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 יו בע"מ 4מנהל

 513284810    מס ע.מ.:             

 לאספקת שירותים תנאים כלליים 
 
 יו וחברות קשורות שלה לרבות חברות בשליטת בעלי המניות שלה  4משמע מנהל  -"ספק/חברה"  .1

 המוביל והמהיר בעולם.  SAP Cloudמהחברה בשירות באפשרות הלקוח לרכוש שירותי אירוח למערכת  .2

 

 השירותים

 . SAPכפי שמופיעים באתר    SAP (EULA)יסופקו בהתאם לתנאי הרישיון הסטנדרטיים של  מוצרי התוכנה   .3

מובהר כי שירותי התחזוקה והתמיכה אינם כוללים שדרוג של ההתאמות / פיתוחים שבוצעו עבור הלקוח, לגרסאות /   .4

Patches  .חדשים שהוצאו על ידי היצרן. עבור שדרוג כאמור תופק ללקוח הצעת מחיר 

: תחום התשתיות המחשוב )בין היתר: שרתים, מערכי אחסון, רשת, ביצועים,  SAP Cloud  שאינם בשירות ענן לקוחות  .5

 מערכות הפעלה( הינם באחריות הלקוח. 

 תחום אבטחת המידע הינו באחריות הבלעדית של הלקוח 

 קוד המקור הינו בבעלות היצרן   –ללקוח תינתן זכות שימוש במודולים   .6

 מעביד בין הספק או עובדיה לבין הלקוח. -"י הספק כקבלן עצמאי ולא ייווצרו יחסי עובדהשירותים יינתנו ע  .7

 הספק רשאי להעסיק קבלני משנה מבלי לגרוע מאחריותו לפי ההצעה. .8

 השירותים יינתנו בלוח הזמנים המוגדר בהצעה, ואם לא נקבע לוח זמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים מפעם לפעם.   .9

לא ישא באחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים שייגרמו ללקוח לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע,  מובהר בזאת כי הספק  .10

מהתמורה   50%אובדן נתונים, זמן בטלה. אחריותה תוגבל לנזקים ישירים בלבד ותהיה מוגבלת לתקרה בגובה של עד  

 .  החודשים שקדמו להיווצרות הנזק 3 -שהתקבלה אצלה בפועל מהלקוח עקב הסכם זה ב

. ביצוע שדרוג התוכנה והסבת   SAP Business Oneמפיצה מעת לעת גרסאות חדשות של תוכנת    SAPחברת   .11

 הנתונים לגרסה חדשה בתשלום נוסף. 

. פניה למרכז התמיכה מתאפשרת באמצעות פורטל  08:30-15:00ה' בין השעות -מרכז התמיכה פעיל בימי חול א'  .12

 הלקוחות. 

 שא תחזוקה לרישוי, מודולים ופיתוחים הינה חיוב רטרואקטיבי בתקופות אי רציפות. והחברה בנו  SAPמדיניות חברת   .13

  Chrome  ,Firefox   ,Edgeנתמכים: מחשב נייד: דפדפנים )גרסה אחרונה(   WEBעבור פיתוחי   .14

 iOS  -מערכות הפעלה: אנדרואיד ו Chrome, Firefox, Safariמובייל:דפדפנים

 גרסאות קודמות.  2-גרסה אחרונה ו

 ימי עבודה מיום קבלת התשלום.   7זמן מוערך לקבלת רישיון קבוע עד  .15

 Named  – הרישיונות הנם פר משתמש  .16

הצעות המחיר מתייחסות לחברה אחת על שרת מרכזי אחד ומחייבת עבודה רב שנתית. הקמת חברות נוספות תחוייב   .17

 וף הצעת המחיר. לפי שעות בפועל. אלא אם צויין אחרת בג 

 הצעות מחיר אינן כוללות מודולים/ממשקים שלא מצויינים בהן במפורש.  .18

 חודשים ממועד אישור ההצעה/ההזמנה.  12 -תוקף בנק שעות .19

 

 תמורה 

 המחירים אינם כוללים מע"מ או כל מס אחר שיהיה בתוקף בזמן התשלום, ואלה ישולמו בנוסף.   .20

 החיוב על מחירים במט"ח יהיה בהתאם לשער היציג ביום הפקת החשבונית  .21

 במידה והתשלום יבוצע במט"ח, כל עמלות ההעברה הן על חשבון הלקוח 

 שעות לחיוב באזור גוש דן. באזורים אחרים, מינימום של יום עבודה.   5במידה ונדרשת הגעה לאתר הלקוח, מינימום  .22

שעות לפני מועדה. ביטול מאוחר יותר יחויב בעלות   24בהתראה תתאפשר עד   ביטול עבודת הטמעה/הדרכה/התקנה

 מגובה המחיר המתוכנן לעבודה זו.  50%

 יום.   30במידה והלקוח בחר להפסיק או לשנות את השימוש באחד מהשירותים נדרשת הודעה מראש של  .23

 ד הידוע במועד החתימה על ההצעה מדד הבסיס הינו המד  –מחירי התחזוקה, השימוש צמודים למדד המחירים לצרכן   .24

הספק יהא רשאי לחייב את כרטיס האשראי ו/או הוראת הקבע הבנקאית של הלקוח במידה ולא נפרעו התשלומים   .25

 המגיעים לו על פי המוסכם בין הצדדים, במלואם ובמועדם. 

ייב במלוא המחיר. כמו כן  ו/או מודולים נלווים והלקוח יחו  SAP במקרה של ביטול עסקה לא יתקבל החזר על רישיונות .26

 יחוייב הלקוח בגין שעות העבודה היחסיות עד למועד ביטול העסקה. 

, מערכות הפעלה וכל תוכנה אחרת הנדרשת  DBAהמחירים אינם כוללים רכיבי חומרה, תשתיות תקשורת, שירותי   .27

 .  SAP Cloudלפעולת המערכת, תחזוקתה או התקנות בפועל.זאת, למעט שירות ענן 
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ישולמו אוטומטית מידי   -SAPממחיר המחירון לרישיונות/ פיתוחים/ ממשקים,  למעט רישוי   18%חזוקה שנתית  דמי ת .28

 .שנה באמצעי התשלום שבהצעה 

 מחירי הרישוי אינם כוללים התקנה. .29

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  המחירים עלולים להשתנות מעת לעת  .30

 

 הצהרת הלקוח 

( כי בחן בעיני רוכש את התוכנה, את התאמתה לצרכיו ומטרותיו, וכי, בכפוף בצוע  1: ) הלקוח מצהיר ומתחייב בזה .31

( כי ידוע לו והוא מסכים לכך שאגב  2ההתאמות נשוא הצעת מחיר , מצא את התוכנה מתאימה לדרישותיו וצרכיו; )

הקניין הרוחני בה ו/או במוניטין   החתימה על הצעה זו ו/או אגב ביצועה אין הוא רוכש זכויות כלשהן במערכת ו/או בזכויות

( לרכוש ולהתקין את החומרה הנדרשת במועד,  3הקשור למערכת וכי הזכות היחידה שהוא רוכש הינה רישיון שימוש; )

על מנת שלא לעכב את לוחות הזמנים של הפרויקט ולדאוג להסכם תחזוקה תקף לכל הרכיבים הנכללים בהגדרת  

ונים מהמערכות הקיימות של הלקוח במבנה שיידרש על ידי הספק, לשאת באחריות  ( להכין את קבצי הנת4החומרה; )

( להכין את הממשקים בצד של המערכות  5לשלמות וטיוב הנתונים המוסבים וכן לבצע השלמות ידניות, אם תידרשנה; )

לביצוע גיבוי תקופתי   ( יהיה אחראי6הקיימות של הלקוח ולספק את כל המידע והנתונים הדרושים לה לביצוע הפרויקט; )

( כי ידוע לו כי הוא מנוע מלפנות ישירות ליצרן בכל הקשור לפעילות המערכת וכי הספק  7לכל התוכנות וקבצי הנתונים )

 בנושא זה אל מול היצרן, בהתאם להנחיות היצרן;    Focal Point of Contact -ישמש כ

על מנת להבטיח את שלמות הנתונים, חובה על הלקוח להחזיק באופן שוטף גיבוי על מדיה מגנטית נוספת לדיסק   .32

כן על הלקוח להעביר עותק שבועי של הגיבוי מחוץ למשרד או לכספת חסינת אש הממוקמת במשרד  -המחשב. כמו

 ראי לכל אובדן מידע בהיעדר גיבוי. )הוראות ניהול ספרים מחייבות החזקת גיבוי מסוג זה(. הספק לא יהיה אח

באחריות הלקוח לדאוג לתנאי העבודה הנדרשים לאספקת השירותים באתר הלקוח ו/או בהתחברות מרחוק, כולל ציוד   .33

 וקישור קבוע לשרת    SAPבהתחברות   Administrator  Terminal Serverמחשוב, טלפון, הרשאת 

על תהליכי עבודה, שיטות חיוב, שיטות עבודה וכד' של הספק הוא מידע   כל המידע הקשור בזכויות הקניין הרוחני, מידע .34

מסחרי סודי של הספק והלקוח מתחייב לשמור את המידע הסודי של הספק בסודיות, לא להעבירו בשלמותו או כל חלק  

 ממנו לידי צד ג' כלשהו בכל דרך שהיא ולא לעשות בו כל שימוש ללא אישור בכתב ומראש של הספק. 

 לא יסב זכויותיו וחובותיו לגוף כלשהו, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.   הלקוח .35

החודשים   12הלקוח לא יוכל לקלוט ו/או להעסיק במישרין אן בעקיפין את עובדי הספק )או עובד שעבד אצל הספק ב  .36

עובדי  חודשים לאחריה, והספק לא יוכל לקלוט את   12האחרונים או חלקם( במהלך תקופת מתן השירותים ובמשך  

הלקוח. באם מי מהצדדים יבצע פניה במישרין או בעקיפין לעובד/ת הצד השני ו/או יעסיק במישרין או בעקיפין את עובד/ת  

 ש"ח.  150,000הצד השני, ישלם הפונה דמי פיצוי מוסכמים בגובה של 

במידה ולא יימצא  שאלות משתמשים יופנו אליו ו -פניה בנושאי תחזוקת המערכת תרוכז אצל משתמש בכיר שיבחר  .37

 .פתרון יוכל הוא לפנות לחברה בנושאי תחזוקה ופתרון בעיות

 בחתימת מסמך זה הלקוח מאשר קבלת מיילים שיווקיים  .38

 פי כל האמור לעיל.  - אישור הצעת מחיר )חתימה + חותמת( מהווה הזמנה והסכמה לפעול על פיה ועל .39

 הסכם זה חל על כל הצעת מחיר/הזמנה עתידית שתחתם בין הצדדים.  .40
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