Dodatok pre oprávnené subjekty štátnej správy
Tento dodatok pre oprávnené subjekty štátnej správy mení podmienky zmluvy Select alebo Select Plus
(„zmluva“) alebo zmluvy Enterprise alebo Enterprise Subscription („zmluva“) nasledujúcim spôsobom:

1.

Pridáva sa nasledujúca definícia:

„Oprávnený subjekt“ je subjekt verejného sektora, ktorý spĺňa kritériá stanovené na stránke
http://www.microsoft.com/licensing/contracts v dokumente s názvom Definícia spoločnosti Microsoft
pre oprávnený subjekt verejného sektora.

2.

Definície výrazov „zákazník“ a „afilácia“ sa dopĺňajú nasledovne:

V tejto zmluve alebo prihláške sa výrazom „zákazník“ označuje oprávnený subjekt, ktorý podpisuje túto
zmluvu alebo prihlášku so spoločnosťou Microsoft. Definícia výrazu „afilácia“ stanovená v rámcovej
zmluve sa mení tak, aby zahŕňala iba oprávnené subjekty so sídlom v rovnakom štáte ako oprávnený
subjekt, ktorý podpisuje túto zmluvu alebo prihlášku so spoločnosťou Microsoft.

3.

Pridáva sa nasledujúce ustanovenie týkajúce sa cien:

Zákazník vyhlasuje, že zákazník a jeho afilácie sú oprávnenými subjektmi. Na základe tejto zmluvy
alebo prihlášky môže zákazník ako oprávnený subjekt získať cenovú hladinu D pre všetky produkty
a skupiny produktov.

4.

Článok Minimálne požiadavky na objednávky tejto zmluvy sa
pozmeňuje nasledovne:

Napriek akýmkoľvek rozporným ustanoveniam uvedeným v zmluve musí mať podnik oprávneného
subjektu minimálne 250 oprávnených používateľov alebo oprávnených zariadení a jeho úvodná
objednávka musí zahŕňať v rámci jednej skupiny produktov aspoň 250 licencií na podnikové produkty
alebo podnikové služby on-line. Ak oprávnený subjekt neobjedná žiadny podnikový produkt, stačí, aby
si udržiaval aspoň 250 predplatných licencií na podnikové služby on-line.

5.

Ak je pre oprávnené služby on-line k dispozícii „predĺžená doba
účinnosti“, pridáva sa nasledujúce ustanovenie:

Zúčastnená afilácia nebude mať automaticky k dispozícii predĺženú dobu účinnosti. Ak zúčastnená
afilácia požaduje predĺženú dobu účinnosti, môže spoločnosti Microsoft odoslať príslušnú požiadavku.
Požiadavka musí byť spoločnosti Microsoft doručená najneskôr 30 dní pred dátumom uplynutia doby
účinnosti.

6.

Pridáva sa nasledujúce ustanovenie:

Prírodná katastrofa. V prípade prírodnej katastrofy môže spoločnosť Microsoft poskytnúť ďalšiu
pomoc alebo práva ich zverejnením na webovej lokalite http://www.microsoft.comv takomto čase.
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