PEYK TƏSVİRLƏRİNİN ÇATDIRILMASI VƏ İSTİFADƏSİNİN ÜMUMİ ŞƏRTLƏRİ

1. ANLAYIŞLAR
Azərkosmos: “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;
Müştəri: MƏHSUL sifariş verən (yaxud sifariş vermək niyyəti ilə Azərkosmos-a müraciət etmiş) şəxs: hüquqi şəxs və ya dövlət orqanı və ya bələdiyyə və ya öz adından fəaliyyət göstərən fiziki şəxs və ya fərdi sahibkar, Müqavilənin Tərəfi;
Kataloq: Azərkosmos-a məxsus Azersky peykindən əldə olunmuş MƏHSUL-ların saxlandığı bir və ya bir neçə məlumat bazası;
MƏHSUL: Azərkosmos-un Qiymət cədvəlində sadalanan Azersky və sair peyklərdən əldə olunan peyk təsviri və ya VAP (Əlavə dəyərli Məhsul);
2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
2.1.Hər bir MƏHSUL Müştərinin imzaladığı müvafiq SİLS sənədinə və bu Peyk Təsvirlərinin çatdırılması və istifadəsinin ümumi şərtlərinə uyğun formatda və qaydada çatdırılır, fərqli şərtlər haqda Azərkosmos-un qabaqcadan yazılı razılığı
olduğu halları istisna etməklə. Müştəri tərəfindən imzalanan SİLS sənədi və bu Peyk Təsvirlərinin çatdırılması və istifadəsinin ümumi şərtləri birlikdə bundan sonra “Şərtlər” adlanacaqdır.
2.2. Müştəri aşağıda göstərilən hərəkətlərdən birini etməklə bu Şərtlərə əməl etmək öhdəliyini qeyd-şərtsiz qəbul edir:
A) MƏHSUL çatdırılması haqda Azərkosmos-un təklifini (ofertasını) tam və ya qismən qəbul etməklə;
B) MƏHSUL-un olduğu qutudakı plombu və ya damğanı pozmaqla;
C) MƏHSUL-u kompüterə və digər elektron hesablama maşınlarına (EHM), sair elektron cihazlara yükləməklə və ya quraşdırmaqla və ya kompüter, EHM və sair elektron cihaz vasitəsi ilə MƏHSUL-dan istifadə etməklə;
D) MƏHSUL-a görə Azərkosmos-a tam və ya qismən ödəniş etməklə;
E) MƏHSUL-a zərər vurmaqla və ya MƏHSUL-u yararsız etməklə;
F) MƏHSUL-u aldığı gündən ən azı 7 (yeddi) təqvim günü ərzində özündə saxlamaqla.
2.3. Müştəri bu Şərtləri qəbul etdikdən sonra, bu Şərtlərin icrasından birtərəfli imtina edə bilməz.
Müştəri sifariş verərkən MƏHSUL-un çatdırılmasına və istifadəsinə dair fərqli müddəaların tətbiqini Azərkosmos-a təklif edərsə, bu Şərtlərdən fərqlənən hər hansı belə müddəa yalnız Azərkosmos yazılı surətdə qəbul etdiyi haqda razılığı olduğu
təqdirdə (imzaladıqda) Müqavilənin tərkib hissəsinə çevrilir. Bu Şərtlərdəki müddəalar Müştəri ilə Azərkosmos arasında bağlanan Müqavilənin bəndlərinə zidd olmayan hissədə tətbiq edilir. Azərkosmos-un bu Şərtlərdəki hər hansı hüququndan
istifadə etməməsi, həmin hüququndan imtina etməsi mənasına gəlmir və öz hüquqlarından gələcəkdə istifadə etməsinə xələl gətirmir, müddəaların hüquqi qüvvəsinə təsir etmir. Bu Şərtlərə düzəlişlər (əlavələr və dəyişikliklər) Tərəflərin səlahiyyətli
nümayəndələri tərəfindən imza və möhürlə təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minir.
3. MƏHSUL SİFARİŞİ
Düzgün doldurulmuş sifariş forması (onu www.azercosmos.az internet resursundan əldə edilə bilər) elektron və ya kağız formatında təqdim edilə (göndərilə) bilər. Sifarişin verilməsi Müştərinin bu ŞƏRTLƏRDƏKİ müddəaları, qeyd-şərtsiz, qəbul
(aksept) etdiyini göstərir. Azərkosmos öz mülahizəsinə əsasən və məsuliyyət daşımadan Müştərinin sifarişini qəbul etməkdən imtina etmək hüququna malikdir. Azərkosmos yalnız icraya qəbul etdiyi sifarişlərə görə bu ŞƏRTLƏR hüdudlarında
məsuliyyət daşıyır. Azərkosmos sifarişi icraya qəbul etdikdən sonra MƏHSUL sifarişi Müştəri tərəfindən dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilməz.
KATALOQDA göstərilən MƏHSULLAR:
KATALOQDAKI MƏHSUL sifariş edildikdə, Azərkosmos belə sifarişə uyğun gələn MƏHSUL(LAR) haqqında Müştəriyə bildiriş verəcəkdir.
KATALOQDA göstərilməyən yeni MƏHSULUN sifarişi:
KATALOQDA göstərilməyən yeni MƏHSUL sifariş edildikdə, Azərkosmos belə sifarişin icra (peyk proqramlaşdırmasının) şərtlərini bildirən təklifini Müştəriyə göndərir, belə təklifin Müştəri tərəfindən qəbulu (aksepti) yazılı formada və təklif
qüvvədə qaldığı tarixə qədər Azərkosmos-a bildirildiyi təqdirdə Azərkosmos sifarişi icraya qəbul edir. Azərkosmosun təklifi Müştəri tərəfindən vaxtında qəbul (aksept) edildikdə, hesab edilir ki, Müştəri Azərkosmos-un təklifindəki şərtlərlə
razılaşmış və icraya qəbul edilmiş sifarişinin icrası nəticəsində əldə olunan hər bir MƏHSULU istifadə məqsədilə almağı və MƏHSUL(LAR) müqabilində hesablanan haqqı tam məbləğdə Azərkosmos-a ödəməyi öz öhdəsinə götürmüşdür.
Müştəri Azərkosmosun təklifini qəbul etdikdən sonra Azərkosmos peyk proqramlaşdırılması üçün tədbir görür. Bu tədbir Müştərinin sifarişi ilə əlaqədar Azərkosmosun yeganə öhdəliyi olacaqdır. Müştəri nəzərə alır ki, yeni MƏHSUL sifarişinin
icrası təbii hadisələrdən, Yer ətrafında peykin dövr etmə trayektoriyasından asılıdır və proqramlaşdırmanın nəticələrinə görə Müştəri hər hansı təzminat və ya kompensasiya tələb etməyəcəkdir. Hər bir halda, Azərkosmos öz mülahizəsinə əsasən
normal işləmə şərtlərinə uyğun gəlməyən istənilən sifarişdən imtina etmək hüququna malikdir.
4. ÇATDIRILMA
Azərkosmos tərəfindən sifarişlərin alınmasına dair bildirişdə göstərilən çatdırılma şərtləri yalnız məlumat xarakteri daşıyır və Azərkosmos üçün məcburi deyildir. Çatdırılmada hər hansı gecikmə Müştəriyə sifariş verdiyi məhsuldan tam və ya
qismən imtina etməsinə və ya hər hansı təzminat, cərimə və ya zərər haqqı tələb etməsinə əsas vermir.
Əgər Azərkosmos hər hansı səbəbdən sifariş verilmiş MƏHSULUN çatdırılmasını təmin edə bilmirsə, bu zaman Müştəri hər hansı təzminat, cərimə və ya zərər haqqı tələb etmək hüququ olmadan, yalnız sifarişin (əgər ödəniş öncədən edilmişsə)
çatdırıla bilməyən hissəsi üçün geri ödəniş tələb etmək hüququna malikdir. MƏHSULLARIN onlayn olaraq çatdırılması (FTP vasitəsilə) heç bir əlavə xərc olmadan həyata keçiriləcəkdir. Müştərinin yazılı sorğusu əsasında, Azərkosmos
MƏHSULLARIN əlavə fiziki olaraq CD, DVD və ya hər hansı elektron daşıyıcıda çatdırılmasına razılıq verə bilər. Bundan yaranacaq xərcləri Müştəri ödəyir. Sistem üzərindən onlayn çatdırılma:
Azərkosmosun veb səhifəsində qeydiyyatdan keçdikdən sonra Müştərinin sifariş etdiyi MƏHSULLAR və onların yüklənməsi üçün son tarix barədə məlumatlar elektron bildiriş vasitəsilə Müştəriyə göndəriləcəkdir. Başqa qayda müəyyən edilməyibsə,
Müştəri elektron bildirişin göndərildiyi gündən sonrakı 20 (iyirmi) gün ərzində sifariş verdiyi MƏHSULU yükləyə bilər. Əgər Müştəri yuxarıda göstərilən 20 gün ərzində MƏHSULU yükləməzsə, sifariş verilmiş MƏHSULLAR, Müştərinin sorğusu,
habelə 200 avronun manat ekvivalenti olan məbləğdə təkrar yerləşdirmə xərcinin Azərkosmosa əlavə ödəməsi əsasında, Azərkosmos tərəfindən yenidən çatdırılma serverinə yerləşdiriləcəkdir. Müştəri MƏHSULU yükləyə bilmədiyi təqdirdə,
Azərkosmos həmin MƏHSULU Müştərinin sorğusu əsasında və onun hesabına CD və ya DVD olaraq göndərəcəkdir. MƏHSULLARA aid olan risklər onların çatdırılma serverində yerləşdirilməsindən sonra Müştəriyə keçir (buradakı 4-cü maddədə
göstərilən elektron bildiriş göndərilən anda). MƏHSULUN fiziki yaddaş daşıyıcısında göndərilməsi hallarında, içində MƏHSUL olan yaddaş daşıyıcısı üçün risk onun müvafiq daşıma (nəqliyyat və ya poçt) qaydalarına uyğun ilk daşıyıcıya təhvil
verildiyi andan Müştəriyə ötürüləcəkdir.
5. ZƏMANƏT VƏ ÖHDƏLİK
Müştəri öz ehtiyaclarına görə müəyyən etdiyi MƏHSULLARIN onun ehtiyac və tələblərinə uyğun olduğuna zəmanət verir. Azərkosmos bu məsələdə heç bir məsləhət və ya tövsiyə vermir və MƏHSULLARIN istifadə təyinatına uyğunluğuna dair heç
bir halda məsuliyyət daşımır. MƏHSULLAR mürəkkəbdir. Azərkosmos MƏHSULLARDA səhv, qüsur və nöqsanlar olmadığına, MƏHSULLARIN qüsursuz olacağına və uyğunsuzluğun aradan qaldırılacağına zəmanət vermir. MƏHSULLAR üçün
Azərkosmosun zəmanəti (i) ya qüsurlu MƏHSULUN əgər varsa yenisi ilə əvəzlənməsi və ya (ii) bu MƏHSUL üçün ödənmiş məbləğin geri qaytarılması ilə məhdudlaşacaqdır və əlavə heç bir təzminat və ya zərər Azərkosmos-dan tələb olmayacaqdır.
Çatdırılmış MƏHSULUN keyfiyyəti və (və ya) sayı ilə bağlı hər hansı düzgün əsaslandırılmış şikayət bildirişi MƏHSUL çatdırıldıqdan sonrakı 7 (yeddi) gün ərzində təqdim edilmədikdə şikayətin olmadığı kimi qəbul edilir. Azərkosmosun yazılı
razılığı olmadan heç bir MƏHSUL Azərkosmosa qaytarıla bilməz. Əgər MƏHSUL təhvil alınarkən onda aydın görünən nöqsanlar varsa və Müştəri bunu Azərkosmosun nəzərinə çatdırmırsa, belə nöqsanlara görə Azərkosmos məsuliyyət
daşımayacaqdır. “Aşınma” və ya xarici hadisə (səhv yığılma və ya yüklənmə, yanlış xidmət, düzgün olmayan istifadə və s.) və ya MƏHSULUN dəyişdirilməsi nəticəsində yaranan nöqsanlar və ya səhvləri zəmanət qarşılamayacaqdır. Heç bir halda
Azərkosmos və/və ya onun lisenziarı
A) Səhv MƏHSUL(LAR) nəticəsində Müştəriyə dəyən birbaşa və dolayı zərərə, habelə mənəvi ziyana görə məsuliyyət daşımayacaq və Müştəri, Azərkosmos-a qarşı belə tələb irəli sürməyəcək, və/və ya
B) Bu ŞƏRTLƏR və Müqavilə çərçivəsində müəyyən olunan şərtlər və müddəalar, artıq məhdudiyyətlər nəticəsində Müştəriyə dəyən birbaşa və dolayı zərərə, habelə mənəvi ziyana görə məsuliyyət daşımayacaq, və/və ya
C) Müştəri və ya hər hansı üçüncü tərəfin mənfəət itkisi, istehsal itkisi, fəaliyyət itkisi, gün itkisi, məlumat itkisi, hüquq itkisi və bu kimi digər dolayı zərərlərə və mənəvi ziyana görə məsuliyyət daşımayacaq.
Azərkosmos və/və ya onun lisenziarının maddi məsuliyyəti hər bir halda sifariş edilmiş MƏHSUL üçün Müştəri tərəfindən ödənilmiş məbləğ ilə məhdudlaşdırılmışdır.
6.
QEYRİ-MÜSTƏSNALIQ
Heç bir Müştərinin MƏHSULDAN istifadə üçün müstəsna hüquq tələb etmək hüququ olmayacaqdır.
7.
KONFİDENSİALLIQ
Müştəri Azərkosmos tərəfindən təklifin verilməsi tarixindən sonrakı 5 il müddətində Azərkosmosla əlaqəli və ya onun nəticəsində əldə etdiyi texniki və ya kommersiya məlumatlarını konfidensial (gizli) saxlamağı öhdəsinə götürür. Müştəri
Azərkosmosa zəmanət verir ki, konfidensial məlumatla işləməyə səlahiyyət verdiyi bir və ya bir neçə işçisi və sub-podratçısı yuxarıda qeyd edilən məlumatların konfidensiallığını qoruyub saxlayacaqdır. Müqavilə ilə əlaqədar konfidensiallıq şərtlərinə
riayət edilməməsi onun dərhal qanunla müəyyən edilmiş formada xitam verilməsinə gətirib çıxaracaqdır və buna görə Müştəri birbaşa olaraq məsuliyyət daşıyacaqdır.
8.
FORS MAJOR
Azərkosmos-un fors major halları zamanı özünün hər hansı bir öhdəliyini yerinə yetirə bilməməsi, bütün öhdəliklərinin icrasından tamamilə azad olunmasına əsas vermir. Fors major halları Azərkosmos-un nəzarətindən kənarda fors major olaraq baş
vermiş hər hansı təbiət hadisəsi, peykin və ya yerüstü sistemin sıradan çıxması, təbii fəlakətlər, pis hava şəraiti, yanğın, təxribat, embarqo, rabitə kəsintisi və ya nəqliyyatda gecikmələr, müharibə, dövlət hakimiyyətinin qərarları və ya bələdiyyə
qərarları, o cümlədən icazə verməkdən imtina və icazə alınmasında gecikmə nəticəsində sifariş veriləndən sonrakı tarixdə baş verən və sifarişin icrasını tam və ya qismən məhdudlaşdıran hadisədir.
9.
SON İSTİFADƏÇİ LİSENZİYA SAZİŞİ (SİLS)
MƏHSUL-a görə ödənişini etdikdən sonra Müştəri yalnız MƏHSULU istifadə etmək hüququna malik olur. İstifadə hüququ Son İstifadəçi Lisenziya Sazişi ilə tənzimlənir.
Müvafiq olaraq, Azərkosmos və ya onun lisenziarı MƏHSULUN mülkiyyətçisi olaraq qalır.
10.
İYMƏTLƏR
MƏHSUL üçün tətbiq edilən qiymətlər Azərkosmos-un Qiymət Cədvəli (Əlavə 1) ilə müəyyən edilir. “Ex-Works” (BTP Inkoterms 2010) əsasında hesablanmış bu cür qiymətlər, vergilər xaric hər bir MƏHSUL-un standart paketi üçün göstərilmişdir.
Vergilər Müştəri tərəfindən əlavə ödənilir.
11.
ÖDƏNİŞLƏR
Müqavilə ilə xüsusi şərtlər haqda digər yazılı razılaşma olmadıqda, Müştəri sifariş verilmiş MƏHSUL-lara görə haqqı qabaqcadan ödəyir. MƏHSUL üzrə ödənişlər Azərbaycan manatı ilə bank hesabına mədaxil olunur. Hər bir Tərəf öz bank köçürmə
xərclərini özü ödəyir. Müştəri ödəniş şərtlərinə riayət etməzsə, Azərkosmos bütün ödənilməmiş hesab-fakturalar üçün dərhal ödəniş tələb edə bilər.
MƏHSUL üçün ödənişlər Müştəri tərəfindən vaxtında ödənilmədikdə Azərkosmos MƏHSULUN verilməsindən imtina etmək hüququna malikdir.
Əgər Müştəri ödənişləri gecikdirərsə, yaxud Müqavilənin hər hansı şərtini yerinə yetirməzsə, Azərkosmos aşağıda göstərilən şərtlərdən birini tətbiq etmək hüququna malikdir:
A) Müştəri tərəfindən ödənişlər tam ödənilənə qədər mövcud olan bütün digər sifarişləri dayandırmaq;
B) Növbəti sifarişlərdən imtina etmək;
C) MƏHSULU istifadə etmək və/və ya əlavə dəyər tətbiq etmək hüququnu verən lisenziyanı dayandırmaq və/və ya ləğv etmək;
D) Hüquqi xərclər də daxil olmaqla, borcların geri qaytarılması ilə bağlı mübahisə nəticəsində yaranan bütün xərclərin ödənilməsi üçün iddia qaldırmaq və almaq;
E) Azərkosmosun maraqlarını müdafiə etmək üçün zəruri məhkəmə işləri icraatlarını başlatmaq.
12.
TƏTBİQ EDİLƏN HÜQUQ
Tərəflərin bu Müqavilə ilə tənzimlənməmiş qalan münasibətləri Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə tənzimlənir.
Bu Müqavilənin icrası zamanı yaranan narazılıq, fikir ayrılığı və mübahisələr Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə, belə qarşılıqlı razılıq əldə edilmədikdə isə Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyinə uyğun surətdə və Azərbaycan
Respublikasında məhkəmə qaydasında həll edilir.
13.
BİLDİRİŞLƏR
Bu Müqavilə çərçivəsində verilən bütün bildirişlər və hesab-fakturalar (birlikdə “Bildirişlər”) müvafiq Tərəfə elektron məktubla (e-mail) göndərilir. Adresat tələb etdikdə və ya onun e-mail ünvanı olmadıqda isə Bildiriş poçt vasitəsilə adresat Tərəfin
bu Müqavilədə göstərilən (və ya vaxtaşırı bildirilən) ünvanına göndərilir. E-mail ilə göndərilən Bildirişlər 2-ci iş günü çatdırılmış hesab edilir.
Azərkosmosun Maliyyə departamentinin direktorunun və ya təyin etdiyi digər işçisinin hesab-fakturaları imzalamaq, Hüquq departamentinin direktorunun isə müqavilə bildirişlərini imzalamaq səlahiyyətləri vardır.
14.
YEKUN MÜDDƏALAR
Bu Müqavilə Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur.
Hər bir tərəfi təmsil edən səlahiyyətli vəzifəli şəxslər Müştərinin adından və Azərkosmosun adından razılaşaraq bu ŞƏRTLƏRİ qəbul edirlər. Bu ŞƏRTLƏR Tərəflər arasında hüquqi öhdəliklər yaradaraq məcburi hüquqi qüvvəyə malik bir müqavilə
sayılır.

