Jäätmeveoteenuse osutamise leping

Leping nr

1. Lepingu osapooled ja objekt
1.1. Jäätmevaldaja:
1.2. Jäätmevedaja: OÜ Prügimees esindaja Eha Egi isikus, kes tegutseb esindusõiguse alusel
(edaspidi nimetatud ka eraldi Pool ja ühiselt Pooled)
2. Üldtingimused
2.1. Käesolev leping ja selle lisad reguleerivad Jäätmevaldaja ja Jäätmevedaja vahelisi suhteid
korraldatud jäätmeveo teenuse osutamisel (edaspidi Teenus) Lääne-Saaremaa veopiirkonnas.
2.2. Pooled kohustuvad lepingu täitmisel juhinduma jäätmeseadusest, Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018
määrusest nr. 13 „Saaremaa jäätmehoolduseeskiri“ (edaspidi ka JHE), riigihanke viitenumbriga 213045
hankedokumentidest (edaspidi ka HD), Jäätmevedaja poolt esitatud pakkumisest jäätmeveo teenustasude osas ja
muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.
2.3. Jäätmeveoteenuse osutamise lepingu (edaspidi ka Leping) objektiks on Jäätmevaldaja ja Jäätmevedaja
õiguste ja kohustuste
reguleerimine, mis tekivad seoses Jäätmevedajale omistatud jäätmeveo ainuõigusega
Lääne Saaremaa veopiirkonnas, vastavalt Saaremaa Vallavalitusega sõlmitud Korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessiooni hankelepingule nr 2-7.7/405-1.
2.4. Leping sõlmitakse kuni 28.02.2023, juhul kui Teenuse osutamisel ei ilmne teisi asjaolusid (Jäätmevaldaja
vabastatakse ajutiselt korraldatud jäätmeveost või konkreetsel kinnistul Jäätmevaldajad vahetuvad).
3. Teenuse osutamine
3.1. Teenuse osutamise alla kuulub järgmiste jäätmete äravedu:
3.1.1
paber ja kartong;
3.1.2
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
3.1.3
prügi ehk segaolmejäätmed;
3.1.4
pakendijäätmed (lisateenusena)
3.2 Teenust osutatakse vastavalt Lepingu Lisas 1 määratud jäätmeliikidele ja- mahutitele ning Lisas 3 fikseeritud
teenustasudele (edaspidi ka hinnakiri).
3.3 Teenustasu (so üksikteenuste hinnad) hõlmab endast järgmist:
3.3.1 Kõik jäätmeseaduse § 66 lg 5 nimetatud kulud, välja arvatud käesoleva Lepingu punktis 3.4. nimetatud
lisateenuseid;
3.3.2 Lepingu sõlmimine, peatamine, jätkamine (taasalustamine), lõpetamine, sellega seotud teadete, arvete
ja veograafikute elektroonne väljastamine ja edastamine (va kordusarvete ja võlateadete väljastamine ja
edastamine posti teel), sh esmaste teadete, arvete ja veograafikute edastamine posti teel;
3.3.3 Ratastel jäätmemahutite (edaspidi ka mahuti) ja jäätmekottide käsitransport jäätmeveokini kuni 20 m
jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast;
3.3.4 Jäätmevaldajale üürile antavate või müüdavate mahutite laialipaigutamine Teenuse osutamise alguses
kuni kolme kuu jooksul ja üürile antud mahutite äravedu Teenuse osutamise lõppemisel olenemata
mahuti kasutamise perioodi pikkusest;
3.3.5 Jäätmeveo graafiku muutmine.
3.4 Teenuse osutamisel on Jäätmevedaja kohustatud pakkuma ja Jäätmevaldajal õigus tellida järgmiseid
lisateenused vastavalt Lisas 3 toodud hinnakirjale:
3.4.1 Mahutite rent ja/või müük ning paigaldamine hiljemalt 2 nädala jooksul pärast Jäätmevaldaja vastavat
sooviavaldust;
3.4.2 Mahuti graafikuvälised tühjendused telefoni või e-kirja teel esitatud tellimuse alusel;
3.4.3 Mahutite pesu;
3.4.4 Pakendijäätmete vedu sagedusega 1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul;
3.4.5 Biojäätmete mahuti vooderdamine biolaguneva kotiga, mis vastab standardile EN 13432;
3.4.6 Lukkude paigaldamine konteineritele, lukustatud mahutite, jäätmemajade või- aedikute avamine ja
sulgemine Jäätmevaldaja poolt antud vahenditega;
3.4.7 Ratastel kuni 240 liitrise mahuti käsitsi teisaldamine jäätmeveoki juurde pikemalt kui 20 meetrit;
3.5 Teenuse osutamise sagedus (ka jäätmeveo graafik);
3.5.1 Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti toimub Teenuse osutamine segaolmejäätmete ja paberi ning
kartongi osas vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul ja biojäätmete korral vähemalt 1 kord nelja nädala jooksul;
3.6 Tühisõidu eest on Jäätmevedajal õigus rakendada tühisõidutasu.
3.6.1 Tühisõit on Jäätmevedaja poolt Jäätmevaldaja juurde tehtud sõit, mille käigus jäätmeid polnud võimalik
ära vedada, kuna Jäätmevaldaja ei ole jäätmeveo päeval mahutit välja pannud, Jäätmevaldaja pole
võimaldanud Jäätmevedajal juurdepääsu mahutile, või mahuti oli tühi;
3.7 Jäätmevaldaja tasub Jäätmevedajale igakuiselt Jäätmevedaja arve alusel Teenuse osutamise kuule järgneva
kuu 15. kuupäevaks, kui ei lepita kokku teisiti. Jäätmevedaja esitab arved elektronpostiga Jäätmevaldaja poolt
Lepingu punktis 3 (Poolte rekvisiidid) Jäätmevaldaja poolt antud e-posti aadressile, muul juhul posti teel.
3.8 Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on Jäätmevedajal õigus nõuda Jäätmevaldajalt viivist vastavalt
võlaõigusseaduse § 113 lg 1-le tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
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Poolte rekvisiidid
Jäätmevedaja:
OÜ Prügimees
Reg nr: 10083286
93815 Kuressaare, Talli 4

Jäätmevaldaja:
Nimi:
Isikukood / reg
nr:

Klienditeeninduse telefon 4531603
A/a EE811010602007874009 SEB
Pank
A/a EE092200001120221700
Swedbank
saaremaa@keskkonnateenused.ee

JÄÄTMEVEDAJA

Aadress:
Kontakt telefon:
E-posti
aadress:

JÄÄTMEVALDAJA

