MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) pakendijäätmete käitlusteenuse pakkumuse
esitamise ettepanek
9.05.2017
1. Pakkumuse esitamise ettepaneku objektiks on töövõtt (pakendijäätmete käitlusteenuse
ost), mis hõlmab pakendiettevõtjatelt (muuhulgas ETOle pakendiseadusest tulenevad
kohustused üle andnud ettevõtjatelt) ja muudest allikatest (muuhulgas tarbijatelt)
pakendijäätmete kogumist, liigiti sorteerimist, pakendamist ja ETOle üleandmist
perioodil 01.06.2017 kuni 31.05.2020.
2. Nõuded pakkujale:
- omab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke avalik-õiguslikke lubasid, sh
keskkonnalubasid;
- tema suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust, tema
majandustegevus ei ole peatatud;
- tema tegevus on kooskõlas jäätmeseadusest, pakendiseadusest ja
pakendiaktsiisiseadusest tulenevate nõuetega, sealhulgas on ta esitanud
jäätmeseaduses nõutud jäätmearuandluse tõeselt ja õigeaegselt;
- tema ega temaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad ei oma osalust ETO
konkurentideks olevates taaskasutusorganisatsioonides ega teosta selliste
organisatsioonide üle valitsevat või olulist mõju;
- järgib oma tegevuses parimaid keskkonnalaseid praktikaid;
- on täitnud kõik kohustused kohalike ja riiklike maksude osas;
- omab teenuse osutamiseks vajalikku kompetentsi ning ressursse, teenuse osutamiseks
kasutatav tehnika (veok) peab vastama vähemalt heitmenormi EURO V nõuetele;
- omab vastutuskindlustuse lepingut, mis katab vähemalt töövõtja vastutuse hüvitada
ETOle või kolmandale isikule või keskkonnale seoses teenuse osutamisega teostamisega
tekitatud vara-, isiku- ja keskkonnakahjud;
- on varasemalt täitnud kõik kohustused ETO ees;
- esitab ETO-le ammendava loetelu kõigist teenuse pakkumisse kaasatud allhankijatest
ning tagab nende vastavuse kõigile eeltoodud nõuetele;
- on võimeline tagama, et kogutavate ja ETOle üleantavate pakendijäätmete kogumass
aastas on suurusjärgus hinnanguliselt 23 000 tonni, mis antakse ETOle üle igakuiselt
vastavalt ETO eelnevale igakuisele tellimusele, mille maht on seotud ETOle
taaskasutuskohustuse üle andnud pakendiettevõtjate taaskasutuskohustuse kogumahu
ja pakendimaterjali liikide koguselise vajadusega.
ETO-l on õigus nõuda pakkujalt teavet või dokumente, mis on vajalikuks kontrollimaks
kooskõla eeltoodud nõuetega ning lükata tagasi pakkumused, mille puhul need ei ole
täidetud.
3. Teenuse tingimused
- pakendijäätmed peavad olema kogutud Eestist;
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kogutud pakendijäätmed peavad olema ETOle üleandmisele eelnevalt liigiti sorteeritud
ja pakendatud (plastpakend ja paber-kartong pallideks pressituna) vähemalt
alljärgnevate pakendijäätme jaotisekoodide ja materjali liikide lõikes:
plastpakend 15 01 02 (LDP, HDP, PET, PE, PP eraldi pakendatuna) - palli kaal alates 450
kg,
klaaspakend 15 01 07,
paber-kartong 15 01 01 (niiskuse sisaldus kuni 10% massist), palli kaal alates 450 kg,
puitpakend 15 01 03 (puitalused, kastid),
metallpakend 15 01 04
üleantavad pakendijäätmed ei tohi sisaldada muid jäätmed kogumassist rohkem kui
1%;
ETOl on õigus keelduda eeltoodud nõuetele mittevastavate pakendijäätmete
vastuvõtmisest;
pakendijäätmed antakse ETOle üle aadressil Nurmevälja 5, Maardu, kui pooled ei ole
leppinud kokku teisiti;
töövõtja esitab ETOle iga kuu viiendaks kuupäevaks arve kogutud, liigiti sorteeritud,
pakendatud ja ETOle üle antud pakendijäätmete eest ning koos arvega aruande
pakendijäätmete tekkeallikate kohta (tekkeallikaks on „ettevõtjatelt kogutud“ ja
„tarbijalt kogutud“ pakendijäätmed ning tekkekoht omavalitsuse täpsusega)
pakendimaterjali liigi- ja massipõhiselt;
töövõtja peab esitama ETOle viimase nõudel mistahes teabe või dokumendid, mis on
vajalikud töövõtja poolt ETO jaoks osutatud teenuste kohta haldusorganite poolt esitatud
päringutele vastamiseks või ettekirjutuste täitmiseks;
ETOl on õigus teostada kogu teenuse osutamise perioodil audit teenuse osutamisega
seonduvate asjaolude kontrollimiseks. Audit toimub ETO kulul ning selle teostajaks on
ETO poolt valitud sõltumatu audiitor, kellel töövõtja peab võimaldama tutvuda kõigi
territooriumide, ruumide ja seadmetega, mis on seotud teenuse osutamisega, samuti
kõigi tema valduses olevate dokumentidega, mis on vajalikud teenuse osutamist
puudutavate asjaolude kontrollimiseks;
töövõtja peab hüvitama ETOle kogu kahju, mis ta on põhjustanud oma kohustuste
mittetäitmises või mittenõuetekohase täitmisega, sealhulgas kahju, mis ETO on töövõtja
rikkumise tõttu kandnud seoses tema suhtes algatatud haldus- või süüteomenetlustega
ning selliste menetluste käigus määratud sunnirahade, trahvide ja maksunõuetega (sh
pakendiaktsiis) või muude avalik-õiguslike ettekirjutustega.

4. Nõuded pakkumustele:
- pakkumus esitatakse ühe tonni pakendijäätmete kogumise hinnana allljärgnevate
pakendimaterjali liikide lõikes:
plastpakend:......eur/tonn;
klaaspakend: ......eur/tonn;
paber-kartongpakend:......eur/tonn;
puitpakend:......eur/tonn;
metallpakend:......eur/tonn;
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pakkumuse hind esitatakse ilma käibemaksuta. Kogumise hind peab sisaldama kõiki
teenuse komponente, mis tagavad pakendijäätmete üleandmise ETOle vastavalt
käesoleva ettepaneku tingimustele;
pakkumuses tuleb näidata kõik käitluskohad, kus pakendijäätmeid vaheladustatakse,
liigiti sorteeritakse või pakendatakse, samuti igas käitluskohas toimuvate
käitlustoimingute kirjeldus;
pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. mai 2017;
pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil: siret@eto.ee;
edukaks osutub ETO jaoks soodsaima hinna pakkunud nõuetele vastava pakkuja
pakkumus;
ühispakkumused ei ole lubatud;
ETOl on õigus kõik pakkumused tagasi lükata.
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