KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTE KONTSESSIOONILEPING
Viljandi Linnavalitsus (edaspidi Kontsessiooni andja või Tellija), registrikood 75005222, asukoht
Linnu 2, Viljandi 71020, mida esindab linnapea Madis Timpson
ja
Eesti Keskkonnateenused AS (edaspidi Kontsessionäär või Vedaja), registrikood 10277820, keda
esindab juhatuse liige Bruno Tammaru,
edaspidi eraldi nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled, sõlmisid käesoleva
korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:
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1.5
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1.7

1.8

ÜLDSÄTTED
Leping on sõlmitud avatud menetlusega riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessioonilepingu sõlmimine Viljandi linnas“
(viitenumber 239845, edaspidi
riigihange) tulemusena. Riigihanke materjalid on kättesaadavad eRHR-is aadressil
https://riigihanked.riik.ee
Viljandi Linnavalitsuse 14.10.2021 korraldusega nr 523 väljakuulutatud riigihanke
tulemusena on Kontsessiooni andja tunnistanud oma 03.01.2021 korraldusega nr 12
Kontsessionääri poolt esitatud pakkumuse edukaks ja andnud Kontsessionäärile teenuste
kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks
(edaspidi teenus) kogu Viljandi linna haldusterritooriumil (edaspidi veopiirkond)
eeldatavaks perioodiks 01.04.2022 – 31.03.2025.
Kontsessionäär on kinnitanud, et on hoolikalt tutvunud riigihanke hankedokumentidega
(edaspidi hankedokumendid), on nende sisust teadlik ja aktsepteerib täielikult ja ilma
piiranguteta hankedokumentides ja lepingus toodud tingimusi.
Kõik lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada poolte
vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus tellija
asukohajärgses kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud lepingu või selle lisadega, juhinduvad pooled
Eesti Vabariigi vastavatest õigusaktidest.
Pooled juhinduvad Viljandi Linnavolikogu 29.04.2021 määrusest nr 109 ,,Viljandi linna
jäätmehoolduseeskiri“, Viljandi Linnavolikogu 27.02.2020 määrusest nr 63 „Viljandi linna
jäätmevaldajate registri põhimäärus“ ja Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 määrusest nr
101 „Viljandi linna jäätmekava aastateks 2021 – 2026“.
Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud lepingu sisu edasiandmiseks. Vastuolu
korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust. Vastavalt kontekstile viitavad
lepingus ainsuses toodud sõnad ka mitmusele ja vastupidi.
Käesolev lepingu dokument ei ole konfidentsiaalne ning kuulub avalikustamisele avaliku
teabe seaduse alusel (teave on loodud avalikke ülesandeid täites). Ülejäänud lepingu
dokumentides sisalduv informatsioon võib olla konfidentsiaalne ja pooled kohustuvad seda
kolmandatele isikutele mitte avalikustama, kui lepingu pool on teisele poolele sellest
kirjalikult teada andnud (nt riigihangete seaduse alusel märgib vedaja, milline osa
pakkumusest on ärisaladus) ning tegemist on teabega, mis tuleb tunnistada asutusesiseseks
kasutamiseks avaliku teabe seaduse alusel (ärisaladus, isikuandmed, turvaandmed vms).
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Leping on koostatud elektrooniliselt ja allkirjastatud digitaalselt. Lepingu mõlemale poolele
jääb mõlema poole digitaalse allkirjaga lepingu fail.

2.
2.1

LEPINGU DOKUMENDID
Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingu tekstist, lepingu olemasolevatest ja
tulevikus lisatavatest lisadest. Lepingu lahutamatuteks osadeks on riigihanke
alusdokumendid koos lisade ja hankija poolt hankemenetluse käigus antud selgitustega, mis
on kättesaadavad eRHR-is, vedaja pakkumus, aktid, pooltevahelised kirjalikud teated ning
sõlmitavad lepingu muudatused ja lisad.
Lepingul on selle sõlmimisel järgmised lisad:
2.2.1. Hankedokumendid;
2.2.2. Vedaja esitatud pakkumus;
2.2.3. Isikuandmete kaitse kokkulepe;
2.2.4. Tänavate loetelu, kus rakendub kohustus kasutada teenuse osutamiseks kuni 8tonnise registrimassiga jäätmeveokit.
Kontsessionäär esitab peale lepingu sõlmimist sellele järgmised lisad:
2.3.1. Vastutuskindlustuse lepingu koopia hüvituspiiriga vähemalt 40 000 (nelikümmend
tuhat) eurot
2.3.2. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii Lepingust tulenevate
kohustuste täitmise tagamiseks summas vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot
2.3.3. Lepingu täitmiseks vajalikud keskkonnaload ja muud load.

2.2

2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.4.

4.
4.1.

LEPINGU OBJEKT
Lepingu objektiks on korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon Viljandi linnas.
Teenuste kontsessioon käesoleva lepingu tähenduses on veopiirkonnas tekkivate liigiti
sorteeritud jäätmete kogumine ja vedamine ning klienditeeninduse korraldamine k.a
jäätmevaldajatele arvete väljastamine ja õigeaegse tasumise jälgimine ning teenuse
osutamise üle arvestuse pidamise korraldamine ning lisateenuste osutamine vastavalt
hankedokumentides ja lepingus sätestatud tingimustele.
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:
kodumajapidamises, ettevõtetes ning asutustes tekkinud segaolmejäätmed jäätmenimistu
koodiga 20 03 01;
paber- ja kartongijäätmed jäätmenimistu koodiga 20 01 01
biolagunevad köögi ja sööklajäätmed jäätmenimistu koodiga 20 01 08
pakendijäätmed jäätmenimistu koodiga 15 01
Korraldatud jäätmeveo teenuste osutamise tingimused on toodud lisas 1 (tehnilises
kirjelduses).
Kontsessionäär kohustub vedama veopiirkonnas kogutud jäätmed sortimiseks,
ringlussevõtuks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks kas Viljandi jäätmejaama (Pärnu
mnt 36, Viljandi) või jäätmete tekkekohale võimalikult lähedal asuvasse ja/või
majanduslikult soodsamasse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele vastavasse
jäätmekäitluskohta,
jäätmete
kogumine
ja
vedu
teostatakse
võimalikult
keskkonnahoidlikult ning piirkonna iseärasusi arvestades.
LEPINGU KEHTIVUS JA TÄHTAJAD
Lepingujärgsete teenuste osutamise algusaeg on 01.04.2022.
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4.3.
4.4.

4.5.

Lepingu eeldatav lõpptähtaeg on 31.03.2025, sõlmitav kontsessioonileping kestab 36 kuud
alates käesoleva lepingu alusel teenuse osutamise algusest.
Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni.
Tulenevalt riigihanke alusdokumentides sätestatust on Kontsessiooni andjal õigus
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena teha Kontsessionäärile ettepanek
osutada samu teenuseid veel järgneva 24 kuu jooksul, see on eeldatavalt perioodil
01.04.2025 – 31.03.2027.
Kui lepingu kehtivustähtaja lõppemisele järgnevaks päevaks ei ole uus Vedaja selgunud või
ei ole uus Vedaja suuteline jäätmevedu alustama, siis kohustub Vedaja jätkama Tellija
nõudel jäätmevedu samadel tingimustel ja lepingu kehtivuse tähtaeg pikeneb automaatselt
päevani, mil uus vedaja on suuteline jäätmevedu alustama, kuid mitte rohkem kui 6 (kuus)
kuud lepingu lõppemise tähtpäevast.

5. KONTSESSIONÄÄRI KOHUSTUSED LEPINGU SÕLMIMISEL
5.1. Kontsessionäär peab teenuse osutamise algusajaks omama kõiki selle osutamiseks
vajalikke jäätmevaldkonna keskkonnalubasid. Kui load väljastatakse pärast Lepingu
punktis 4.1. toodud tähtaega, siis pikeneb konkreetse teenuse osutamise algus tähtajani,
millal vastav luba saadakse.
5.2. Kontsessionäär sõlmib ja esitab hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul lepingu
sõlmimisest vastutuskindlustuse lepingu koopia vähemalt 40 000 (neljakümne tuhande)
euro suuruse summale minimaalselt kalendriaasta pikkusele perioodile, millega tagatakse
jäätmevaldajatele või kolmandatele isikutele kontsessiooniteenuse osutamise käigus
tehtava kahju hüvitamine. Kontsessionäär uuendab vastutuskindlustuse lepingut enne
eelmise tähtaja lõppemist ja esitab Tellijale selle koopia kuni Lepingu punktis 4.2 toodud
Lepingu tähtaja lõppemiseni.
5.3. Kontsessionäär sõlmib ja esitab hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul lepingu
sõlmimisest pangagarantii vähemalt 50 000 (viiekümne tuhande) euro suuruse summa
ulatuses Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks Lepingu perioodil ja vähemalt kolm
kuud pärast Lepingu lõppemist. Garantii ei tohi olla tingimuslik. Kasusaajaks määratakse
garantiikirjas Viljandi Linnavalitsus (Tellija). Tellijal on õigus Vedaja poolse Lepingu
rikkumise korral, kui viimane ei tasu rikkumise eest tähtaegselt leppetrahvi või loobub
Lepingu täitmisest, pöörduda vastavate summade sissenõudmiseks otse garantii andja
poole. Pangagarantii lõpetatakse Poolte ühise taotluse alusel, kui Vedaja on täitnud kõik
Lepingust tulenevad kohustused ja Tellijal puuduvad tema vastu pretensioonid.
5.4. Kontsessionäär võimaldab Tellijal igal ajal kontrollida kontsessionääri poolset teenuse
osutamist ja sellega seonduvaid asjaolusid, sealhulgas klienditeenindust ja jäätmeveokite
liikumist.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

TASU JA MAKSETINGIMUSED
Osutatud korraldatud jäätmeveo teenuste eest tasub vedajale jäätmevaldaja.
Teenustasude arvestamise aluseks on Kontsessionääri pakkumuses toodud hinnad.
Teenustasu suurus ei sõltu jäätmemahutite tegelikust täituvusest. Kontsessionäär peab
osutama korraldatud jäätmeveo teenust ja lisateenuseid vastavalt teenustasude maksumuse
esildistele ja lisateenuste hinnakirjale.
Lepingu kehtivuse ajal rakendatavad muud Vedaja pakkumuses kajastamata teenustasud
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6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

tuleb Kontsessionääril kooskõlastada Tellijaga. Teenuste eest maksmine Vedajale toimub
tavapäraselt sagedusega üks kord kuus, teenuse osutamisele järgneval kalendrikuul.
Kokkuleppel jäätmevaldajaga võib tasumine toimuda ka sagedusega kuni kord kvartalis,
kvartalile järgneval kalendrikuul. Arvete maksetähtaeg ei tohi olla lühem kui kümme (10)
päeva.
Kui jäätmevaldaja ei saa Vedaja poolt kokkulepitud ajal kvaliteetset teenust, kaasa arvatud
asendusteenuse pakkumine kolme tööpäeva jooksul pärast korralise teenuse ära jäämist, on
tal õigus nõuda Vedaja süül saamata jäänud teenuse korvamiseks järgmise korralise teenuse
raames 0 (null) hinnaga jäätmete kõrvaldamist jäätmevaldaja kogumismahuti mahus.
Kontsessionäär on kohustatud tagama jäätmevaldajatele teenuse eest tasu maksmise
võimaluse e-arve püsimakselepingu alusel.
Arve tasumata jätmisel arves märgitud kuupäevaks on Vedajal õigus nõuda jäätmevaldajalt
viivist VÕS § 113 lg 1 sätestatud suuruses. Vedaja võib peatada jäätmevaldajale teenuste
osutamise juhul, kui tema poolt jäätmevaldajale osutatud teenuste eest esitatud arvete eest
tasumisega on viivitatud rohkem kui 45 (nelikümmend viis) päeva ning Vedaja poolt on
jäätmevaldajale esitatud vähemalt 1 (üks) kordusteade ja hoiatus vedamise peatamise kohta.
Veo peatamisest tuleb ette teatada jäätmevaldajat ja Tellijat vähemalt 10 (kümme) päeva
enne teenuse osutamise lõpetamist.
Võlgnevuse likvideerimisel jäätmeveo taasalustamise eest pole Vedajal õigust küsida
lisatasu.
Teenustasu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel. Kontsessionäär võib taotleda
teenustasu muutmist riiklike maksumäärade või saastetasude muutumisel alates uue maksuvõi tasumäära kehtima hakkamise hetkest.
JÄÄTMEVEO LEPINGUTE SÕLMIMINE
Kontsessionäär
sõlmib
veopiirkonnas
asuvate
jäätmevaldajatega
kirjalikud
jäätmeveolepingud jäätmeveo tingimuste määramiseks. Keelatud on kokkulepped, mis
muudavad jäätmeveo teostamise tingimusi jäätmevaldaja kahjuks võrreldes
hankedokumentides või õigusaktides sätestatuga. Jäätmeveolepingu projekti
tüüptingimused tuleb kooskõlastada Kontsessiooni andjaga.
Kontsessionäär viib läbi veopiirkonnas kontsessiooniõigusele eelneval kuul pärast
käesoleva lepingu allkirjastamist „Kliendipäevad“ (4 korral vähemalt 4 tundi kord), mis
annaks elanikele lepingute sõlmimise võimaluse.
Jäätmeveolepingu sõlmimiseks edastab Kontsessionäär vähemalt 1 (üks) kuu enne teenuste
kontsessiooni perioodi algust kõigile jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatele
teabe jäätmeveolepingu sõlmimise kohustuste ja võimaluste kohta, veograafiku ja
hinnakirja. Teabe konkreetne sisu lepitakse kokku Kontsessiooni andjaga. Kontsessioonäär
tagab jäätmeveo tingimuste info olemasolu oma kodulehel kogu kontsessiooni perioodil.
Punktis 7.3. nimetatud info edastab Kontsessionäär kõikidele jäätmevaldajate registrisse
kantud jäätmevaldajatele (kinnistuomanikele) jäätmevaldajate registris märgitud posti
aadressile või kui jäätmevaldaja on andnud jäätmevaldajate registrisse oma e-posti aadressi,
siis sellele. Korteriühistute puhul saadetakse teave korteriühistu antud aadressile. Mitme
omaniku ja mitmekorteriliste elamute (v.a korteriühistu) puhul täpsustab Kontsessionäär
jäätmeveolepingu sõlmimisel, millised omanikud on jäätmeveolepinguga hõlmatud.
Kontsessionäär on kohustatud hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul alates jäätmevaldaja
asjakohase soovi avaldamisest teadasaamisest postitama jäätmevaldajale tema poolt
määratud aadressile eeltäidetud jäätmeveolepingu projekti, milles on märgitud
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7.6.
7.7.

kogumismahutite tühjendamise aeg, veograafik ja jäätmevaldajaga kokkulepitud
lisateenused (juhul, kui jäätmevaldaja on neid soovinud). Paberkandjal väljastatakse
jäätmeveolepingu projekt ainult Eesti Vabariigis asuvale aadressile. Jäätmeveolepingu
paberkandjal postitamisel on selle esimest korda saatmine jäätmevaldajale tasuta.
Kontsessionääril pole õigust küsida tasu jäätmeveolepingu väljastamise eest e-posti teel.
Kontsessionäär tagab jäätmeveo elektroonilise sõlmimise võimaluse ja aktsepteerib
digiallkirjastamist.
Kontsessionäär peab võimaldama jäätmevaldajal teha muudatusi osutatavas teenuses
(veograafik, lisateenused jmt) e-posti, telefoni või posti teel. Muudatused peavad olema
kooskõlas jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetega. Teenuse muutmisel peab
Kontsessionäär muudatused teenuses rakendama hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul
jäätmevaldaja soovi esitamisest arvates, kui jäätmevaldaja ei ole avaldanud hilisemat
rakendamise soovi.

8. KLIENDITEENINDUS
8.1. Vedaja kohustub tagama, et jäätmevaldajatel oleks Lepingu kehtivuse perioodil vähemalt
ühel korral nädalas kell 9.00 kuni 17.00 võimalik pöörduda Lepingu täitmisega seonduvates
küsimustes Vedaja poole aadressil: Musta tee 9, Viljandi, Viljandimaa
8.2. Teenuse osutamise käigus tekkinud probleemide lahendamiseks kohustub Vedaja tagama,
et jäätmevaldajatel oleks Lepingu kehtivuse perioodil tööpäevadel kell 9.00 kuni 17.00
tagatud eestikeelne suhtlemine klienditeenindajaga telefoninumbril +372 4355025.
8.3. Vedaja kohustub tagama, et tema poole oleks võimalik igal ajal pöörduda meilitsi meilil
viljandi@keskkonnateenused.ee
ning saadetud meilidele vastatakse kahe tööpäeva
jooksul.
8.4. Vedaja on kohustatud jäätmevaldaja soovil müüma või rendile andma jäätmevaldajale
jäätmehoolduseeskirja nõuetele vastava kogumismahuti, mis peab olema tähistatud
erinevete värvide või nähtavas kohas kleebiste, kirja või muu märgistusega, mis kirjeldab
kogumismahutisse kogutavat jäätmeliiki ja mahutit tühjendava ettevõtte nime ja
kontaktandmed.
8.5. Vedaja ei tohi küsida lisatasu kogumismahuti esmakordse paigaldamise eest ning
kogumismahuti äraviimise eest teenuse kontsessiooni lõppemisel.
8.6. Kontsessionäär on kohustatud tagama jäätmevaldajatele klienditeeninduses sularahaga
arveldamise võimaluse ja maksterminaliga kaarditehingute võimaluse.
9.
VEDAJA ÕIGUSED ja KOHUSTUSED
9.1
Vedajal on õigus:
9.1.1 teostada veopiirkonnas korraldatud jäätmevedu vastavalt lepingus kokkulepitud
tingimustele ning lähtudes jäätmekäitlust reguleerivatest õigusaktidest;
9.1.2 saada kontsessiooni raames osutatud teenuste eest tasu jäätmevaldajatelt vastavalt lepingule
ja pakkumuses toodud hindadele;
9.1.3 saada Tellijalt teenuste osutamiseks vajalikku informatsiooni ja teha Tellijale ettepanekuid,
mis võimaldavad teenust paremini korraldada.
9.2.

Vedaja on kohustatud:
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9.2.1. tagama veopiirkonnas jäätmevaldajatele kvaliteetse korraldatud jäätmeveo teenuse
osutamise vastavalt lepingu dokumentides sätestatud tingimustele, arvestades eelkõige
jäätmehoolduseeskirjas, tehnilises kirjelduses ja pakkumuses toodud nõudeid;
9.2.2. teenindama jäätmevaldajat, jäätmevaldaja poolt soovitud sagedusega, kui jäätmevaldaja
poolt soovitud sagedus jääb jäätmehoolduseeskirja ja hankedokumentidega määratud
piiridesse. Juhul kui jäätmete kogumismahuti on vaatamata nõuetekohasele tühjendamise
sagedusele üle täitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või
ümbruskonna reostuse oht, tuleb kogumismahutit tühjendada sagedamini;
9.2.3. vedama kogutud jäätmed taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks nende tekkekohale
võimalikult lähedal asuvasse või/ja soodsama hinnaga tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele
vastavasse jäätmekäitluskohta;
9.2.4. osutama jäätmevaldajatele lisateenuseid vastavalt hinnapakkumuses sätestatule (Lisa 2);
9.2.5. omama teenuse osutamise perioodil vajalikke keskkonnalubasid;
9.2.6. tagama, et jäätmeveokid oleksid teenust osutades tehniliselt korras ja vastaksid hanke
alusdokumentides sätestatud nõuetele, oleksid varustatud GPS-seadmega, sh peab vedaja
kasutama jäätmete veoks teatud tänavatel 8-tonnise registrimassiga jäätmeveokeid;
9.2.7. vältima korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning liigiti eraldi kogutud jäätmeliikide
segunemist vedamisel segaolmejäätmetega. Vedaja ei tohi vedada sama jäätmeveokiga
korraga eri liiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ja liigiti kogutavaid jäätmeid, välja
arvatud juhtudel, kui tehniliselt on võimalik sama jäätmeveokiga korraga vedada eri liiki
jäätmeid üksteisest eraldatuna;
9.2.8. pakkuma minimaalselt kõiki pakkumuses esitatud mahuga kogumismahuteid.
Kogumismahutite müügi- ja rendihinda ning paigaldamise tasu Tellija ei reguleeri, v.a
esmapaigaldus, mis on tasuta.
9.2.9. jäätmevaldajale tasuta välja vahetama või kompenseerima rikutud või lõhutud
jäätmevaldaja kasutuses või omanduses oleva kogumimahuti maksumuse, kui fotolt või
salvestiselt selgub, et kogumismahuti purunemises oli süüdi laadija. Eelpooltoodud
kohustus kogumismahuti tasuta väljavahetamise või kompenseerimise kohta kehtib
Vedajale sõltumata laadija süüst, kui foto või salvestis antud kogumismahuti tühjendusest
puudub või ei ole salvestisel näha tühjendusprotsessi see osa, kus kogumismahuti puruneb.
Valiku, kas võtta uus kogumismahuti või kompensatsioon, teeb jäätmevaldaja.
Kompensatsiooni korral lähtutakse jäätmevaldaja poolt esitatud kogumismahuti ostu tšekist
(juhul kui ostudokument on säilinud) või Vedaja poolt pakutava samatüübilise
kogumismahuti jaehinnast;
9.2.10. tagama, et jäätmevaldajatega vahetult kokku puutuv personal on kvalifitseeritud ning omab
teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni;
9.2.11. koristama laadimisel maha kukkunud jäätmed;
9.2.12. tagama tema kasutusse antud avamisvahendite hoolika hoidmise ja säilimise;
9.2.13. tagama jäätmevaldajate andmebaasi pideva ajakohastamise, sh kandes andmebaasi talle
Tellija poolt edastatud jäätmeveost vabastused;
9.2.14. tagama isikuandmete eesmärgipärase kasutamise ja konfidentsiaalsuse ning järgima
isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ja muudest õigusaktidest
tulenevaid nõudeid. Isikuandmete kaitse kokkulepe on käesoleva lepingu Lisa nr 3.
9.2.15. teavitama tellijat viivitamatult ja kirjalikult lepingu nõuetekohast täitmist takistavatest
asjaoludest, muuhulgas:
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9.2.15.1.
jäätmevaldaja poolt kasutatavate jäätmemahutite puudulikust arvust või
mittenõuetekohasusest;
9.2.15.2.
jäätmemahutite pidevast ületäitumisest või muudest kogumiskohtades
esinevatest probleemidest (juurdepääsu takistatus vms);
9.2.15.3.
jäätmemahutite tühjendamata jätmisest neis esinevate sobimatute jäätmete
tõttu;
9.2.15.4.
jäätmete ladestamisest või ladustamisest selleks mitte ettenähtud kohtades.
9.2.16. teostama jäätmemahutite tühjendamist takistavate asjaolude korral Vedajast
mitteolenevatel põhjustel ning kui tegemist ei ole jäätmevaldaja tahtliku tegevuse või
tegematajätmisega, tühjendamise mõistliku aja (soovitavalt kuni viis tööpäeva) jooksul,
püüdes vältida jäätmemahutite ületäitumist. Takistava asjaolu ilmnemine peab olema
digitaalselt jäädvustatud;
9.2.17. vedama kogumismahutivälised jäätmed ära tasuta, kui ta on nende tekkes süüdi jättes
jäätmevaldaja graafikujärgselt teenindamata ning ei ole taganud kordusteenindust mõistliku
tähtaja jooksul.
9.2.18. likvideerima teenuse osutamisel tekkinud puudujäägid mõistliku aja jooksul, et
veopiirkonnas oleks tagatud lepingujärgne kvaliteetne teenus;
9.2.19. esitama Tellija nõudmisel ülevaate lepingu täitmisest ning võimaldama tellijal igal ajal
kontrollida vedajapoolset teenuse osutamist ja sellega seonduvaid asjaolusid, sealhulgas
klienditeenindust ja jäätmeveoki liikumist;
9.2.20. suunama jäätmevaldaja, kes soovib vabastust korraldatud olmejäätmete veost või kes
soovivad liituda mitmekesi ühe kogumismahutiga, Tellija poole. Vedaja saab jäätmevaldaja
teenindamise lõpetada ainult Tellijalt laekuva teabe või otsuse alusel;
9.2.21. omama võimekust ja valmisolekut oma tegevuse käigus tekkida võivate õnnetuste
tagajärgede likvideerimiseks ning kasutama oma igapäevases töös ohutusmeetmeid
inimeste ja keskkonna ohutuse tagamiseks.
10.
TELLIJA ÕIGUSED ja KOHUSTUSED
10.1 Tellijal on õigus:
10.1.1 saada Vedajalt tasuta andmeid vastavalt jäätmevaldajate registri pidamist reguleerivatele
õigusaktidele ning muid andmeid, mis on vajalikud kohalikuks jäätmekäitluse analüüsiks
ja arengu planeerimiseks, sh andmed veoringidel tegelikult kogutud jäätmemahtude kohta;
10.1.2 kontrollida Vedaja tegevuse vastavust Lepingus sätestatud nõuetele kogu Lepingu
kehtivuse vältel, sekkumata seejuures otseselt Vedaja majandustegevusse;
10.1.3 nõuda Vedajalt puuduste likvideerimist teenuste osutamise osas mõistliku aja jooksul, et
veopiirkonnas oleks tagatud kvaliteetsete teenuste osutamine;
10.1.4. rakendada sanktsioone Vedaja suhtes, kui Vedaja ei ole puuduseid etteantud tähtajaks
likvideerinud või esinevad samad puudused korduvalt;
10.1.5. lubada erisusi ja vabastada jäätmevaldajaid korraldatud jäätmeveost jäätmeseaduses ja
jäätmehoolduseeskirjas sätestatud juhtumitel;
10.1.6. lubada jäätmevaldajatel liituda kahe või enama jäätmevaldaja kaupa ühe teenindatava
kogumismahuti juurde, arvestades seejuures kasutatava mahuti suurusega;
10.1.7. saada Vedajalt mistahes informatsiooni lepingu sisuks oleva teenuse kohta, eelkõige
ülevaadet:
10.1.7.1. ära antud jäätmekogustest;
10.1.7.2. jäätmevaldajate liitumisest korraldatud jäätmeveoga, seal hulgas liitumisest liigiti;
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10.1.7.3. jäätmevaldajate kogumismahutite tunnistamisest teenuse osutamiseks mittevastavateks,
rikututeks või amortiseerunuteks, näidates ära taoliste jäätmevaldajate isikud ja põhjuse
miks kogumismahuti tühjendamiskõlbmatuks tunnistati;
10.1.7.4. jäätmevaldajate andmebaasi korrektsest pidamisest.
10.2. Tellija on kohustatud:
10.2.1. mitte teostama veopiirkonnas teenuste kontsessiooni kehtivuse ajal sellega hõlmatud
jäätmete vedu ise ega võimaldama veopiirkonnas nende jäätmete vedu kolmandate isikute
poolt;
10.2.2. võimaldama Vedajale pärast lepingu sõlmimist juurdepääsu KOVGIS geoinfosüsteemi
EVALD moodulile, kus asuvad Viljandi linna jäätmevaldajate andmed;
10.2.3. teavitama Vedajat veopiirkonnas asuvatest jäätmevaldajatest, kes on loetud korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks;
10.2.4. teavitama Vedajat viivitamatult ja kirjalikult lepingu täitmist takistavatest asjaoludest või
Viljandi linna õigusaktide algatamisest, mille tagajärjeks võib olla lepingu tingimuste
muutmine, samuti lepingust tulenevate kohustuste täitmise tähtaja pikenemist tingida
võivate asjaolude ilmnemisest;
10.2.5. informeerima jäätmevaldajaid korraldatud jäätmeveo olulistest tingimustest;
10.2.6. kaaluma Vedajapoolseid ettepanekuid lepingujärgsete teenuste paremaks korraldamiseks,
aitama võimalusel kaasa teenuste osutamist takistavate probleemide lahendamisele ning
osutama Vedajale vajadusel abi vaidluste lahendamisel Vedaja ja jäätmevaldajate vahel.
11.
11.1

LEPINGU MUUTMINE
Lepingut võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel ja kõik lepingu muudatused peavad
olemas kooskõlas riigihangete seadusega.

12.
12.1

LEPINGU LÕPPEMINE
Leping lõpeb korraliselt lepingu tähtaja möödumisel või erakorraliselt ennetähtaegse
lõppemise päeval.
Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt poolte kokkuleppel.
Tellija võib lepingu ühepoolselt erakorraliselt üles öelda, kui esineb oluline lepingu
rikkumine, milleks loetakse muuhulgas:
12.3.1 Vedajal puudub teenuse osutamiseks vajalik keskkonnaluba või see kaotab
kehtivuse lepingu kestvuse jooksul ning Vedaja ei ole uut luba saanud;
12.3.2 Vedajal puudub kehtiv vastutuskindlustuse leping teenuse osutamise alguse päevaks
või see kaotab kehtivuse lepingu kestvuse jooksul ning vedaja ei ole sõlminud uut
nõuetekohast vastutuskindlustuse lepingut;
12.3.3 Vedaja ei ole esitanud kehtivat garantiikirja lepingus sätestatud tähtajaks;
12.3.4 Vedaja ei ole alustanud teenuse osutamist ühe nädala jooksul alates lepingu algusest;
12.3.5 Vedaja on vähemalt 3 (kolmel) korral jätnud jäätmemahutid tähtaegselt
tühjendamata;
12.3.6 Vedaja on vähemalt 3 (kolmel) korral rikkunud jäätmevaldajatega sõlmitud
jäätmeveolepinguid;
12.3.7 Vedaja on vähemalt 3 (kolmel) korral rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi.
Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral lõpeb teenuse osutamine hetkest, mil uus vedaja
alustab teenuse osutamist.

12.2
12.3

12.4
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Lepingu lõppemine on Vedaja ja veopiirkonnas asuvate jäätmevaldajate vahelise
teenindussuhte ja lepingute lõpetamise aluseks.
12.6 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli nende kohustuste täitmisest, mis tekkisid lepingu
kehtivuse ajal või seoses lepingu lõppemise või ülesütlemisega.
12.7. Lepingu lõppemisel lõpeb samal päeval ka Poolte vahel sõlmitud vara kasutusse andmise
leping.
12.5

13.
VASTUTUS
13.1. Lepingu rikkumisest teada saanud Pool on kohustatud rikkumise fikseerima viisil, mis
tagab selle taasesitamise. Rikkumine, mis puudutab teenuse osutamise kvaliteeti,
õigeaegsust või kahju tekitamist, tuleb fikseerida digitaalselt.
13.2. Lepingu rikkumise teadasaamise hetkest arvates tuleb teisele Poolele esitada ühe kuu
jooksul ettekirjutus rikkumise mõistliku tähtajaga likvideerimiseks või lõpetamiseks.
Mõistlikuks tähtajaks loetakse reeglina 15 (viisteist) päeva, kui Poolte vahel ei lepita kokku
muus tähtajas.
13.3. Kui Pool ei täida teise Poole ettekirjutust tähtaegselt, täitmata jätmist piisavalt
põhjendamata, on viimasel õigus nõuda leppetrahvi või asuda ise puuduste kõrvaldamisele
või tellida puuduste kõrvaldamise kolmandalt isikult, esitades hiljem teisele Poolele nõude
kulutuste hüvitamiseks.
13.4. Tellijal on õigus Vedajalt nõuda igakordsel fikseeritud Lepingu rikkumisel leppetrahvi
summas 500 (viissada) eurot.
13.5. Juhul kui Tellija ütleb lepingu üles ühepoolselt erakorraliselt punktis 12.3 toodud alustel
on Vedaja kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi Lepingu punktis 5.3. toodud summa
ulatuses.
13.6. Juhul kui Vedaja loobub Lepingu täitmisest, on ta kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi
Lepingu punktis 5.3. toodud summa ulatuses.
13.7. Kõik käesolevas Lepingus nimetatud leppetrahvid tuleb Pooltel tasuda 15 (viieteistkümne)
päeva jooksul arvates nõude saamisest.
13.8. Vedaja kohustub hüvitama oma tegevuse või tegevusetusega Tellijale, jäätmevaldajale ja
kolmandatele isikutele tekitatud kahju vastavalt õigusaktidele.
14.
VÄÄRAMATU JÕUD
14.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled Lepingu
sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud VÕS § 103 lg 2).
14.2. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte
asukoha haldusüksuses, sõda, riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab Lepingu
täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida Pooled aktsepteerivad Vääramatu
jõuna.
14.3. Vääramatu jõu olemasolu peab olema tõendatav ning vaatamata asjaoludele, et seoses
vääramatu jõuga on Lepingu täitmine takistatud, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele
abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks.
14.4. Kui Lepingu täitmist takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes
aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist.
14.5. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.
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14.6. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 (üheksakümmend) päeva, võivad Pooled
lugeda Lepingu lõppenuks selle täitmise võimatuse tõttu. Sellisel juhul ei ole kummalgi
Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega
tekitatud kahju hüvitamist.
15. TEATED JA KONTAKTISIKUD
15.1. Teated peavad olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja
arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke
tagajärgi.
15.2. Kirjalik teade loetakse kätte saaduks, kui teade on edastatud lepingus fikseeritud e-posti
aadressile mitte hiljem, kui kaks tööpäeva pärast teate saatmist või ka varem, kui
kättesaanud isik seda kinnitab. Informatiivset teadet võib edastada telefoni või e-posti teel.
15.3. Poolte kontaktisikuteks Lepingu täitmisel ning teadete ja muu informatsiooni edastamisel
ja jäätmevaldajate registri andmevahetuse küsimustes on:
15.3.1. Kontsessiooni andja kontaktisik: Viljandi Linnavalitsuse haldusameti
keskkonnaspetsialist Villem Kutti, 58650636, villem.kutti@viljandi.ee;
15.3.2. Kontsessionääri kontaktisik: Õilme Põlluste, Musta tee 9, Viljandi +4355025,
oilme.polluste@keskkonnateenused.ee.
15.4. Pooltevahelise koostöö vormiks Lepingu täitmisel on koosolekud ja kirjavahetus.

16.

POOLTE ANDMED ja ALLKIRJAD

Viljandi Linnavalitsus
75005222
Linnu 2 Viljandi
viljandi@viljandi.ee

Eesti Keskkonnateenused AS
10277820
Artelli 15 Kristiine linnaosa, Tallinn
info@keskkonnateenused.ee

Madis Timpson
allkirjastatud digitaalselt

Bruno Tammaru
allkirjastatud digitaalselt
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