Lisa 1
Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus: Valgusdekoratsioonide ostmine
Müügileping nr
Allkirjastamise kuupäev vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale

Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi Ostja, registrikood: 75003909; asukoht: Kesk 27, Sillamäe
40231; tel. 39 25 700, faks 39 25 701, e-post: linnavalitsus@sillamae.ee) keda esindab
Sillamäe Linnavalitsuse
2020. a korralduse nr
alusel aselinnapea Aleksei
Stepanov ja
(edaspidi Müüja, registrikood: , asukoht:
; tel. , e-post: , keda esindab
juhatuse liige
sõlmisid käesoleva müügilepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel
tingimustel:
1. LEPINGU OBJEKT JA MAKSUMUS
1.1. Käesoleva Lepinguga Müüja müüb ja Ostja ostab Lepingu lisas 1 nimetatud kaubad
(edaspidi Kaup) kogumaksumusega
euro (sh käibemaks).
1.2. Arvega tasumisel saadab Müüja arve välja tähitud kirjaga 7 tööpäeva jooksul peale
Kaupade üleandmist või annab arve Ostjale üle allkirja vastu koos Kaupade
üleandmisega.
1.3. Kauba maksmine toimub Müüja poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt 10 tööpäeva
jooksul peale Kaupade ja arve kättesesaamist.
1.4. Juhul kui Ostja viivitab arve eest tasumisega, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist
0,1% tasumisele kuuluvast summast iga arve tasumisega viivitatud kalendripäeva
eest.
2. KAUPADE ÜLEANDMISE TINGIMUSED
2.1. Müüja kohustub Lepingu lisas 1 nimetatud Kaubad andma Ostjale üle ja Ostja
kohustub Kaubad vastu võtma 01.10.2020.a. Müüja toimetab Ostja nõusolekul
Kaubad Ostja näidatud kohta Poolte eelneva kokkuleppe alusel.
2.2. Müüja kohustub säilitama Kaupade tootjapoolse markeeringu ja pakkimise.
2.3. Kaubad antakse üle vastavalt Kauba saatelehele. Kaupade üleandmise tõendamiseks
annab Ostja esindaja allkirja Kaupade saatelehele, millest üks eksemplar jääb Ostjale,
teine Müüjale.
2.4. Müüja kinnitab, et Lepingu järgi üleantavatele Kaupadele ei ole kolmandatel isikutel
mingeid õigusi ning kolmandatel isikutel ei ole ka alust selliste õiguste taotlemiseks.
2.5. Ostjal on õigus esitada Müüjale pretensioon Kaupade puudujäägi või käesolevale
Lepingule muu mittevastavuse korral.
2.6. Lepingus ettenähtud Kaupade üleandmisega viivitamisel maksab Müüja Ostjale
leppetrahv 0,1% kalendripäevas viivitatud Kaupade maksumusest.
3. KAUPADE KVALITEET JA VASTAVUS LEPINGU TINGIMUSTELE
3.1. Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama kokkulepitud tehnilistele tingimustele
ning tavalistele kvaliteedinõuetele, mis on sätestatud Lepingu lisas 1, arvestades
samuti Kaupade kaubanduslikku väljanägemist.
3.2. Juhul, kui Ostja avastab Kauba vastuvõtmisel selle ebakvaliteetsuse või
mittevastavuse Lepingule, teatab ta sellest koheselt kirjalikult Müüjale ja Poolte
esindajad vormistavad kahepoolse akti Kauba puuduste kohta. Kokkuleppele
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mittejõudmisel teostatakse erapooletu ekspertiis, mille kulud tasutakse esialgu
võrdselt, hiljem hüvitab eksperdikulud Pool, kelle kahjuks eksperdiarvamus tehti.
3.3. Ebakvaliteetse või Lepingu tingimustele mittevastava Kauba üleandmisel on Müüja
kohustatud Ostja nõudmisel kas:
3.3.1. vahetama ebakvaliteetse või Lepingu tingimustele mittevastava Kauba oma kulul
ümber vastava kvaliteediga või Lepingu tingimustele vastava Kauba vastu Ostja
määratud tähtaja jooksul;
3.3.2. alandama Kaupade eest makstava tasu suurust.
4. GARANTII
4.1. Müüja annab Kaupadele 2 (kahe) aastase garantii, alumiiniumraamile garantii on 5
aastat.
4.2. Kahjustuste ilmnemisel Müüja tagab Kaupadele ettenähtud garantiiajal tasuta remondi
või Kaupade väljavahetamise, välja arvatud juhtudel, kui kahjustused on tekkinud
Kaupade kasutuseeskirjade rikkumisest või tegevuse tagajärjel (vandalism,
loodusõnnetused, tänavavalgustuse elektrisüsteemi rikked jms.), mille eest Müüja ei
vastuta.
4.3. Müüja kohustub garantiikorras tehtava remondi või Kaupade väljavahetamise läbi
viima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale sellekohase kirjaliku teate saamist.
5. LEPINGU KEHTIVUS JA POOLTE VASTUTUS
5.1. Leping jõustub lepingu allakirjutamisel mõlema poole poolt ja kehtib kuni Lepingust
tulenevate kohustustuste mõlemapoolse täieliku täitmiseni.
5.2. Juhul, kui Müüja ei anna Kaupa üle 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul peale
Lepingus määratud tähtaja möödumist, on Ostjal õigus ühepoolselt käesolevast
Lepingust taganeda.
5.3. Lepingu punktis 5.2. nimetatud põhjusel Lepingu lõpetamisel kohustub Müüja
ettemaksuna Ostja poolt tasutud summa tagastama Ostjale 5 (viie) tööpäeva jooksul
arvates Lepingu lõpetamise teate saamisest.
5.4. Kaupade omandi üleminek Müüjalt Ostjale toimub peale kõigi Lepinguga ettenähtud
summade tasumist Müüjale.
6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lepingu lisadest.
6.2. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated ja tahteavaldused peavad olema esitatud
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated
on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke
tagajärgi. Teated ja tahteavaldused loetakse kehtivaks kättesaamisega.
6.3. Käesolevat Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast
mõlemapoolset allakirjutamist või Poolte kokkulepitud tähtajal.
6.4. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul,
kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenähtud korras.
6.5. Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas identses
eksemplaris, millest üks antakse Müüjale ja teine Ostjale.
7. POOLTE ALLKIRJAD
/allkirjastatud digitaalselt/
……………………
Aleksei Stepanov
Aselinnapea
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Lepingu nr
lisa 1
Kaupade nimetus, kogus ja maksumus
rknr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nimetus
postidek, 280x80cm, soe valge LED
LED Flashing valguskardin 3x0,5m, soe valge LED
3D decoratsioon, koonus 470x180cm Flashing soe valge LED
Postidekoratsioon s.valge LED , 180*60 cm soe valge LED
LED Decolight stardijuhe
Postikinnituskomplekt
amortiseerunud dekoratsiooni tagastamine
transport
Summa (ilma käibemaksuta)
Summa (käibemaksuga)

Kogus
9 tk
63 tk
1 tk
6 tk
20 tk
10 tk
14 tk

Tabelis sisalduvad dekoratsioonid on mõeldud kasutamiseks välistingimustes ja on
valmistatud energiasäästlikul LED tehnoloogial.
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