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1.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1

Οι παρόντες Τυπικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τις Ενιαίες προμήθειες («Τυπικοί όροι GP»)
επισυνάπτονται στη Σύμβαση Κύριων Όρων των Ενιαίων Προμηθειών («Κύριοι Όροι») μεταξύ των
συμβαλλομένων. Όλα τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή βάσει της
παρούσας Σύμβασης δύνανται να προορίζονται για Εμπορική Χρήση ή για εσωτερικές λειτουργίες της
HPE, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους συμβαλλόμενους στην αντίστοιχη Δήλωση
Εργασίας (SOW) ή την Εντολή Αγοράς.

2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1

Τιμές. Όλες οι τιμές για Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες θα ορίζονται σε SOW και θα περιλαμβάνουν όλα τα
ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό.

2.2

Φόροι. Η ΗΡE οφείλει να καταβάλλει στον Προμηθευτή το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τους φόρους GST,
PST, Πωλήσεων και Χρήσης ή κάθε άλλο παρόμοιο φόρο επί των συναλλαγών που επιβαρύνει την
πώληση Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών προς την ΗΡE στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, με την
προϋπόθεση ότι η ΗΡE οφείλει βάσει της νομοθεσίας να καταβάλλει τους εν λόγω φόρους, είτε από
κοινού είτε ξεχωριστά. Η ΗΡE δεν θα καταβάλλει στον Προμηθευτή κανέναν από τους φόρους που
βαρύνουν τον ίδιο, βάσει της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φόρων επί του καθαρού
ή μικτού εισοδήματος, του κεφαλαίου, της καθαρής αξίας και των περιουσιακών στοιχείων του
Προμηθευτή, καθώς και των φόρων που σχετίζονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα και
αφορούν τον ίδιο ή το Προσωπικό του.
Σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών ή/και Προϊόντων, η παραγωγή, η πώληση ή η μίσθωση
από τον Προμηθευτή πραγματοποιείται στην ίδια χώρα χρήσης των παραπάνω από την ΗΡE, Συγγενή
Εταιρείας της ΗΡE ή Πελάτη της ΗΡE, η τιμολόγηση και η πληρωμή θα γίνεται από και μεταξύ των
τοπικών νομικών προσώπων των συμβαλλομένων, εκτός εάν οι συμβαλλόμενοι προβούν σε διαφορετική
συμφωνία εγγράφως.
Εάν η ΗΡE ή μια Συγγενής Εταιρεία αυτής οφείλει νομικά να προβεί σε οποιαδήποτε μείωση ή
παρακράτηση από κάποιο πληρωτέο ποσό, βάσει του παρόντος, το ποσό που θα καταβάλει η ΗΡE ή η
εν λόγω Συγγενής Εταιρεία και επί του οποίου βασίζεται η προαναφερθείσα μείωση, θα καταβάλλεται
στον Προμηθευτή καθαρό, απομειωμένο κατά την εν λόγω μείωση ή παρακράτηση.

2.3 Υποβολή τιμολογίων. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει

τα τιμολόγια ηλεκτρονικά, κατά αποκλειστική
δαπάνη του προμηθευτή, άμεσα προς τον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της
HPE, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ίδια ή εάν απαγορεύεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία.
Κανένα τιμολόγιο δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία προηγούμενη της ημερομηνίας παράδοσης των
Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών στην HPE ή σε Πελάτη, εκτός εάν το SOW ή άλλο παράρτημα στη
Σύμβαση, ορίζει κριτήρια αποδοχής, στην οποία περίπτωση κανένα τιμολόγιο δεν μπορεί να φέρει
ημερομηνία προηγούμενη της αποδοχής από την HPE. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να τιμολογεί την HPE
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία απόκτησης του δικαιώματος τιμολόγησης, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής να υποβάλλει
τιμολόγια, ή διορθώσεις αυτών, αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά το πέρας της
ημερομηνίας δυνατότητας πρώτης υποβολής του τιμολογίου και η παραπάνω έγκαιρη υποβολή αποτελεί
προϋπόθεση για την υποχρέωση πληρωμής της HPE. Κάθε τιμολόγιο θα υποβάλλεται στη διεύθυνση
που ορίζεται στην Παραγγελία ή αναφέρεται από την HPE, όταν εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Όπου ο Προμηθευτής δε διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο, όπου η HPE ή η αντίστοιχη Συγγενής Εταιρεία
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της HPE χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή το προϊόν που παρέχεται από τον Προμηθευτή, η HPE θα
ειδοποιεί τον Προμηθευτή αναφορικά με τη δομή τιμολόγησης και πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, η HPE
ή η αντίστοιχη Συγγενής Εταιρεία αυτής δε θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φόρους, τέλη, ή πρόσθετες
χρεώσεις σε οφειλή, οι οποίες δε θα βρίσκονταν σε εκκρεμότητα εάν η HPE ή η αντίστοιχη Συγγενής
Εταιρεία αυτής είχε εφαρμόσει δομή τοπικής τιμολόγησης και πληρωμής.
2.4

Όροι Πληρωμής. Η HPE θα προβαίνει σε πληρωμή εβδομήντα (70) ημέρες μετά τη λήξη του μήνα, κατά
τον οποία έλαβε έγκυρο τιμολόγιο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή απόδειξη των Προϊόντων ή των
Υπηρεσιών, ανάλογα με το ποιο υπήρξε μεταγενέστερο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Παραγγελία.
Η όποια έκπτωση λόγω έγκαιρης πληρωμής θα υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής του
έγκυρου τιμολογίου από την HPE. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται στο νόμισμα των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής, εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Η πληρωμή δεν θα συνιστά αποδοχή των
Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών ή θα θίγει το δικαίωμα της HPE να διεξάγει ελέγχους. Η Αποδοχή θα
πραγματοποιείται όταν η HPE κρίνει ότι τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες πληρούν τα προδιαγεγραμμένα
της κριτήρια («Αποδοχή»). Κατά την κρίση της και χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς τον Προμηθευτή, η
HPΕ δικαιούται να συμψηφίσει ή να αφαιρέσει από οποιαδήποτε τιμολόγια του Προμηθευτή, τις όποιες
πιστώσεις, επιστροφές ή απαιτήσεις οφείλονται προς την HPE.

2.5

Απαιτήσεις Τιμολογίου. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για μετάδοση ενός τιμολογίου
στον παραλήπτη που ορίζεται από την HPE, ένα έγκυρο τιμολόγιο περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον: (i) Όνομα
Προμηθευτή και ημερομηνία τιμολογίου, (ii) τον αριθμό της συγκεκριμένης Παραγγελίας, όπου υπάρχει,
(iii) περιγραφή, με αριθμό σειράς όπου υπάρχει, τιμή και ποσότητα των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που
παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν, (iv) πιστώσεις (όπου υπάρχουν), (v) όνομα/επωνυμία (όπου υπάρχει),
τίτλο, τηλέφωνο και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση εμβασμάτων (που μπορεί να διαφέρει
από την ταχυδρομική διεύθυνση) του αρμόδιου στελέχους στο οποίο αποστέλλεται η πληρωμή, (vi) άλλα
ουσιαστικά στοιχεία ή πληροφορίες που εύλογα μπορούν να απαιτηθούν εκάστοτε από την HPE και (vii)
με τρόπο που καλύπτει τις τοπικές φορολογικές απαιτήσεις για να διασφαλίζεται η δυνατότητα
φοροαπαλλαγής και επιστροφής φόρων, όπου ισχύουν. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να αναφέρει
ξεχωριστά στο τιμολόγιο τις φορολογούμενες και μη φορολογούμενες αγορές, τους τύπους φόρων, το
ισχύον ποσοστό φόρου, το ποσό φόρου που χρεώθηκε και τις φορολογικές αρχές.

2.6

Δαπάνες. Η HPE δεν θα αποζημιώνει τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε δαπάνη τον βαρύνει, εκτός αν η
δαπάνη είναι εύλογη, έχει λάβει προηγούμενη γραπτή έγκριση από την HPE και αναφέρεται ξεχωριστά
στο τιμολόγιο που εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε αρχικά.

2.7

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Με εξαίρεση την όποια απαγόρευση προβλέπεται από τις Ισχύουσες
Νομοθεσίες, ο Προμηθευτής οφείλει να εφαρμόσει μια διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης κατόπιν
σχετικού αιτήματος της HPE, με έξοδα του ιδίου, και να υποβάλλει τα τιμολόγια προς την HPE ή τον τρίτο
παροχέα υπηρεσιών αυτής ηλεκτρονικά, στη μορφή που θα καθορίσει η HPE ή ο εν λόγω τρίτος
παροχέας υπηρεσιών. Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει και συνομολογεί ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας
διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη πληροφοριών προς τον πάροχο των υπηρεσιών
σχετικά με τη σχέση αγοράς που υφίσταται μεταξύ της HPE και του Προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι
ο εν λόγω παροχέας υπηρεσιών θα δεσμεύεται απέναντι στην HPE από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας
όσον αφορά τις πληροφορίες του Προμηθευτή που θα είναι κατ’ ουσίαν παρόμοιες με εκείνες που
προβλέπονται από τους παρόντες όρους. Εάν ο Προμηθευτής δεν προχωρήσει στη διαδικασία
ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ημέρες) από τη λήψη του σχετικού αιτήματος της HPE, η τελευταία μπορεί να αρνηθεί την εξόφληση των
τιμολογίων που δεν έχει λάβει ηλεκτρονικά μέχρι αυτά να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τον Προμηθευτή.
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3.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

3.1

Πιστοποιητικό Μεταπωλητή. Κάθε παραγγελία που εκδίδεται από την HPE στα πλαίσια της Σύμβασης,
για σκοπούς Εμπορικής χρήσης, θα αναφέρει τον αριθμό πιστοποιητικού μεταπωλητή, όπου ενδείκνυται.

3.2

Απαίτηση Παραγγελίας. Ο Προμηθευτής δεν θα ξεκινήσει την παράδοση Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών για
την HPE, ούτε θα επιβαρυνθεί με σχετικές δαπάνες, έως ότου λάβει μια παραγγελία HPE, η οποία θα
εξουσιοδοτεί ρητά τις εν λόγω παραδόσεις, Υπηρεσίες ή δαπάνες. Ο Προμηθευτής παραιτείται του
δικαιώματός του να διεκδικήσει τέλη, κόστη, απώλειες ή ζημιές από την HPE, σχετικά με οποιοδήποτε
Προϊόν, Υπηρεσία ή άλλη δαπάνη που ξεκίνησε ή προέκυψε πριν την παραλαβή μιας παραγγελίας HPE.

3.3

Αλλαγές. Κατόπιν ειδοποίησης του Προμηθευτή, η HPE μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση
σε SOW σχετικά με τις μη παραδοθείσες Υπηρεσίες ή τα Παραδοτέα. Αν μια τέτοια αλλαγή επηρεάζει την
τιμή ή το χρονοδιάγραμμα, ο Προμηθευτής θα ενημερώνει άμεσα την HPE για τυχόν αλλαγές που κρίνει
απαραίτητες και οι συμβαλλόμενοι θα διαπραγματεύονται μια δίκαιη χρέωση, τροποποιώντας το SOW.
Η HPE δεν φέρει υποχρέωση στον Προμηθευτή για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε SOW.

3.4

Παράδοση και Αποδοχή – Προϊόντα με Άδεια Χρήσης. Η παράδοση των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης
από τον Προμηθευτή στην HPE ή στον Πελάτη, θα γίνεται με Εξόφληση δασμών. Ο Προμηθευτής θα
παραδίδει το Προϊόν με Άδεια Χρήσης ηλεκτρονικά, στις τοποθεσίες που επιλέγονται από την HPE, εκτός
αν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των συμβαλλομένων γραπτώς. Τα κριτήρια Αποδοχής για τις Υπηρεσίες
ή/και τα Παραδοτέα θα ορίζονται στο SOW ή στο Παράρτημα για Υποστήριξη και Συντήρηση Λογισμικού.
Η Αποδοχή των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης θα θεωρείται ότι παρέχεται, εκτός αν η HPE ή ο Πελάτης
επιδείξει εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παράδοση, ότι το Προϊόν με Άδεια Χρήσης δεν
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεκμηρίωση, στις προδιαγραφές, στα εγχειρίδια
και τυχόν σχετικά φύλλα δεδομένων ή προωθητικό υλικό που παρέχεται από τον Προμηθευτή. Παρά τα
παραπάνω, η εν λόγω αποδοχή υπόκειται στη συμμόρφωση των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης με τους
όρους της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμμόρφωσης με την Ενότητα 13
«Εγγυήσεις».

4.

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.1

Εάν τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν λογισμικό, μόνιμο πρόγραμμα λογισμικού της ROM
ή τεκμηρίωση, ο Προμηθευτής χορηγεί στην HPE μια μη αποκλειστική, διαρκή, ελεύθερη δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης, παγκόσμια άδεια για να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να προβάλλει, να προετοιμάζει
παράγωγες εργασίες της τεκμηρίωσης και να προβαίνει στη διανομή των εν λόγω εργασιών, λογισμικού,
μόνιμου προγράμματος λογισμικού της ROM άμεσα ή ως ενσωματωμένο στα προϊόντα της HPE, καθώς
και να χορηγεί υπο-άδειες σε τρίτα μέρη ώστε να προβαίνουν σε αυτά τα πράγματα. Απαιτήσεις Αδειών
Τρίτων. Ο Προμηθευτής θα αναγνωρίζει όλες τις άδειες και θα παραδίδει στην HPE όλα τα απαιτούμενα
υλικά για να πληροί τις απαιτήσεις τυχόν αδειών για λογισμικό τρίτων, το οποίο περιλαμβάνεται στα
Προϊόντα. Ο Προμηθευτής θα παραδίδει στην HPE τον κώδικα πηγής για κάθε αδειοδοτούμενο λογισμικό
στο πλαίσο άδειας με απαίτηση διαθεσιμότητας πηγής (όπως η GNU Γενική Δημόσια Άδεια ). Εάν ο
κώδικας πηγής δεν περιλαμβάνεται μαζί με το υλικό που έχει προηγουμένως παραδοθεί από τον
Προμηθευτή, ο ίδιος θα παραδώσει εντός επτά (7) ημερών κατόπιν του αιτήματος της HPE τον κώδικα
πηγής για κάθε αδειοδοτούμενο λογισμικό στο πλαίσιο άδειας ανοικτής πηγής, η οποία διαθέτει απαίτηση
διαθεσιμότητας πηγής. Ο Προμηθευτής χορηγεί στην HPE το δικαίωμα να αναπαράγει και να διανέμει τα
υλικά ως κρίνεται απαραίτητο.

5.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

5.1

Ο Προμηθευτής θα εφαρμόσει και θα τηρήσει μέτρα για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την
ασφάλεια των Δεδομένων, Υπηρεσιών και Προϊόντων της HPE σύμφωνα με το τρέχον Πρόγραμμα
Ασφαλείας
Δικτύου
Δεδομένων
&
Ιδιωτικότητας
στην
Πύλη
Προμηθευτών
HPE.
(https://h20168.www2.hpe.com/supplierextranet/Data_Security_and_Privacy.do) Η HPE διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της Πύλης Προμηθευτών και οποιουδήποτε ιστότοπου ή
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αναφορά ιστού που αναφέρεται εκεί. Η ερμηνεία όσων όρων δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο θα
βασίζεται στους ορισμούς που παρέχονται στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Δικτύου Δεδομένων &
Ιδιωτικότητας.
5.2

Εάν ο Προμηθευτής παρέχει Υπηρεσίες που σχετίζονται με Προϊόντα HPE που ενσωματώνονται σε
Προϊόντα HPE, τότε θα οφείλει να συμμορφώνεται και με τις Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Προμηθευτών
HPE
που
ορίζονται
στην
Πύλη
Προμηθευτών
HPE
(https://h20168.www2.hpe.com/supplierextranet/index.do)

5.3

Ο Προμηθευτής θα συλλέγει, αποθηκεύει, διαβιβάζει, μοιράζεται, βλέπει, αποκτά πρόσβαση ή
επεξεργάζεται με άλλο τρόπο (ή "Επεξεργασία") Δεδομένα HPE και θα εισέρχεται σε πληροφοριακά
συστήματα μόνο στην έκταση και με τον τρόπο που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών, του
λογισμικού ή των Προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες της HPE, συμπεριλαμβανομένων των όσων
παρατίθενται παρούσα Συμφωνία ή σε μια Δήλωση Εργασιών - SOW. Η για οποιονδήποτε άλλο λόγο
πρόσβαση σε ή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της HPE ή η Επεξεργασία Δεδομένων HPE
από ή για λογαριασμό του προμηθευτή θα θεωρείται ως ουσιώδης παραβίαση της Συμφωνίας από τον
Προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεν δύναται να πωλήσει, να μισθώσει, να διαβιβάσει, να διανείμει, να
αποκαλύψει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει δεδομένα HPE, το Πληροφοριακό Σύστημα
HPE ή το Προϊόν, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από την HPE. Ο Προμηθευτής εξασφαλίζει ότι η
επεξεργασία Δεδομένων HPE και η παροχή Υπηρεσιών και Προϊόντων συμμορφώνεται με όλους τους
Ισχύοντες Νόμους. Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα HPE ή να παράσχει
Υπηρεσίες ή Προϊόντα σύμφωνα με τους εν λόγω Ισχύοντες Νόμους και τους παρόντες όρους, τότε θα
πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την HPE γραπτώς.

5.4

Ο Προμηθευτής οφείλει να αναπτύξει, να εγκαταστήσει και να διατηρήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ασφάλειας πληροφοριών με πρότυπα διασφαλίσεων της βιομηχανίας ασφάλειας πληροφοριών, όπως το
ISO 27001/2, προκειμένου να προστατεύσει τα Δεδομένα HPE από παραβίαση ασφαλείας και για την
παροχή ασφαλών Υπηρεσιών ή Προϊόντων.

5.5

Ο Προμηθευτής θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις κοινοποίησης παραβιάσεων ασφαλείας που
ορίζονται στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Δικτύου Δεδομένων και Ιδιωτικότητας.

6.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εμπιστευτικές πληροφορίες HPE. Ως «Εμπιστευτικές πληροφορίες» ορίζονται όλες οι πληροφορίες ή τα
δεδομένα που γνωστοποιούνται και (i) φέρουν σήμανση κατά τη γνωστοποίησή τους ως αποκλειστικά ή
εμπιστευτικά, (ii) αφορούν ή σχετίζονται με τις διεργασίες των προϊόντων της HPE ή του Πελάτη
(συμπεριλαμβανομένων της ανακάλυψης, της εφεύρεσης, της έρευνας, της βελτίωσης, των σχεδίων, των
οδικών χαρτών, της ανάπτυξης, της κατασκευής ή της πώλησης αυτών) ή τις γενικές επιχειρηματικές
λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένων του κόστους πωλήσεων, των κερδών, των μεθόδων τιμολόγησης,
της οργάνωσης και των καταλόγων εργαζομένων) καθώς και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω
πρόσβασης σε οποιοδήποτε Πληροφοριακό σύστημα της HPE, τεχνικά δεδομένα των Πελατών της HPE
ή του Πελάτη, πελάτες της HPE ή του Πελάτη, στη Σύμβαση, κάθε πληροφορία τιμολόγησης είτε
περιλαμβάνεται στη Σύμβαση είτε όχι, (iii) αφορούν πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη, ή (iv)
εάν γνωστοποιούνται προφορικά, που ταυτοποιούνται τη στιγμή της γνωστοποίησης ως αποκλειστικές
ή εμπιστευτικές και περιγράφονται ως τέτοιες σε γραπτή σύνοψη που παραδίδεται εντός τριάντα (30)
ημερών από τη γνωστοποίησή της.

6.1

Υποχρεώσεις Εμπιστευτικών Πληροφοριών HPE. Ο Προμηθευτής θα προστατεύει και θα διασφαλίζει ότι
και το Προσωπικό του προστατεύει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης
χρήσης, διάδοσης, γνωστοποίησης ή δημοσίευσης των Εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Προμηθευτής
μπορεί να γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο στα άτομα του Προσωπικού του που

Τυπικοί Όροι GP – Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης: 17 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2018

HPE Εμπιστευτικό

Σελίδα - 4

χρειάζεται να τις γνωρίζουν και φέρουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας, τουλάχιστον εξίσου περιοριστική
με αυτήν η οποία περιλαμβάνεται στο παρόν. Κάθε αποδέκτης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών θα
ενημερώνεται σχετικά με τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή στα πλαίσια της Σύμβασης. Οι Εμπιστευτικές
Πληροφορίες που λαμβάνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών της
Σύμβασης. Εάν ζητηθεί μέσω κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή παρόμοιας διαδικασίας ή ισχύοντος
κυβερνητικού κανονισμού, από τον Προμηθευτή ή οποιαδήποτε από τις Συγγενείς Εταιρείες αυτού, να
γνωστοποιήσουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ο παραλήπτης θα παρέχει στην HPE άμεση ειδοποίηση
για το εν λόγω αίτημα ή την υποχρέωση, ώστε η HPE να μπορεί να αιτηθεί κατάλληλου προστατευτικού
διατάγματος ή διαδικασίας, εφ' όσον το επιλέξει. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες διατηρούνται και μετά την καταγγελία της Σύμβασης και ισχύουν για αόριστο χρονικό
διάστημα.
6.2

Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες Προμηθευτή» ορίζεται η από κοινού συμφωνηθείσα τιμολόγηση που
τίθεται στην παρούσα Σύμβαση. Η HPE δεν θα γνωστοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Προμηθευτή
προς οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση τους εκπροσώπους ή τους αναδόχους που εκτελούν εργασίες για
λογαριασμό της HPE) χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Προμηθευτή. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
άλλη προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης, η υποχρέωση της HPE να μη γνωστοποιεί τέτοιου είδους
Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Προμηθευτή θα διακοπεί δύο (2) έτη μετά τη λήξη ή την πρώιμη
καταγγελία της Σύμβασης (ή κάθε ανανέωση αυτής).

6.3

Εξαιρέσεις. Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας δεν θα εφαρμόζονται σε Εμπιστευτικές
Πληροφορίες οι οποίες (α) είναι ήδη γνωστές προς τον παραλήπτη πριν τη γνωστοποίηση από το μέρος
που τις γνωστοποιεί, (β) είναι ή γίνονται ζήτημα δημόσιας γνώσης χωρίς υπαιτιότητα του παραλήπτη, (γ)
λαμβάνονται νόμιμα από τρίτο μέσω του παραλήπτη χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας, (δ)
αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον παραλήπτη, (ε) γνωστοποιούνται εκ του νόμου, ή (στ)
γνωστοποιούνται από τον παραλήπτη με προηγούμενη γραπτή έγκριση του μέρους που τις γνωστοποιεί.

6.4

Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα. Η πρόσβαση, εφόσον υπάρχει, στα Πληροφοριακά Συστήματα
της ΗΡE ή του Πελάτη, παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των Προϊόντων, των
Υπηρεσιών ή/και των Παραδοτέων και περιορίζεται στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΗΡE ή του
Πελάτη, τους χώρους πρόσβασης, τα χρονικά διαστήματα και το προσωπικό που θα συμφωνείται κάθε
φορά μεταξύ της ΗΡE και του Προμηθευτή. Η ΗΡE ή ο Πελάτης μπορούν να ζητήσουν από τους
εργαζομένους, τους Υπεργολάβους ή τους εκπροσώπους του Προμηθευτή να υπογράψουν ατομικές
συμβάσεις πριν από την παραχώρηση πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματά τους. Η πρόσβαση
υπόκειται στις πολιτικές επιχειρηματικού ελέγχου και προστασίας πληροφοριών, τα πρότυπα και τις
οδηγίες της ΗΡE ή/και του Πελάτη, όπως αυτά τροποποιούνται κατά διαστήματα. Ο Προμηθευτής
συμφωνεί να αποκτά πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα μόνο από συγκεκριμένες τοποθεσίες, τις
οποίες θα έχει εγκρίνει η HPE. Για πρόσβαση από τοποθεσίες εκτός των εγκαταστάσεων της HPE ή του
Πελάτη, η HPE θα καθορίζει συγκεκριμένες συνδέσεις δικτύου, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
για την πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα.

7.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1

ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ
ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΑΛΛΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
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7.2

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΕΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ή ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕ (α) 2.000.000,00 $ (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ Ή (β) ΠΕΝΤΕ
(5) ΦΟΡΕΣ ΤΑ «ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΑ «ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ i)
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ, ii) ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ, Ή iii) ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ
ΕΑΝ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.3

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ,
ΘΑΝΑΤΟΥΣ Ή ΦΥΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

8.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

8.1

Αποζημίωση. Ο Προμηθευτής θα υπερασπίζεται, αποζημιώνει, προστατεύει και διατηρεί αβλαβή την
HPE, τους Πελάτες και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες αυτής, από και έναντι κάθε αξίωσης τρίτων,
απώλειας, δικαιώματος παρακράτησης, απαίτησης, αμοιβών δικηγόρων, ζημιών, ευθυνών, κόστους,
δαπάνης, υποχρέωσης, αιτίας αγωγής ή αγωγής (από κοινού «Αξιώσεις») στον βαθμό που οι παραπάνω
Αξιώσεις προκαλούνται από (i) οποιαδήποτε αμελή ενέργεια ή παράλειψη ή δόλο του Προμηθευτή ή του
Προσωπικού αυτού· (ii) αθέτηση της Σύμβασης από τον Προμηθευτή ή το Προσωπικό αυτού· (iii)
απώλεια ιδιοκτησίας, ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο που ενδέχεται να υποστεί ο Προμηθευτής ή
οποιοσδήποτε από το Προσωπικό του Προμηθευτή ή (iv) οποιαδήποτε Αξίωση κατά την οποία
Πνευματική Ιδιοκτησία που παρέχεται από τον Προμηθευτή στα πλαίσια της Σύμβασης, καταπατά ή
υπεξαιρεί Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων μερών.

8.2

Ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ευθύνη στα πλαίσια της παρούσας Ενότητας
στον βαθμό που η Αξίωση προέκυψε λόγω αμέλειας, απροσεξίας ή δόλου της HPE οπως κρίνεται από
δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας στο οποίο παρίσταται ως διάδικος και η HPE.

8.3

H HPE θα υπερασπίζεται, αποζημιώνει και διατηρεί αβλαβή τον Προμηθευτή και τα στελέχη, τους
διευθυντές, τους εργαζόμενους και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτού, από κάθε αξίωση,
αγωγή, ευθύνη, ζημιά, κόστος και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που
προκύπτουν από αξίωση τρίτου μέρους ή διαδικασία που αφορά αναφερόμενες καταπατήσεις
πνευματικής ιδιοκτησσίας τρίτων μερών για πληροφορίες ή υλικά που παρέχονται από την HPE στον
Προμηθευτή σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή («Περιεχόμενο HPE») εφ' όσον ο Προμηθευτής
χρησιμοποίησε εύλογα το Περιεχόμενο HPE, όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση και δεν θα ήταν
εύλογο για τον Προμηθευτή να εφαρμόσει ή να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο HPE με τρόπο ώστε να
αποφύγει τις αξιώσεις.

8.4

Οι παραπάνω υποχρεώσεις υπεράσπισης και αποζημίωσης της HPE δεν ισχύουν στον βαθμό που η
αξίωση καταπάτησης προκαλείται από (α) οποιαδήποτε παραποίηση, τροποποίηση ή αναθεώρηση του
Περιεχομένου HPE, η οποία δεν εγκρίθηκε ρητά ή προσκομίστηκε από την HPE, τους εκπροσώπους ή
αναδόχους αυτής· (β) τη χρήση του Περιεχομένου HPE από τον Προμηθευτή με τρόπο που απαγορεύεται
ρητά βάσει της Σύμβασης ή ισχύουσας Δήλωσης Εργασίας ή (γ) τη χρήση του Περιεχομένου HPE από
τον Προμηθευτή σε συνδυασμό με προϊόν ή πληροφορία που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία, δεν ορίστηκε,
δεν αναπτύχθηκε ή δεν προσκομίστηκε από την HPE, σε περίπτωση που η HPE δεν ενέκρινε την
παραπάνω χρήση.
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8.5

Ασφαλιστικά μέτρα. Αν η χρήση Προϊόντων με Άδεια Χρήσης, Παραδοτέων ή μέρους αυτών, ανεξάρτητα
ή σε συνδυασμό με άλλο εξοπλισμό, λογισμικό, μέθοδο ή υπηρεσία απαγορευτεί, ο Προμηθευτής οφείλει
με δικές του δαπάνες και κατ' επιλογή: (i) να παρέχει στην HPE και τον Πελάτη το δικαίωμα να συνεχίσουν
τη χρήση των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης ή/και των Παραδοτέων· (ii) να αντικαταστήσει τα Προϊόντα με
Άδεια Χρήσης ή/και τα Παραδοτέα με μια έκδοση αντίστοιχης λειτουργίας και απόδοσης που δεν θα
προβαίνει σε καταπάτηση ή (iii) να τροποποιήσει τα Προϊόντα με Άδεια Χρήσης ή/και τα Παραδοτέα ώστε
να μην προκαλούν καταπάτηση, χωρίς να περιορίζεται η λειτουργία ή απόδοση αυτών. Εάν μία από τις
παραπάνω αποκαταστάσεις δεν είναι εύλογα διαθέσιμη, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει στην HPE όλα τα
καταβληθέντα τέλη για τα προσβεβλημένα Προϊόντα με Άδεια Χρήσης ή/και τα Παραδοτέα και θα
αποζημιώσει την HPE για κάθε κόστος που την επιβάρυνε ως αποτέλεσμα των ασφαλιστικών μέτρων,
επιπροσθέτως άλλων διαθέσιμων αποκαταστάσεων.

8.6

Εξαιρέσεις. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για Αξιώσεις που
προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης ή/και των
Παραδοτέων από την HPE ή χρήση των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης ή/και των Παραδοτέων σε
συνδυασμό με οποιονδήποτε εξοπλισμό, λογισμικό ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τον
Προμηθευτή ή την HPE, εφ' όσον η εν λόγω Αξίωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν θα προέκυπτε χωρίς
την παραπάνω τροποποίηση ή τον συνδυασμό και όπου ο συνδυασμός δεν προκύπτει εύλογα λόγω της
φύσης των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης ή/και των Παραδοτέων, οποιοδήποτε SOW στη Σύμβαση,
οποιοδήποτε Παράρτημα Λογισμικού ή τις προδιαγραφές, τα γραπτά σχέδια ή την τεκμηρίωση του
Προμηθευτή.

8.7

Ειδοποίηση. Η HPE θα παρέχει στον Προμηθευτή άμεση ειδοποίηση σχετικά με κάθε Αξίωση. Αν ο
Προμηθευτής αναλάβει την υπεράσπιση αυτής της Αξίωσης με επιφύλαξη των δικαιωμάτων, η HPE θα
παρέχει στον Προμηθευτή την εξουσιοδότηση, τις πληροφορίες και την εύλογη βοήθεια (με δαπάνες του
Προμηθευτή) που απαιτούνται για την υπεράσπιση. Εφ' όσον ο Προμηθευτής δεν επιδιώξει επιμελώς την
επίλυση της Αξίωσης ή αδυνατεί να παρέχει στην HPE εύλογη διασφάλιση ότι θα επιδιώξει επιμελώς την
επίλυση, η HPE δύναται, χωρίς περιορισμό στα λοιπά δικαιώματα και αποκαταστάσεις της, να
υπερασπιστεί η ίδια την Αξίωση και να εισπράξει κάθε σχετικό κόστος από τον Προμηθευτή.
Οποιοσδήποτε συμβιβασμός ή διακανονισμός στον οποίο επιθυμεί να εισέλθει ο Προμηθευτής, θα
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της HPE. Η HPE και οποιοδήποτε άλλο μέλος λαμβάνει αποζημίωση,
μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να συμμετέχουν στην υπεράσπιση της εν λόγω Αξίωσης.

9.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

9.1

Καταγγελία για συγκεκριμένο λόγο. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε Δήλωσηεις Εργασίας ή/και Παραγγελία-ες στα πλαίσια του παρόντος, με γραπτή ειδοποίηση προς τον έτερο
συμβαλλόμενο, εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους αθετήσει (i) οποιαδήποτε προϋπόθεση
της εν λόγω Δήλωσης-εων Εργασίας ή/και Παραγγελίας-ών ή (ii) οποιαδήποτε προϋπόθεση της
Σύμβασης αναφορικά με την εν λόγω Δήλωση-εις Εργασίας ή/και Παραγγελία-ες και σε κάθε περίπτωση
η εν λόγω αθέτηση δεν αποκατασταθεί εντός τριάντα (30) ημερών ή συντομότερο χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας Κύριας Σύμβασης, αφού ληφθεί σχετική γραπτή ειδοποίηση από τον
αθετούντα συμβαλλόμενο.

9.2

Καταγγελία χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Η HPE διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση ή
οποιαδήποτε Δήλωση-εις Εργασίας ή/και Παραγγελία-ες, εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς ευθύνη και ανά
πάσα στιγμή, χωρίς συγκεκριμένο λόγο, με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14)
ημερών προς τον Προμηθευτή.

9.3 Συνέπεια καταγγελίας - Υπηρεσίες. Κατόπιν καταγγελίας οποιασδήποτε Δήλωσης-εων Εργασίας ή/και

Παραγγελίας-ων, ο Προμηθευτής θα παρέχει άμεσα στην HPE όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία καταγγελίας. Ως αποκλειστική υποχρέωση της HPE
προς τον Προμηθευτή, μετά από την εν λόγω καταγγελία, η HPE θα καταβάλλει στον Προμηθευτή ένα
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δίκαιο ποσό, όπως κρίνει η ίδια, για τις μερικά ολοκληρωμένες εργασίες σε εξέλιξη και το τίμημα των
ολοκληρωμένων Υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων, που έχουν προσκομιστεί και γίνει αποδεκτά πριν την
ημερομηνία καταγγελίας. Η καταγγελία της Σύμβασης θα πραγματοποιείται με επιφύλαξη των λοιπών
δικαιωμάτων ή νομικών διαδικασιών που είναι διαθέσιμα στην HPE σε σχέση με τον Προμηθευτή.
9.4 Επιστροφή υλικών. Κατόπιν της καταγγελίας της Σύμβασης ή της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του
Προμηθευτή στα πλαίσια ενός SOW, όποιο εκ των δύο πραγματοποιηθεί πρώτο, ο Προμηθευτής θα
επιστρέψει άμεσα στην HPE το σύνολο των υλικών ή/και εργαλείων που του παρείχε η HPE ή ο Πελάτης,
στα πλαίσια της Σύμβασης, καθώς και το σύνολο των γραπτών Εμπιστευτικών Πληροφοριών που
παρείχε η HPE ή ο Πελάτης στον Προμηθευτή.
10.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

10.1

Η HPE και ο Προμηθευτής οφείλουν να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων χωρών στον τομέα των εξαγωγών, των εισαγωγών
και του εμπορίου. Με αυτόν τον σκοπό, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι: (i) αν χρειαστεί και κατόπιν
αιτήματος της HPE θα παρέχει στην HPE επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με αγαθά, λογισμικό,
τεχνολογία ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τη Σύμβαση, προκειμένου η HPE να καθορίσει την
κατάλληλη ταξινόμηση εξαγωγών και εισαγωγών αυτών των στοιχείων, βάσει των ισχύοντων
κανονισμών· (ii) εξ' όσων γνωρίζει ο Προμηθευτής, δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους καταλόγους
διεθνών εμπορικών κυρώσεων της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. και θα ειδοποιεί άμεσα την HPE σε
περίπτωση καταγραφής του σε αυτούς και (iii) ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι πριν την κυκλοφορία,
μεταφορά ή εξαγωγή περιοριζόμενων προϊόντων, λογισμικού, τεχνολογίας, τεχνικών δεδομένων ή
τεχνικής βοήθειας σε Χώρες των Ομαδών D:1, E:1 και E:2 όπως αναφέρονται στο Συμπλήρωμα νο. 1
στο
Μέρος
740
των
Κανονισών
Διοίκησης
Εξαγωγών
των
Η.Π.Α.
(βλ.
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdf): (i) ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει τυχόν
απαιτούμενες κυβερνητικές εξουσιοδοτήσεις από τις Η.Π.Α. και (ii) σε περίπτωση παροχής
περιοριζόμενου λογισμικού, τεχνολογίας, τεχνικών δεδομένων ή τεχνικής βοήθειας από την HPE, ο
Προμηθευτής θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από την HPE και (iii) ο Προμηθευτής συμφωνεί να είναι ο
αναφερόμενος εξαγωγέας και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με το σύνολο των ισχύοντων
νόμων περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών εξαγωγών και
επανεξαγωγών των Η.Π.Α.

11.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΩΝ SOW

11.1

Κύρια Σύμβαση. Η HPE και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στην Κύρια Σύμβαση μεταξύ της HPE και του Πελάτη, οι οποίοι ισχύουν για τις Υπηρεσίες ή/και τα
Παραδοτέα («Προϋποθέσεις») θα είναι δεσμευτικοί για τον Προμηθευτή. Οι Προϋποθέσεις Πελάτη και
τυχόν πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία, θα ορίζονται στο SOW.

11.2

Ταξίδια, Έγγραφες Άδειες, Άδειες και Επιθεωρήσεις. Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα καταβάλλει
το αντίτιμο κάθε είδους αδειών, γραπτών αδειών, και επιθεωρήσεων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των Υπηρεσιών. Κατόπιν αιτήματος της HPE, ο Προμηθευτής θα παραδώσει στην HPE
αντίγραφα όλων των εγγράφων αδειών, γραπτών εγκρίσεων, αδειών και επιθεωρήσεων άμεσα μετά την
λήψη τους από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα διασφαλίσει ότι το σύνολο του Προσωπικού που
διορίζεται για εργασία βάσει της παρούσας Σύμβασης θα συμμορφώνεται με την νομοθεσία για τις άδειες
μετανάστευσης και εργασίας των χωρών στις οποίες εκτελούνται οι Υπηρεσίες και ως εκ τούτων θα
κατέχει τις αναγκαίες βίζες, άδειες εργασίες ή τα συναφή αυτών. Ο Προμηθευτής κατόπιν αιτήματος της
HPE θα διαθέσει άμεσα αποδεικτικά συμμόρφωσης με την παρούσα προϋπόθεση και θα διατηρεί
αβλαβή και θα αποζημιώσει την HPE από και έναντι οποιωνδήποτε συνεπειών οποιασδήποτε σχετικής
έτι μη-συμμόρφωσης.
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11.3

Πιστοποιήσεις και εκπαίδευση Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής πιστοποιεί ότι το Προσωπικό του είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένο για την παροχή των Υπηρεσιών και διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
ή/και άδειες για την παροχή αυτών.

11.4

Απόδοση βάσει Χρονοδιαγράμματος. Ο χρόνος είναι ουσιαστικής σημασίας σχετικά με όλες τις
Υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα στα πλαίσια της παρούσας.

11.5

Υλικά και πόροι Προμηθευτή. Αν δεν παρέχονται από την HPE, τον Πελάτη ή άλλο κατονομασμένο τρίτο
μέρος, ο Προμηθευτής απαιτείται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα γραπτά υλικά, το
λογισμικό, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τα σχέδια ή τα σχήματα, ή οποιονδήποτε άλλο απαραίτητο υλικό
πόρο για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο SOW. Η HPE δεν θα παρέχει υλικούς πόρους
ή εγκαταστάσεις, εκτός αν ορίζεται ρητά στο SOW.

11.6

Επικίνδυνα υλικά. Εάν στην παροχή των Υπηρεσιών εμπεριέχεται η χρήση, ο χειρισμός, η συντήρηση, η
αφαίρεση, η μεταφορά ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται με επικίνδυνα υλικά, ο Προμηθευτής θα είναι
υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες. Ο Προμηθευτής οφείλει να διαχειρίζεται όλα τα επικίνδυνα υλικά με
ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα και τις πρακτικές καθώς και
σύμφωνα με κάθε ισχύοντα τοπικό νόμο, κώδικα ή κανονισμό. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την
παροχή, τη συντήρηση και την εξόφληση τυχόν απαραίτητων αδειών που σχετίζονται με τα επικίνδυνα
υλικά.

11.7

Προσωπικό. Το σύνολο του Προσωπικού θα τελεί υπό την διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο του
Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα φέρει πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες και την ασφάλεια του Προσωπικού
ενόσω θα παρέχει τις Υπηρεσίες προς ή χάριν της HPE, των στελεχών και εργαζόμενών της. Ο
Προμηθευτής θα εφαρμόζει αυστηρή πειθαρχία και τάξη στο Προσωπικό του και θα φροντίζει όλο το
Προσωπικό του να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προϋποθέσεις της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής δεν
θα απασχολήσει Προσωπικό ακατάλληλο ή άνευ δεξιοτήτων για την εργασία που του ανατίθεται. Για την
αποφυγή αμφιβολιών, τα μέλη του Προσωπικού δεν είναι εργαζόμενοι της HPE. Ο Προμηθευτής θα
φροντίζει και θα καταβάλλει την αποζημίωση του Προσωπικού του και θα καλύπτει κάθε φόρο, εισφορά
και επίδομα (όπως, ενδεικτικά, επιδόματα αποζημίωσης εργαζομένων) που απαιτούνται από έναν
εργοδότη σχετικά με την απασχόληση εργαζομένων. Η HPE δεν θα φέρει ευθύνη προς τον Προμηθευτή
ή το Προσωπικό του για παράλειψη του Προμηθευτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του περί αμοιβών,
επιδομάτων και φόρων. Ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει, υπερασπίζεται και διατηρεί αβλαβή την HPE,
από και έναντι κάθε τέτοιου φόρου, εισφοράς και επιδόματος και θα συμμορφώνεται με κάθε σχετικό
κυβερνητικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των απαραίτητων αναφορών και
δηλώσεων.

11.8

Υπεργολάβοι. Ο Προμηθευτής δεν θα αναθέσει υπεργολαβικά Υπηρεσίες ή/και Παραδοτέα προς άλλα
πρόσωπα ή οντότητες χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της HPE. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να
επιβάλλει στους Υπεργολάβους του τις ίδιες υποχρεώσεις που επιβάλλονται και στον ίδιο στα πλαίσια
της Σύμβασης, σχετικά με την ασφάλεια, τη φύλαξη, την εμπιστευτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα, την
ασφάλιση και τα πιστοποιητικά ασφάλισης, την αποζημίωση, τις Απαιτήσεις Προσβασιμότητας της HPE,
τον Κώδικα Συμπεριφοράς Έκτακτου Προσωπικού της HPE και την Πολιτική Κοινωνικής και
Περιβαλλοντικής Ευθύνης της HPE. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος και υπαίτιος για όλες τις ενέργειες
του Προσωπικού του. Η αποζημίωση για τις υπηρεσίες που ανατίθενται υπεργολαβικά, θα
περιλαμβάνεται στα τέλη και κόστη που χρεώνονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με την Ενότητα 2
«Οικονομικοί όροι» της Σύμβασης.

11.9

Έλεγχοι ιστορικού Στον βαθμό που επιτρέπεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία, ο Προμηθευτής δεν θα
επιτρέπει σε μέλη του Προσωπικού του να εργάζονται σε οποιονδήποτε Χώρο, παρά μόνο εάν έχουν
υποβληθεί σε έλεγχο ποινικού ιστορικού, όπως ορίζεται στο παρόν, εντός διαστήματος δώδεκα μηνών
πριν την παροχή Υπηρεσιών από το συγκεκριμένο μέλος του Προσωπικού σε οποιονδήποτε Χώρο. Αυτή
η απαίτηση είναι διαρκής και το Προσωπικό πρέπει να ελέγχεται και να περνάει τον έλεγχο ποινικού
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ιστορικού σε ετήσια βάση. Ο έλεγχος ποινικού ιστορικού θα καλύπτει κάθε δικαιοδοσία όπου το μέλος
του Προσωπικού διέμενε ή εργάστηκε στη διάρκεια των παρακάτω χρονικών διαστημάτων: (i) Έλεγχος
ποινικού ιστορικού για κακουργήματα και πταίσματα για τα τελευταία 7 έτη (ή συντομότερη χρονική
περίοδο, αν υπάρχει περιορισμός βάσει νόμου)· (ii) Έλεγχος αρχείων οδήγησης για τα τελευταία 3 έτη (ή
συντομότερη χρονική περίοδο, αν υπάρχει περιορισμός βάσει νόμου) αν η οδήγηση αποτελεί απαίτηση
της εργασιακής ανάθεσης του Καλυπτόμενου Ατόμου. Αν δεν απαγορεύεται βάσει της Ισχύουσας
Νομοθεσία, μέλη του Προσωπικού με καταδίκη-ες για οποιοδήποτε από τα παρακάτω εγκλήματα, δεν
θα επιτρέπεται να εργάζονται σε οποιονδήποτε Χώρο: εγκλήματα κατά ατόμων, εγκλήματα με χρήση
όπλων, εκρηκτικών ή εμπρησμού, εγκλήματα που εμπεριέχουν τη χρήση/κατάχρηση
υπολογιστών/δικτύων, εγκλήματα που εμπεριέχουν την κλοπή εμπορικών μυστικών/αποκλειστικών
πληροφοριών, διαρρήξεις, ληστείες, υπεξαιρέσεις, διαφθορά, δωροδοκία, πλαστογραφία, απάτη,
αποδοχή κλεμμένης ιδιοκτησίας ή εγκλήματα που εμπεριέχουν την κατοχή, κατασκευή, μεταφορά ή
πώληση παράνομων και ελεγχόμενων ουσιών.
11.10 Προηγούμενη απασχόληση. Άτομα των οποίων η προηγούμενη απασχόληση τερματίστηκε ως
αποτέλεσμα μη εθελοντικού τερματισμού λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός οποιασδήποτε
εγκατάστασης της HPE ή του Πελάτη δεν επιτρέπονται εντός της Χώρου και ο Προμηθευτής δεν θα
διορίσει εν γνώσει του ένα τέτοιο άτομο για την εκτέλεση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών βάσει ενός SOW
χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της HPE. Προσωπικό που ανατίθεται σε SOW δεν θα
πρέπει να έχει υπάρξει τακτικός υπάλληλος της HPE καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή εντός μιας περιόδου
δώδεκα (12) μηνών αμέσως πριν την πρώτη μέρα του διοριζόμενου Προσωπικού επί του σχετικού SOW.
Προσωπικό πρώην υπάλληλοι της HPE που έφυγαν από την HPE ως μέρος ενός προγράμματος
πρώιμης συνταξιοδότησης πρέπει να περιμένουν για μια απαιτούμενη περίοδο 24 μηνών μετά την παύση
τους από την HPE και πριν διοριστούν σε μια ισχύουσα Δήλωση Εργασίας.
11.11 Κώδικας Συμπεριφοράς Έκτακτου Προσωπικού. Ο Προμηθευτής θα συμμορφώνεται με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς Έκτακτου Προσωπικού της HPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
https://h20168.www2.hpe.com/supplierextranet/index.do
11.12 Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη. Ο Προμηθευτής θα συμμορφώνεται με την Πολιτική Κοινωνικής
και Περιβαλλοντικής Ευθύνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της HPE, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής
συστημάτων διαχείρισης που περιγράφονται σε αυτήν, και τον Κώδικα Συμπεριφοράς Ηλεκτρονικού
Κλάδου
της
HPE,
που
είναι
διαθέσιμα
στη
διεύθυνση:
https://h20168.www2.hpe.com/supplierextranet/index.do
12.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

12.1

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Πελάτη. Στη διάρκεια παράδοσης ενός Έργου, ο Προμηθευτής μπορεί να έχει
άμεση επικοινωνία με τον Πελάτη, περιορισμένη αποκλειστικά στις απαραίτητες επικοινωνίες που
επηρεάζουν την παροχή των Υπηρεσιών ή/και των Παραδοτέων.

12.2

Νέες και συνεχιζόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν κατά την παροχή των Υπηρεσιών, ο Προμηθευτής
ενημερωθεί για την ύπαρξη πιθανών συνεχιζόμενων εργασιών ή πρόσθετων ευκαιριών που σχετίζονται
συγκεκριμένα με τις Υπηρεσίες, οφείλει να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην HPE.

12.3

Προσπάθειες Πωλήσεων Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής δύναται να διατηρεί ή/και να επιδιώκει άμεσες
επιχειρηματικές ευκαιρίες με τον Πελάτη, εφ' όσον όταν εμπλέκεται Προσωπικό του Προμηθευτή στην
παροχή των Υπηρεσιών στα πλαίσια της Σύμβασης, το εν λόγω προσωπικό απαγορεύεται να εμπλέκεται
σε δραστηριότητες που κατά την εύλογη άποψη της HPE αποτελούν διεκδίκηση μελλοντικών εργασιών
από τον Πελάτη.

13.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

13.1

Εγγύηση Υπηρεσιών. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι: (i) όλες οι Υπηρεσίες θα εκτελούνται από τον
Προμηθευτή με έγκαιρο και επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα δεξιοτήτων και μέριμνας
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που ασκούνται από τους βέλτιστους επαγγελματίες στον κλάδο του Προμηθευτή, σε έργα εφάμιλλου
αντικειμένου και πολυπλοκότητας, σε παρόμοιες τοποθεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης
και σε συμμόρφωση με κάθε νόμο, κανόνα και κανονισμό που ισχύουν για την εκτέλεση των
υποχρεώσεών του στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης· (ii) ο Προμηθευτής είναι επαρκώς
πεπειραμένος, διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, είναι καταχωρημένος, αδειοδοτημένος, εξοπλισμένος,
οργανωμένος και χρηματοδοτούμενος για την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης· (iii) δεν φέρει υποχρεώση ή περιορισμό, ούτε θα αναλάβει τέτοια υποχρέωση ή περιορισμό,
που παρεμβαίνουν με οπιονδήπτοε τρόπο ή είναι ασυνεπείς με ή παρουσιάζουν διένεξη συμφερόντων
σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών στα πλαίσια της Σύμβασης· (iv) οι Υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα
θα είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και (v) όλα τα υλικά και ο
εξοπλισμός που παρέχονται στην HPE, όπου παρέχονται, καθώς και πιθαανή σχετική εργασία, θα είναι
απαλλαγμένα από σφάλματα, λάθη και ατέλειες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση όλων των Υπηρεσιών. Αν προβλέπεται εγγύηση
μεγαλύτερης διάρκειας για οποιοδήποτε υλικό, εξοπλισμό ή εργασία στα πλαίσια σχεδίων ή
προδιαγραφών, ή στα πλαίσια οποιασδήποτε υπεργολαβίας ή σχετικά με οποιαδήποτε κατασκευασμένη
μονάδα που εγκαθίσταται, θα ισχύει η μεγαλύτερη περίοδος εγγύησης. Ο Προμηθευτής θα διασφαλίσει
ότι όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή, θα δηλώνονται στο
όνομα της HPE στον κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση.
13.2

Απαιτήσεις προσβασιμότητας HPE. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα Προϊόντα με Άδεια Χρήσης, οι
Υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα που προβλέπονται στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, θα
συμμορφώνονται με τις Ισχύουσες Νομοθεσίες και τα Πρότυπα Προσβασιμότητας Πληροφορικής
Τεχνολογίας που απαιτούνται, για συμμόρφωση με την Ενότητα 508 του Νόμου Αποκατάστασης (36
C.F.R. § 1194) και τα λοιπά πρότυπα και τους κανονισμούς προσβασιμότητας διεθνώς, όπως ορίζονται
στις Απαιτήσεις Προσβασιμότητας HPE, οι οποίες είναι
διαθέσιμες στη διεύθυνση
http://www8.hp.com/us/en/hpe/hp-information/accessibility-aging/ στον μέγιστο εφικτό βαθμό.

13.3

Δήλωση αποποίησης. ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ,
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ.

13.4

Αποκατάσταση αθετήσεων.
(a) Σε περίπτωση αθέτησης της Ενότητας 13.1 (Εγγύηση Υπηρεσιών) και της Ενότητας 13.2 (Απαιτήσεις
Προσβασιμότητας HPE), η HPE ενδέχεται να επιλέξει να ασκήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με την
Ενότητα 9 (Καταγγελία) ή να επιτρέψει στον Προμηθευτή να επανεκτελέσει άμεσα το σύνολο των
τμημάτων των Υπηρεσιών, τα οποία η HPE η ο Πελάτης κρίνουν ελαττωματικά ή μη συμμορφωμένα,
χωρίς χρέωση για την HPE ή τον Πελάτη.

14.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

14.1

Διατηρούμενα δικαιώματα. Κάθε Συμβαλλόμενος θα διατηρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων, τίτλων, και
συμφερόντων εντός και προς την ίδια αυτού Προ-Υπάρχουσα Πνευματική Ιδιοκτησία ασχέτως
οποιασδήποτε κοινοποίησης Προ-Υπάρχουσας Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς τον άλλο συμβαλλόμενο,
ως υπόκειται εντός των αδειών που εκχωρούνται δια του παρόντος.

14.2

Προϋπάρχουσα Πνευματική Ιδιοκτησία.
(a) Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιήσει την Προ-Υπάρχουσα Πνευματική Ιδιοκτησία οποιουδήποτε
τρίτου μέρους σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση εκτός αν ο Προμηθευτής διαθέτει το δικαίωμα
χρήσης της προς όφελος της HPE και του Πελάτη. Αν ο Προμηθευτής δεν είναι ο κάτοχος της
παραπάνω Προϋπάρχουσας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, θα εξασφαλίσει από τον κάτοχό της τυχόν

Τυπικοί Όροι GP – Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης: 17 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2018

HPE Εμπιστευτικό

Σελίδα - 11

απαραίτητα δικαιώματα που του επιτρέπουν να συμμορφώνεται με την παρούσα Σύμβαση και
επιτρέπουν στην HPE να συμμορφώνεται με την Κύρια Σύμβαση.
(b) Ο Προμηθευτής παραχωρεί στην HPE μια μη αποκλειστική, άνευ δικαιωμάτων, πλήρως εξοφλημένη,
διεθνή, αόριστης διάρκειας και μη ανακλητή, μεταβιβάσιμη άδεια επί της Προϋπάρχουσας
Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Προμηθευτή και τρίτων μερών, στον βαθμό που η παραπάνω
Προϋπάρχουσα Πνευματική Ιδιοκτησία ενσωματώνεται σε Παραδοτέο, με την άδεια να περιλαμβάνει
το δικαίωμα δημιουργίας, ανάθεσης δημιουργίας, πώλησης, προσφοράς για πώληση, χρήσης,
εκπροσώπησης, εκτέλεσης, αναπαραγωγής, δημιουργίας αντιγράφων, τροποποίησης, βελτίωσης,
βελτιστοποίησης, προσαρμογής, επικοινωνίας, προβολής, διανομής, δημιουργίας άλλων εκδόσεων
και γνωστοποίησης όλων των στοιχείων που θα παρέχει ή θα καταστήσει διαθέσιμα στην HPE και
της παραχώρηση δευτερευουσών αδειών σε τρίτους για τα παραπάνω. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται
και εγγυάται ότι διαθέτει ή διατηρεί κάθε συγκατάθεση, εξουσιοδότηση και δικαιώματα που ενδέχεται
να απαιτούνται προκειμένου ο ίδιος να παραχωρήσει (ή να εξασφαλίσει την παραχώρηση) της άδειας
και των δικαιωμάτων της παρούσας υπο-ενότητας, σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, βάσει
οποιουδήποτε νομικού συστήματος. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται και αναλαμβάνει να μην καταθέσει
αγωγή ή να κινήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια κατά της HPE, ή του ομίλου εταιρειών HPE, στα
πλαίσια δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιων αποκλειστικών δικαιωμάτων του ιδίου,
οπουδήποτε διεθνώς.
(c) Ο Προμηθευτής δεν θα ενσωματώσει οποιαδήποτε υλικά ενός τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου
Ανοικτού Κώδικα και δωρεάν λογισμικού, εντός οποιουδήποτε Παραδοτέου εκτός αν (i) ο
Προμηθευτής προσδιορίζει με σαφήνεια τα συγκεκριμένα στοιχεία του Παραδοτέου που περιέχουν
υλικά τρίτου μέρους εντός του SOW· (ii) ο Προμηθευτής προσδιορίσει τις αντίστοιχες άδειες τρίτου
μέρους και οποιουσδήποτε περιορισμούς χρήσης εξ αυτών εντός του SOW· (iii) παρασχεθεί έγκριση
από την HPE κατά απόδειξη ενός υπογεγραμμένου SOW (ή άλλης γραπτής και πλήρως εκτελεσμένης
σύμβασης) και (iv) στην περίπτωση υλικών Ανοικτού Κώδικα, η έγκριση από την HPE θα
περιλαμβάνει έγκριση σύμφωνα με τις διαδικασίες αναθεώρησης Ανοικτού Κώδικα της HPE. Ο
Προμηθευτής δεσμεύεται και εγγυάται ότι έχει συμμορφωθεί και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με
όλες τις άδειες τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων όλων των αδειών ανοικτής πηγής) που
σχετίζονται με στοιχεία λογισμικού τα οποία θα συμπεριληφθούν στα Παραδοτέα ή σε άλλα υλικά που
παρέχονται από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει την HPE έναντι οποιωνδήποτε
απωλειών και ζημιών που ενδέχεται να υποστεί η HPE και οι Πελάτες αυτής, εξ αιτίας αδυναμίας του
Προμηθευτή να ανταποκριθεί απέναντι στις απαιτήσεις εντός της αδείας οποιασδήποτε αδείας τρίτου
μέρους.
14.3

Κυριότητα των Παραδοτέων. Σύμφωνα με τα δικαιώματα του Προμηθευτή και τρίτων μερών σε
Προϋπάρχουσα Πνευματική Ιδιοκτησία, το σύνολο των Παραδοτέων και των Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτά, θα ανήκουν στην HPE και ο Προμηθευτής εκχωρεί δια του παρόντος
όλα τα παραπάνω δικαιώματα στην HPE. Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι η HPE θα είναι η ιδιοκτήτρια
όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικών εφευρέτη, υποδειγμάτων χρησιμότητας ή άλλων
δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών μυστικών που καλύπτουν τα Παραδοτέα και θα
έχει πλήρη δικαιώματα για χρήση των Παραδοτέων, χωρίς καμία απαίτηση εκ μέρους του Προμηθευτή
για πρόσθετη αποζημίωση και χωρίς αμφισβήτηση, διένεξη ή παρεμβολή από τον Προμηθευτή. Ο
Προμηθευτής θα υπογράψει τυχόν απαραίτητα έγγραφα και θα παρέχει κάθε βοήθεια στην HPE, με
δαπάνες της τελευταίας, στη διασφάλιση, στη διατήρηση και στην υπεράσπιση πνευματικών
δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων, για την προστασία των Παραδοτέων σε οποιαδήποτε χώρα. Ο
Προμηθευτής, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι Υπεργολάβοι αυτού, θα παραδίδουν τα Παραδοτέα
στην HPE κατά τη λήξη/καταγγελία της Σύμβασης ή κατόπιν αιτήματος της HPE, όποιο εκ των δύο
επέλθει νωρίτερα.

15.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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15.1

Κατά την εκτέλεση του SOW, ο Προμηθευτής θα διατηρεί, με δικά του έξοδα, πλήρως ισχύουσα ασφάλιση
Αποζημίωσης Εργαζομένων όπως απαιτείται από οποιαδήποτε Ισχύουσα Νομοθεσία ή τους
κανονισμούς στους οποίους υπάγονται οι εργαζόμενοι του Προμηθευτή. Αν η Αποζημίωση Εργαζόμενων
παρέχεται μέσω Κοινωνικού Προγράμματος, ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται πλήρως
με τους νόμους αυτού. Ο Προμηθευτής θα διατηρεί ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, σε ποσά τουλάχιστον
ίσα με την αντιστοιχία σε τοπικό νόμισμα του ποσού του 1.000.000 $ Ηνωμένων Πολιτειών για κάθε
ατύχημα σωματικής βλάβης και 1.000.000 $ Ηνωμένων Πολιτειών ανά εργαζόμενο για σωματική βλάβη
από ασθένεια. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, αυτά τα ασφαλιστήρια θα περιέχουν αποποίηση των
δικαιωμάτων υποκατάστασης του ασφαλιστή έναντι της HPE, των Συγγενών Εταιρειών, των στελεχών,
των διευθυντών και των εργαζόμενων αυτής. Επιπροσθέτως, ο Προμηθευτής θα διατηρεί με δικές του
δαπάνες, μια Πλήρη Ασφάλεια Γενικής Ευθύνης. Τα όρια του παραπάνω ασφαλιστήριου ή
ασφαλιστηρίων θα είναι 1.000.000 $ ανά περιστατικό (συνδυαστικό ενιαίο όριο) ή 1.000.000 $ ανά
περιστατικό, 1.000.000 $ συνολικά για προϊόντα και ολοκληρωμένες λειτουργίες και 2.000.000 $ γενικά
συνολικά). Ο Προμηθευτής θα διατηρεί Ασφάλεια Ευθύνης Οχήματος, που θα περιλαμβάνει κάλυψη για
ευθύνη που προκύπτει από ιδιόκτητα, μισθωμένα και μη ιδιόκτητα αυτοκίνητα. Το όριο της ευθύνης δεν
θα είναι μικρότερο από $1.000.000 συνδυασμένο μονό όριο για κάθε ατύχημα. Κάθε Ασφαλιστήριο
Πλήρους Γενικής Ευθύνης και Ευθύνης Οχήματος θα κατονομάζει την HPE, τις Συγγενείς Εταιρείες, τα
στελέχη, τους διευθυντές και τους εργαζόμενους αυτής ως πρόσθετους ασφαλιζόμενους. Συμφωνείται
ότι η ασφάλιση που παρέχεται στους πρόσθετους ασφαλιζόμενους θα ισχύει ως βασική ασφάλιση και
τυχόν άλλες ασφαλίσεις που παρέχονται από την HPE θα είναι αποκλειστικά συμπληρωματικές και δεν
θα συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη ασφάλιση. Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα προβλέπουν την
παροχή γραπτής ειδοποίησης προς την ΗΡE, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της
παρεχόμενης κάλυψης. Αν διατίθενται ασφαλιστήρια «διατύπωσης ισχυρισμών» ο Προμηθευτής θα
διατηρήσει αυτές τα ασφαλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων ακέραιων συγκεντρωτικών ορίων σύμφωνα
με τα ελάχιστα που δίδονται παραπάνω, για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την λήξη της Διάρκειας.
Κατόπιν αιτήματός της HPE, ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει στην ΗΡE τα πιστοποιητικά
ασφάλισης που αφορούν τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η κάλυψη ή τα όρια κάθε ασφαλιστήριου
συμβολαίου που διατηρεί ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Σύμβασης, καθώς και η απουσία ή μη
διαθεσιμότητα ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν και δεν υποβαθμίζουν
τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες του Προμηθευτή απέναντι στην ΗΡE.

16.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ

16.1

Απαιτήσεις ασφάλειας. Το Προσωπικό οφείλει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και φύλαξης της
HPE ή/και του Πελάτη για τον Χώρο. Αυτές οι απαιτήσεις θα κοινοποιούνται ή θα παρέχονται στον
Προμηθευτή από τον Διευθυντή Έργου της HPE που ορίζεται στο SOW.

17.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

17.1

Νόμοι καταπολέμησης της διαφθοράς. Η HPE ενημερώνει τον Προμηθευτή ότι η HPE υπόκειται στον US
Foreign Corrupt Practices Act (Νόμος Πρακτικών Διαφθοράς της Αλλοδαπής των ΗΠΑ)(«FCPA»), τον
UK Bribery Act (Νόμος περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου) («UKBA»), καθώς επίσης και άλλους
παγκόσμιους νόμους καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτοί οι νόμοι απαγορεύουν την πληρωμή ή την
υπόσχεση πληρωμής του οτιδήποτε αξίας από την HPE, ή τις Συγγενείς Εταιρείες αυτής, είτε άμεσα ή
έμμεσα, προς οποιονδήποτε εκπρόσωπο μιας εμπορικής οντότητας ή στέλεχος μιας κυβέρνησης της
αλλοδαπής, πολιτικό κόμμα της αλλοδαπής, στέλεχος κόμματος, ή υποψήφιο δημόσιου αξιώματος της
αλλοδαπής, για σκοπούς επηρεασμού οποιασδήποτε ενέργειας ή απόφασης εντός των δυνατοτήτων του
αξιώματος τους, ή για την προτροπή αυτού του αξιωματούχου να χρησιμοποιήσει την επιρροή του επί
μιας κυβέρνησης της αλλοδαπής προς υποστήριξη της HPE, ή των Συγγενών Εταιρειών της, στην
αποκόμιση, διατήρηση ή διεύθυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς οποιοδήποτε πρόσωπο, ή
για την εξασφάλιση ανάρμοστου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι δεν θα
αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει η HPE να βρεθεί παραβάτης των
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FCPA, UKBA ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας ή διάταξης καταπολέμησης της διαφθοράς.
Αν ο Προμηθευτής αποκτήσει γνώση οποιασδήποτε παραβίασης τέτοιου είδους, θα ειδοποιήσει την HPE
αμέσως.
17.2

Ανεξάρτητοι Ανάδοχοι. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί αποκλειστικά ως ανεξάρτητος ανάδοχος. Ουδέν εκ
των δια του παρόντος εγγράφου περιεχομένων θα ερμηνεύεται έτσι ώστε να δημιουργεί σχέση μεταξύ
εντολέα και αντιπροσώπου, εργοδότη και εργαζόμενου, συνεταίρων ή μελών κοινοπραξίας.

17.3

Εκχώρηση. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου όρου στη Σύμβαση και εκτός από τα όσα
ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 17.3, κανένας συμβαλλόμενος δεν δύναται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή
εν μέρει, ούτε δια νόμου ούτε με άλλο τρόπο, να αναθέσει ή να μεταφέρει την παρούσα Σύμβαση ή να
μεταβιβάσει μέρος των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η παρούσα σύμβαση χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης, μεταβίβασης ή ανάθεσης
χωρίς την εν λόγω πρότερη γραπτή συγκατάθεση θα καθίσταται άκυρη και μη εφαρμόσιμη. Παρά τα
παραπάνω, η HPE ή οι επιτρεπόμενοι διάδοχοι, εντολοδόχοι ή εκδοχείς αυτής, μπορούν να εκχωρήσουν
ή να μεταβιβάσουν την παρούσα Σύμβαση ή να αναθέσουν τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει
αυτής χωρίς συγκατάθεση: (1) σε οποιοδήποτε πρόσωπο ελέγχεται από ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με
την HPE ή τους επιτρεπόμενους διαδόχους, εντολοδόχους ή εκδοχείς αυτής ή (2) σε σχέση με
συγχώνευση, αναδιοργάνωση, μεταβίβαση, πώληση του συνόλου ή μέρος του ενεργητικού ή γραμμών
παραγωγής, αποστέρηση μίας ή περισσότερων επιχειρηματικών μονάδων ή αλλαγή ελέγχου ή
ιδιοκτησίας της HPE ή των επιτρεπόμενων διαδόχων, εντολοδόχων ή εκδοχέων αυτής. Σε περίπτωση
που κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η HPE απολέσει τίτλους ή περιουσιακά ελάσσονα
του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων ή των σειρών προϊόντων της, τότε, η μεταβιβασθείσα
εταιρεία ή εταιρείες που θα προκύψουν και τυχόν διάδοχοι επί των συμφερόντων αυτών των εταιρειών,
δύνανται επίσης να λάβουν τα οφέλη και τα δικαιώματα που συνεπάγεται για την HPE η ισχύς της
παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο αυτού, κάθε δικαιώματος
να θέτει εκπτώσεις στην ίδια κλίμακα σαν να ήταν ακόμη μέρος της HPE, ενώ η δαπάνη από την HPE
και τη μεταβιβασθείσα εταιρεία ή εταιρείες θα πρέπει να προσμετράται για οποιουδήποτε ύψους
έκπτωση, ως αν παρέμεναν μία οντότητα. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, η παρούσα Σύμβαση θα
δεσμεύει και θα ενισχύει τα οφέλη των συμβαλλομένων μερών και των εξουσιοδοτημένων δικαιούχων
και εκδοχέων τους.

17.4

Επιλογή δικαίου. Η Σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να εφαρμόζεται επιλογή
κανόνων νόμου. Ο Προμηθευτής και η HPE συμφωνούν ρητά ότι η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για
Συμβάσεις για τη Διεθνή πώληση αγαθών, δεν θα ισχύει στη Σύμβαση.

17.5

Δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε διένεξη προκύπτει από την ερμηνεία και εκτέλεση της Σύμβασης, η οποία δεν
μπορεί να επιλυθεί φιλικά από τους συμβαλλόμενους, θα υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των δικαστηρίων της Αθήνας.

17.6

Συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι θα συμμορφώνεται με κάθε
Ισχύουσα Νομοθεσία κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της Σύμβασης. Η HPE δεν
φέρει ευθύνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Προμηθευτή ή του Υπεργολάβου με την
Ισχύουσα Νομοθεσία.

17.7

Μη περιοριστική σχέση. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση δεν ερμηνεύεται
ώστε να εμποδίζει την HPE ή οποιαδήποτε από τις Συγγενείς Εταιρείες αυτής, από το να αναπτύξει
ανεξάρτητα ή να αποκτήσει, να προωθήσει εμπορικά ή να παρέχει παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, που
ενδεχομένως επιτελούν τις ίδιες ή παρόμοιες λειτουργίες όπως οι Υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα.

17.8

Ειδοποιήσεις. Όλες οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση θα είναι γραπτές και θα
αποστέλλονται στη διεύθυνση του παραλήπτη που ορίζεται στο SOW. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση
μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως, με ταχυμεταφορέα παράδοσης επόμενης ημέρας ή με πρώτης
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προτεραιότητας προπληρωμένη επιστολή και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί: (i) στην περίπτωση
ιδιόχειρης παράδοσης - κατά την παράδοσή της· (ii) στην περίπτωση παράδοσης με ταχυμεταφορέα
παράδοσης επόμενης ημέρας - 24 ώρες μετά την ημερομηνία επίδοσης στον ταχυμεταφορέα, με
τεκμηριωμένη παράδοση από αυτόν· (iii) στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρώτης
προτεραιότητας - τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ποστολής.
17.9

Δημοσιότητα. Ο Προμηθευτής δεν θα δημοσιοποιεί ή γνωστοποιεί τους όρους ή την ύπαρξη της
Σύμβασης, ούτε θα χρησιμοποιεί την επωνυμία-ες, το εμπορικό-ά σήμα-τα ή την εμπορική-ές επωνυμίαες της HPE ή των Συγγενών Εταιρειών αυτής, παρά μόνο ως εξής: i) με προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της HPE· ii) όπως απαιτείται, προκειμένου ο Προμηθευτής να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του στα πλαίσια της Σύμβασης ή iii) όπως άλλως απαιτείται βάσει νόμου. Η HPE μπορεί
να επιβάλλει ως όρο για την παροχή της συγκατάθεσής της, περιορισμούς που η ίδια κρίνει κατάλληλους,
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Προμηθευτής θα παρέχει γραπτή ειδοποίηση προς την HPE, 10
ημέρες πριν την κοινοποίηση, στα πλαίσια των υποενοτήτων (ii) ή (iii) παραπάνω.

17.10 Παραίτηση. Τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση οποιουδήποτε συμβαλλόμενου να ασκήσει τα δικαιώματά
του στα πλαίσια της Σύμβασης, δεν θα συνιστά ούτε θα θεωρείται ότι συνιστά παραίτηση. αποποίηση, ή
τροποποίηση αυτών των δικαιωμάτων. Η παραίτηση από μία αθέτηση της Σύμβασης, δεν θα θεωρείται
παραίτηση από μελλοντικές αθετήσεις. Οποιαδήποτε παραίτηση πρέπει να παρέχεται εγγράφως και να
υπογράφεται από τους εκπροσώπους κάθε συμβαλλόμενου.
17.11 Διαχωρισμός. Αν οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της Σύμβασης κριθεί παράνομος ή μη
εφαρμόσιμος, η εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα της υπόλοιπης Σύμβασης δεν θα επηρεάζεται. Σε αυτήν
την περίπτωση, οι συμβαλλόμενοι θα διαπραγματευτούν μια έγκυρη, εφαρμόσιμη υποκατάστατη
προϋπόθεση που να προσεγγίζει το δυνατό περισσότερο την αρχική πρόθεση των συμβαλλομένων κατά
τη σύναψη της Σύμβασης ή θα παρέχουν μια αντίστοιχη προσαρμογή, σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η προσθήκη της εν λόγω προϋπόθεσης.
17.12 Προϋποθέσεις που διατηρούνται σε ισχύ. Οι παρακάτω ενότητες διατηρούνται σε ισχύ και μετά την
καταγγελία ή λήξη της Σύμβασης: Ενότητα 4 (Παραχωρούμενα Δικαιώματα – Προϊόντα με Άδεια Χρήσης),
Ενότητα 5 (Ασφάλεια και απόρρητο Δεδομένων), Ενότητα 6 (Εμπιστευτικές Πληροφορίες), Ενότητα 7
(Περιορισμός ευθύνης), Ενότητα 8 (Αποζημίωση), Ενότητα 10 (Συμμόρφωση ως προς Εισαγωγές και
Εξαγωγές), Ενότητα 13 (Εγγυήσεις), Ενότητα 14 (Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας), Ενότητα 15
(Ασφάλιση), Ενότητα 17 (Γενικές Προϋποθέσεις), τυχόν Προϋποθέσεις Πελάτη που επιβάλλουν
πρόσθετες υποχρεώσεις στον Προμηθευτή σχετικά με αυτούς τους όρους, τυχόν προϋπόθεση που βάσει
της διατύπωσης ή των συμφραζομένων της υπονοεί τη διατήρησή της σε ισχύ και κάθε άδεια που
παραχωρείται στην HPE για τα Παραδοτέα.
17.13 Πλήρης συμφωνία. Η Σύμβαση συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το
αντικείμενο που περιέχεται σε αυτήν και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη και ταυτόχρονη συνεννόηση,
συμφωνία και δέσμευση, προφορική ή γραπτή. Κανένα συμπλήρωμα, τροποποίηση ή αλλαγή της
Σύμβασης δεν θα είναι δεσμευτικά, εκτός εάν διατυπώνονται γραπτά, αναφέροντας ότι αποτελούν
τροποποίηση της Σύμβασης και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε συμβαλλομένου,
ο οποίος εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει τη Σύμβαση. Για τους σκοπούς της Σύμβασης ο όρος
«γραπτά» δεν περιλαμβάνει ρητά τυχόν click-wrap, shrink-wrap ή παρόμοιους όρους που συνοδεύουν
το Προϊόν με Άδεια Χρήσης.
18.

ΟΡΙΣΜΟΙ

18.1

Ως «Συγγενής» ορίζεται (χωρίς περιορισμό) κάθε παροντικό και μελλοντικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
εμπορικό σήμα, καταχωρημένα σχέδια (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών για τα παραπάνω και
σχετικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εφευρέσεων), πνευματικό δικαίωμα, μη
καταχωρημένο δικαίωμα σχεδιασμού, δικαιώματα βάσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων
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δικαιωμάτων απόσπασης), δικαιώματα σε τοπογραφίες ημιαγωγών και κάθε δικαίωμα ή μορφή
προστασίας που παρέχεται από την πνευματική ιδιοκτησία. Νόμος παρόμοιας φύσης ή με ισοδύναμη ή
παρόμοια ισχύ σε οτιδήποτε από τα παραπάνω, που μπορεί να ισχύει οπουδήποτε διεθνώς, όπως
σήματα υπηρεσιών, λέξεις κάλυψης, μοντέλα σχεδιασμού και υποδείγματα χρησιμότητας.
18.2

Ως «Ισχύουσα νομοθεσία» ορίζεται το σύνολο των συνταγμάτων, νόμων, νομοθετημάτων, κωδικών,
διαταγμάτων, εντολών, κρίσεων, αποφάσεων, ασφαλιστικών μέτρων, κανόνων, κανονισμών, αδειών και
νομικά δεσμευτικών απαιτήσεων όλων των ομοσπονδιακών, κρατικών, διεθνών, πολιτειακών και
τοπικών κυβερνητικών αρχών που ισχύουν για κάθε συμβαλλόμενο στα πλαίσια της Σύμβασης.

18.3

Ως «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες» ορίζονται η HPE, οι Συγγενείς Εταιρείες της και οι αντίστοιχες
κοινοπραξίες, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι, σύμβουλοι, ανάδοχοι και εταιρείες σέρβις αυτών.

18.4

Ως «Πελάτης» ορίζεται ο πελάτης της HPE με τον οποίο η HPE εχει συμφωνήσει να παρέχει αγαθά ή
υπηρεσίες.

18.5

Ως «Ημέρες» ορίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

18.6

Ως «Παραδοτέα» ορίζονται τα υλικά είδη που παρέχονται από τον Προμηθευτή στην HPE ή στον Πελάτηες, καλύπτοντας τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή προς την HPE σύμφωνα με ένα SOW.

18.7

Ως «Παράδοση με Εξόφληση Δασμών» ορίζεται ότι (i) ο Προμηθευτής θα παραδίδει τα Προϊόντα με Άδεια
Χρήσης στην HPE με έγκριση για εισαγωγή· (ii) ο Προμηθευτής αποτελεί ιδιοκτήτη των Προϊόντων με
Άδεια Χρήσης σε μεταφορά· (iii) ο τίτλος ιδιοκτησίας και ο κίνδυνος απώλειας μεταβιβάζονται στην HPE
κατόπιν της παράδοσης των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης στον προορισμό που ορίζεται στην
Παραγγελία· (iv) ο Προμηθευτής καταβάλλει και επιβαρύνεται με κάθε κόστος, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά των ναύλων, εξόδων αποστολής, δασμών και φόρων που απαιτούνται για την παράδοση των
Προϊόντων με Άδεια Χρήσης στον προορισμό που αναφέρεται στην Παραγγελία· (v) ο Προμηθευτής είναι
υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημιά που οφείλονται σε αδυναμία του Προμηθευτή να συντηρεί,
συσκευάζει ή χειρίζεται τα Προϊόντα με Άδεια Χρήσης και (vi) ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την
ασφάλιση όλων των Προϊόντων με Άδεια Χρήσης μέχρι ο κίνδυνος να μεταβιβαστεί στην HPE.

18.8

Ως «HPE» ορίζεται, στο σύνολο της Σύμβασης (με την εξαίρεση της Ενότητας 2 (Οικονομικοί όροι), η
Εταιρεία HPE και οι Συγγενείς Εταιρείες αυτής. Στην Ενότητα 2 (Οικονομικοί όροι), ο όρος «HPE»
σημαίνει το εταιρικό πρόσωπο HPE το οποίο αναφέρεται ως υπεύθυνο για την πληρωμή στην
Παραγγελία.

18.9

Ως «Πληροφοριακά Συστήματα» ορίζονται τα πληροφοριακά συστήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων υπηρεσίες δικτύου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συστήματα επικοινωνίας και λοιπά πληροφοριακά συστήματα, καθώς και τα μέσα πρόσβασης στα
παραπάνω συστήματα, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, κωδικούς πρόσβασης, αδειοπλαισίων,
σεναρίων σύνδεσης ή άλλων πληροφοριών πιστοποίησης.

18.10 Ως «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» ή «Πνευματική Ιδιοκτησία» ορίζονται (χωρίς περιορισμό) τα
παροντικά και μελλοντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καταχωρημένα σχέδια
(συμπεριλαμβανομένων
εφαρμογών
για
τα
παραπάνω
και
σχετικών
δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εφευρέσεων), πνευματικά δικαιώματα, μη καταχωρημένα
δικαιώματα σχεδίων, δικαιώματα βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων
απόσπασης), δικαιώματα σε τοπογραφίες ημιαγωγών και κάθε δικαίωμα ή μορφή προστασίας που
παρέχονται από νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας παρόμοιας φύσης ή με ισοδύναμη ή παρόμοια ισχύ σε
οποιοδήποτε από τα παραπάνω, που ενδέχεται να ισχύει οπουδήποτε διεθνώς, όπως σήματα
υπηρεσιών, λέξεις κάλυψης, μοντέλα σχεδίων και υποδείγματα χρησιμότητας.
18.11 Ως «Εσωτερική χρήση» ορίζεται η χρήση σε παγκόσμια βάση από την HPE και όλους τους
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες, για εσωτερικές υπηρεσίες επεξεργασίας πληροφοριών και υπολογιστικές
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ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά,
ταξιδιωτικής ή περιστασιακής χρήσης.

εφεδρικής

χρήσης ή οικιακής,

απομακρυσμένης,

18.12 Ως «Διάρκεια Άδειας» ορίζεται η αόριστης ή σταθερής διάρκειας περίοδος που ξεκινάει από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Λογισμικού.
18.13 Ως «Προϊόν με Άδεια Χρήσης» ορίζεται το πρόγραμμα-τα λογισμικού του Προμηθευτή, μόνο σε κώδικα
αντικειμένου, που καταγράφεται και περιγράφεται σε Παράρτημα Λογισμικού, σε κάθε διαθέσιμη έκδοση,
πλατφόρμα, γλώσσα και κάθε σχετική τεκμηρίωση, επιδιόρθωση προβλημάτων, ενημέρωση,
αναβάθμιση ή νέα έκδοση αυτού που παρέχεται ή απαιτείται να παρέχεται βάσει της Σύμβασης, στην
HPE από τον Προμηθευτή.
18.14 Ως «Ανοικτός Κώδικας» ορίζεται οποιοδήποτε λογισμικό με όρους άδειας που απαιτούν, ως προϋπόθεση
χρήσης, τροποποίησης ή διανομής του λογισμικού, το αντίστοιχο λογισμικό ή άλλο λογισμικό που
συνδυάζεται ή διανέμεται με αυτό, να (i) γνωστοποιείται ή διανέμεται σε μορφή πηγαίου κώδικα, (ii) να
παραχωρείται με άδεια με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων έργων ή (iii) να αναδιανέμεται δωρεάν.
18.15 Ως «Υπηρεσίες Εξωτερικής Ανάθεσης» ορίζονται οι υπηρεσίες μέσω των οποίων η HPE (i) αναλαμβάνει
την ευθύνη για τις καθημερινές λειτουργίες και τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους των λειτουργιών
επεξεργασίας δεδομένων του Πελάτη ή (ii) εκτελεί διαχείριση εγκαταστάσεων, ενοποίηση συστημάτων ή
παρόμοιες υπηρεσίες ή (iii) φιλοξενεί και παρέχει ή καθιστά διαθέσιμο με άλλο τρόπο το Προϊόν με Άδεια
Χρήσης στον Πελάτη ή (iv) η HPE παρέχει πρόσβαη σε ή χρήση του Προϊόντος με Άδεια Χρήσης ως
υπηρεσία ή (v) παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διεργασιών στον Πελάτη, όλα
ανεξάρτητα από το εάν το Προϊόν με Άδεια Χρήσης βρίσκεται στον χώρο του Πελάτη ή σε τοποθεσία
τρίτου μέρους ή εγκατάσταση της HPE, παραχωρείται με άδεια από τον Πελάτη ή την HPE και εάν
χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό ιδιοκτησίας του Πελάτη, της HPE ή τρίτου μέρους.
18.16 Ως «Προσωπικό» ορίζονται οι εργάτες που απασχολούνται σταθερά ή με σύμβαση από τον Προμηθευτή
ή τους Υπεργολάβους αυτού, για την παροχή Υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων στην HPE στα πλαίσια του
παρόντος.
18.17 Ως «Προϋπάρχουσα Πνευματική Ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε Πνευματική Ιδιοκτησία που έχει συλληφθεί ή
αναπτυχθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο ή τρίτο μέρος, πριν ο Προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες
στα πλαίσια της Σύμβασης ή που έχει συλληφθεί ή αναπτυχθεί ανά πάσα στιγμή, εξ' ολοκλήρου
ανεξάρτητα από τα Παραδοτέα.
18.18 Ως «Κύρια Σύμβαση» ορίζεται μια προτεινόμενη ή συναφθείσα συμφωνία ή/και SOW μεταξύ της HPE και
ενός Πελάτη, αναφορικά με ένα Έργο.
18.19 Ως «Προϊόν» ορίζεται το υλικό ή/και το Προϊόν με Άδεια Χρήσης που παρέχονται ή πρόκειται να
παρέχονται από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
18.20 Ως «Έργο» ορίζεται μια καθορισμένη ευκαιρία κατά την οποία η HPE μπορεί να προμηθευτεί Υπηρεσίες
ή/και Παραδοτέα από τον Προμηθευτή, στα πλαίσια μίας ή περισσοτέρων Κύριων Συμβάσεων.
18.21 Ως «Παραγγελία» ορίζεται μια γραπτή (ηλεκτρονική, έντυπη ή μέσω φαξ) παραγγελία η οποία εκδίδεται
από την HPE προς τον Προμηθευτή, με αναφορά στη Σύμβαση.
18.22 Ως «Υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται ή προβλέπεται να παρέχονται μέσω σύμβασης,
από τον Προμηθευτή, όπως ορίζεται σε SOW, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Παραδοτέων ή
Υποστήριξης και Συντήρησης για Προϊόντα με Άδεια Χρήσης, όπως ορίζεται σε Παράρτημα Λογισμικό.
18.23 Ως «Χώρος» ορίζεται οποιαδήποτε τοποθεσία της HPE, τρίτων μερών ή του Πελάτη, όπου πρόκειται να
παρέχονται Υπηρεσίες.
18.24 Ως «Παράρτημα Λογισμικού» ορίζεται το συνημμένο στη Σύμβαση που περιγράφει το Προϊόν με Άδεια
Χρήσης και την Υποστήριξη και Συντήρηση (αν απαιτείται).
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18.25 Ως «SOW» ή «Δήλωση Εργασίας» ορίζεται το έγγραφο που φέρει την υπογραφή της HPE και του
Προμηθευτή και περιγράφει τις Υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα που θα παρέχονται από τον Προμηθευτή
στην HPE και σχετικούς επιχειρηματικούς όρους.
18.26 Ως «Υπεργολάβος» ορίζεται κάθε τρίτο μέρος με άμεση σύμβαση με τον Προμηθευτή ή με οποιονδήποτε
άλλο υπεργολάβο, η οποία προβλέπει την εκτέλεση ενός μέρους των Υπηρεσιών, στα πλαίσια της
Σύμβασης.
18.27 Ως «Υποστήριξη και Συντήρηση» ορίζονται οι όροι υποστήριξης και συντήρησης για το Προϊόν με Άδεια
Χρήσης, που οφείλει να παρέχει ο Προμηθευτής, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Λογισμικού.
18.28 Ως «Εμπορική χρήση» ορίζεται η μεταπώληση από την HPE στους Πελάτες, η χρήση από την HPE εκ
μέρους των Πελατών, η χρήση από Πελάτες και κάθε σχετική χρήση από αναδόχους που παρέχουν
υπηρεσίες στην HPE ή εκ μέρους αυτής στους Πελάτες.
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