נספח שינויים מנדטוריים להסכם משווק
להסכם מיום ___________
להלן רשימת השינויים להסכם למתן שירותים שנחתם בין אקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור
פסולת אלקטרונית בע"מ ,מס' חברה  ,51-490750-0מרחוב אימבר  ,7אזור התעשייה קרית
אריה ,פתח תקווה )להלן "אקומיוניטי"( לבין __________________________ ,מס'
חברה

________________,

מרחוב

____________________

)להלן:

"המשווק"( מיום ______ לחודש _________ בשנת ________ )להלן" :ההסכם
המקורי"(.
.1

לפני פרק המבוא בהסכם המקורי במשפט המתחיל במילים "והואיל ואקומיוניטי הינה חברה אשר
הוכרה על ידי המנהל" יוחלף תאריך ההכרה " "12.1.2014בתאריך "."13.1.2019

.2

בסעיף  3.2.2.2.3להסכם המקורי לאחר המשפט "במקרה כזה ייחשב המשווק כקבלן משנה
מורשה ויחולו עליו ההוראות הרלוונטיות בהסכם זה לקבלן מורשה" יתווסף משפט בנוסח להלן:
"כמו כן ידוע למשווק כי במקרה כאמור חל איסור להעסקת עובדים שאינם אזרחי או תושבי
ישראל ,אף אם יש לו היתר להעסקתם ,כאמור בחוק עובדים זרים ,התשנ"א – ."1991

.3

סעיף  3.3להסכם המקורי ,יתוקן ויחול בנוסח להלן:
"על אף האמור בסעיף  3.2לעיל ,מובהר כי המשווק יאפשר ללקוחותיו להחזיר פסולת
דומה-כבדה במועד ביצוע האספקה וכן יאפשר ללקוחותיו להחזיר פסולת דומה-קלה במועד
המכירה בהתאם לאופנים המפורטים לעיל ,ויחולו כל ההוראות הרלוונטיות המפורטות בהסכם
זה ביחס לכל אחת מאפשרויות ההחזרה".

.4

בסעיף  3.4.2להסכם המקורי ,לאחר המילים "יקצה המשווק לאקומיוניטי מיקומים" יתווספו
המילים "נגישים ונראים לעין".

.5

סעיף  3.6להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:
"ככל שיידרש ובהתאם למוסכם בין אקומיוניטי למשווק ,בכל מקרה בו יידרש המשווק לאחסן את
פסולת הסוללות שתיאסף בכלי האצירה ופסולת הציוד שתצטבר אצלו ,המשווק מתחייב בזאת
לאחסן ,את כל פסולת הציוד והסוללות שתימצא ברשותו או בשליטתו עד למועד פינויה על ידי
אקומיוניטי ,וזאת בהתאם להוראות סעיף  31לחוק".

.6

סעיף  4.1להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:
"פינוי הפסולת הדומה-קלה יתבצע על ידי אקומיוניטי על חשבונה המלא והבלעדי ,וזאת
בתדירות כפי שיוסכם בין אקומיוניטי והמשווק כמפורט בנספח ג' להסכם זה ועל פי מנגנון אחיד".

.7

יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנספח שינויים זה יוותרו ללא שינוי.
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.8

חתימת אקומיוניטי והמשווק על נספח זה מהווה קבלה של כל השינויים אשר פורטו לעיל ,ובכל
מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם המקורי לבין הוראות נספח שינויים זה ,יגברו הוראות
נספח השינויים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

____________________
____________________
אקומיוניטי

המשווק

באמצעות____________________ :

באמצעות__________________:
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