
  

 
 

  
 

Otseleping „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna põhjasuuna bussiliinidel” 

Lisa 4 

Piletimüügiga seonduvad kohustused  

1.1. Tellija annab Vedaja kasutusse riigihanke 170046 „Piletimüügisüsteemi haldus, hooldus ja 

arendus“ lepinguga renditud piletimüügiseadmed kuni käesoleva avaliku teenindamise 

lepingu (edaspidi Leping) lõpuni või kuni Lepingu täitmiseks on õigusaktide kohaselt nõutav 

piletimüük. Kui Lepingu täitmise perioodil kaob õigusaktide muutmise tõttu vajadus 

sõidupiletite müügi korraldamiseks või sõidupileti olemasolu kontrollimiseks käesoleva 

Lepingu esemeks olevatel bussiliinidel, siis vabaneb Vedaja automaatselt vastavatest 

piletimüügiga seotud kohustustest ilma et selleks tuleks Lepingut muuta. Kõik Lepingus 

sätestatud Vedaja kohustused piletimüügiga ja sõiduõiguse kontrolliga seoses kehtivad 

eeldusel, et Lepingu esemeks olevatel bussiliinidel ei kehti üldist tasuta sõiduõigust kõikidele 

reisijatele. 

1.2. Piletimüügiga seonduvate kohustuste tekkimisel Vedajale sellest tulenevaid täiendavaid 

kulutusi Tellija ei hüvita. 

1.3. Vedaja kohustub läbi oma bussijuhtide (sh alltöövõtjate poolt rakendatavate bussijuhtide) 

Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel teostama Tellija poolt antud piletimüügiseadmetega 

piletimüüki sh ka rahalaadimist kontaktivabadele kaartidele ja sõiduõiguse kontrolli Tellija 

poolt teatavaks tehtud piletihindade, õigusaktidest tulenevate ja Tellija poolt määratletud 

sõidusoodustuste alusel. 

1.4. Pooled on kokku leppinud, et piletimüügiseadmete komplekti koguväärtus on käesoleva 

lepingu sõlmimise ajal 2140 eurot, millele lisandub käibemaks. Piletimüügiseadmete 

komplekti kuulub: juhiseade(tahvelarvuti), validaator(koos QR-lugejaga), hub(kohtvõrgu 

jaotur) , printer, antenn ja kaabeldus. 

1.5. Vedaja kohustub võimaldama piletimüügiseadmete paigaldamist kõikidesse Lepingu täitmisel 

kasutatavatesse bussidesse. Paigaldamise graafikud kooskõlastatakse kolmepoolselt Vedaja, 

Tellija ja Tellija poolt volitatud isiku vahel.  

1.6. Piletimüügiseadmed paigaldab Tellija poolt volitatud isik hiljemalt Lepingu alusel bussiliinide 

teenindamise alguse ajaks. Tellija kohustub tagama, et Vedaja bussidesse paigaldatakse 

Lepingu täitmiseks vajalik arv piletimüügiseadmeid. Töömahu suurenemisel tagab Tellija 

vajaduse korral Vedajale täiendavate piletimüügiseadmete kasutusse andmise. Vedaja poolsel 

põhjusel täiendavate piletimüügiseadmete paigaldamise kulud katab Vedaja. 



  

 
 

  
 

1.7. Piletimüügiseadmete paigaldamise hetkest Lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse 

loetakse piletimüügiseadmed Vedaja kasutusse antuks ning paigaldamise hetkest alates läheb 

Vedajale üle piletimüügiseadmete kahjustumise ja hävimise risk olenemata kahjustamise või 

hävimise põhjusest. Piletimüügiseadmete paigaldamine ja üleandmine vormistatakse aktiga. 

1.8. Vedaja kohustub: 

1.8.1. kasutama piletimüügiseadmeid heaperemehelikult; 

1.8.2. informeerima piletimüügiseadmete riketest, rikkumistest, kadumisest, lõhkumisest ja 

vargusest viivitamatult Tellijat ja piletimüügisüsteemi haldajat.  Lõhkumise ja varguse 

korral ning muul juhul, mil piletimüügisüsteemi kahjustumine, hävimine või 

kasutuskõlbmatuks muutumine seondub õigusrikkumisega, kohustub Vedaja lisaks Tellija 

ja piletimüügisüsteemi haldaja teavitamisele teavitama viivitamatult ka politseid. 

Piletimüügisüsteemi haldaja ja Tellija informeerimise teade peab sisaldama vähemalt bussi 

registreerimise numbrit, liini- ja/või marsruudi numbrit ning võimalusel ka bussijuhi 

telefoni, aega ja kohta, millal saab piletimüügiseadet vahetada. Riketest teavitamiseks 

kasutatakse dispetšer rakenduse keskkonda.; 

1.8.3. tagama piletimüügiseadme säilivuse ka bussi mitte liinil oleku ajal; 

1.8.4. kandma täielikku materiaalset vastutust vastutavale hoiule võetud piletimüügiseadmete 

osas; 

1.8.5. hüvitama kogu piletimüügiseadmete vargusest, hävimisest, kahjustumisest või muust 

kasutuskõlbmatuks muutumisest tekkinud kahju; 

1.8.6. tagama, et bussijuht müüb nõuetekohaseid sõidupileteid vastavalt sõitja sõidusoovile ning 

vastavalt Tellija määratud hinnakirjale, s.h kohustub bussijuht raha vastuvõtmisel 

väljastama reisijale sõidupileti; 

1.8.7. hüvitama Tellijale saamatajäänud üksikpiletitulu juhul kui on tuvastatud 

piletimüügiseadmete tahtlik rikkumine või manipuleerimine Vedaja bussijuhi poolt. 

Saamatajäänud piletitulu aluseks võetakse eelmise aruandeperioodi analoogse veootsa 

üksikpiletitulu; 

1.8.8. tagama bussides Tellija poolt antud sõitjainfo olemasolu; 

1.8.9. laadima sularaha (ainult paberraha) kontaktivabadele kaartidele. Sularaha laadimist 

kontaktivabadele kaartidele Tellija poolt eraldi ei tasustata; 

1.8.10. tegema koostööd Tellijaga sõidupiletite müügi turvalisuse tagamisel; 

1.8.11. tagama Tellija poolt soovitatud meetmete teostamise sõidupiletite müügi turvalisuse 

tagamiseks; 



  

 
 

  
 

1.8.12. tagama, et bussijuhid kontrollivad reisijate sisenemisel bussidesse nende sõiduõigust 

tõendavaid dokumente õigusaktidega sätestatud võimaluste piires; 

1.8.13. võimaldama piletimüügiseadmete töös puuduste kõrvaldamiseks vajalike parandustööde 

teostamist. Vedajal on keelatud teostada ise mistahes piletimüügiseadmete parandustöid; 

1.8.14. kandma eelneva kuu piletimüügist saadud raha pangaülekandega Tellija pangaarvele 

EE043300333476860004 (SEB Pank)  vastavalt Tellija poolt esitatud arvele. 

1.8.15. kasutama Piletimüügikeskkonda, vastavalt Tellijaga kokkulepitule. Piletimüügikeskkonna 

kasutusjuhendid kuuluvad lepingu lisa juurde. 

1.9. Tellija teavitab Vedajat Tellija määratletavate piletihindade ja sõidusoodustuste muutustest. 

1.10. Tellijal või tema määratud kolmandatel isikutel on õigus teostada kontrolli sõidupiletite 

realiseerimise üle Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides, mis seisneb mh, kuid mitte 

ainult sõidupiletite müügikäibe jälgimises, kontrollostude sooritamises ja kontrollis kontroll- 

ja müügiseadmete korrasoleku üle, ent vajadusel samuti järelevalvekaamerate kasutamises. 

1.11. Kui Tellija sõlmib uue piletimüügiseadmetega seonduva lepingu, kohustub Vedaja võimaldama 

paigaldada bussidesse uued piletimüügiseadmed, võtma kasutusele Tellija poolt antavad uued 

piletimüügiseadmed ja tagastama endised piletimüügiseadmed. Vastavate kohustuste 

täitmise eest täiendavalt ei tasuta. 

1.12. Piletimüügi teostamise ja inkassatsiooniga seonduvad kulud sisalduvad Vedajale Lepingu 

alusel makstavas tasus. 

1.13. Tellija annab läbi piletimüügisüsteemi haldaja Vedajale ligipääsuõiguse(d) 

Piletimüügikeskkonnale. Piletimüügikeskkond sisaldab aruandeid veolepingu täitmise kohta, 

piletimüügiandmeid, rikete teavitus süsteemi ja dispetšerrakendust.  

1.14. Vedaja on kohustatud korraldama kõikidele lepingu täitmisel kasutatavatele bussijuhtidele 

seadmete kasutamise koolitusi. Koolituste läbiviimine toimub Tellija poolt antud 

juhendmaterjalide alusel ning koolitustel on Tellija  või Tellija poolt määratud kolmanda 

osapoole kohalolek kohustuslik. Kõik koolitusmaterjalides sisalduvad juhised ja nõuded 

loetakse Lepingu tähenduses Tellija siduvateks juhisteks, mille täitmise peab Vedaja tagama 

kõikide enda poolt Lepingu täitmisel kasutatavate bussijuhtide poolt sõltumata sellest, kas 

konkreetne bussijuht koolitusel osales või mitte. Lepingu täitmise käigus Tellija 

juhendmaterjalide muutmine või täiendamine toimub Tellija ühepoolse teatega Vedajale ning 

muudetud või täiendatud juhendmaterjal muutub kohustuslikuks alates Vedajale 

edastamisest. Lepingu allkirjastamisega loetakse Vedaja selleks oma nõusoleku andnuks ning 

loetakse Vedaja nõustunuks sellega, et  järelevalvekaamerate salvestisi kasutatakse Lepingu 



  

 
 

  
 

täitmise kontrollimiseks ning vastavate rikkumiste tuvastamisel on Tellijal õigus rakendada 

Lepingust tulenevaid sanktsioone. 

 


