
 

 נספח שינויים אופציונליים להסכם מחזיק

 להסכם מיום _________

למחזור חברתי תאגיד – אקומיוניטי בין שנחתם שירותים למתן להסכם השינויים רשימת              להלן

קרית התעשייה אזור ,7 אימבר מרחוב ,51-490750-0 חברה מס' בע"מ, אלקטרונית             פסולת

מס' ,________________________ לבין "אקומיוניטי") (להלן: תקווה פתח         אריה,

מיום "המחזיק") (להלן: _____________ מרחוב ,______________        חברה

 ________ לחודש ______ בשנת _______ (להלן: "ההסכם המקורי").

 סעיף 1 להסכם המקורי ("מבוא") ייקרא "מבוא והגדרות"1.

תימחק2. תעשייתית" "פסולת המילים צמד יימצא בו המקורי בהסכם מקום בכל ,2.1 מסעיף               החל

  המילה "תעשייתית" ותיוותר על כנה רק המילה "פסולת" ו/או "הפסולת".

 סעיף 3.5 להסכם המקורי (בנוסח להלן) יימחק:3.

מורשה קבלן באמצעות המחזיק מחצרי התעשייתית הפסולת את לפנות אם ההחלטה כי              "מובהר

למחזיק אקומיוניטי תודיע כזה, ובמקרה אקומיוניטי, של הבלעדי דעתה שיקול פי על              תיעשה

כי בזאת, ומובהר מוסכם המלאים. פרטיו ציון תוך מורשה קבלן ידי על ייעשה הפינוי כי                 מראש

ובכתב מראש מתאימה הנחיה קיבל אם אלא מורשה קבלן ידי על פינוי יאפשר לא                המחזיק

 מאקומיוניטי".

 בסעיף 4.2 להסכם המקורי תוחלף המילה "יובהר" במילה "מובהר";4.

  המילים "מימון הפינוי" יוחלפו במילה "המימון".

 סעיף 5.1 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:5.

ברשותו שתצטבר הפסולת כל את אקומיוניטי של המלאה לבעלותה להעביר מתחייב             "המחזיק

 וזאת ללא דרישת תמורה כלשהי מאקומיוניטי ובכפוף לאמור בהוראות סעיפים 4.1-4.3 לעיל".

 סעיף 6.1 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:6.

http://www.ecommunity-erp.co.il שכתובתו אקומיוניטי של האינטרנט       "באתר

משנה קבלני ו/או אקומיוניטי נציגי עם ההתקשרות דרכי יפורטו החברה") "אתר             (להלן:

 המורשים לצורך תיאום מועד לפינוי של הפסולת".

 סעיף 6.2 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:7.

באחד המורשה הקבלן עם או אקומיוניטי נציגי עם קשר ייצור המחזיק הפינוי, תיאום               "לשם

ובהתאם המחזיק מרשות פסולת פינוי נדרש בה עת בכל לעיל 6.1 בסעיף המנויים               האמצעים

פרטי ציון ותוך לפינויה, מועד לתאם מנת על וזאת ,3.1 בסעיף כאמור הפינוי               לתדירות

"מועד (להלן: הפינוי לביצוע לו הנוחים אפשריים מועדים ומספר שלו העדכניים             התקשורת

אשר מועד לתיאום המורשים הקבלנים באמצעות ו/או בעצמה תפעל אקומיוניטי            הקריאה").
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) משבעה יאוחר ולא הניתן ככל מוקדם המחזיק, מחצרי הפסולת לפינוי הצדדים על מוסכם               יהיה

 7) ימי עסקים ממועד הקריאה (להלן: "מועד הפינוי המוסכם").

 סעיף 6.3 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:8.

המחזיק מרשות הפסולת פינוי הליך כל ביצוע בעת נוכח יהא המוסמכים מנציגיו מי ו/או                "המחזיק

מראש יוודא המחזיק הצדדים. בהסכמת תחתיו שייקבע חליפי במועד או המוסכם הפינוי              במועד

להעמסה שניתנת ונתיקה פריקה בפסולת המדובר וכי ולפסולת, לחצריו נאותה גישה של              קיומה

 מיידית באמצעי העמסה סבירים ומקובלים".

המחזיק9. "בחצרי במילים לו" ומחוץ המפעל "בשטח המילים יוחלפו המקורי להסכם 6.5              בסעיף

 ומחוצה להם".

 סעיף 7 להסכם המקורי ("דיווחים") ייקרא "תיעוד הפינויים".10.

 סעיף 7.1 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:11.

מלא רישום תנהל היא בפועל, האיסוף את תבצע מטעמה מי או אקומיוניטי בו מקרה                "בכל

(להלן: וסוגים סיווג קבוצות משקל, לפי וזאת המחזיק מחצרי שפונתה הפסולת של              ומפורט

צד כל כאמור. הרישומים את לאשר יידרש אשר למחזיק ממנו העתק ותעביר              "הרישומים"),

 יעביר את הרישומים למשנהו על-פי דרישה".

 סעיף 7.2 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:12.

בפועל, האיסוף את יבצעו מטעמה מי או אקומיוניטי בו מקרה בכל אקומיוניטי, ו/או               "המחזיק

כל למשך הרישומים מבוססים עליהם המסמכים ו/או הרישומים של העתקים לשמור             מתחייבים

 תקופת הסכם זה או למשך 7 שנים, התקופה הקצרה מביניהם".

 סעיף 8 להסכם המקורי ("אחריות, שיפוי וביטוח") ייקרא "אחריות וביטוח".13.

 סעיף 8.1 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:14.

 "כל צד להסכם יישא באחריות למעשיו לפי כל דין".

 לאחר סעיף 8.1 להסכם המקורי יתווסף סעיף 8.2 בנוסח להלן:15.

ג' צד בביטוח מחזיק הוא כי מצהיר מהצדדים אחד כל לעיל, 8.1 בסעיף מהאמור לגרוע                 "מבלי

 ובביטוח חבות מעבידים".

 סעיף 9.1 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:16.

"תקופת (להלן: ההסכם על החתימה ממועד החל אחת שנה של לתקופה הנו זה               "הסכם

זה הסכם להביא רשאי יהיה להסכם מהצדדים אחד כל האמור, אף על המקורי").               ההסכם

 לסיומו לפני תום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, בהודעה שתינתן 60 ימים מראש ובכתב".
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 בסעיף 9.2 להסכם המקורי תוחלף המילה "לאחר" במילה "לצד האחר".17.

 בסעיף 9.5.2 להסכם המקורי יוחלפו המילים "ו/או המחזיק נכנסו" במילה "נכנסה".18.

 בסעיף 11.2 להסכם המקורי תוחלף המילה "במקרה" במילה "ובמקרה".19.

 סעיף 12.1 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:20.

ימסור אחר, למקום כתובתו את יעתיק אשר צד להסכם. במבוא כאמור הם הצדדים               "כתובות

בקשר או פי על למשנהו צד ידי על שתשלח הודעה כל האחר. לצד כך על הודעה סביר, זמן                    בתוך

ביד שנמסרה הודעה אלקטרוני. בדואר תשלח או ביד תימסר או רשום בדואר תשלח זה                להסכם

שנשלחה הודעה בפועל. המסירה ביום לנמען שהגיעה כמי תחשב לעיל, כאמור הנמען              בכתובת

ראיה השולח שבידי בתנאי בפועל, השליחה ביום לנמען שהגיעה כמי תחשב אלקטרוני              בדואר

עסקים ימי 7 תוך לנמען שהגיעה כמי תחשב רשום בדואר שנשלחה הודעה המשלוח.               בדבר

 מעת שנמסרה למשלוח".

 סעיף 12.2 להסכם המקורי (בנוסח להלן) יימחק:21.

דלעיל, בכתובותיהם לצדדים רשום בדואר תישלח זה הסכם במסגרת שתימסר הודעה             "כל

אלא למשלוח, שנמסרה מעת עסקים ימי 7 חלוף לאחר למען נמסרה כאילו כזה במקרה                ותחשב

 אם כן נמסרה ביד במשרד הנמען בכתובתו כאמור לעיל".

 סעיף 12.3 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:22.

 "אין ולא תהיה לצדדים או למי מטעמם זכות קיזוז או עיכבון מכוח הסכם זה ו/או כל דין".

 סעיף 12.4 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:23.

לרבות המחזיק ידי על המועסקים כל וכי הצדדים, בין מעביד עובד יחסי מתקיימים לא כי                 "מובהר

בהקשר אחרות הטבות או פיצויים תשלומים, לכל מאקומיוניטי זכאים יהיו לא שלו, משנה               קבלני

 עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר לביטול או סיום הסכם זה".

 סעיף 12.7 להסכם המקורי (בנוסח להלן) יימחק:24.

יראו לא מקרים, בסדרת או מסוים במקרה ההסכם פי על לו הנתונות בזכויות צד השתמש                 "לא

 בכך ויתור על אותן זכויות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב".

 סעיף 12.8 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:25.

אם אלא תוקף בר יהיה לא זה בהסכם שינוי או זה מהסכם הנובעת לזכות בקשר ויתור                  "כל

 נעשה בכתב, נחתם על ידי שני הצדדים, ואושר על ידי המנהל (במקרה ונדרש אישורו)".

 בסעיף 12.10 להסכם המקורי תוחלף המילה "מטעמה" במילה "מטעמו".26.
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הערת27. תתווסף וכמותה" "טיבה המילים לאחר הביתי" מהמגזר וסוללות ציוד "פסולת             להגדרה

  שוליים מס' 2 בנוסח להלן:

 "בהתאם לסעיף 4.3 בהסכם עד כמות של 100 ק"ג או 1 קוב".

  יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנספח שינויים זה יוותרו ללא שינוי.28.

פורטו29. אשר השינויים כל של קבלה מהווה זה נספח על והמחזיק אקומיוניטי              חתימת

שינויים נספח הוראות לבין המקורי ההסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל              לעיל,

  זה, יגברו הוראות נספח השינויים.

 

 ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי החתימה המוסמכים מטעמנו:

 

 

 

______________________ 

______________________ 

                המחזיק                                                                               אקומיוניטי

 

  באמצעות: ____________________                                באמצעות:__________________
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