
 

 

 נספח שינויים מנדטוריים להסכם יצרן יבואן

 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

,___________________________ לבין "אקומיוניטי") (להלן: תקווה פתח        אריה,

מרחוב ,_______________ חברה     מס'

מיום השירותים") "מקבל (להלן: ,____________________________________     

 _____ לחודש _____ בשנת ______ (להלן: "ההסכם המקורי").

 סעיף 2.2 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח הבא:1.

בהם אשר ולמונחים למושגים זה. להסכם המצורף ב' לנספח בהתאם יהיו זה בהסכם               "ההגדרות

המשמעות תינתן בנספחיו, או זה, בהסכם מפורשות הוגדרו לא ואשר בהסכם, שימוש              יעשה

 הניתנת להם בחוק".

 סעיף 4.2 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח הבא:2.

במתכונת לפחות, בשנה פעמיים תדווח, אקומיוניטי לחוק, 18(ב) סעיף פי על לחובתה              "בהתאם

קיום לשם שביצעה הפעולות על התקשרה, שעמו שירותים מקבל לכל המנהל, עליה              שיורה

במהלך שביצעה סוגיה על וסוללות, ציוד פסולת של המחזור שיעור על זה ובכלל               חובותיהם,

למקבל תדווח אקומיוניטי בנוסף לחוק. ו-4 3 סעיפים לפי המחזור יעדי מתוך הדיווח,               תקופת

המחזור יעדי -מתוך לסוגיה וסוללות ציוד פסולת של המחזור שיעור על ברבעון פעם               השירותים

בסעיף כמפורט שנתיים וחצי שנתיים דיווחים למנהל תדווח אקומיוניטי לחוק. ו-4 3 סעיפים               לפי

בכל תעמוד כך ובכלל לעת, מעת שתתעדכן וכפי ג' בנספח המפורטת ובמתכונת לחוק, 21              

הדיווחים את יעביר השירותים שמקבל ובלבד השירותים למקבל הקשורות הדיווח            חובות

מנגנוני יקיים המוכר היישום גוף להלן. 4.4 בסעיף כאמור ובמתכונת במועדים ידו על               הנדרשים

ממנו וכנדרש החוק להוראות בהתאם הדיווח משלוח עצם ואת הדיווח תוכן את יבדקו אשר                בקרה

 בתנאי ההכרה".

 אחרי סעיף 4.2 להסכם המקורי יתווסף סעיף בנוסח הבא:3.

לחוק. 23 בסעיף לקבוע בהתאם ויבואנים יצרנים אסיפת לפחות, לשנה אחת תכנס,              "אקומיוניטי

האסיפה. מועד לפני לפחות יום 14 השירותים מקבלי לכל תשלח כאמור אסיפה על               הודעה

האסיפה במסגרת בחוק. כאמור זו באסיפה זכויות יהיו שירותים מקבל לכל כי בזאת,               מובהר

החוק, פי על לדווח נדרשת היא עליהם הנושאים על וליבואנים ליצרנים אקומיוניטי תדווח               כאמור

מממנים, הם אותם והעלויות הטיפול דמי קביעת מתודולוגיית המחזור, ביעדי עמידה             דוגמת

בטרם תכונס כאמור אסיפה כי מובהר, שישנה. ככל שהיא, חלוקה וכל שכר ניהול, דמי                לרבות

 קביעת דמי הטיפול לשנה הבאה".

(2518304 23/10/19 16:46 R: 67) 

 



 

 

 אחרי סעיף 5.2 להסכם המקורי יתווסף סעיף בנוסח הבא:4.

 "הוצגה בפני מתודולוגיית חישוב דמי הטיפול".

 אחרי סעיף 5.3 להסכם המקורי, יתווסף סעיף בנוסח הבא:5.

כאמור, הדיווחים על סבירות בקרות לקיים רשאית תהיה אקומיוניטי כי מובהר ספק הסר               "למען

על המדווח המידע לאמינות ביחס אחריות אקומיוניטי על להטיל כדי בכך שיהיה מבלי               וזאת

שיוגשו הדיווחים בין סבירות בדיקות היתר, בין אקומיוניטי, תבצע כך לצורך השירותים.              מקבל

משמעותיים, פערים לאתר מנת על יבואן, או יצרן אותו של העבר דיווחי לבין ויבואן יצרן כל ידי                   על

 וכן בהתאם לכל מידע שיגיע לאקומיוניטי מכל מקור שהוא".

משפט6. יתווסף לחוק" 5(א)(1) בסעיף האמור "המידע המילים לאחר המקורי, להסכם 5.4              בסעיף

 בנוסח הבא:

 "כשהוא מותאם לספרי המלאי המנוהלים אצל מקבל השירותים".

 אחרי סעיף 5.4 להסכם המקורי יתווסף סעיף בנוסח הבא:7.

בהתאם מוכר יישום גוף עם הקשורים משווקים עם רק יתקשר כי מתחייב השירותים               "מקבל

 לאמור בסעיף 32(א) לחוק".

 בסעיף 6.2.1 להסכם המקורי יוחלפו המילים "לכל טון פסולת" במילים "לכל יחידת פסולת";8.

 כן, יוחלפו המילים "המצורפת כנספח ד' להסכם זה" במשפט בנוסח הבא:

 "הרלוונטית לאותה שנה כפי שתפורסם באתר האינטרנט של אקומיוניטי".

 בסעיף 6.2.8 להסכם המקורי, יימחקו המילים "ככל שהתבצעה" ובמקומן יבוא המשפט:9.

 "ככל שהתקבל אישור מאת המנהל כי התבצעה".

 סעיף 6.4.2 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח הבא:10.

דמי לתשלום השירותים מקבל התחייבויות על ובנוסף לעיל האמור מכלליות לגרוע             "מבלי

המאוחר, לכל אקומיוניטי, דרישת ממועד יום 30 בתוך כי בזאת מתחייב השירות מקבל               הטיפול,

שבין התקופה בעבור הרטרואקטיביים) הטיפול "דמי (להלן: טיפול דמי לחברה            ישלם

"התקופה (להלן: זה הסכם ייחתם בה בשנה ינואר לחודש ראשון ה- לבין 1.3.2014             

מקבל מצוי היה במהלכן תקופות יבואו לא הקודמת התקופה במניין כי בזאת מובהר               הקודמת").

טיפול דמי השירותים מקבל ישלם כזה, במקרה אחר. מוכר יישום גוף עם בהסכם               השירותים

יישום גוף עם בהסכם קשור השירותים מקבל היה לא בהן התקופות עבור רק               רטרואקטיביים

 מוכר אחר".

 לאחר סעיף 6.4.6 להסכם המקורי יתווסף סעיף "יישוב מחלוקות" בנוסח הבא:11.
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להגיש השירותים מקבל נדרש אותם לדיווחים ו/או הטיפול לדמי בנוגע מחלוקת של מקרה               "בכל

והסכמה ומתן משא של בדרך להסכמות להגיע מנת על יכולתם ככל הצדדים יעשו               לאקומיוניטי,

הסכמה ובהיעדר מוסכם, לבורר המחלוקת בירור יועבר בעינה, נותרה והמחלוקת היה             הדדית.

 יועבר בירור המחלוקת לבית המשפט".

 בסעיף 9.1 להסכם המקורי יימחק המשפט (בנוסח להלן):12.

תום לפני לסיומו זה הסכם להביא רשאי יהיה השירותים מקבל האמור, אף              "על

לפני לפחות ימים 60 שתינתן בכתב בהודעה שהיא, סיבה מכל ההסכם             תקופת

 מועד סיום הסיום המוקדם של ההסכם. בהודעה כאמור יצוין מועד תום ההסכם".

 לאחר סעיף 9.1 להסכם המקורי יתווסף סעיף בנוסח הבא:13.

סיום על להודיע רשאי יהיה השירותים מקבל כי מובהר לעיל, 8.1 בסעיף האמור אף                "על

של לדצמבר ה-15 ועד לנובמבר ה-15 שבין הזמן בפרק שנה בכל שהיא, סיבה מכל                ההסכם,

12 על עולה אקומיוניטי עם השירותים מקבל של ההתקשרות שתקופת ובלבד שנה,              אותה

 חודשים".

יתווסף14. ההודעה" קבלת "מיום במילים המסתיים המשפט לאחר המקורי להסכם 10.1             בסעיף

 המשפט בנוסח להלן:

בכתב הודעה אקומיוניטי תמסור האמור, בזמן ההפרה את תיקן לא השירותים מקבל בו               "במקרה

 למקבל השירותים ובה תודיע לו על סיום ההתקשרות עימו".

 סעיף 10.2 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:15.

מהמקרים אחד בכל מיידי באופן לסיומו יבוא זה הסכם לעיל, ו-9.1 8.1 בסעיפים האמור אף                 "על

כל על-פי אקומיוניטי זכאית לו סעד מכל לגרוע מבלי והכל יסודית, הפרה המהווים להלן                המנויים

 דין ו/או הסכם בגין הפרה כאמור:".

בהסכם16. שקבוע כפי "במועדים במילים המסתיים המשפט לאחר המקורי, להסכם 10.2.2             בסעיף

 זה" יתווסף המשפט בנוסח להלן:

השירותים למקבל אפשרות הכוללת בכתב, ביטול הודעת השירותים למקבל תיתן            "אקומיוניטי

יביא כאמור תיקון אי כאשר ההודעה, מתן מיום ימים (30) שלושים בתוך ההפרה את                לתקן

 לסיום מיידי של ההסכם ללא צורך בהודעה נוספת".

  בהמשך הסעיף, תוחלף המילה "הפרות" במילים "הפרה יסודית".

 לפרק ההגדרות בהסכם המקורי תתווסף ההגדרה בנוסח להלן:17.
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בתמורה שלא או בתמורה עצמי, לשימוש או אחר למשתמש העברה לרבות – "מכירה" "              

 ולרבות מכירה מקוונת".

 יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנספח שינויים זה יוותרו ללא שינוי.18.

פורטו19. אשר השינויים כל של קבלה מהווה זה נספח על השירותים ומקבל אקומיוניטי               חתימת

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

 נספח השינויים.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

______________________ 

______________________ 

                אקומיוניטי                                                                 מקבל השירותים

 

 באמצעות: ____________________                                באמצעות:__________________
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