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Alates 01.novembrist 2015 hakkab Teile prOgiveo teenust
osutama Ragn-Sells AS. Haanja Vallavalitsus viis vastavalt
jaatmeseadusele labi korraldatud jaatmeveo riigihanke, mille
tulemusena on 01.11.2015 - 31.10.2018 ainuOigus vedada
Haanja vallas segaolmejaatmeid ja suurjaatmeid Ragn-Sells
AS-ii. Seoses sellega kaotavad koik teiste vedajatega solmitud
lepingud kehtivuse alates 01.novembrist ( v.a Ragn-Sellsi
praegused kliendid, kel leping jatkub uue korraldatud
jaatmeveo tingimuste alusel). Jaatmevedu Haanja vallas
toimub vastavalt labiviidud riigihanke dokumentide, Vedaja ja
kohaliku omavalitsuse vahel solmitud lepingu ja Haanja valla
jaatmehoolduseeskirja alusel. Eeskirja ja teiste dokumentidega
saab tutvuda Haanja Vallavalitsuses voi valla kodulehel.

LEPINGU SliLMIMINE

Antud teatega koos saadame Teile kahes eksemplaris
jMtmeveolepingu ja lepingu lisa, ning hinnakirja ja
veograafiku. Kontrollige saadetavates dokumentides andmete
oigsust ja vajadusel parandage voi lisage neid. Andmete
tapsuse tagamiseks palume taita lepingu ja lepingu lisa
trOkitahtedes. Seejarel tagastage allkirjastatult Oks eksemplar
lepingust ja lepingu lisast aadressile Sepa 26, 51013 Tartu voi
saatke digiallkirjastatult tartu@ragnsells.ee . LIHTSAM
LAHENDUS on leping eeltaita meie kodulehel
www.ragnsells.ee/leping. Sellisel juhul saadame teile taidetud
lepingu digiallkirjastamiseks e-mailile.

MIINIMUMPAKETT
Puhtuse ja hOgieeni tagamiseks on Haanja vallavalitsus
jaatmehoolduseeskirjaga ja hanke dokumentidega
kehtestanud jargmised minimaalsed sagedused ja mahuti
suurused.
Segaolmejaatmete aravedu peab toimuma alates 4 (nelja)
korteriga elamutes ja ariettevOtetes vahemalt 1 x 4 nadala
jooksul ja muudel juhtudel 1 x 12 nadala jooksul.
Minimaalseks jaatmemahutiks Haanja valla korraldatud
jaatmeveo rakendamise korra alusel loetakse 140 L
toOpkonteinerit.
KUIDAS SAADA VABASTUST
Kui Teile kuuluv kinnistu Haanja vallas seisab tohjana, st et
seal ei elata vOi seda ei tarvitata muul otstarbel, siis on Teil
oigus taotleda Haanja Vallavalitsuselt korraldatud jaatmeveost
vabastamist. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus.
Vedajal ei ale cSigust jaatmevaldajat vabastada jaatmeveost.
Korraldatud jaatmeveoga ei kohustu liituma isikud, kellele on
Keskkonnaameti poolt valjastatud jMtmeluba voi
kompleksluba.

NHUDED KOGUMISVAHENDILE
• Konteinerid peavad olema jaatmeveokiga samal tasandil
kova kattega alusel, millele on tagatud jaatmeveoki ligipaas
• Jaatmete kogumiseks tuleb kasutada nouetele vastavaid
kogumismahuteid. Jaatmete kogumismahuti peab olema
kompaktne, terve ja korralikult suletav.
• Mahutite lukustamise korral kindlustab jaatmevaldaja
nende avamise tOhjenduspaeval.
• Mahutite korvale pandud konteinerivalised pakendatud
olmejaatmed viib vedaja ara ilma eelneva kliendipoolse
tellimuseta.
TOOGE KONTEINER TEE AARDE

• Vedajal on oigus teenust osutada ajavahemikus kella
7.00-21.00-ni Selleks palume mahuti valja tuua hiljemalt
tOhjenduspaeva hommikuks kella 7-ks.
• Veograafikujargseid tohjendusi alustatakse lepingus
toodud sagedusel ja paevadel.
• Palume tagada veopaeval konteineritele juurdepaas, tuues
need jaatmeveoki peatumiskohale voimalikult lahedale.
• Kuni 600 I ratastega jat:ltmemahutite kasitransport, mis ei
asu kaugemal kui 10 meetrit, toimub tasuta. Kaugemal
asuvate mahutite kasitranspordi eest on oigus Vedajal
kOsida teenustasu vastavalt hinnakirjale.

PALUN VliTKE RAGN·SELLSIGA
KINDLASTI OHENDUST, KUI:
• Teie jaatmemahuti maht erineb lepingus ja
graafikus toodust.
• Konteinerid voi jMtmemaja on lukustatud ja neile
puudub vaba juurdepaas.
• Soovite muuta konteineri tohjendussagedust.
• Soovite osta vOi rentida jaatmemahutit.
ARV ED
• Teenuste eest ( ka tohisoidu eest) esitame Teile arve
hiljemalt jargmise kuu 5.kuupaevaks. Maksetahtaeg on
arvete tasumisel 14 paeva.
• Juhul, kui veopaeval ei olnud jaatmemahutit maaratud
kohas, sellele oli juurdepaas takistatud voi mahutis olid
mittevastavad ja:.itmed, on Vedajal cSigus kOsida tohisoidu
tasu vastava mahuti tohjendustasu suuruses.
• Vedaja voib peatada teenuse osutamise juhul kui,
ja:.itmevaldaja on jatnud tasumata jaatmevedaja poolt
nimetatud teenuse eest esitatud arve rohkem kui
nelikOmmend viis (45) paeva alates arvel margitud
maksetahtajast ning jaatmevedaja on jaatmevaldajale
eelnevalt esitanud teate arve tasumata jatmise kohta ja
hoiatuse teenuse osutamise peatamise vOi lopetamise
kohta.

TELLIGE E-ARVE
Hoidke loodust ja tellige endale e-arve. Selleks lisage lepingu kontaktandmetesse
kindlasti e-mail. Kui soovite siiski e-maili olemasolu korral paberarvet, siis teavitage
sellest kindlasti meie klienditeenindust.

