizimeve dhe informacioneve apo burimeve të lidhura nga brenda sajteve të uebit të 

atyre URL-ve.  

29. Vazhdimësia. Dispozitat e kësaj PB-je të cilat, sipas kushteve të tyre, kërkojnë kryerje të punës pas zgjidhjes ose 

skadimit ose zbatohen për ngjarjet që mund të ndodhin pas zgjidhjes ose skadimit të kësaj PB-je, do të mbijetojnë 

pas zgjidhjes ose skadimit të kësaj PB-je. Të gjitha detyrimet dëmshpërblyese do të gjykohen të mbeten në fuqi edhe 

me zgjidhjen ose skadimin e kësaj PB-je. 

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

