פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
לכבוד :מ.א.י תאגיד מחזור אלקטרוניקה בישראל בע"מ

תאריך:

הצהרות המשווק
א .המשווק מצהיר כי רכב הספק משמש אך ורק לפינוי מוצרי חשמל בעבור המוביל והמשווק המפורטים לעיל.
ב .המשווק מאשר בחתימתו על מסמך זה כי כלל התמורה עבור מימון עלויות פינוי המוצר הישן לה הוא זכאי תועבר
לידי המוביל בלבד באופן ישיר כנגד העברת פסולת הציוד למיתקן הטיפול.
ג .המשווק מצהיר ומתחייב לעדכן את מ.א.י בכל שינוי בפרטי הנהג ,הרכב או המשווק עימו ועבורו הוא פועל.
ד .המשווק מאשר כי כל מוצר שנתקבל על ידי הספק המפורט מטה ,שאין מקורו בפסולת ציוד וסוללות שהוחזרה
בהתאם לחוק על ידי המשווק  ,יהיה המשווק האחראי הבלעדי לשיפוי הספק עבור עלויות הפינוי של מוצר זה.
שם מלא _______________ תאריך _______________ חתימת המשווק ___________________
הצהרות המוביל (להלן "הספק"):
א .הנני משתמש באופן קבוע במשאית במספר רכב _______________ לפינוי ציוד פינוי חשמלי מבתי לקוחות
בהתאם להוראות החוק בעבור המשווק ___________________ :רצב צילום רשיון רכב.
ב .הספק מצהיר כי ידוע לו שמאי בודקת את פעילותו מול המשווק ומקבל דיווח שוטף על פעילות הנהגים באופן
שוטף.
ג .הספק מצהיר שמימון עלויות הפינוי ישולם לו אך ורק בעבור ציוד חשמלי שפונה מלקוחות משווק זה בלבד,
והציוד הועבר מבתי הלקוחות ו/או נקודות המכירה של המשווק ועד למרכז המיון של מ.א.י .
ד .הספק מצהיר כי פינוי הציוד החשמלי נעשה על ידו בלבד ללא תמורה ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה
בנוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח מיום .24/7/2017
ה .הספק מצהיר שציוד שהועבר למיחזור ופונה על ידו שלא בהתאם להוראות החוק ,הנחיות המשרד להגנת
הסביבה או בניגוד להוראות מ.א.י  ,לא יזכה את הספק בכל תמורה עבור עלויות הפינוי .ככל שיתגלה לאחר
התשלום כי נתקבל מימון עבור פינוי שלא בוצע כהלכה ,ישפה הספק את מ.א.י ו/או המשווק לפי הענין עבור כל
עלות בה נשאו לענין פינוי זה לרבות החזר התמורה אותה קיבל.
ו .הספק מצהיר כי ידוע לו שהוא נושא במלוא האחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרם ללקוח ,למאי או מי
מטעמה בגין ביצוע הפינוי ,העברת הציוד ועד לכניסתו למרכז המיון של מאי.
ז .הספק מתחייב להביא כל מוצר חשמלי שנמסר לו למיחזור למרכז המיון של מ.א.י כפי שקיבלו מהלקוח ,ללא
פירוק ,הפרדה מיון או ניתוק כל חלק מהמוצר הישן .הספק מתחייב להתנהג באופן ראוי בהליך הקליטה.
ח .הספק מתחייב להציג למ.א.י ו/או למרכז המיון במעמד מסירת הציוד כל מסמך ,אסמכתא ,תעודת משלוח ו/או
חשבונית נידרשת לשם הוכחת מקור הציוד שנתקבל.
ט .הספק מצהיר כי התמורה המשולמת לו הינה מלוא התמורה המגיעה לו לשם ביצוע הפינוי ולא יהיו לו כל דרישות
נוספות מעבר לתמורה המשולמת על ידי מאי ומתעדכנת מעת לעת.
י .הספיק מצהיר כי ידוע לו שלמ.א.י הזכות להתאים את מימון עלויות הפינוי מעת לעת וללא הודעה מראש וכן
לסיים התקשרות זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
יא .הספק מאשר למ.א.י לשלוח לו עידכוני עלויות ותנאים בסמס  ,דיוור אלקטרוני או בדואר.
יב .הספק מצהיר כי ידוע לו שכל תשלום שיתקבל ,בין אם במזומן ,העברה או כל אמצעי תשלום אחר ,תפעל מ.א.י או
מי מטעמה על פי כל דין לרבות ניפוק חשבונית עצמית בהתאם לפקודת המיסים  -הוראת נוהל -מכירת פסולת
מתכות  -העברת החיוב במס מהמוכר לקונה תיקון לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו. 1976-
יג .לספק מצהיר שאם במשך  30ימים לא ימסור ציוד למיחזור במרכז המיון ,תיסגר אוטומטית הרשאתו להבאת ציוד
עד לאישור חוזר על ידי המשווק.
יד .הספק מתחייב להתנהגות נאותה ,מכובדת וראויה במרכז המיון ומ.א.י שומרת לעצמה את הזכות לסיים ולסגור
הרשאתו להבאת ציוד בכל עת.
טו .הספק מתחייב לכבד את נהלי הפינוי המפורטים במסמך זה וכן כל הוראה של מ.א.י או מי מטעמה ,חריגה מנהלים
אלו תוביל לחסימת הנהג מכניסה למסירת ציוד עד לבירור הנושא במשרדי מ.א.י בלבד ולהכרעת הנהלת החברה.

שם מלא __________________ תאריך ____________________ חתימת הספק_______________________
נהלי מסירת ציוד על ידי ספק אל מרכז מיון /מיתקן טיפול מטעם מאי

א.

מסירת פסולת חשמלית תעשה רק באמצעות רכב שאישר נהלים אלו ופרטיו מוכרים במערכת מ.א.י .בכל בעיה בענין זה יפנה
הספק למשווק אשר יעביר בקשת פתיחה או עידכון למאי.

ב.

מסירת הציוד תיעשה באופן מרוכז ולכל הפחות ל  3פריטים בכל מסירת ציוד למרכז המיון.

ג.

הספק יעביר את הציוד בהתאם להוראות צוות מרכז המיון במקום עצמו.

ד.

הציוד יועבר ויפרק עד לקרקע בשלמותו על ידי הספק בשטח מרכז המיון בלבד תוך הקשבה ועמידה בהוראות מרכז המיון
והנחיות עובדיו.

ה.

הספק לא יברור ,יפרק ,ימיין ,ימכור ,יעביר לאחר או יעשה כל שימוש בציוד שנמסר לו מלקוחות המשווק או בחלקיו ויעביר
אותו בשלמותו כפי שנתקבל מהלקוח עד למרכז המיון בעצמו.

ו.

הספק לא ימתין פרק זמן העולה על  20דקות לכל היותר לשם ביצוע פריקה מרגע כניסתו למרכז המיון .בכל חריגה ידווח
לתאגיד מ.א.י באופן מיידי.

ז.

לאחר כל מסירת ציוד יקבל הספק תעודות הפקדה של מ.א.י לביצוע מסירת ציוד אשר תזכה אותו בקבלת תמורה והתחייבות
לתשלום.

ח.

ספק אשר לא ימלא אחר הוראות מרכז המיון יושהה מביצוע מסירת ציוד עד לבירור הענין במשרדי מ.א.י והחלטת הנהלת
החברה על אופן הטיפול.

ט .העברת הציוד תיעשה בימי חול א-ה החל מהשעה  7:00בבוקר ועד השעה  15:00בצהרים ובימי שישי שהם ערבי חג יהודיים
בין  .7:00-12:00בנקודת קליטה כפר קאסם  ,קליטה עד השעה  11:00בבוקר.
נהלי קבלת תמורה לספק עבור מסירת ציוד
קבלת התמורה תיעשה כנגד מקבץ תעודות הפקדה חתומות על ידי מרכז המיון עליהם מצוין כמות המוצרים שנמסרה.
מ.א.י אינה מתחייבת לשיפוי הספק שלא כנגד תעודות פינוי המונפקות במערכותיה במרכזי המיון בלבד.
התשלום יעשה לספק באחד האופנים להלן:
א.

תשלום שבועי במזומן לספק משנה למשווק – קבלן מטעם משווק אשר היקף מסירות פסולת הציוד נמוך מ  2500שח בשבוע,
יקבל את התמורה במזומן מיידית עם המסירה או אחת לשבוע בהתאם למועדי התשלום המפורטים מטה ,במרכז המיון כנגד
חשבונית עצמית שתנופק על ידי מרכז המיון בהתאם להוראת נוהל -מכירת פסולת מתכות  -העברת החיוב במס מהמוכר
לקונה תיקון לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו. 1976-

ב.

תשלום שבועי בהמחאה /העברה לספק משנה למשווק – קבלן מטעם משווק אשר היקף תשלומיו כנגד מסירות פסולת ציוד
עולה על  2500ש"ח בשבוע יקבל תמורה בהעברה בנקאית או המחאה בלבד ממרכז המיון .התשלום יעשה אחת לשבוע במועדי
התשלום המפורטים מטה על ידי מרכז המיון כנגד תעודות ההפקדה שנמסרו לו במועד הפקדת הציוד.

תשלום חודשי למשווק או לספק משנה למשווק – קבלן מטעם משווק אשר היקף תשלומיו עולים על  15,000שח בחודש .
ג.
התשלום יעשה אחת לחודש כנגד תעודות ההפקדה שנמסרו בצירוף חשבונית מס כדין אחת שתימסר למאי עד ה  10לחודש
העוקב והתשלום יבוצע עד ה  15לחודש ( 5ימים לאחר מכן).
מועד התשלומים:
א.

במרכז המיון :התשלום במרכז המיון יעשה לשבוע הקודם בימי ראשון ושני משעה  9:00עד שעה  13:00לכל המאוחר .במועד
התשלום על הספק להגיע עם תעודות ההפקדה שנמסרו לו ולהציגם במעמד התשלום .מועד פרעון ההמחאה לא יהיה יותר מ 5
ימי עסקים ממועד מסירתה.

ב .במאי :תשלום באמצעות מאי ,יעשה לשבוע הקודם בהעברה בנקאית עד יום שני בשבוע העוקב לכל המאוחר .תשלום יעשה
לאחר ניפוק חשבונית מס כדין למאי בלבד בליווי תעודות ההפקדה שנמסרו לו במעמד הפקדת הציוד.
חריגה מנוהל זה
א.

בכל חריגה מנוהל זה על ידי מרכז המיון ,יפנה הספק או המשווק באופן מיידי במייל ל  office@mai.org.ilבפירוט האירוע,
איש הקשר ומספר הפינוי ככל ויש בידיו.

ב.

משווק  /מוביל אשר ימצא כי צדק בטענותיו ,יפסק לו פיצוי לכל יום איחור או שיהוי בביצוע תשלום לו היה זכאי ,פיצוי אשר
יתקבל ישירות ממאי לספק.

תעודות הפקדה של מרכז המיון לדוגמא

פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
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פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
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בקשה לפתיחת ספק למאי
חובה לצרף לבקשה:
 oצילום תעודות זהות
 oצילום רשיון רכב ברור

יש לבחור מרכז מיון קבוע לאספקת ציוד:
 oאשדוד – בני ברית 2
 oכפר קאסם – ראש העין
 oא.ת .קרית מוצקין
 oצומת כנות
פתיחת כרטיס ספק במאי – פרטי חובה

שם הספק /המוטב_________________________________________________________ :
מוביל של חברת (משווק)_____________________________________________________ :
מספר רכב_______________________________________________________________ :
מספר זיהוי/עוסק מורשה /ח.פ :

______________________________________________

מספר טלפון נייד לעידכון מחירון אחת לחודש בסמס__________________________________:
יש לסמן ב  Xאמצעי תשלום מתאים:
 oעד  2500שח בחודש 1 -קבלת תמורה במרכז המיון במזומן כנגד חשבונית עצמית של מרכז המיון.
 oמעל  2500שח בחודש – העברה או המחאה כנגד חשבונית מס של הספק.
 oתשלום על ידי המשווק או מי מטעמו.
לתשלום בהעברה או המחאה בלבד יש למלא:
כתובת הספק/המוטב לקבלת התשלום:
רחוב. __________________:מס':
יישוב:

______________

____

.ת.ד:

_____

מיקוד___________ :

שם איש קשר ______________________________________

מס' טלפון_________________ :מס' טלפון נייד______________________________________ :
כתובת הדואר האלקטרוני:

_____________________________________________________

ח.פ / .עוסק מורשה_____________________________________________________________ :
שם בנק______________________________________________________________________:
מספר סניף____________________________________________________________________:
מספר חשבון___________________________________________________________________:
* יש לצרף אישור ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל
שם מלא _______________ תאריך _______________ חתימה ____________________________

 1בהתאם להוראת נוהל -מכירת פסולת מתכות  -העברת החיוב במס מהמוכר לקונה תיקון לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו1976-

פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
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פורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה:
מקור:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic -Waste/Documents/removal-electronic-wasteProcedure.pdf

שם מלא _______________ תאריך _______________ חתימה ____________________________
פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
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שם מלא _______________ תאריך _______________ חתימה ____________________________

פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
6

שם מלא _______________ תאריך _______________ חתימה ____________________________

פתיחת ספק /מוביל מטעם משווק לקבלת מימון עלויות הפינוי במרכז מיון
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