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SÕITJATEVEO AVALIKU TEENINDAMISE LEPINGU
ROHUKÜLA-HELTERMAA JA VIRTSU-KUIVASTU PARVLAEVALIINIL
MUUTMINE

Eesti Vabariik kui veo tellija, keda esindab pädeva asutusena Maanteeamet, Teelise 4,
10916 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Priit Sauk
ja
TS Laevad OÜ, asukoht Sadama tn 25, Tallinna linn, Harju maakond, 15051, äriregistri kood
12678055, mida esindavad seaduse ja põhikirja alusel tegutsevad ühise esindusõigusega
juhatuse liikmed Jaak Kaabel ja Mart Loik, ning
OÜ TS Shipping, asukoht Sadama tn 25/3, Tallinna linn, Harju maakond, 10111, äriregistri
kood 11163254, mida esindavad volikirja alusel TS Laevad OÜ ühise esindusõigusega
juhatuse liikmed Jaak Kaabel ja Mart Loik, (edaspidi ühiselt nimetatud Vedaja) teiselt poolt,
koos nimetatud Pooled,
arvestades, et:
- ühistranspordiseaduse § 96 lg-st 18 tulenevalt läksid kõik Lepingust tulenevad Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kui pädeva asutuse ülesanded alates 2018. aasta 1. jaanuarist
üle Maanteeametile;
- haldusreformi elluviimisel ning Saare ja Hiiu maavalitsuste kadumisel jäävad Vedaja
partneriteks kohalikul tasandil Saaremaa ja Hiiumaa vallad;
- ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 kohaselt on ühistranspordi kavandamise ja korraldamise üks
eesmärk ressursside kasutamise sotsiaalset ja majanduslikku otstarbekust arvestades tagada
ühistranspordi pakkumise vastavus nõudlusele, mis tuleneb elanike ja nende eri sotsiaalsete
gruppide, sealhulgas saarte elanike liikumisvajadusest;
- tulenevalt riigihangete seaduse (RHS) § 219 lg-st 3 võib kuni 1. septembrini 2017. a
kehtinud seaduse alusel sõlmitud lepinguid muuta uue RHS § 123 alusel. RHS § 123 lõike 1
punkti 4 alusel on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata,
kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures
hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti
hankelepingu algsest maksumusest. Hankija ei saanud riigihanke korraldamisel ette näha, et
võrreldes 2014. a suvekuudega (juuni, juuli, august) suureneb 2017. a samal perioodil
üleveetavate sõidukite hulk 11,7%. Lepingu muudatusega ei muudeta hankelepingu üldist
olemust, kuna lepingu objektiks jääb avaliku liiniveo teenuse teostamine Vedaja poolt
reisiparvlaevadega Rohuküla-Heltermaa ning Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel ajavahemikus
01.10.2016 kuni 30.09.2026. Lepingu muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu
maksumusest.
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on käesolevaga kokku leppinud 11. detsembril 2014. a Eesti Vabariigi, mida esindas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ning TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping, vahel
sõlmitud lepingu „Eesti Vabariigi ja TS Laevad OÜ ning OÜ TS Shipping vahel sõlmitud
sõitjateveo avaliku teenindamise leping Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu
parvlaevaliinil“ (edaspidi Leping) muutmises alljärgnevas:
1)
asendada Lepingus, välja arvatud Lepingu jaos VIII „Reisiparvlaevade väljaostu
optsioon ja reisiparvlaevade omandi üleminek“, sõna „Ministeerium“ vastavas käändes
sõnaga „Maanteeamet“ vastavas käändes;
2)
asendada Lepingu p-s 4 ja p 10 alap-s 9 sõnad „asjaomane maavalitsus“ vastavas
käändes sõnadega „asjaomane kohaliku omavalitsuse üksus“ vastavas käändes;
3)
asendada Lepingu p 11 alap-des 8 ja 9 ning p-s 14 sõnad „Saare ja Hiiu maavalitsus“
vastavas käändes sõnadega „Saaremaa ja Hiiumaa vald“ vastavas käändes;
4)
asendada Lepingu p 14 esimeses lauses sõnad „asjaomaste maavalitsusetega (Saare ja
Hiiu maakond)“ sõnadega „asjaomaste kohaliku omavalitsuse üksustega (Saaremaa ja
Hiiumaa vald)“ ning teises lauses sõna „Maavalitsuste“ sõnadega „Asjaomase kohaliku
omavalitsuse üksuse“;
5)

täiendada Lepingut punktiga 7.1 järgmises sõnastuses:

„7.1. Juhul kui Lepingu punkti 4 kolmanda lause alusel sõidugraafiku ajutise tihendamise
eesmärgil tellitud lisareiside tegemiseks on Vedajal vaja kasutada muud laeva kui Lepingu
punkt 10 alapunktis 1 nimetatud laeva, lepitakse selliste lisareiside tellimisel kokku lisareiside
tegemise tingimused, sealhulgas periood ja veoteenuse tasu kogusumma. Nimetatud juhul
tellitud lisareiside tegemise eest ühes kalendriaastas makstav veoteenuse tasu ei tohi ületada
1/4 Lepingu punktis 6 nimetatud aastasest Periooditasu fikseeritud ja muutuva osa
kogusummast. Veoteenuse tasu väljamaksmisel lahutatakse veoteenuse tasust lisareiside
tegemisest laekunud piletitulu (koos broneerimistasudega).“;
6)

muuta Lepingu punkti 11 alapunkti 4 sõnastust järgmiselt:

„4) kasutama avaliku teenuse osutamiseks Lepingu punktis 1 nimetatud riigihankele esitatud
pakkumuses kirjeldatud reisiparvlaevu, välja arvatud järgmistel juhtudel:
4.1. Vedajal on Maanteeameti kirjalikul nõusolekul õigus kasutada liiniveoks ajutiselt ka
Lepingu punkti 10 alapunktile 1 mittevastavat ning alapunktides 8 ja 11 sätestatust
väiksemaid reisiparvlaevu, kui selline vajadus on tingitud reisiparvlaeva tehnilisest rikkest,
korralisest remondist, ilmastiku- või jääoludest või veetasemest. Väiksema reisiparvlaeva
kasutamisel arvestatakse Reisitasuks ühe reisi eest 80% tavapärase Reisitasu maksumusest.
Kokkulepitust suurema reisiparvlaeva kasutamisel täiendavat tasu ei maksta. Vedaja teavitab
väiksema reisiparvlaeva kasutamisest ja selle põhjusest viivitamatult Ministeeriumi;
4.2. Vedajal on Maanteeameti kirjalikul nõusolekul õigus Lepingu punkti 4 kolmanda lause
alusel sõidugraafiku ajutise tihendamise eesmärgil tellitud lisareiside tegemiseks kasutada
Lepingu punkti 10 alapunktidele 1, 8 ja 11 mittevastavat reisiparvlaeva ning kui
reisiparvlaeva ei kasutata talvisel navigatsiooniperioodil, ka Lepingu punkti 10 alapunktidele
3 ja 6 mittevastavat parvlaeva;“;
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7) Lepingu punktis 59 nimetatud Poolte aadressid ja e-posti aadressid on järgmised:
„Teated edastatakse alljärgnevatel aadressidel:
Maanteeamet: Teelise 4, 10916 Tallinn
TS Laevad OÜ: Sadama tn 25, Tallinn, 15051.
Teated võib Vedaja edastada Maanteeametile e-kirja teel alljärgnevalt:
Maanteeamet: e-post: info@mnt.ee.
Teateid võib Maanteeamet edastada Vedajale e-kirja teel alljärgnevalt:
TS Laevad OÜ: e-post: info@tslaevad.ee.“
Eesti Vabariik:
Maanteeamet

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Sauk
peadirektor
Vedaja:

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Kaabel
TS Laevad OÜ juhatuse liige
OÜ TS Shipping volitatud esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)
Mart Loik
TS Laevad OÜ juhatuse liige
OÜ TS Shipping volitatud esindaja
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