נספח תיקונים להסכם יצרן יבואן
להסכם מיום __________
להלן רשימת התיקונים להסכם למתן שירותים שנחתם בין אקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור
אלקטרונית בע"מ ,מס' חברה  ,51-490750-0מרחוב אימבר  , 7אזור התעשייה קרית אריה ,פתח
(להלן" :אקומיוניטי") לבין ________________________ ,מס' חברה ___________,
__________________ (להלן" :מקבל השירותים") מיום ____ לחודש ______ בשנת _______
"ההסכם המקורי"):
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פסולת
תקווה
מרחוב
(להלן:

בסעיף  4להסכם המקורי ("הצהרות והתחייבויות אקומיוניטי") יתווסף סעיף  4.4כדלקמן:
"אקומיוניטי תכנס ,לפחות אחת לשנה ,אסיפת יצרנים ויבואנים בהתאם לקבוע בסעיף  23לחוק.
מובהר בזאת ,כי לכל מקבל שירותים יהיו זכויות באסיפה זו כאמור בחוק".
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בסעיף  4להסכם המקורי ("הצהרות והתחייבויות אקומיוניטי") יתווסף סעיף  4.5כדלקמן:
"אקומיוניטי תנהל את כספיה באופן סולידי בהתאם להנחיות הדירקטוריון שלה".
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סעיף  4.3להסכם המקורי (בנוסח להלן) יימחק:

"מוסכם כי על אף שהסכם זה נחתם במהלך שנה קלנדארית ,תנקוט אקומיוניטי במירב המאמצים
כך שמקבל השירותים יעמוד בהתחייבויותיו לשנת ".2014
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בסעיף  5.1להסכם המקורי יוחלפו המילים "במועד חתימת הסכם זה" בנוסח הבא:
"תוך לא יאוחר מתום  30ימים מיום חתימת הסכם זה".
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בסעיף  5.4להסכם המקורי לאחר המילים "למשך כל תקופת הסכם זה" יתווסף המשפט הבא:
" או למשך תקופת ההתיישנות הקבועה בדין ,התקופה הקצרה מבין השתיים"
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בסעיף  6.2.2.1להסכם המקורי יימחק המשפט:
"על אף האמור בריש ס"ק זה ,מוסכם כי ביחס לשנת  , 2014החשבונית הראשונה שתונפק למקבל
השירותים תישא את התאריך  1.3ובה יחויב מקבל השירותים בתשלום בגין הציוד והסוללות
שצפויים להימכר על ידי מקבל השירותים בחודש מרס בלבד".
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בסוף סעיף  6.2.2.3להסכם המקורי יתווסף משפט כדלקמן:
"להסרת ספק מובהר כי אם יימצא בהתחשבנות הסופית שמקבל השירותים שילם דמי טיפול
עודפים ,תשלם החברה למקבל השירותים את הסכום העודף בתוספת הפרשי הצמדה למדד
המחירים לצרכן כאמור ,וזאת בתוך  30ימים ממועד ביצוע ההתחשבנות הסופית".
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בסעיף  6.2.2.4להסכם המקורי ,יוחלפו המילים "באיחור של למעלה מ 14-ימים" בנוסח הבא:
"באיחור של למעלה מ 30 -ימים מהיום שבו ניתנה הודעה על אי תשלום לצד המפר"
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בסעיף  .6.2.3להסכם המקורי יוחלפו המילים "באיחור של למעלה מ 14-ימים" בנוסח הבא:
"באיחור של למעלה מ 30 -ימים מהיום שניתנה הודעת אי תשלום למקבל השירותים"
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נוסח סעיף  6.2.4להסכם המקורי יוחלף ויהיה כדלקמן:
"היה ולאקומיוניטי יעלה חשש לאי דיוקים ו/או חוסרים מצד מקבל השירותים בקשר עם הדיווחים,
תפנה אקומיוניטי בכתב למקבל השירותים ותפרט את טענותיה .מקבל השירותים ישיב
לאקומיוניטי לא יאוחר מ 30 -יום מיום הפנייה כאמור יעביר לידיה דו"ח מעודכן לפי דרישתה ובלבד
שלא יהיה בכך לגרום להוצאות נוספות מצד מקבל השירותים .מוסכם כי הצדדים יפעלו בשיתוף
פעולה מלא על מנת ליישב כל מחלוקת שתעורר בנושא הדיווח מעודכן כפי שיפורט בדרישת
אקומיוניטי (להלן" :דיווח מעודכן לפי דרישת אקומיוניטי")".
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בסוף סעיף  6.2.6להסכם המקורי יתווסף משפט כדלקמן:
" ,לרבות כל אסמכתא נוספות המתבקשת ע"י מקבל השירותים בקשר עם העלאת דמי הטיפול".
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בסעיף  6.3.1להסכם המקורי לאחר המשפט" :ובלבד שהקנס כאמור הוטל על אקומיוניטי כתוצאה
ממעשה או מחדל של מקבל השירותים" יתווסף משפט בנוסח הבא:
" אשר אינם שנויים במחלוקת או כפי שנקבעו על ידי בית משפט מוסמך במסגרת פסק דין חלוט"
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בסוף סעיף  6.3.1להסכם המקורי ,יתווסף משפט בנוסח הבא:
"כל הודעה על דרישת תשלום קנס ו/או עיצום כספי תועבר מיד עם קבלתה לידי ולטיפול מקבל
השירותים .יתאפשר למקבל השירותים להגיש ערר ו/או להתגונן כנגד הדרישה וזאת בטרם
תשלומה ואקומיוניטי מתחייבת לשתף פעולה בעניין עם מקבל השירותים".
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בסעיף  6.3.2להסכם המקורי ,לאחר המילים "מעשה ו/או מחדל" ,תתווסף המילה:
"ישיר"
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בסוף סעיף  6.3.2להסכם המקורי יתווסף משפט בנוסח הבא:
"כן מובהר ,כי מקבל השירותים לא יישא בכל קנס ו/או עיצום כספי שהושת על אקומיוניטי בגין
מעשה ו/או מחדל של יבואן ו/או יצרן אחר הקשור בהסכם עם אקומיוניטי והכל כמפורט בסעיף
 Error! Reference source not found.להלן".
בסעיף  6.4.5להסכם המקורי ,יוחלפו המילים" :באיחור של למעלה מ 7 -ימים" בנוסח הבא:
"באיחור של למעלה מ 30 -ימים"
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סעיף  7.1להסכם המקורי יחול בנוסח כדלקמן:
מקבל השירותים ישפה את אקומיוניטי ,בכפוף לאחריותו על פי דין ,בתוך  60ימים ממועד קבלת
פס"ד חלוט ,בגין כל נזק ישיר בלבד אשר נגרם לאקומיוניטי ,ולרבות בגין כל קנס ו/או עיצום כספי
אשר הוטל עליה ,אם וככל שנגרם עקב מעשה או מחדל של מקבל השירותים בשל העברת רישומים

ו/או דיווחים לא נכונים או לא מדויקים לאקומיוניטי או היעדר רישום בקשר עם הנתונים אותם
נדרש מקבל השירותים לספקם ו/או לנהל את רישומם מכוח החוק (להלן" :הקנס") .בנוסף ישפה
מקבל השירותים את אקומיוניטי בגין כל סכום שנפסק כנגד אקומיוניטי בפסק דין חלוט שלא עוכב
ביצועו ,שניתן עקב מעשה או מחדל של מקבל השירותים (להלן" :התביעה") .מובהר בזאת כי
אחריותו המצטברת של מקבל השירותים כלפי אקומיוניטי תחול על נזקים ישירים בלבד ,אשר
יוגבלו לסך גובה התמורה ששולמה ממקבל השירותים לאקומיוניטי בגין  12החודשים שקדמו
לאירוע הנזק .מקבל השירותים לא יחויב בנזקים עקיפים ו/או בנזקים תוצאתיים".
או בנוסח הבא:
"מקבל השירותים ישפה את אקומיוניטי ,בכפוף לאחריותו על פי דין ,בתוך  30ימים ממועד דרישת
אקומיוניטי ,בגין כל נזק ישיר בלבד אשר נגרם לאקומיוניטי ,ולרבות בגין כל קנס ו/או עיצום כספי
אשר הוטל עליה ,אם וככל שנגרם עקב מעשה או מחדל של מקבל השירותים (להלן" :הקנס") בשל
העברת רישומים ו/או דיווחים לא נכונים או לא מדויקים לאקומיוניטי או היעדר רישום בקשר עם
הנתונים אותם נדרש מקבל השירותים לספקם ו/או לנהל את רישומם מכוח החוק .חובת השיפוי
כאמור לעיל ,כפופה לכך שאקומיוניטי תמסור למקבל השירותים הודעה על כל הקנס ,בתוך זמן סביר
ממועד קבלתם ,בצירוף עותק של הקנס ,ותאפשר למקבל השירותים להתפשר או לערור כנגדם,
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בחובות הסודיות המוטלות על אקומיוניטי על פי הוראות כל דין ו/או
הוראות אחרות החלות על אקומיוניטי .אקומיוניטי לא תתפשר ו/או תודה בכל קנס כאמור ,אלא
לאחר קבלת אישור ממקבל השירותים אליו ייוחס הקנס כאמור לעיל".
או בנוסח הבא:
"מקבל השירותים ישפה את אקומיוניטי בגין קנסות או עיצומים כספיים חלוטים שתחויב בהם
כאמור בסעיף  6.3.1וזאת בכפוף לאחריותו על פי דין ועל פי פסק דין שלא עוכב ביצועו ,בו נקבע כי
אלו הושתו עקב מעשה או מחדל בזדון של מקבל השירותים (להלן" :הקנס") מובהר בזאת כי
אחריותו/חבותו המצטברת של מקבל השירותים כלפי אקומיוניטי מכוח התקשרות זו תחול על
קנסות ועיצומים כאמור בלבד ,ותוגבל לסך גובה התמורה ששולמה ממקבל השירותים לאקומיוניטי
בגין  6החודשים שקדמו לאירוע הנזק .בכל מקרה ,מקבל השירותים לא יחויב בנזקים עקיפים ו/או
בנזקים תוצאתיים לרבות כלפי צד ג' כלשהו".
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סעיף  7.2להסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן:
"חובת השיפוי כאמור לעיל ,תהא בכפוף לקיומה של קביעה מתאימה בפסק דין שלא עוכב ביצועו
לפיו הקנס הוטל בשל זדון של מקבל השירותים כאמור לעיל וכפופה לכך שאקומיוניטי תמסור
למקבל השירותים התראה בכתב על חשש להטלת קנס ,הודעה על כל תביעה ו/או קנס ,לפי העניין,
ובתוך זמן סביר ממועד קבלתם ,ובצירוף עותק של הקנס ו/או התביעה כאמור ,ותאפשר למקבל
השירותים להתגונן ,להתפשר או לערור כנגדם ,ותשתף עימו פעולה ככל שיידרש לו ובלבד שאין בכך
כדי לפגוע בחובות הסודיות המוטלות על אקומיוניטי על פי הוראות כל דין החלות על אקומיוניטי".
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סעיף  7.3להסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן:

מקבל שירותים שמבקש לערער על חיוב שיושת עליו כאמור בסעיפים

Error! Reference source not

 found.או  0לעיל ,יגיש לדירקטוריון אקומיוניטי השגה בכתב על החיוב (להלן" :ההשגה") בתוך 30
יום ממועד ההחלטה על השתת החיוב כאמור .דירקטוריון אקומיוניטי יתכנס וידון בהשגה
(בנוכחות אחד הדח"צים) ומועד תשלום החיוב יידחה עד לאחר הדיון בהשגה .במידה וההשגה
תידחה על -ידי הדירקטוריון ,תעמוד למקבל השירותים הזכות לערור על החלטת הדירקטוריון
כאמור ובתוך  45י מים בפני אחד הדח"צים (להלן" :הערעור") .נדחה הערעור על-ידי אחד
הדח"צים ,כולו או חלקו ,ישלם מקבל השירותים את החיוב (או את חלקו הרלוונטי) בתוך  30ימים
בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים (מדד ידוע ממועד ההחלטה על השתת החיוב) למען הסר
ספק מובהר ,כי האפשרות להגשת השגה ו/או ערעור לא תחול ביחס לתשלומים מכל סוג שהוא או
קנסות שהושתו על כלל מקבלי השירותים לפי הסכם זה .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות ו/או
טענה ו/או דרישה של מקבל השירותים לפנות לערכאות משפטיות".
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בסעיף  7להסכם המקורי ("שיפוי") יתווסף סעיף  7.6כדלקמן:
"במקרה כאמור בסעיף  Error! Reference source not found.לעיל ובגין כל נזק ו/או קנס ו/או
עיצום כספי שיגרם למקבל השירותים במישרין ,עקב אי מילוי הוראות החוק ו/או רשלנות ו/או
מעשה ו/או מחדל של אקומיוניטי ,אזי כי חובת השיפוי כמפורט בסעיף  7לעיל ,תחול על
אקומיוניטי בשינויים המחויבים".
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בסעיף  8.1להסכם המקורי לאחר המילים " לשם ביצוע תפקידיה בהתאם להוראות כל דין" יתווסף
המשפט הבא:
"ובלבד כי אקומיוניטי קיבלה את אישורו של מקבל השירותים מראש ובכתב".
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בסוף סעיף  8.1להסכם המקורי יתווסף המשפט הבא:
"מובהר כי הנתונים שמועברים לאקומיוניטי ביחס לסוגי המוצרים וכמות המכירות הינם נתונים
חסויים שאינם נחלת הכלל וסעיף  Error! Reference source not found.זה יחול על נתונים אלו".
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סעיף  10.1להסכם המקורי ,יוחלף ויהיה כדלקמן:
"בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי צד להסכם זה ,ימסור הצד המקיים הודעה בכתב לצד המפר
ובה יודיע לו על ההפרה וידרוש את תיקונה בתוך  30ימים מיום קבלת ההודעה".
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סעיף  .10.2להסכם יתוקן ויחול בנוסח הבא:
"על אף האמור בסעיפים  Error! Reference source not found.ו 10.1-לעיל ,היה ומקבל השירותים לא
תיקן את ההפרה בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על ההפרה כאמור בסעיף  22לעיל ,אקומיוניטי
תהיה רשאית להביא את הסכם זה לסיומו בכל אחד מהמקרים המנויים להלן ,ובתנאי שבחלוף 14
הימים הנ"ל ,אקומיוניטי נתנה הודעה בכתב למקבל השירותים ,ובה אפשרה לו בתוך שלושים ()30
ימים לתקן את ההפרה ככל שהיא ניתנת לתיקון ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית אקומיוניטי
על-פי כל דין ו/או הסכם בגין הפרה כאמור".
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סעיף  11.3להסכם המקורי יוחלף ויהיה בנוסח הדדי כדלקמן:
זכויותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או להסבה על ידי מי
מהצדדים ,אלא אם קיבל אחד הצדדים את הסכמת הצד השני בכתב ומראש ,ובכפוף להוראות כל דין.
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כל דרישה ו/או הודעה בהסכם המקורי של מי מהצדדים תועבר לצד שכנגד בכתב.1
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יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנספח תיקונים זה יוותרו ללא שינוי.
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חתימת אקומיוניטי ומקבל השירותים על נספח זה מהווה קבלה של כל התיקונים אשר פורטו לעיל,
ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם המקורי לבין הוראות נספח תיקונים זה ,יגברו הוראות
נספח התיקונים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אקומיוניטי

מקבל השירותים

 1הערה זו מחליפה את כל המקומות בהסכם בהם נתבקשה אקומיוניטי כי הודעות ודרישות מטעמה למקבל השירותים ייעשו
בכתב.

