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KIRJALIK ETTEPANEK
alla lihthanke piirmäära jääv hange
„SA Sillamäe Haigla. Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus”

2020

1. Üldosa
1.1. Hankija andmed: SA Sillamäe Haigla Registrikood: 90003152 Aadress: Kajaka 9, Sillamäe linn,
40231
Telefon 39 25841 e-post sillamaehg@hot.ee
1.2. Hanke nimetus: “Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus”
1.3. Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära
1.4. Hanke objekt: Asfaltkattega tee ehitus hoone teenindamiseks.
1.5. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
1.6. Hankedokumendid avaldatakse Sillamäe linna veebilehel https://sillamae.ee
1.7. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat informatsiooni SA Sillamäe Haiglast aadress: Kajaka
9, Sillamäe linn, 40231 Telefon 39 25841 või Riho Sügis, telefon +372 56921997, e-post
riho.sygis@gmail.com
Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast
hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele,
mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat
pretensiooni või lisanõuet, s.h rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse
hankedokumendid saanud isikutele (vajalik hankija esindaja teavitamine
hankedokumentide saamisest) elektronpostiga 3 tööpäeva jooksul.
1.8 Hankelepingu täitmise tähtaeg: 1 kuu jooksu hankelepingu allkirjastamisest.

2. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused
2.1. Pakkujal ei tohi esineda " Riigihangete seaduse" (edaspidi RHS) §95 lõikes 1 sätestatud
kõrvaldamise aluseid ning pakkuja peab seda kinnitama (kinnituse vorm on esitatud HD
lisas 1).
2.2. Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike maksude võlgu. Hankija kontrollib
Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametile tehtava
elektroonilise päringu teel, Eestis asuvatel pakkujatel Maksu- ja Tolliameti tõendit
esitada pole vaja.

3. Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile
3.1. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund: Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse kolme (3)
viimase aasta netokäibe kohta. Lisa 1
3.2. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus: Pakkujal peab olema viimase kolme (3)
majandusaasta jooksul varasem sarnaste teostatud tehingute kogemus. Pakkuja esitab
sellekohase kirjaliku kinnituse. Lisa 1
3.3. Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti
äriregistriga analoogses registris. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu
registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab
pakkumusele asukohariigi pädeva registri kinnitatud või legaliseeritud tõendi, mis ei tohi
olla pakkumuse hetkeks vanem kui 20 (kakskümmend) päeva.
3.4. Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema
esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei
ole registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.

4. Pakkuja poolt vajadusel esitatavad dokumendid
4.1 Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema
esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
4.2 Pakkuja peab vastavalt HD lisale 2 pakkumuses kinnitama kõigi hanketeates ja HD-s
esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitama pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta,
mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi

5. Pakkumuse vormistamine ja esitamine
5.1. Pakkumus tuleb esitada elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse omakäeliselt
allkirjastatud dokument, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digiallkirjastatud
dokument e-posti aadressil: riho.sygis@gmail.com . Pakkumus esitada vastavalt
hankedokumentide tingimustele ja hankedokumentide lisas toodud vormidele. Pakkumuse
struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
5.1.1. Tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja hanke nimetusega (Vabas vormis).

5.1.2. Kinnitus RHS § 95 lõike 1 nimetatud asjaolude puudumise kohta (HD lisa 1).
5.1.3. Ühispakkujate volikiri (vajadusel).
5.1.4. Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri (vajadusel).
5.1.5. Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks (HD lisa 2).
5.1.6. Hinnapakkumus (HD lisa 3).
5.2. Pakkumuse koostamisel lähtub pakkuja HD esitatud nõuetest ja Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest. Pakkumuse esitamisega tõendab pakkuja nõustumist kõigi pakkumustingimustega.
5.3. Alternatiivsed pakkumused ja osalised pakkumused ei ole lubatud.
5.4. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles ja pakkumuse maksumuse tabelis (HD lisa 3)
kajastatud maksumus väljendada eurodes. Pakkumuse maksumuse tabelis tuleb täita kõik
tühjad lahtrid.
5.5. Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema
esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
5.6. Pakkumuse koostamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita.

6. Pakkumuste esitamise tähtpäev
6.1. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 15. juuni 2020.a kell 10.00. Hilinenud pakkumusi ei
avata. Hilinenud pakkumuste esitamine fikseeritakse pakkumuste avamise protokollis ning
tagastatakse pakkujale, pärast pakkumuste avamist saabunud pakkumused tagastatakse
pakkujale avamata.

7. Pakkumus avamine
7.1. Pakkumused avatakse 15. juuni 2020.a kell 10.15

8. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine
8.1. Hankija kontrolli pakkuja kvalifikatsiooni vastavust RHS ja HD sätetele.
8.2. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja
lakkab vastamast pakkujale RHS või HD esitatud nõuetele.
8.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.

9. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine
9.1 Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele.
9.2 Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud
tingimustega.
9.3 Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi
hanketeatest ja HD-s esitatud tingimustest.Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei
vasta hanketeates ja HD-s esitatud tingimustele

10. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine.
10.1 Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
10.2 Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks.
10.3 Pakkumuste tagasilükkamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab
sellest pakkujat.

11. Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine
11.1 Hankija hindab kõiki kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud vastavaks tunnistatud
pakkumusi.
11.2 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse odavaima arvestusliku maksumusega pakkumus.

12. Läbirääkimised
12.1. Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse
määrab hankija. Läbirääkimisi võidakse pidada pakkumuse maksumuse ning hankelepingu
esemeks oleva teenuse ja/või spetsifikatsiooni üle.
12.2. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel
täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning
juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta,
sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
12.3. Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele.

Läbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja
esindaja(te) poolt.

13. Selgituste saamine ja esitamise kord
13.1. Igal hankes osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus hankes
osaleda, on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet hanketeate ja HD kohta,
samuti palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast HD-s ja/või
selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest viivitamatult ebatäpsusest, ebaselgusest või
vastuolust avastamisest arvates. Pärast hankelepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi
pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule
ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.

14. Lisad
Lisa 1 – kinnitus;
Lisa 2 – pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks;
Lisa 3 – hinnapakkumine;
Lisa 4 – tehniline kirjeldus
Lisa 5 – Hankelepingu projekt
Lisa 6 – Kajaka 9 tööde maht. Joonis.

LISA 1 – Kinnitus
Hankija nimi: SA Sillamäe Haigla
Hanke nimetus: Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus

1. Kinnitame, et meil ja meie seaduslikul esindajal ei ole RHS § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise
aluseid.
2. Kinnitame, et meie majanduslik seisund võimaldab hankelepingu häireteta täitmist.
Kolme viimase majandusaasta netokäive::
2017.a.……………….eurot
2018.a………………..eurot
2019.a……………….. eurot

3. Viimase kolme aasta sarnased tööd.

LISA 2 – Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks
Hankija nimi: SA Sillamäe Haigla
Hanke nimetus: Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus
1. Soovime esitada pakkumuse hankes „ Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus“
2. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja HD ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume
täielikult hanketeates ja HD-s esitatud tingimustega.
3. Kinnitame, et oleme Hankija esitatud tingimustest aru saanud ja nõustume antud hanke teostama
HD-s esitatud tingimustel ja tähtajaks pakkumuse maksumuse vormis märgitud hinnaga.
4. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende
esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
5. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik
võimalused ja vahendid eelnimetatud hanke teostamiseks.
6. Kinnitame, et meil on olemas hanke täitmiseks vajalik transport, millega suudame osutada teenust
tõrgeteta.
7. Kinnitame, et meil on olemas pakutavate teenuste osutamise kogemust vähemalt kolm aastat.
8. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse
osa.
9. Kinnitame, et esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib
võistlevaid pakkumusi.
10. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse
mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui HD mittevastav.
11. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni
hankelepingu sõlmimiseni ja meie pakkumuse edukaks tunnistamisel oleme nõus sõlmima
hankelepingu.
12. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
13. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga
pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused HD-s kirjeldatud
juhtudel.
14. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni HD sisu kohta. Kinnitame,
et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hankelepingu täitmiseks.

LISA 3 HINNAPAKKUMUS
Hankija nimi: SA Sillamäe Haigla
Hanke nimetus: Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus
Olles tutvunud hankedokumentidega, esitame hinnapakkumise:

ühik

maht

Olemasoleva katendi ülesvõtmine

m2

650,00

1.2

Aluse ehitus 250mm liiva,250mm
killustikku

m2

650,00

1.3

AC16base 70/100 H=4cm

m2

650,00

1.4

AC12base 70/100 H=4cm

m2

650,00

2

Platsiga kaasnevad ehitustööd

2.1

Kaevude kaante korrastamine

kmpl 1,00

2.2

Haljasala taastamine

kmpl 1,00

nr

nimetus

1

Asfaldtee ehitus (panduse äärest kuni
5m)

1.1

hind

kokku

kokku
käibemaks
summa

1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
1.1. HD ja selle lisasid;
1.2. kõiki HD-s ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid pakkuja kohustusi, ülesandeid,
tegevusi ja toiminguid;
1.3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures
midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada;
1.4. pakkumuse maksumus sisaldab transpordikulu.
2. Kinnitame, et:
2.1. oleme saanud Hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning

oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
2.2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega
puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
2.3. nõustume HD ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru pakkuja vastutuse
ning kohustuste mahust.
Märkus: Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt
kirjeldatud hankedokumentides, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi
saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud
tingimustega.

Lisa 4. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
Hankija nimi: SA Sillamäe Haigla
Hanke nimetus: Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus

TÖÖDE KIRJELDUS
1 Hetke olukord:
Asendiplaan ja väliskommunikatsiooni plaan puudub!
Hoone nurkadel kaks kaevu, piki hoonet kaks kaevu.
Hoone keskelt jookseb elektri ja internetikaabel tee alt läbi.
Vabalt laotatud killustik.

2 Töömaht ja aeg
4-5 meetrit maja pandusest asfalt kate joonisel näidatud ulatuses.
Olemasolev pinnas eemaldada 500
Tagasitäide 200-250mm liiv, 200-250 mm killustik ja 60 -70 asfaltkate
Äärekivi ei ole vaja haljastust ei ole vaja. Järgmises etapis otsustatakse haljastuse osa.

3 Kooskõlastused

3.1.

Vajadusel Sillamäe linnavalitsus.

3.2.

Elektri ja interneti pakkujatega.

3.3.
AS Karell (kiirabiga) kasutab 24/7 autode parkimiseks ja laadimiseks. Pakkuja peab tagama
olemasolevatest pistikutest laadimise võimaluse ja parkimise ( kahle autole) ehituse ajaks.

4.

Eritingimused

Pakkuja peab enne pakkumuse esitamist objektiga tutvuma. Ilma objekti külastamata esitatud pakkumusi
hankija ei arvesta.

Lisa 5 - Hankelepingu projekt
Hankija nimi: SA Sillamäe Haigla
Hanke nimetus: Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus

TÖÖVÕTULEPING
Allkirjastamise kuupäev vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale

LEPINGU POOLED
Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA (edaspidi Tellija), registrikood 90003152, aadress Kajaka 9, Sillamäe
40231, juhatuse liikme Valeri Abramovitši isikus, (edaspidi: Tellija),
ja
(2) [Töövõtja nimi], registrikoodiga [töövõtja registrikood], aadressiga [aadress], mida
esindab [juhatuse liige / volituse alusel] .... (edaspidi: Töövõtja),
edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu
sõlmimisel või pärast seda. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
1.2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled
on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.

2. LEPINGU OBJEKT JA TÖÖ TEOSTAMISE TÄHTAEG
2.1. Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: Kajaka 9 asfaltkattega
tee ehitus (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus on toodud kirjaliku ettepaneku lisas 4.
2.2. Töövõtja teostab Töö hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu allkirjastamise kuupäevast.

3. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
3.1. Töövõtja teavitab Töö valmimisest viivitamata Tellijat.
3.2. Tellija kohustub Töö üle vaatama ja vastu võtma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui
Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud. Tellijal ei ole kohustust Tööd vastu

võtta enne, kui on saabunud Lepingu punktis 2.2 kokku lepitud Töö teostamise
lõpptähtaeg.
3.3. Töö üleandmiseks allkirjastavad Pooled Töö üleandmise-vastuvõtmise akti. Kui Töö
üleandmisel avastatakse Töös puudusi, siis märgitakse need Töö üleandmisevastuvõtmise aktis.
3.4. Töö loetakse Töövõtja poolt üleantuks ja Tellija poolt vastuvõetuks Töö üleandmisevastuvõtmise akti
allkirjastamisega.
3.5. Eelnevast sõltumata loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks, kui Tellija alusetult ei võta
valminud Tööd vastu ja ei tee seda ka pärast Töövõtja poolt määratud mõistlikku tähtaega.
3.6. Töövõtja kohustub koos Tööga Tellijale üle andma kõik Töö juurde kuuluvad dokumendid.

4. TASU
4.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu ......... eurot (edaspidi Tasu), sh
käibemaks. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt Tasu maksmist alates Töö vastuvõtmisest
Tellija poolt.
4.2. Tellija maksab Töövõtjale Tasu vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvetele.
4.3. Töövõtja esitab Tellijale arve 3 tööpäeva jooksul alates Tellija poolt Töö vastuvõtmisest.
4.4. Tellija tasub Töövõtja poolt esitatud arve 10 tööpäeva jooksul alates arve kättesaamisest
ülekandega Töövõtja arveldusarvele. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud
summa on laekunud Töövõtja arveldusarvele.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Töövõtja kohustub:
5.1.1. teostama Töö vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Tellija juhistele;
5.1.2. teostama kõik lepingujärgsed tööd, hankima vajaliku tööjõu, materjalid, seadmed ja
masinad, mis on vajalikud tööde teostamiseks;
5.1.3. järgima tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning
vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab ehitusplatsil toimuva tegevuse eest
ning tagab tööde teostamise käigus objekti ohutus;
5.1.4. vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning tasuma Tellijale
oma tegevuse tagajärjel töö mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses;

5.1.5. informeerima Tellijat koheselt ilmnenud erakorralistest asjaoludest, millistel on otsene
mõju teostatavatele tööprotsessidele või objektile;
5.1.6. töövõtja tagab enda poolt tekitatud prahi koristuse.
5.2. Töövõtjal on õigus:
5.2.1. nõuda Tellijalt juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
5.2.2. saada Töö teostamise eest tasu vastavalt Lepingule.
5.3. Tellija kohustub:
5.3.1. andma Töövõtjale viivitamata juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
5.3.2. andma viivitamata Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed;
5.3.3. andma Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud materjalid;
5.3.4. Töö valmimisel Töö üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma mõistliku
aja jooksul pärast seda, kui Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud;
5.3.5. maksma Töövõtjale valminud Töö eest tasu vastavalt Lepingule;
5.3.6. teavitama Töövõtjat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Tellijapoolsete
Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Töövõtjal mõistlik huvi.
5.4. Tellijal on õigus:
5.4.1. igal ajal tutvuda Töö käiguga, välja arvatud juhul, kui see segaks oluliselt Töö
teostamist;
5.4.2. Töös esinevate puuduste korral nõuda Töö vastavusse viimist Lepingutingimustega;
5.4.3. kõrvaldada Töös esinev puudus ise või lasta see kõrvaldada kolmandal isikul juhul, kui
Töövõtja ei kõrvalda Töös esinevat puudust mõistliku aja jooksul pärast Tellijapoolset
puudusest teavitamist;
5.4.4. nõuda Töövõtjalt Töö puuduse kõrvaldamisega seotud kulutuste hüvitamist;
5.4.5. jätta Töö vastu võtmata, kui Töös esineb puudusi, välja arvatud pisipuudused, mis ei
takista Töö tulemuse kasutamist;
5.4.6. keelduda Töö eest tasumast kui Töö ei vasta Lepingutingimustele, muuhulgas kui
Lepingutingimustele ei vasta Töö juurde kuuluvad dokumendid või sellised
dokumendid on Tellijale üle andmata.
5.5. Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sisu kolmandatele isikutele ilma teise Poole
kirjaliku nõusolekuta ega muud Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud

teavet (sh teise Poole asjaajamist ja majandustegevust puudutavat teavet), mida võib
mõistlikult ja arvestades Poolte äritegevuses väljakujunenud tavasid ja praktikat pidada
konfidentsiaalseks teabeks.

6. POOLTE VASTUTUS
6.1. Kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega, siis on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt
viivist 0,15 protsenti päevas viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
6.2. Töö valmimise, üleandmise või Töös esineva puuduse kõrvaldamisega viivitamisel
kohustub Töövõtja tasuma Tellijale leppetrahvi 1 protsenti valmimata, üle andmata või
puudusega Töö maksumusest päevas iga viivitatud päeva eest. Tellija kohustub
leppetrahvi nõudmisest Töövõtjat teavitama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta
Töövõtjapoolsest viivitusest teada sai.
6.3. Töövõtja on vastutav kahju eest, mida ta põhjustab kolmandatele isikutele Lepingu
täitmise käigus.

7. POOLTE ESINDAJAD JA KONTAKTANDMED
7.1. Poolte kontaktisikud Lepingu täitmisel ja nende sidevahendid on:
7.1.1. Tellija esindaja ..............................................................................................
7.1.2. Töövõtja esindaja ………………………………………………………….
7.2. Pooled kohustuvad mistahes muudatustest oma esindajate või kontaktandmete osas
viivitamatult kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teist Poolt
teavitama. Kuni teate kättesaamiseni loetakse teise Poole jaoks kehtivaks andmed, mis
on temale esitatud.

8. VÄÄRAMATA JÕUD
8.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt
või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud
rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada
võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema
tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et

vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga
võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole
Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus, hinnatõus, puhkus, pankrot
ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtuvad
Pooled Võlaõigusseaduses sätestatust.
8.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.
8.3. Vääramatu jõu esinemisel lepivad Pooled kokku Töö teostamise tähtaegade muutmises
nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle
kahe (2) kalendrikuu on Pooltel õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda.

9. LÕPPSÄTTED
9.1. Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada
läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel
õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele õigusaktidele.
9.2. Leping jõustub alates Lepingu allkirjastamise hetkest.
9.3. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

10. POOLTE REKVISIIDID

TELLIJA

TÖÖVÕTJA:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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