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Умови та положення Замовлення на придбання Майкрософт  

1. Прийняття та чинність умов. Це Замовлення на придбання (Purchase Order або «PO») укладено між юридичною 

особою Майкрософт, яка видає Замовлення на придбання, («Майкрософт») і постачальником, визначеним у 

цьому документі («Постачальник»); воно охоплює: 

a. товари: придбання програмного забезпечення й матеріальних товарів 

b. Послуги: придбання/замовлення послуг 

c. Кінцеві результати: вся інтелектуальна власність або інший робочий продукт, розроблений 

Постачальником або Субпідрядником спеціально для Майкрософт як частина надання Товарів чи Послуг 

є «виконаною за наймом роботою» для Майкрософт оскільки цей термін визначається відповідно до 

законодавства про авторське право 

Це PO набуває чинності, коли Постачальник починає виконувати роботи, або з дати підписання Постачальником, 

зазначеної нижче, залежно від того, яка з цих подій відбувається раніше. Окрім випадків, описаних далі в 

Розділі 2, прийняття цього PO Постачальником явно обмежено цими умовами та положення без зустрічних 

пропозицій. 

2. Зв’язок з іншими угодами. Умови та положення цього PO є повною та обов’язковою угодою, укладеною між 

Майкрософт і Постачальником, за винятком: 

a. Якщо сторони взаємно уклали угоду, включно з Угодою про постачання послуг (Master Supplier Services 

Agreement), яка набуває чинність з дати цього PO й застосовується до Товарів і/або Послуг, замовлених 

у цьому PO, та/або така угода застосовується до відносин сторін, які визначаються відповідно до цього 

PO, у цьому разі положення такої угоди інкорпоровані. У разі конфлікту між цим PO й такою угодою 

застосовуються умови такої угоди. Для цілей цього PO, онлайн умови чи угоди, які Майкрософт приймає 

для входу або доступу до сервісів, таких як програмне забеспечення як послуга або платформа не є 

«взаємно виконаною» угодою та в будь-якому випадку не замінює, не доповнює і не змінює умови цього 

PO. 

b. Якщо кілька угод із подібними або суперечними положеннями можуть застосовуватися до цього 

Замовлення на придбання, сторони погоджуються, що до PO застосовуватимуться умови, найбільш 

сприятливі для Майкрософт, якщо тільки результат не буде невиправданий, недобросовісний або 

незаконний.  

c. За винятком зазначено вище в цьому Розділі 2 й окрім описаної в Розділі 8 Зміни та положень про 

припинення дії в Розділі 12, додаткові або розбіжні умови (наприклад, онлайн умови чи угоди) не будуть 

заміняти це PO, якщо тільки сторони не укладуть взаємно письмовий документ. 

3. Пакування, доставка та повернення Товарів або Кінцевих результатів. Окрім випадків, прямо передбачених у 

цьому PO:  

a. Пакування. 

(1) ціна визначається за вагою, така складатиметься лише з ваги нетто;  

(2) Постачальник не буде стягувати з Майкрософт оплату за пакування або підготовку до доставки, 

наприклад, пакування в коробки, ящики, усунення пошкоджень, місцеві перевезення або 

зберігання.  

b. Відправлення. 

(1) Постачальник буде зазначити на всіх контейнерах необхідну інформацію щодо обробки та 

доставки, номер(и) PO, дату відправлення, назви одержувача й відправника вантажу;  

(2) кожне відправлення буде містити деталізований рахунок-фактуру, пакувальний лист, а також 

будь-яку іншу документацію, необхідну для внутрішнього або міжнародного транзиту, митного 

оформлення або ідентифікації Товарів чи Кінцевих результатів; 

(3) Майкрософт буде оплачувати лише отриману кількість, яка не перевищує максимальну 

замовлену кількість;  

(4) Майкрософт або її агент вважатиме відправлення більшої кількості ризиком Постачальника за 

його рахунок протягом виправданого часу очікування інструкцій Постачальника щодо 

відправлення;  

(5) Майкрософт не бере на себе витрати за відправлення або доставку; 



 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Ukraine)(Ukrainian)(December 2017) 2 

(6) Товари та Кінцеві результати будуть доставлені на 10-й день від дати PO, якщо не домовлено про 

інше: 

i. FOB призначений Майкрософт пункт доставки, якщо Товари та Кінцеві результати 

походять із тієї ж юрисдикції, що й призначений Майкрософт пункт доставки; або  

ii. DDP (Incoterms 2010) призначений Майкрософт пункт доставки для транскордонної 

доставки Товарів і Кінцевих результатів до призначеного Майкрософт пункту доставки; і  

(7) Постачальник бере на себе всі ризики щодо повної або часткової втрати, пошкодження або 

руйнування Товарів або Кінцевого результату до остаточного приймання його Майкрософт у 

призначеному пункті доставки. Майкрософт бере на себе відповідальність за будь-яку втрату, 

спричинену грубою необережністю своїх співробітників перед прийманням.  

c. Повернення. Постачальник бере на себе витрати на відправлення повернених одиниць з 

перебільшеного або відхиленого обсягу. 

4. Рахунки.  

a. У дозволених межах подання електронних рахунків-фактур Постачальник буде цим користуватися. 

«Рахунок для Майкрософт» https://einvoice.microsoft.com – це веб-застосунок, який Майкрософт надає 

своїм одержувачам оплати для подання електронних рахунків-фактур безпосередньо Майкрософт. 

«Рахунок для Майкрософт» підтримує подання електронних рахунків-фактур по одному або гуртом для 

декількох рахунків-фактур. Одержувачу оплати слід звернутися в технічну службу підтримки розрахунків 

Майкрософт https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx і надати 

справедливе обґрунтування, якщо Одержувач оплати не може надавати рахунки-фактури за допомогою 

цього інструменту. Майкрософт як виняток надасть альтернативну процедуру для подання рахунків-

фактур. Рахунок-фактура має містити наступну інформацію: номер PO, номер позиції, опис позиції, 

кількість, вартість одиниці товару, загальна сума, номер пакувального листа, відомості про доставку, 

місто та державу, куди доставляється замовлення, податки та будь-яка інша інформація, яку Майкрософт 

може обґрунтовано вимагати. Постачальник не виставлятиме Майкрософт рахунки за дослідження, 

створення звітів або виправлення будь-яких помилок, пов’язаних із рахунками-фактурами. Майкрософт 

може надати функціональні можливості, щоби Постачальник виставляв рахунки-фактури через 

постачальника послуг із виставлення рахунків-фактур, третю сторону. У таких випадках Постачальник 

надає повноваження постачальнику послуг із виставлення рахунків-фактур отримувати дані рахунків-

фактур Постачальника, що поки не є оригінальним рахунком-фактурою, а тоді застосовувати до даних 

рахунків-фактур електронний підпис, щоби виставляти електронні рахунки-фактури «від імені» 

Постачальника.  

b. Майкрософт може оспорити будь-який рахунок-фактуру, надавши усне або письмове повідомлення, або 

здійснивши часткову оплату. Майкрософт докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль, щоб письмово 

повідомити Постачальника про будь-яку спірну суму протягом 30-денного терміну з дня отримання 

відповідного рахунка-фактури. Ненадання повідомлення або оплата рахунка-фактури не вважається 

відмовою від будь-якої претензії чи права.  

5. Умови оплати / Знижки за готівковий розрахунок / Взаємозаліки / Витрати.  

a. Після приймання Майкрософт Товарів або Послуг і отримання правильного й беззаперечного рахунка-

фактури («Дата створення») Майкрософт здійснить платіж за цим рахунком не пізніше 30-денного терміну 

з наступного дня після Дати створення. 

b. Майкрософт не зобов’язується сплачувати будь-які рахунки-фактури, отримані від Постачальника більш 

ніж через 120 днів після прийняття Товарів або Послуг.  

c. Оплата рахунка-фактури не означає прийняття згідно цього PO і підлягатиме коригуванню у випадку 

помилок, нестачі, дефектів або іншого невиконання Постачальником вимог цього PO.  

d. Майкрософт може компенсувати із суми, яку необхідно виплатити Постачальнику або будь-якій його 

афілійованій компанії, суму, яку Постачальник або його афілійовані компанії мають виплатити 

Майкрософт. Протягом обґрунтованого періоду часу після такої компенсації Майкрософт повідомить про 

це Постачальника. 

e. Постачальник несе виключну відповідальність за всі витрати, понесені у зв’язку з наданням Товарів або 

Послуг і виконанням умов цього PO, якщо інше не погоджено. 

6. Податки.  

a. Суми, які Майкрософт має сплатити Постачальнику, не включають жодних податків, якщо далі не 

зазначено інше. Майкрософт не несе відповідальності за будь-які податки, які Постачальник 

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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зобов’язаний сплачувати за законом, зокрема, але не виключно, податки на чистий чи валовий дохід, 

податки на франшизу та податки на майно. Майкрософт оплачує Постачальнику будь-які податки на 

продаж, на використання або податки на додану вартість відповідно до PO, а також податки, які 

Постачальник зобов’язаний стягувати з Майкрософт за законодавством.  

b. Якщо Майкрософт надає Постачальнику дійсне свідоцтво про звільнення від оподаткування, 

Постачальник не буде стягувати податки, на які поширюється це свідоцтво.  

c. Постачальник зобов’язується захищати Майкрософт від будь-яких претензій, витрат (включно з 

обґрунтованими витратами на оплату юридичних послуг) і звільняти Майкрософт від відповідальності, 

пов’язаної з оподаткуванням Постачальника.  

d. Якщо закон вимагає від Майкрософт вираховувати податки із суми, яку Майкрософт має сплатити 

Постачальнику, Майкрософт має право вираховувати такі податки та сплачувати їх відповідним 

податковим органам. Майкрософт буде надавати Постачальнику офіційну квитанцію для таких податків. 

Майкрософт докладатиме обґрунтованих зусиль, щоб забезпечити мінімізацію будь-яких утримуваних 

податків, наскільки це дозволено законодавством. 

7. Перевірка та прийняття. 

a. Товари та Послуги мають відповідати стандартам і технічним характеристикам, які містяться в цьому PO. 

Недотримання Постачальником стандартів і технічних характеристик, указаних у цьому PO, дозволяє 

Майкрософт скасувати це PO.  

b. Майкрософт може перевіряти та тестувати всі Товари й Кінцеві результати будь-де та будь-коли, зокрема 

протягом періоду виробництва, а також перед кінцевим прийняттям. Якщо Майкрософт здійснює 

перевірку або тестування на території Постачальника, Постачальник без додаткової плати має надати всі 

належні засоби та допомогу для безпеки та зручності інспекторів Майкрософт. Перевірка або тестування, 

здійснене або не здійснене перед кінцевою перевіркою та прийняттям, не звільняють Постачальника від 

відповідальності за дефекти або інше недотримання вимог цього PO. 

c. Якщо будь-яка одиниця, надана за цим PO, має дефект у матеріалах чи конструктивних характеристиках 

або не відповідає вимогам, Майкрософт має право відхилити замовлення без виправлення, вимагати 

виправлення протягом визначеного строку, прийняти замовлення за зниженою ціною або повернути 

його Постачальнику з повним поверненням коштів, сплачених Постачальнику Майкрософт. Якщо 

Майкрософт надішле Постачальнику повідомлення, Постачальник негайно замінить або виправить за 

власний кошт відхилену одиницю або яку потрібно виправити. Якщо після отримання запиту від 

Майкрософт Постачальник своєчасно не виконає заміну або виправлення дефектної одиниці згідно з 

графіком виконання, Майкрософт може на власний розсуд (i) замінити або виправити таку одиницю й 

виставити відповідний рахунок Постачальнику, (ii) без подальшого повідомлення припинити дію цього PO 

через невиконання, повернути Постачальнику відхилену одиницю коштом Постачальника, а 

Постачальник негайно компенсує будь-які суми, сплачені Майкрософт за повернену одиницю або (iii) 

вимагати відповідного зниження ціни. 

d. Незважаючи на будь-які попередні перевірки або здійснені платежі всі Товари та Послуги підлягають 

кінцевій перевірці та прийняттю у визначеному Майкрософт місці протягом виправданого періоду часу 

після доставки або виконання. Записи всіх проведених перевірок мають зберігатися й бути доступні для 

Майкрософт протягом строку дії цього PO, а також протягом подальшого строку, визначеного 

Майкрософт. 

8. Зміни. Майкрософт, надавши Постачальнику письмове повідомлення, зокрема електронною поштою, а також 

без надання будь-якого письмового повідомлення поручителям, субпідрядникам або вповноваженим особам 

Постачальника, має право призупинити виконання цієї угоди, збільшити або зменшити кількість замовлених 

одиниць або внести зміни відповідно до виправданих ділових потреб Майкрософт (окремо – «Змінене 

замовлення»). Якщо інше не погоджено взаємно, Змінене замовлення не застосовується для зміни Товарів і 

Послуг, які своєчасно та повністю доставлено до дати набуття чинності Зміненого замовлення. Якщо будь-яка 

зміна спричиняє збільшення чи зменшення вартості або часу виконання Постачальником своєї роботи, може 

здійснюватися справедливе коригування вартості та/або графіку доставки, якщо Майкрософт надає письмову 

згоду на таке коригування. 

9. Засоби та обладнання. Усі засоби, обладнання або матеріали, придбані Постачальником для використання під 

час надання Товарів і Послуг, які поставила, оплатила Майкрософт або з якої стягнуто плату, зокрема технічні 

характеристики, креслення, інструменти, деталі, шаблони, прилади, схеми, штампи, електроди, перфокарти, 

графіки, екрани, касети, заготовлення, спеціальне обладнання для тестування, індикатори, вміст, дані та 

програмне забезпечення, залишаться або стануть власністю Майкрософт, яка вважається конфіденційною 

інформацією, яку Постачальник має негайно й безоплатно доставити в доброму стані з урахуванням 



 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Ukraine)(Ukrainian)(December 2017) 4 

нормального зносу в визначений Майкрософт пункт доставки відповідно до Розділу 3 на вимогу Майкрософт. 

Постачальник гарантує, що одиниці та інформація не використовуватимуться для будь-якої роботи або 

виготовлення будь-яких матеріалів чи деталей, окрім призначених для Майкрософт, без попереднього 

письмового дозволу Майкрософт.  

10. Право власності та використання відповідної інтелектуальної власності сторін. 

a. Кожна сторона володітиме та зберігатиме за собою всі права на попередню інтелектуальну власність і 

будь-яку інтелектуальну власність, розроблену незалежно від цього PO Товарів і Послуг.  

b. Лише стосовно Кінцевих результатів: Майкрософт буде власником усіх Кінцевих результатів, включаючи 

всі права на інтелектуальну власність, усі носії в будь-якому форматі, апаратне забезпечення або інші 

матеріальні елементи, створені Постачальником протягом надання Послуг. Будь-яка робота 

Постачальника, яка є письмовою чи індивідуальною продукцією, або є звітною чи буде використана в 

Кінцевих результатах є інтелектуальною власністю.  

c. Якщо Кінцеві результати не можна визначити, як «виконану за наймом роботу», Постачальник передає 

Майкрософт, усі майнові права, правові титули й участь у Кінцевих результатах, зокрема всі права на 

інтелектуальну власність, Постачальник відмовляється від усіх моральних прав на Кінцевий результат.  

d. Якщо Постачальник використовує в будь-якому Товарі або Послузі інтелектуальну власність 

Постачальника або третьої сторони, Постачальник надалі володітиме інтелектуальною власністю 

Постачальника. Постачальник надасть Майкрософт всесвітнє, неексклюзивне, невідкличне, постійне, 

повністю безоплатне право та ліцензію на всю поточну та майбутню інтелектуальну власність для 

використання інтелектуальної власності Постачальника або третьої сторони відповідно до інтересів 

Майкрософт щодо власності за цим Розділом 10. 

e. Інтелектуальна власність Майкрософт. 

(1) Постачальник може отримати «Матеріали Майкрософт», що означають матеріальні та 

нематеріальні ресурси (зокрема програмне забезпечення та пристрої, вихідний код, 

документацію, методики, ноу-хау, процедури, технічні прийоми, ідеї, концепції, технології та 

дані), які надаються Майкрософт або від імені Майкрософт чи будь-яких його дочірніх 

компаній необхідних Постачальнику для надання Послуг. Матеріали Майкрософт включають 

будь-які модифікації або похідні роботи, згадані вище матеріали, торговельні марки, а також 

будь-які дані, введені в базу даних Постачальника як частина надання Послуг. Матеріали 

Майкрософт не включають продукти Майкрософт отримані Постачальником поза цим PO та не 

пов’язані з ним. 

(2) Майкрософт надає Постачальнику невиключну, таку що не підлягає субліцензуванню (крім 

затверджених субпідрядників), відкличну ліцензію на копіювання, використання та 

розповсюдження будь-яких наданих йому Матеріалів Майкрософт.  

(3) Майкрософт зберігає всю іншу участь у Матеріалах Майкрософт і пов’язану інтелектуальну 

власність. Постачальник не має права надавати субліцензію на право використання Матеріалів 

Майкрософт за винятком погоджених субпідрядників, необхідних для надяння Товарів та Послуг . 

Якщо для Матеріалів Майкрософт надається окрема ліцензія, застосовуються також умови цієї 

ліцензії.  

(4) Постачальник буде вживати розумні запобіжні заходи для захисту щодо забезпечення від втрати 

чи пошкодження, крадіжки або зникнення Матеріалів Майкрософт .  

(5) Постачальник негайно поверне будь-які Матеріали Майкрософт у випадку припинення PO.  

(6) Щодо використання Постачальником Матеріалів Майкрософт: 

i. Постачальнику заборонено змінювати, здійснювати зворотне проектування, 

декомпілювати та дизасемблювати Матеріали Майкрософт окрім випадків, дозволених 

Майкрософт; 

ii. Постачальник залишить і не буде змінювати або приховувати повідомлення про 

власність і ліцензії, які містяться в Матеріалах Майкрософт; 

iii. Майкрософт не зобов’язується надавати технічну підтримку, обслуговування або 

оновлення для Матеріалів Майкрософт. 

iv. Усі Матеріали Microsoft надаються на умовах «як є» без гарантій. 



 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Ukraine)(Ukrainian)(December 2017) 5 

v. Постачальник бере на себе ризик утрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або 

використання, крадіжки або зникнення Матеріалів Майкрософт, які перебувають у 

розпорядженні, на зберіганні або під контролем Постачальника (або субпідрядника). 

f. Забезпечення прав інтелектуальної власності 

Ліцензія.Доступ.  

(1) Використання. Постачальник надає Майкрософт та всім його дочірнім компаніям (включаючи 

їх працівників, підрядників, консультантів, працівників, які працюють на зовнішньому ринку, 

та стажистів, залучених Майкрософт або будь-якими його дочірніми компаніями для надання 

послуг) (і) всесвітню, неексклюзивну, невідкличну, постійну, повністю безоплатну ліцензію на 

всі Товари, серед яких програмне забезпечення або інша інтелектуальна власність, що не 

підпадає під окрему ліцензію (включно зі встановленими застосунками), та (іі) всесвітнє, 

неексклюзивне, необмежене, безоплатне право на користування на період Послуг (якщо 

застосовуються), в кожному випадку коменційних цілей Майкрософт. Ліцензія дозволяє 

Майкрософт використовувати таке програмне забезпечення, інтелектуальну власність та 

Послуги у зв'язку з Товарами. Майкрософт може передати цю ліцензію, якщо передає Товари, 

афілійованій компанії Майкрософт, третій стороні, що надає послуги Майкрософт або 

наступному власнику в результаті продажу або оренди. 

(2) Транзитні гарантії й відшкодування шкоди. Постачальник уступає й передає Майкрософт усі 

гарантії й відшкодування шкоди третіх сторін, які є виробниками й ліцензіарами Товарів. 

g. Право власності на Товари (окрім програмного забезпечення) перейде від Постачальника до 

Майкрософт після остаточного приймання. 

11. Рекомендації та гарантії. Постачальник заявляє та гарантує, що: 

a. має всі права й повноваження на укладення та виконання цього PO та своєї роботи не порушуватиме 

умови угоди або зобов’язання між ним і будь-якою третьою стороною; 

b. послуги мають надаватися на професійному рівні й бути високого класу та якості;  

c. надаватиме Майкрософт усі Товари та Послуги без (і) дефектів оформлення, якості виготовлення та 

матеріалів, (іі) відповідальності за сплату роялті та (ііі) будь-яких прав виконавця на утримання майна 

або будь-яких інших передбачених законом прав на утримання майна або заставних прав і економічних 

зобов’язань;  

d. Товари, Послуги, Кінцеві результати, а також будь-яка Інтелектуальна власність Постачальника або 

третьої сторони, яка надається Майкрософт відповідно до умов PO: 

(1) не підлягають дії Обмеженої ліцензії повністю або частково. «Обмежена ліцензія» означає будь-

яку ліцензію на програмне забезпечення, що вимагає як умову використання, модифікацію 

та/або розповсюдження, щоби програмне забезпечення або інше програмне забезпечення, 

поєднане та/або розповсюджуване з ним, (а) надавалось або розповсюджувалось у формі 

вихідного коду; (б) ліцензувалося для створення похідних робіт; або (в) передавалося без 

додаткової плати.; і 

(2) не підлягатиме ліцензійним умовам, для яких потрібна Інтелектуальна власність, продукт, послуга 

Майкрософт або Інтелектуальна власність будь-якого Постачальника, або третьої сторони з 

ліцензією для Майкрософт, або документація, в якій інкорпоруються або з якої походять Кінцеві 

результати, що необхідно ліцензувати або розповсюджувати серед третіх сторін; 

e. Товари, Послуги, Кінцеві результати, а також будь-яка Інтелектуальна власність Постачальника або 

третьої сторони, яка надається Майкрософт відповідно до умов PO, не буде:  

(1) за інформацією Постачальника порушувати будь-який патент, авторське право, торговельну 

марку, комерційну таємницю або інші права власності будь-якої третьої сторони; чи 

(2) містити віруси або інші зловмисні програми, що пошкоджують або заражають будь-які Товари, 

продукт, послугу чи будь-яке інше програмне забезпечення або мережу чи системи Майкрософт; 

f. Постачальник буде дотримуватися всіх чинних законів, правил і постанов, локального, регіонального, 

федерального або міжнародного рівня; 

g. Постачальник буде дотримуватися Правил експортного управління США, Міжнародних правил торгівлі 

зброєю, санкційних програм управління з контролю за іноземними активами й обмежень щодо 

кінцевих користувачів і кінцевого використання, а також обмежень щодо регіонів постачання, 

встановлених урядом Сполучених Штатів та іншими урядами, наскільки вони застосовуються до Товарів і 
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Послуг,та пов’язані технології цього PO, включаючи доступ до Товарів та Послуг, що підлягають 

експортній юрисдикції США й інших країн. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт 

http://www.microsoft.com/exporting; та  

h. Постачальник буде дотримуватися й проведе навчання своїх працівників щодо всіх чинних законів про 

боротьбу з хабарництвом, корупцією, недостовірним веденням бухгалтерської документації та записів, 

неадекватними засобами внутрішнього контролю та відмиванням грошей, включно із Законом США про 

корупційні дії за кордоном. Постачальник не буде пропонувати й надавати будь-якому співробітнику, 

агенту або представнику Майкрософт грошову винагороду з метою забезпечити себе роботою для 

Майкрософт або вплинути на таку особу, щоби змінити умови або виконання будь-якої угоди або 

замовлення Майкрософт, зокрема, але не виключно, цього PO.  

12. Припинення дії. Майкрософт має право припинити дію цього PO з обґрунтуванням або без. Припинення дії 

набуває чинності з наданням письмового повідомлення. Якщо Майкрософт припиняє дію за власним бажанням, 

її зобов’язанням є лише сплата за: 

a. Кінцеві результати та Товари, отримані до дати припинення дії замовлення на придбання; або  

b. надані Послуги, вигоду від яких Майкрософт зберігає після дати припинення дії. 

13. Захист даних і конфіденційність. Якщо Постачальник збирає будь-які Особисті дані чи Конфіденційну інформацію, 

або отримує доступ до них у рамках виконання Послуг та надання Товарів, Постачальник погоджується (а) 

дотримуватися найактуальніших Вимог щодо захисту даних («Data Protection Requirements» або «DPR») за 

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

(b) для обробки Особистих даних, підписати окремий додаток Майкрософт, який доповнить це PO щодо 

дотримання закону про захист даних, включаючи Загальні положення про захист особистих даних. «Обробка» 

означає будь-яку операцію або сукупність операцій щодо особистих даних, незадежно від того чи здійснюються 

такі дії автоматично чи ні, таких як збір, запис, організація, структурування, зберігання адаптація або зміна, 

пошук, консультація, використання, розкриття інформації шляхом передачі, розповсюдження чи іншої 

доступності, налаштування або поєднання, обмеження, стирання або знищення. «Обробка», «Оброблення» та 

«Оброблені» будуть мати відповідне значення. «Особисті дані» означають будь-яку інформацію, що стосується 

ідентифікованої чи ідентифікації фізичної особи («Дані суб’єкта»). Особа яка ідентифікується - це особа яку можна 

ідентифікувати безпосередньо чи опосередковано, зокрема шляхом посилання на такий ідентифікатор як ім’я, 

ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн ідентифікатор або один чи більше факторів, 

характерних для фізтчного, фізіологічного, генетичну,психічну, економічну, культурну або соціальну ідентичність 

цієї фізичної особи. 

14. Дотримання Настанов і Кодексу поведінки. Постачальник буде дотримуватися найновіших Настанов 

Постачальника і Кодексу поведінки Постачальника 

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

15. Доступ. Пристрої, продукція, веб-сайти, веб-додатки або онлайн-контент, розроблені або надані корпорації 

Майкрософт, повиннні відповідати вимогам доступності за законом або як передбачено Майкрософт. 

Якщо,Розроблені, надані чи підтримані Постачальником веб-сайти веб-застосуничи онлайн-контенти, такі що 

відповідають Послугам будуть відповідати рівню 2.0 Настанов доступності до веб-контенту й Критеріям успіху АА 

(«WCAG 2.0 AA»). WCAG 2.0 також кодифіковані як ISO/IEC 40500:2012 за адресою 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/; огляд WCAG доступний за адресою http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Жодних відмов. Невикористання Майкрософт чи затримка у використанні права або засобу правового захисту 

не призводить до відмови від цього або будь-якого іншого права чи засобу правового захисту. 

17. Неплатоспроможність, утрата прибутків і збитки.  

a. Неплатоспроможність або рішення суду про банкрутство, добровільне подання заяви про банкрутство 

або передача прав на користь кредиторів будь-якою зі сторін є істотним порушенням цього PO. Для цілей 

цього PO«неплатоспроможність» означає, що (a) сума фінансових зобов’язань сторони перевищує суму 

активів за умови строгого підтвердження обох сум, або що (б) сторона не може своєчасно виконати свої 

ділові зобов’язання у звичайному порядку. 

b. Обмеження відповідальності. ЗА ВИНЯТКОМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАЗНАЧЕНИХ У 

РОЗДІЛІ 19, ЖОДНА СТОРОНА НЕ ВІДПОВІДАЄ ПЕРЕД ІНШОЮ ЗА ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО НЕПЕРЕДБАЧЕНІ, 

НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ШТРАФНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧНО ЗІ ЗБИТКАМИ ВІД ВТРАТИ ДАНИХ, НЕОДЕРЖАНОГО 

ПРИБУТКУ Й/АБО ВТРАЧЕНОЇ ВИГОДИ), ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЦЬОГО PO, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ 

БАЗУЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ПОРУШЕННІ УГОДИ, ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ, ОБ'ЄКТИВНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОРУШЕННІ ГАРАНТІЙ АБО ІНШІЙ ПІДСТАВІ, НАВІТЬ ЯКЩО СТОРОНУ 

ПОПЕРЕДЕЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. 

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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18. Відносини із субпідрядниками. Постачальник не має права доручати субпідрядникам постачання Товарів або 

Послуг без попередньої письмової згоди Майкрософт. 

19. Відшкодування збитків. Постачальник погоджується захищати та звільняти Майкрософт та всі його дочірні 

компанії, від будь-яких претензій, вимог, втрат, витрат, збитків і звинувачень, які виникають у випадку (а) явних 

або підозрюваних порушень прав на інтелектуальну власність третьої сторони або інших прав власності, що 

виникають у зв’язку з Товарами та Послугами, які надаються Майкрософт за цим PO, (б) будь-якої претензії, яка 

у випадку її задоволення вважатиметься порушенням Секції 13 чи будь-яких гарантій Постачальника, указаних у 

цьому документі, (в) будь-якої дії чи бездіяльності або недотримання відповідного закону, правил чи постанов 

Постачальником або його агентами, співробітниками або субпідрядниками, (г) будь-якого порушення 

зобов’язань щодо конфіденційності (ґ) необережних або навмисних дій або бездіяльності Постачальника або 

його субпідрядників, що спричинили будь-які тілесні ушкодження чи смерть будь-якої особи або втрату, 

зникнення чи пошкодження матеріальної або нематеріальної власності; та (e) будь-яких претензій від 

співробітників, афілійованих компаній або субпідрядників незалежно від підстав, зокрема, але не виключно, 

оплати відшкодування, постанови суду та обґрунтованих витрат на оплату послуг юристів. 

20. Страхування.  

a. Постачальник буде підтримувати таке страхування й мінімальний обсяг страхового забезпечення (або 

його еквівалент у відповідній місцевій валюті): (і) граничний обсяг страхування загальної комерційної 

відповідальності, що становить 2 000 000 дол. США за страховий випадок у разі тілесного ушкодження 

і/або пошкодження майна (включно з цивільно-правовою відповідальністю власників транспортних 

засобів), (іі) страхування відповідальності роботодавця, мінімальний обсяг якого становить 500 000 дол. 

США за випадок, а також (ііі) установлені граничні суми на випадок виникнення претензій відповідно до 

законодавства щодо компенсації за виробничі травми та професійні захворювання США або будь-яких 

інших подібних законів або постанов, що застосовуються до дій Постачальника та/або його агентів, 

співробітників або субпідрядників за цим Замовленням на придбання. 

b. Якщо постачання Товарів та Послуг за цим PO призводить до Професійної відповідальності або 

Відповідальності на випадок помилок і недогляду, Постачальник зобов’язаний підтримувати страхове 

забезпечення для такої відповідальності з мінімальним обсягом поліса не менше 2 000 000 дол. США 

для кожної претензії або еквівалент цієї суми у відповідній місцевій валюті. Страхування має включати 

покриття на випадок порушення прав власності третьої сторони (наприклад, використання торговельних 

марок і авторських прав), якщо таке покриття доступне та комерційно виправдане. Постачальник буде 

підтримувати або дійсний обсяг забезпечення за полісом, або розширений період звітування, що надає 

покриття для претензій, які вперше висунуто й заявлено страховій компанії протягом 12 місяців після 

припинення чи закінчення дії цього PO. 

c. Постачальник зобов’язаний на вимогу надати Майкрософт підтвердження необхідного страхового 

забезпечення. Якщо Майкрософт обґрунтовано визначить, що забезпечення Постачальника невідповідне, 

Постачальник негайно придбає додаткове забезпечення та письмово повідомить про це Майкрософт.  

21. Нерозголошення конфіденційної інформації. Якщо сторони уклали стандартну угоду Майкрософт про 

нерозголошення, умови цієї угоди будуть застосовуватися й включені в це Замовлення на придбання і всі умови 

та положення цього PO і Матеріали Майкрософт вважатимуться Конфіденційною інформацією. Якщо сторони не 

уклали стандартну угоду Майкрософт про нерозголошення, Постачальник погоджується, що протягом усього 

строку дії цього PO та протягом 5 років після закінчення його дії Постачальник зберігатиме Конфіденційну 

інформацію Майкрософт у найсуворішій таємниці, а також не використовуватиме й не розголошуватиме її 

жодній третій стороні. Термін «Конфіденційна інформація Майкрософт» означає незагальнодоступні відомості, які 

Майкрософт чи його дочірні компанії визначає письмово чи усно як конфіденційні, або які за обставин 

розголошення слід вважати конфіденційними. До Конфіденційної інформації Майкрософт належать: 

a. умови та положення цього PO;  

b. випущеного або невипущеного програмного забезпечення чи обладнання Microsoft;  

c. маркетингової діяльності або просування продуктів Microsoft; 

d. ділових правил і практики Майкрософт; 

e. клієнтів або постачальників Майкрософт; 

f. Матеріали Майкрософт або будь-які відомості, надані Майкрософт за цим PO, або отримані чи створені 

Постачальником під час надання Товарів і Послуг, або 

g. отримана від інших осіб інформація, з якою Майкрософт зобов’язана поводитися як із конфіденційною. 
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У разі виникнення запитань стосовно того, що належить до Конфіденційної інформації Майкрософт, 

Постачальник буде консультуватися з Майкрософт. До Конфіденційної інформації Майкрософт не належать 

відомості, які були відомі Постачальнику до їх розголошення Майкрософт, а також відомості, що стали 

загальнодоступними не з вини Постачальника. 

22. Перевірка. Протягом строку дії цього PO та впродовж 4 років після закінчення його дії Постачальник 

погоджується вести всі звичайні й належні записи, бухгалтерські книги, а також усю звичайну й належну 

документацію щодо витрат, яка стосується цього PO. Протягом вищезазначеного періоду Майкрософт може 

проводити аудит та/або перевіряти відповідні записи й виробничі засоби, щоби перевірити звітність або 

виставлені Постачальником рахунки-фактури й підтвердити дотримання Постачальником цього PO. Будь-який 

такий аудит проводитиметься співробітниками внутрішньої служби аудиту Майкрософт або сертифікованою 

аудиторською компанією, вибраною Майкрософт. Постачальник погоджується надавати визначеній Майкрософт 

групі аудиту або перевірки прийнятний доступ до відповідних записів і виробничих засобів Постачальника. Якщо 

аудитори визначать, що сплачена Майкрософт сума на користь Постачальника виявилася більшою за потрібну, 

Постачальник поверне Майкрософт кошти, отримані внаслідок переплати. Майкрософт бере на себе витрати 

аудиторів або групи перевірки. Якщо аудит визначить, що Постачальник отримував від Майкрософт оплату, яка 

на 5% і більше перевищує потрібну суму протягом такого періоду аудиту, Постачальник відшкодує Майкрософт 

такі витрати. 

23. Передача прав. Не можна передавати жодне право або зобов'язання за цим PO (включно з правом отримувати 

належні кошти) без попереднього письмового дозволу Майкрософт. Будь-яка передача без такого дозволу 

вважатиметься нечинною. Майкрософт має право передавати свої права за цим PO. 

24. Повідомлення про трудові спори. Якщо фактичний або можливий трудовий спір затримує або загрожує 

затримати вчасне виконання цього PO, Постачальник негайно письмово повідомить Майкрософт про такий спір 

і надасть усю відповідну детальну інформацію. Постачальник включить аналогічні вищенаведеним положення до 

кожного субпідрядного договору й після отримання такого повідомлення негайно письмово повідомить 

Майкрософт про це. 

25. Патентна ліцензія. Незважаючи на інші умови, зазначені в цьому документі, якщо Постачальник не виконує 

умови цього PO, Постачальник у рамках цього PO та без подальших витрат для Майкрософт автоматично надає 

Майкрософт невідкличне, невиключне, безоплатне право та ліцензію для використання, продажу, виробництва 

та розпорядження виробляти будь-які продукти, що включають будь-які відкриття та винаходи, створені, 

розроблені чи практично реалізовані Постачальником або від його імені у зв’язку з Кінцевим результатом за 

цим PO. 

26. Належний до застосування закон. Щодо Товарів і Послуг, які надаються Майкрософт у США, це PO буде 

регулюватися й тлумачитися згідно із законами штату Вашингтон. Сторони погоджуються на виключну 

юрисдикцію й місце розгляду в суді штату Вашингтон. Щодо усіх інших Товарів і Послуг, які надаються 

Майкрософт, це PO буде регулюватися законами, юрисдикцією й фізичним місцем розташування Майкрософт. 

27. Право гласності; Використання торговельних марок. Постачальник не буде давати прес-релізи чи інші публічні 

повідомлення, зодо відносин між Постачальником і Майкрософт чи цього PO без попереднього письмового 

схвалення Майкрософт. Якщо таке письмове схвалення отримано, Постачальник може використовувати лише 

торговельні марки, для Послуг та Кінцевих результатів, відповідно до рекомендацій, які можна переглянути за 

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

28. Подільність. URL. Якщо суд компетентної юрисдикції визначає, що будь-яке положення PO протизаконне, 

недійсне або таке, що не підлягає примусовому виконанню решта положень зберігають свою повну чинність. 

URL адреси також стосуються спадкоємців, локалізацій та інформації або ресурсів, пов’язаних з веб-сайтами за 

цими URL адресами. 

29. Збереження юридичної сили. Положення цього PO, що, за їхніми умовами, вимагають їхньої чинності після 

припинення чи закінчення дії або застосовуються до подій, що можуть статися після припинення або закінчення 

дії цього PO, залишатимуться в силі. Усі зобов’язання щодо відшкодування збитків вважатимуться такими, що 

зберігатимуть чинність після припинення чи закінчення дії цього PO. 

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

