Töövõtuleping 2019 nr......
Elva Vallavalitsus, registrikoodiga 77000170,………………….. isikus põhikirja alusel
(edaspidi nimetatud “Tellija”)
ja
………………….. (edaspidi Töövõtja) teiselt poolt, mida esindab ………………….. isikus
põhikirja alusel sõlmisid töövõtulepingu (edaspidi Leping) järgmises:
1. LEPINGU OBJEKT
Käesolev Leping reguleerib Tellija ja Töövõtja vahelisi suhteid elanikelt ohtlike jäätmete ja
probleemtoodete kogumisringi läbiviimisel Elva vallas (Rannu, Rõngu, Konguta ja Palupera
piirkonnas) 5. mail 2019. a.
2. LEPINGU DOKUMENDID
Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Töövõtja … 2019.a
hinnapakkumusest ning Lepingu muudatustest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast
käesoleva Lepingu allkirjastamist.
3. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
3.1. Töövõtja korraldab 5. mail 2019. a ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi
Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellaajad on järgmised:
3.1.1. Väike-Rakke külas Sangla kaupluse parklas kl ….;
3.1.2. Kureküla alevik, kaupluse parklas kl ….;
3.1.3. Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees platsil kl …;
3.1.4. Karijärve küla, bussipeatuse kõrval olev plats kl …;
3.1.5. Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl ….;
3.1.6. Kurelaane Emajõe Veevärgi biopuhasti juures oleval platsil kl…..;
3.1.7. Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl…..;
3.1.8. Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl …;
3.1.9. Aakre seltsimaja kl …..;
3.1.10. Valguta seltsimaja kl …..;
3.1.11. Palupera koolimaja kõrval kl …..;
3.1.12. Hellenurme endise kaalukoja juures kl …..
3.2. Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto
peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi
käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid
ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud
hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste
tootjavastutusorganisatsioonidega.
3.3. Töövõtja tagab tööde ohutu teostamise Lepingu täitmisel ning jälgib Jäätmeseaduses
ja teistes seadusandlikes aktides kehtestatud jäätmekäitlust reguleerivaid sätteid.
Tööde käigus tuleb järgida ohutustehnika, keskkonnakaitse ja tuleohutuse nõudeid.

3.4. Töövõtja esitab Tellijale töö kohta kirjaliku aruande, milles näitab ära kogumisringi
käigus kogutud jäätmete kogused liikide kaupa, kogumisringil esinenud probleemid
ja tähelepanekud, jäätmeid üle andnud elanike arvu kogumisringi peatuste kaupa.
Aruanne esitatakse hiljemalt 7. juunil 2019.a.
4.

TELLIJA KOHUSTUSED
4.1. Tellija teavitab
endise Elva valla elanikke ohtlike jäätmete kogumisringi
korraldamisest, kogumisauto kogumiskohtadest ja seisuaegadest.
4.2. Tellija tasub Töövõtjale pärast tööde teostamist Tellija esindaja poolt viseeritud
tegelikult tehtud tööde akti alusel koostatud arve kohaselt 10 tööpäeva jooksul alates
arve kättesaamisest.

5. TÖÖDE MAKSUMUS JA ARVELDUSTE KORD
5.1. Käesoleva lepingu maksumus koosneb punktis 3.1 ja 3.3 nimetatud jäätmete
kogumisringi teenindamise maksumusest ja jäätmete käitlemise maksumusest.
5.2. Punktis 3.1 ja 3.3 nimetatud jäätmete kogumisringi teenindamise maksumus on ….
eurot, sealhulgas käibemaks 20% ehk …. eurot.
5.3. Jäätmete käitlemise maksumus on vastuvõetud jäätmete käitlemise maksumus
vastavalt jäätmete kogusele ja Töövõtja hinnapakkumuses toodud jäätmete
käitlemise hinnakirjale.
5.4. Tasumine teostatud tööde eest toimub Töövõtja poolt esitatud ning Tellija poolt
kinnitatud aruande ja Töövõtja poolt esitatud arve alusel.
6. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE
6.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist ja on kehtiv kuni lepinguliste
kohustuste mõlemapoolse täitmiseni.
6.2. Lepingu tingimusi võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Kõik Lepingu
muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist poolte poolt allakirjutamise
momendist või kirjalikult määratud tähtajal.
6.3. Käesoleva Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Pooled
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti
Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
6.4. Käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei tohi kumbki Pool edasi anda
kolmandale isikule ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.
6.5. Käesolev Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest üks eksemplar antakse Tellijale ja teine Töövõtjale.
7. POOLTE VASTUTUS
7.1. Töövõtja on kohustatud hüvitama täies mahus tööde mittenõuetekohase teostamise
või teostamata jätmise tõttu Tellijale või kolmandale isikule tekitatud kahju.
7.2. Kui Töövõtja jätab Lepingust tulenevad kohustused täitmata või täidab Lepingust
tulenevaid kohustusi mittenõuetekohaselt, kohustub Töövõtja Tellija nõudmisel
tasuma igakordse rikkumise eest Tellijale leppetrahvi kuni 10% Lepingu
kogumaksumusest.
8. POOLTE ESINDAJAD

8.1. Tellija esindajaks on vallamajanduse osakonna keskkonnaspetsialist Terje Raadom,
terje.raadom@elva.ee, 7309898.
8.2. Töövõtja esindajaks on …….
9. POOLTE REKVISIIDID
Tellija
Elva Vallavalitsus
Registrikood: 77000170
Kesk 32, Elva 61507

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem
..............................................

Töövõtja
Registrikood:

/allkirjastatud digitaalselt/
……………………………….
................................................

