
 
 

 

Ostu-müügileping nr. …….. 

 
 

Jüri                                                                                                   ……………..……2019. 

 

AS ELVESO, reg.kood 10096975, aadressiga Ehituse tn 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, 

edaspidi nimetatud Ostja, keda esindab juhatuse liige Indrek Metusa  

ja  

…..…………………., reg. kood……., aadressiga………………………………………..…., 

edaspidi nimetatud Müüja, keda esindab …………………, keda nimetatakse edaspidi üheskoos 

Poolteks, sõlmisid käesoleva müügilepingu koos teatud eritingimustega (edaspidi nimetatud 

Leping) ja leppisid kokku alljärgnevas: 

 

1. Lepingu sõlmimise alus ja ese 

1.1 Leping sõlmitakse, lähtudes  läbi viidud ostumenetluse “Hakkepuidu ostmine Vaida 

katlamajale” ostudokumentidest ja Müüja poolt ………....2019 a nimetatud ostumenetluse 

raames esitatud pakkumusest. 

1.2 Pooled sõlmivad Lepingu, tuginedes ostudokumentidele, Müüja pakkumusele, Lepingus 

fikseeritud Müüja avaldustele ja kinnitustele ning eeldades heas usus Müüja professionaalsust 

ja võimekust Lepingut nõuetekohaselt täita.  

1.3 Lepingu esemeks on Vaida katlamajale hakkepuidu ostmine ja tarnimine  (edaspidi Lepingu 

ese või Töö), mida tellitakse Lepingus ja selle Lisades sätestatud tingimustel ja korras. 

 

2. Lepingu objekt 

2.1 Käesoleva lepinguga on sätestatud müüdava hakkepuidu (edaspidi Kaup) täpsustatud 

müügitingimused Vaida  katlamajale 9 kuulisel perioodil (september 2019 – mai 2020). 

2.2 Kauba all mõeldakse hakkepuitu, mis võib olla valmistatud ümarpuidust, raie või 

puidutööstuse töötlemata puidu jäätmetest. Puukoore- ja kännuhakke  tarnimine on keelatud. 

Täpsemad kvaliteedinõuded on sätestatud lepingu Lisas 2. 

2.3.   Kauba ost sisaldab lisaks  kohaletoomist ja mahalaadimist Ostja laos. 

 

3.   Kauba kogused 

3.1. Lepingu punktis 2.1. nimetatud perioodil ostetava Kauba kogus on kütuses sisalduva 

primaarenergia järgi orienteeruvalt 3000 (kolm  tuhat ) MWh. 

3.2. Igakuised orienteeruvad ostetavad Kauba  kogused on sätestatud käesoleva lepingu Lisas 1. 

Täpsed igakuised  Kauba kogused sõltuvad soojusenergia tootmise mahust erinevatel kuudel, 

mistõttu Ostjal on õigus kuude koguseid muuta, lähtudes kokkuleppest, et tarneperioodi 

kokkulepitud Kauba  kogus võib muutuda kuni +/-20 %. 

 

4. Kauba hind 

4.1. Müüdava Kauba käibemaksuta hind on väljendatud tarnitud kütuse primaarenergia 

ühikhinnana, milleks on ……….EUR/ MWh.   

4.2. Kauba hind on lõplik ja sisaldab lisaks: 

 -  transpordi hinda kuni Vaida katlamaja tahkekütuse laoni; 

 - mahalaadimist ja sellega seotud toiminguid. 
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5. Arveldamise kord 

5.1. Tarnitud Kauba eest tasumise aluseks on kütuses sisalduva primaarenergia arvestuslik 

kogus (MWh). Arvestuse aluseks on soojusarvestiga mõõdetud hakkepuidukatla poolt 

toodetud soojusenergia  kogus (sekundaarenergia MWh), mis jagatakse koefitsiendiga 0,83. 

Koefitsient 0,83 tuleneb katelseadmete minimaalsest arvestuslikust kasutegurist 83 %. 

Seega: 

 

Qkaup. = (Alõpp - Aalg) : 0,83  , kus 

 

Qkaup – arvestusperioodil tarnitud Kauba  primaarenergia kogus (MWh) 

A₁alg  ja A₁lõpp  -  arvestusperioodi alg- ja lõppnäit hakkekatla soojusarvestil; 

0,83 – katelde  kasutegurit arvestav  paranduskoefitsient. 

 

5.2. Arvestuse aluseks olevad soojusarvesti peab olema Ostja poolt ja kuludega kehtiva 

taatlustähtajaga taadeldud. Arvesti plommitakse Müüja poolt  4 plommiga (arvestusplokk, 

vooluhulga lugeja ja kaks temperatuuriandurit). 

5.3. Kauba eest tasumine toimub partiide kaupa kaks korda kuus. Üheks partiiks loetakse ühe 

arvestusperioodi tarne. Uus arvestusperiood algab iga kuu 1. ja 16. kuupäeval. 

Arvestusperioodi soojusarvestite lõppnäidud (15. kuupäev. kell 24.00 ja kuu viimane 

kalendripäev kell 24.00) fikseerib Ostja soojusarvesti mälust. Ostja  saadab näidud kahe 

tööpäeva jooksul, arvates arvestusperioodi lõpust, e-posti teel Müüjale. Müüja,  kasutades 

Lepingu punktis 5.1. toodud paranduskoefitsienti, koostab nende alusel arve.  

5.4. Ostja tasub Müüjale Kauba eest Müüja poolt esitatud arvete alusel. 

5.5. Müüja poolt esitatud arve tasumise tähtaeg on 14  kalendripäeva. 

5.6. Maksetähtaja ületamisel kohustub Ostja tasuma Müüjale viivistena 0,05 % kalendripäevas 

tasumata summast. 

 

6. Tarnetingimused  

6.1. Kauba tarned Müüja poolt toimuvad vajaduspõhiselt  Müüja kulul ja riisikol.   

6.2. Müüja on teadlik Kauba tarnete operatiivsest iseloomust ning kohustub õigeaegselt tagama 

tarne Ostja hakkepuidukatlale nimivõimsusega 0,72 MW.     

6.3.Kauba üleandmiskohaks on Vaida alevikus, Hoidla tee 21 katlamaja tahkekütuse ladu.   Katla 

lao aktiivmaht on 300 m³. 

6.4. Lao vastuvõtusüsteem on lahendatud Rootsi ettevõtte PST tehnoloogia baasil. Kaubaveok 

(taha mahakeriv või –tõukav poolhaagis) laeb Kauba kruvitransportööriga varustatud 

vastuvõturenni, kust see liigub vertikaalkonveieri abil lao ülaossa ja sealt 

horisontaaltransportööri abil jaotatakse lao liikuvale põrandale laiali.  

6.5. Lao vastuvõtusüsteemi tootlikkus on maksimaalselt ca 160 m³/h. 

6.6. Kaubaveoki sisse- ja väljasõit territooriumile on lahendatud ringteega ümber katlamaja 

kompleksi. Seetõttu veokite tagurdusteekond laadimiskohale on minimaalne. 

6.7. Kauba vastuvõtt Ostja poolt on mehitamata. Veoki juht teostab kõik tarneks  vajalikud 

toimingud: avab/suleb sisse- väljasõiduvärava ja mahalaadimiskoha  ülestõstetava luugi, 

käivitab/seiskab vastuvõtu konveierid. Veokijuht peab Kauba mahalaadimise  käigus jälgima, 

et vastuvõturenn üle ei täituks ja toimuks pidev Kauba edasiliikumine rennist 

vertikaalkonveierisse. Vastuvõturenni täitumise korral  juht  peatab mahalaadimise ja ootab 

renni tühjenemist. Võlvi tekkimise korral rennis oleva vastuvõtu teo kohal peatab juht 
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vastuvõtuteod  ja lõhub võlvi. Peale seda käivitab uuesti  teod. Töötavate vastuvõtutigude 

korral ei tohi juht mingil juhul ületada vastvõtukoha rippluugi alust piirdeserva.. 

Lao ületäitumise vältimiseks on paigaldatud mahalaadimiskohale signaallamp, mis annab 

veokijuhile valgussignaaliga lao täitumise kohta märku.  Samal ajal seisatuvad automaatselt 

vastuvõtuteod. Veokijuht peab koheselt lõpetama mahalaadimise  lattu  ja teavitama Ostja 

esindajat sellest. 

 Peale laadimise lõppu  puhastab veokijuht laadimiskoha  maha varisenud    kütusejääkidest ja   

likvideerib võimalikud veoki poolt tekitatud õlireostuse.  

6.8. Iga Kaubakoormaga  kaasas oleva korrektselt vormistatud ja allkirjastatud saatelehe    

paigutab veokijuht Ostjaga kokkulepitud kohta. 

6.9. Müüja teeb kõik, et oleks tagatud veokite ohutu liiklemine ja Kauba mahalaadimine. Täidab 

tuleohutusnõudeid. Suitsetamine kütuse mahalaadimise kohas on rangelt keelatud. 

6.10. Müüja on vastutav oma Lepinguliste kohustuste täitmisel katlamaja seadmetele ja 

infrastruktuurile tekitatud kahju eest. 

6.11. Katlamaja territooriumisiseste teede ja mahalaadimiskoha esise lumest puhtana hoidmine 

on Ostja ülesanne. Tagamaks lumesadude esinemise korral häireteta tarne teavitab Müüja 

Ostja esindajat Kauba tarnest vähemalt kolm tundi ette.  

6.12. Üldjuhul toimuvad kütusetarned tööpäevadel kell 8.00 – 16.00. Tulenevalt Ostja  

vajadusest või Müüja tarneahelas tekkinud eriolukorrast (see  kooskõlastatakse  Ostjaga) 

tarnitakse Kaupa ka mõnel muul kellaajal või puhkepäevadel.  

6.13. Müüja esindaja kontaktandmed: 

   Ostja esindaja kontaktandmed:  

 

7. Kauba kvaliteedinõuded, mõõtmised ja kvaliteedi kontrollimin 

7.1.  Müüja on teadlik tema poolt müüdava Kauba omadustest ning kohustub müüma kvaliteedi-       

nõuetele (Lisa nr. 2) vastava Kauba. 

7.2. Kauba kvaliteedi pistelise kontrolli võib Ostja teha Kauba vastuvõtukohas visuaalselt (nõutav  

fraktsioon, keelatud lisandite puudumine, jms.). 

7.3. Häirete korral katelde töös, mis võivad olla põhjustatud kütuse niiskusest, võetakse  Ostja  

poolt kütuseproov katla eelkolde eest tõukuri šahtist.  Niiskusesisalduse analüüsi teeb Ostja  

laboratoorsel niiskuseanalüsaatoril KERN DLB-A. Peale analüüsi tulemuste selgumist, mis 

näitasid kõrvalekallet tarnitud Kauba  kvaliteedinõuetest, esitab Ostja selle kohta Müüjale 

pretensiooni.   Lahkarvamuse tekkimisel on mõlemal Poolel õigus tellida kordusanalüüs  

mõnest  akrediteeritud laboratooriumist.  

7.4. Täiendavate mõõtmiste ja analüüside kulud kannab esialgu pretensiooni esitaja. Juhul kui 

täiendavate mõõtmiste ja analüüside tulemusel jääb õigus pretensiooni esitajale, kannab kulud 

see Pool kelle vastu pretensioon esitati. 

7.5. Kahtluse korral Kauba kvaliteedi (tuhasus) osas on Ostjal on õigus tellida akrediteeritud 

laborist analüüs. Kulud kantakse analoogselt punktis 7.4. toodule. 

7.6. Juhul, kui Kaup ei vasta käesoleva Lepingu Lisa 2  toodud kvaliteedi nõuetele, on Ostjal õigus 

esitada sellega tekitatud võimaliku kahju osas Müüjale kahjunõue. Kahjunõude suurus 

arvutatakse kvaliteedinõuetele mittevastanud Kaubaga vajaduset vähem (või üldse mitte) 

toodetud soojusenergia tootmiseks kasutatud reservkütuse (põlevkiviõli) hinnavahe Kaubaga 

alusel.     

7.7. Kauba asendamisel kvaliteedile mittevastavuse või ka tarnega hilinemise korral teistelt 

tarnijatelt tellitud hakkepuidu kasutamisel, kompenseerib Müüja Ostjale võimaliku hinnavahe. 

 

8. Katkestused 

8.1. Kumbki Pool peab viivitamatult teatama teisele Poolele katkestusest Kauba saatmisel või 

vastuvõtmisel. Katkestused tuleb likvideerida nii kiiresti kui võimalik. Etteplaneeritud 

katkestustes lepitakse Poolte vahel eelnevalt kokku 
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8.2. Müüja ja Ostja ei vastuta katkestuste eest, mis on tekkinud nendest sõltumatutel asjaoludel. 

 

9. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine  

9.1. Juhul kui Müüja jätab Ostjale Kauba tarnimata rohkem kui 5 kalendripäeva jooksul  vajaduse 

tekkimisest, on Ostjal õigus käesolev leping üles öelda. 

9.2. Juhul kui Ostja ületab arve tasumisega maksetähtaega rohkem kui 20 kalendripäeva, on 

Müüjal õigus käesolev leping üles öelda. 

 

  

10 Muud sätted 

10.1 Käesolev leping on koostatud eesti keeles..  

10.2 Käesolev leping  jõustub sellele mõlema Osapoole poolt allakirjutamise momendist. 

10.3 Kõik käesoleva lepingu lisad ning muud hankedokumendid on lepingu lahutamatud osad. 

 

Poolte rekvisiidid: 

 

Müüja:        Ostja: 

………………………….   AS ELVESO 

……………………………    Ehituse 9, Jüri, 75301 Harjumaa   

Registrikood: ………………….    Registrikood: 10096975 

Telefon: ………………….   Telefon: 6031 480    

e-post: ……………………:      e-post: info@elveso. 

 

…………………………    Indrek Metusa 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/     

Müüja    Ostja 
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Lisa 1 Ostu-müügilepingule nr. ………………… 

 

Kauba tarnegraafik koos orienteeruvate kogustega: 

 

Periood Hakkepuidu kogus primaarenergias (MWh) 

September 2019                                                 60 

Oktoober 2019                                               300 

November 2019                                               390 

Detsember 2019                                               465 

Jaanuar 2020                                               520  

Veebruar 2020                                                465 

Märts 2020                                                445 

Aprill 2020 
                                               270 

Mai 2020                                                  85 

  

Kokku                                             3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Müüja         Ostja
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Lisa 2 Ostu-müügilepingule nr. ………………… 

 

Kauba kvaliteedinõuded 

 

Jrk.nr. Omadus Nõude kohaldamine Mõõtühik Suurus 

1 Kauba niiskus  

tarbimisaines 

 

minimaalne 

maksimaalne 

 

% 

% 

 

30,0 

55,0 

2. Tuhasus kuivaines maksimaalne % 4,0 

3. Põhifraktsioon, tüki 

suurus P63 

(3,15≤P≤63 mm) 

minimaalne  % 90 

4. 

 

Peenfraktsioon, tüki 

suurus P<3,15 mm 

 

maksimaalne 

 

% 

 

          10 

 

 

     5. Jämefraktsioon, tüki 

suurus P˃63 mm 

 

maksimaalne 

 

       % 

 

           1 

 

 

 

- Kaup ei tohi sisaldada oksi pikkusega üle 150 mm; 

- Kaup ei tohi sisaldada kõrvalisi lisandeid (pinnast, kive, kände, metalli, plasti, jää- ja 

lumekamakaid, külmunud kütusepanku, soola jms.); 

- Lammutuspuidu, keemiliselt töödeldud puidu ja kännu hakke (v.a.turbaraba kännuhake) 

tarnimine ei ole lubatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Müüja         Ostja 

 


