נספח מס'  2להסכם עם משווק
שנערך ונחתם ב ____________ ביום ___ לחודש ____________ לשנת ____________
בין:

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ
(ח.פ  )514860279מרחוב בית שמאי  ,10תל אביב
(להלן" :גוף היישום המוכר")
מצד אחד;

לבין:
(להלן" :המשווק")
מצד שני;
הואיל
והואיל

וגוף היישום המוכר הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק (כהגדרתו להלן) ואשר קיבלה הכרה מאת
המשרד להגנת הסביבה;
וגוף היישום המוכר והמשווק התקשרו בהסכם לשם קיום חובת המשווק בהתאם לחוק (להלן:
"ההסכם");

והואיל וברצון הצדדים לשנות מספר תנאים בהסכם ,הכל כמפורט בנספח זה להלן.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

הוראות נספח זה באות להוסיף על הוראות ההסכם ונספח מס'  1להסכם ולא לגרוע מהם למעט
במקום שנאמר במפורש אחרת.

.2

המונחים הנזכרים בנספח זה יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם וככל שלא מפורשים
בהסכם בהתאם למשמעות הנתונה להם בחוק.

.3

הצדדים מאשרים בחתימתם כי ידוע להם כי כניסתו לתוקף של נספח זה לרבות התיקונים שבו
הינם בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

.4

ככל שהמשווק אימץ את נספח מס'  1אזי יערכו השינויים הבאים בסעיף ( 4.2כנוסחו בהתאם
להוראות נספח מס'  1להסכם):
.4.1

.5

יימחקו המילים" :המכיל לא פחות מ 300-ק"ג פסולת ציוד וסוללות" .בסוף הפסקה ייכתב:
"מיכל אצירה מלא" בהסכם זה משמעו :מיכל אצירה אשר תכולתו מלאה בפסולת ציוד
וסוללות בשיעור שלא יפחת מ 70%-ממשקלו המקסימלי כפי שייקבע על ידי גוף היישום
המוכר ביחס לכל סוג מיכל אצירה אשר יסופק למשווק .קביעה כאמור תיעשה במועד
אספקת מיכל האצירה למשווק".

ככל שהמשווק אימץ את נספח מס'  1אזי יערכו השינויים הבאים בסעיף ( 5.3כנוסחו בהתאם
להוראות נספח מס'  1להסכם):
.5.1

תימחק הפסקה הבאה" :המכלים יוצבו בשטח בית העסק של המשווק במקום מקורה
ומאובטח על ידי אמצעים אלקטרוניים מיכלי האצירה ותכולתם יהיו באחריותו של המשווק
כל עוד הם מוצבים ומצויים בתחומו" ,ותוחלף בנוסח הבא" :המכלים יוצבו בשטח בית
העסק של המשווק בהתאם להוראות החוק ולאחר קבלת אישור בעל הנכס בו מצוי בית
העסק של המשווק או חברת הניהול של הנכס הנ"ל ככל שיידרש (ובכפוף להתקשרות עם
אותם גורמים) .מיכלי האצירה ותכולתם יהיו באחריותו של המשווק כל עוד הם מוצבים
ומצויים בתחומו".
1

.5.2

בסוף הפסקה הבאה" :אחסון פסולת ציוד וסוללות ייעשה באמצעות הצבת מיכלי אצירה
שיסופקו על ידי גוף היישום המוכר ,".ייכתב" :אספקת מיכלי האצירה כאמור תיעשה בכפוף
לשיקול דעתו הבלעדי של גוף היישום המוכר ".

.6

בסעיף  5.7להסכם בפסקה הראשונה ולאחר המילים "שיספק גוף היישום המוכר למשווק" ,ייכתב:
" ,בהתאם לדרישת גוף היישום המוכר".

.7

בסעיף  6.2להסכם לאחר המילים "לא יישא גוף היישום המוכר" ,ייכתב" :כלפי המשווק".

.8

יתווסף סעיף  6.4ובו ייכתב" :למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא תחול כל עלות ו/או הוצאה ו/או
תשלום על המשווק כלפי גוף היישום המוכר מכח הסכם זה ,למעט בהתאם לאמור בסעיף  7להלן ו/או
ככל שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב אחרת".

.9

סעיף  7להסכם (לרבות התיקונים שבוצעו בו מכח נספח מס'  1ככל שאומץ על ידי המשווק) יימחק
ובמקומו ייכתב:
" .7המשווק ישיב לגוף היישום המוכר תשלומים ו/או הוצאות שהוצאו על ידי גוף היישום המוכר
בשל התרחשות אחד מהאירועים הבאים ,כדלקמן:
בגין נזק שנגרם למיכל האצירה שהוצב אצל המשווק על ידי גוף היישום המוכר בעקבות
7.1
מעשה או מחדל רשלני ו/או בזדון של המשווק ,יחויב המשווק בתשלום בסך עלות מיכל האצירה,
אשר בכל מקרה לא יעלה על מחיר מיכל האצירה כפי הקבוע במחירון מיכלי אצירה אשר יפורסם על
ידי גוף היישום המוכר ,וזאת מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לגוף היישום המוכר;
בגין קריאת שווא לפינוי מיכל אצירה יחויב המשווק בתשלום בסך של  + ₪ 500מע"מ ,וזאת
7.2
מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לגוף היישום המוכר" .קריאת שווא" בסעיף זה משמעה :פנייה
מאת המשווק לגוף היישום המוכר לביצוע פינוי של מיכל אצירה כאשר מיכל האצירה אינו מיכל
אצירה מלא כפי המוגדר בהסכם זה .במקרה בו עיסוקו של המשווק במכירת מוצרי מזון ,פנייה לפינוי
לא תיחשב לקריאת שווא במקרה בו הפנייה האחרונה לפינוי נשלחה לגוף היישום המוכר לפני למעלה
מ –  60יום לפני הפנייה האמורה".

.10

בסעיף  8.1להסכם לאחר המילים "על אף האמור לעיל ,מובהר כי מידע סודי אינו כולל מידע שהפך
לנחלת הכלל" ,ייכתב" :שלא בעקבות הפרת הוראות סעיף זה".

.11

בסוף סעיף  8.2להסכם ייכתב" :למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לחייב את המשווק
להעביר מידע כלשהו לגוף היישום המוכר ,למעט כפי שהוגדר במפורש בהסכם זה".

.12

ככל שהמשווק אימץ את נספח מס'  ,1אזי בסעיף  9.1להסכם ,יימחק המספר ,"90" :ובמקומו ייכתב:
"."60

.13

ככל שהמשווק אימץ את נספח מס'  ,1אזי בסעיף  9.3.1להסכם (כנוסחו בהתאם להוראות נספח מס'
 1להסכם) ,יימחקו המילים " :שלא תוקנה בתוך  14יום ממועד קבלת דרישה לתיקון ההפרה מאת
המשווק" ,ובסוף הסעיף ייכתב" " :הפרה יסודית" בסעיף זה משמעה :אחת מן ההפרות המתוארות
בסעיף  10.3להלן ".

.14

סעיף  10.1להסכם ימחק ובמקומו ייכתב" :בכל מקרה בו מי מהצדדים הפר התחייבות
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה (להלן" :הצד המפר") ,ימסור הצד להסכם אשר נפגע מההפרה כאמור
(להלן" :הצד הנפגע") הודעה בכתב לצד המפר ובה יודיע הצד הנפגע לצד המפר על ההפרה וידרוש
מהצד המפר את תיקונה בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על כך".

.15

בסעיף  10.2להסכם יימחקו המילים" :בכל אחד מהמקרים המנויים להלן" ,ובמקומן ייכתב" :בכל
מקרה בו המשווק יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה" .בנוסף ,סעיפים  10.2.1ו 10.2.2-להסכם
יימחקו.

.16

בסעיף  10.3להסכם לאחר המילים "המשווק יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי",
ייכתב" :ללא תשלום פיצוי כלשהו בגין עצם פעולת ביטול ההסכם".
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.17

סעיף  12להסכם (לרבות התיקונים שבוצעו בו מכח נספח מס'  1ככל שאומץ על ידי המשווק) יימחק
ובמקומו ייכתב" :המשווק מצהיר כי הוא מחזיק בביטוח צד ג .גוף היישום המוכר מצהיר כי הוא
מחזיק בביטוח צד ג ובביטוח חבות מעבידים."'.

.18

בסוף סעיף  13.5ייכתב" :למען הסר ספק ,המשווק רשאי לאמץ את הוראות נספחי התיקונים כאמור,
במלואם או באופן חלקי ,לפי שיקול דעתו".

.19

בנספח ג להסכם ימחק המלל בשורה הראשונה בטבלה ובמקומו ייכתב כדלקמן:
נושא

יחידה

עלויות
קבועות

תשלום עבור אחסון

תמורה

תנאים

 + ₪ 50מע"מ

שטח אחסון של  1X1.2מטר
רצפה ,לכל הפחות

תתווסף שורה נוספת בסוף הטבלה ,כדלקמן:
נושא

יחידה

תנאים

עלויות
משתנות

תשלום עבור איסוף
מקונים

כפי המפורט בהסכם עבודות
(הובלות ושינוע)-

תמורה
כפי המפורט בנספח תמורה
להסכם עבודות (הובלות
ושינוע)

.20

להסרת ספק ,מובהר כי בכפוף למתן הודעה מראש כמפורט בהסכם זה עד למועד סיום תקופת
ההסכם ,גוף היישום המוכר יפעל לאיסוף מיכלי אחסון פסולת אלקטרונית ממקום עסקו של
המשווק ,ככל שאלה הושאלו למשווק על ידי גוף היישום המוכר ,לרבות פסולת הציוד והסוללות
שנאספה בהם.

.21

להסרת ספק ,מובהר כי ככל שיבצע גוף היישום המוכר אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה
באמצעות קבלן משנה ,אזי גוף היישום המוכר יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשווק לכל פעולה
שתבוצע על ידי קבלן המשנה .אין באמור כדי לגרוע מאחריות הגוף היישום המוכר על פי הסכם זה
ו/או הוראות כל דין.

.22

להסרת ספק מובהר כי ככל שהמשרד להגנת הסביבה לא יאשר איזה מהשינויים המפורטים בנספח
זה לעיל ,יהיה רשאי המשווק לסיים את ההתקשרות עם גוף היישום המוכר ,על כל המשתמע מכך
וללא כל השלכות לרבות אך לא רק ,קנסות/פיצוי כלשהו ,ולגוף היישום המוכר לא תהיינה כל טענות
ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המשווק.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
המשווק

גוף היישום המוכר
ע"י:

ע"י:

_______________________________

____________________________
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