Teenuse osutamise leping nr
Tallinnas, 2013
Käesolev Leping on sõlminud ………., registrikoodiga ………., asukohaga ………, ……., mida esindab
……. ………. (edaspidi „Täitja“)
ja
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, registrikoodiga 74002523, asukohaga Narva mnt 11D,
Tallinn, 10151, mida esindab põhikirja alusel esimees Andres Hermet (edaspidi „Tellija“), edaspidi
nimetatud koos „Pooled“ ja eraldi „Pool“, alljärgnevas.
1. Lepingu objekt.
1.1.

Lepingu objektiks on Täitja poolt Tellijale lihthanke nr 141127 „Piiriülese täitemenetluse
infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi aktualiseerimine“ raames esitatud pakkumuse alusel osutatav
teenus (edaspidi „Töö“).

2. Lepingu dokumendid
2.1

Lepingu dokumendid koosnevad Lepingu tekstist, Lepingu lisadest, mis on lisatud Lepingu
allkirjastamisel ja lisadest, millistes võidakse kokku leppida pärast Lepingu allkirjastamist.

2.2

Lepingu allkirjastamisel on Lepingule lisatud järgmised lisad:

2.2.1
2.2.2

Lisa nr 1 Lihthanke nr 141127 „Piiriülese täitemenetluse infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi
aktualiseerimine“ hankedokumendid;
Lisa nr 2 Täitja esitatud pakkumus.

3.

Lepingu hind ja maksmise kord

3.1

Täitjal tekib õigus esitada Tellijale arve pärast Tellimuse alusel teostatud Töö vastuvõtmist.

3.2

Arve peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid andmeid:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

info arve esitaja kohta;
info maksja kohta;
viide Lepingule;
käibemaksukohustuslase number;
üleantud-vastuvõetud Tööde nimetus ja kirjeldus;
maksumus ilma käibemaksuta
käibemaks;
kogusumma.

3.3

Tellija tasub arve 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamisest.

3.4

Ettemakseid Tellija ei teosta.

3.5

Tellijal on õigus Lepingu rikkumise korral arvestatud leppetrahvid ja kahjuhüvitised maha arvata
Lepingu alusel Täitjale tasumisele kuuluvatest summadest.

3.6

Tellija poolt makstud mistahes summa, mis ületab Täitjale Lepingus ettenähtu, maksab Täitja
Tellijale tagasi 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

3.7

Lepingu punktis 1 kirjeldatud Töö ja autoriõiguste omandamise kogumaksumus on … eurot
(sisaldab käibemaksu)..

4. Töö üleandmine ja vastuvõtt
4.1

Lepinguga loovutab Täitja kõik talle kuuluvad Lepingu täitmisel tekkivad varalised autoriõigused
Lepingu punktis 3.7 nimetatud tasu eest Tellijale. Tellija omandab muu hulgas õiguse kasutada
Tööd omal äranägemisel, sh õiguse seda ise muuta ja täiendada ning arendada välja Töö
tulemustele rajanev infosüsteem või lasta seda teha kolmandatel isikutel. Täiendavat tasu
autoriõiguste ega muude intellektuaalse omandiga seonduvate õiguste eest Täitjale ei maksta.

4.2

Tööde üleandmisel allkirjastab Täitja üleandmise akti, mis sisaldab üleandmise kuupäeva,
kohta, osutatud Töö detailiseeritud loetelu. Vajadusel tuuakse välja üleantavas esinevad
puudused.

4.3

Tellija volitatud esindaja kontrollib Töö vastavust lepingutingimustele ning allkirjastab
vastuvõtuakti hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul Tööde üleandmisest.

4.4

Mistahes Töö osa valmimisel võib Tellija anda välja vastuvõtuakti vastava osa kohta. Selline
vastuvõtmine ei mõjuta Täitja kohustust täita kõiki Lepingus ettenähtud kohustusi.

4.5

Pooled peavad informeerima teist Poolt viivitusest või viivitusse sattumise ohust ja põhjustest
koheselt.

4.6

Täitja kontaktisikuks tööde teostamisel ja volitatud esindajaks tööde üleandmise aktide, teadete
jms Lepinguga seonduvate dokumentide allkirjastamisel on …. (tel: ………….; e-post ………….).

4.7

Tellija volitatud esindajaks tööde teostamise juhendamisel, tööde vastuvõtmise aktide, teadete
jm Lepinguga
seonduvate
dokumentide
allkirjastamisel
on
Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatuse esimees Janek Pool (tel: 433 3045; e-post
pool.janek@gmail.com).

5.

Töökorraldus
Täitja teostatud Töö jooksvad vahetulemused ja lõppdokumendi vaatab läbi Tellija juurde
moodustatud töögrupp. Täitja esindaja peab Tellija nõudmisel osalema töögrupi koosolekul,
tutvustama seal teostatud Töö vahetulemusi või lõppdokumenti ning vastavalt töögrupis
otsustatule tegema teostatud töös asjakohaseid muudatusi või täiendusi.

5.1

6. Tellija õigused ja kohustused
6.1

Tellijal on õigus kontrollida Täitja poolt esitatud Töö kvaliteeti. Puuduste ilmnemisel Töös on
Tellijal õigus nõuda Täitjalt puuduste kõrvaldamist.

6.2

Tellija kohustub korraldama Täitjale juurdepääsu Töö teostamiseks vajalikule informatsioonile.

6.3

Tellija kohustub tasuma Tööde eest esitatud arve õigeaegselt ning muudele kokkulepitavatele
tingimustele vastavalt.

7. Täitja õigused ja kohustused
7.1

Täitja teostab Töö Lepingu punktis 13.1. sätestatud tähtajaks.

7.2

Täitja vastutab talle Tellija poolt üleantud materjalide säilitamise eest ja kohustub paberkandjal
edastatud lähtedokumendid Tellijale tagastama samal viisil nagu need olid edastatud.

7.3

Täitja on kohustatud:

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

7.3.6

8.
8.1

hoidma saladuses talle Tööde tegemise käigus teatavaks saadud informatsiooni;
teostama Töö isiklikult või kaasama Töö teostamiseks kolmandaid isikuid vaid Tellija
nõusolekul;
lubama Tellijal igal ajal kontrollida Töö teostamise käiku ja esitama Tellija nõudmisel Töö
teostamise vahearuandeid;
kustutama arvutitest avaliku teabe seaduse alusel asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
Tellija poolt edastatud lähtedokumendid;
andma Tellijale tasuta täiendavaid selgitusi Lepingu objekti kohta nii enne Töö üleandmisvastuvõtmisaktiga vastuvõtmist Tellija poolt kui 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul pärast Töö
üleandmis-vastuvõtmisaktiga vastuvõtmist Tellija poolt. Peale vastuvõtmist tasuta antavate
selgituste maht on piiratud 40 tunniga;
Tellija nõudmisel tasuta parandama Töös ja selle tulemustes vead ning mitmetimõistetavused
enne Töö üleandmis-vastuvõtmisaktiga vastuvõtmist Tellija poolt.

Intellektuaalse omandi õigused
Täitja annab Tellijale üle Tööde teostamise käigus loodud teoste varalised autoriõigused ning
ainulitsentsi (edaspidi litsents) kõikidele isiklikele õigustele kogu autoriõiguste kehtivuse ajaks
territoriaalsete piiranguteta autoriõiguse seaduse tähenduses. Täitja loovutab Tellijale varalised
õigused ning annab litsentsi isiklikele õigustele teoste üleandmise hetkest, loobudes sellega
Lepingu alusel üle antud teoste osas õiguste kasutamisest. Tasu autoriõiguste loovutamise ning
litsentsi andmise eest sisaldub Tellimuste täitmise eest makstavas tasus.

9. Kolmandad isikud
9.1

Täitja ei või oma lepingujärgseid kohustusi anda üle kolmandale isikule, välja arvatud, kui Tellija
on andnud Täitjale selleks kirjaliku nõustumuse.

9.2

Kui Täitja on oma lepingulised kohustused andnud ilma Tellija kirjaliku nõustumuseta üle
kolmandale isikule, võib Tellija lõpetada Lepingu erakorraliselt ja/või nõuda kahju hüvitamist ning
leppetrahvi 30% (kolmkümmend) Lepingu hinnast.

9.3

Täitja vastutab kõigi isikute eest, keda ta kasutab oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel, nii
konfidentsiaalsusnõuete järgimise kui ka töö tulemuste eest jm Lepingus sisalduvate nõuete
järgimise eest.

9.4

Pooled võivad loovutada Lepingust tulenevaid rahalisi nõudeid kolmandatele isikutele. Pooled
on kohustatud teineteist nõude loovutamisest viivitamatult kirjalikult informeerima.

10. Avalikud suhted
10.1

Täitja ei tegele seoses Lepinguga avalike suhetega ega anna teateid pressile, elektroonilisele
meediale, üldsusele või teistele auditooriumidele, välja arvatud Tellija eelneval kirjalikul
nõusolekul. Avaldada võib vaid teateid, mis on Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud.

10.2 Kõik eelnimetatud kohustused kehtestab Täitja ka kõigile kolmandatele isikutele, keda ta
kasutab oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel.
11. Poolte vastutus
11.1 Täitja vastutab igasuguse Lepingu rikkumise eest, eelkõige kui Tööd ei vasta Lepingus ja selle
lisades kokkulepitud nõuetele.
11.2 Juhul, kui Täitja viivitab Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda
leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,2 (null koma kaks) % Lepingu hinnast iga
üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 20 (kakskümmend) %
Lepingu hinnast. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel vähendada Täitjale makstavat tasu
leppetrahvi summa võrra.
11.3 Oluliste puudustega üle antud Tööd ei loeta tähtaegselt üleantuks ning Tellijal on õigus nõuda
sellise lepingurikkumise korral Täitjalt leppetrahvi punktis 11.2. sätestatud korras ja määrades.
11.4 Tellijal on õigus nõuda punktis 11.2 sätestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil Täitja teeb
Töös parandusi tulenevalt Tellija vastuväidetest.
11.5 Juhul, kui Tellija viivitab Täitjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Täitjal õigus
nõuda viivist 0,2 (null koma kaks) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud
kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 20 (kakskümmend) % tasumisega viivitatud summast.
11.6 Konfidentsiaalsusnõude rikkumisel on Tellijal õigus nõuda ja Täitjal kohustus maksta leppetrahvi
30% (kolmkümmend) Lepingu hinnast.
11.7 Lepingust tulenevate viiviste ja leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine ei
vabasta Lepingut rikkunud Poolt mistahes lepingujärgsete kohustuste täitmisest.
11.8 Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud, kui
rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust
vääramatu jõu tõttu.
11.9 Vääramatu jõu all käsitlevad Pooled asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga
arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
11.10 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on
kohustatud sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama teisele
Poolele. Teavitamiskohustuse mittetäitmisel vastutab Pool oma lepingujärgsete kohustuste
rikkumise eest Lepingus sätestatud korras.
12.

Konfidentsiaalsus

12.1 Pooled peavad Lepingu täitmise käigust teineteiselt ükskõik, mis vormis saadud kogu
informatsiooni, millele seda avaldanud lepingupool on osutanud kui konfidentsiaalsele või mille
konfidentsiaalsust võib mõistlikult eeldada, konfidentsiaalseks (sh know-how) ja ei anna seda
edasi kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seadustes
ettenähtud juhtudel.
12.2 Pooled täidavad kõiki Lepingu täitmise kohas kehtivaid isikuandmete töötlemisalaseid nõudeid,
andmete turvalisust puudutavaid õigusakte ja muid eeskirju.

12.3 Pooled võivad teise Poole kirjalikul nõusolekul võimaldada juurdepääsu konfidentsiaalsele
informatsioonile nendele Tööde teostamiseks kasutatavatele isikutele, kellel on selleks oma
tööülesannete täitmiseks vajadus ning tagavad, et nad on teadlikud isikuandmete
töötlemisalastest nõuetest ja õigusaktidest.
12.4 Konfidentsiaalsuskohustuse nõue on tähtajatu ning kehtib osapooltele nii lepingu täitmise ajal
kui ka pärast Lepingu lõppemist.
12.5 Kõik eelnimetatud kohustused kehtestab Täitja kõikidele kolmandatele isikutele, keda ta kasutab
oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel. Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik või riigi- või
kohaliku omavalitsuse asutus, kes ei ole ei Tellija ega ka Täitja.
13. Lepingu tähtaeg ja lõppemine
13.1 Töö teostamise lõpptähtaeg on 30 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest..
13.2 Pooltel on õigus Leping igal ajal vähemalt 30 (kolmekümne) kalendripäevase
etteteatamistähtajaga ühepoolselt lõpetada. Antud juhul täidab Täitja tähtaegselt ja
nõuetekohaselt esitatud tellimused ja Tellija tasub Täitjale tasumata arved.
13.3 Täitjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt etteteatamistähtajata (erakorraline lõpetamine)
eelkõige, kui Tellija ei tasu õigeaegselt Lepingu alusel esitatud arvet.
13.4 Tellijal on õigus Leping ühepoolselt etteteatamistähtajata lõpetada Lepingu olulise rikkumise
korral, milleks on eelkõige, kui Täitja viivitab tellimuse täitmisega enam kui 10 (kümme)
kalendripäeva, arvestades Tellimuses toodud päevast. Nõuetekohaselt sh. tähtaegselt täitmata
Tellimuste eest Tellija ei tasu.
13.5 Lepingu erakorralise lõpetamise korral on Tellijal õigus nõuda Täitjalt punktis11.2 sätestatud
leppetrahvi tasumist ja tekitatud kahju hüvitamist.
13.6 Lepingut võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on
muudatused tühised.
14. Lõppsätted
14.1 Lepingut ja selle täitmist puudutav mistahes teave, sealhulgas ettepanek, küsimus või
pretensioon loetakse esitatuks üksnes siis, kui teavet sisaldav teade on edastatud ühelt Poolelt
teisele Poolele faksi või elektronposti teel või üle antud kirjalikult allkirja vastu teise Poole
volitatud esindajale või kontaktisikule või saadetud väljastusteatega tähitud kirjaga Poolte poolt
antud kontaktaadressil. Teate edastamise hetkeks loetakse faksi või elektronkirja tehniliselt
tõendatud saatmise hetk või kirjaliku teate allkirjaga tõendatud vastuvõtmise hetk.
14.2 Pooled on teadlikud asjaolust, et nad ei saa tagada elektroonilise infoedastuse turvalisust.
Pooled kasutavad mõistlikke vahendeid kontrollimaks antud ajahetkel kõige tuntumate viiruste
puudumist enne informatsiooni elektroonilisel teel edastamist. Pooled ei vastuta kahju eest, mis
tuleneb või on seotud informatsiooni elektroonilise edastamisega.
14.3 Lepingu Pooled teavitavad viivitamatult ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teist Poolt
volitatud esindajate, kontaktisikute või kontaktandmete muutusest.
14.4 Kõik Lepingu muudatused sõlmitakse Lepingu lisadena, mis jõustuvad pärast nende
allkirjastamist Poolte poolt määratud tähtajal.
14.5 Lepingu suhtes rakendatakse Eesti õigust.
14.6 Käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused või vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste
teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
14.7 Pooled allkirjastavad Lepingu digitaalselt.
Tellija

Täitja

Registrite ja Infosüsteemide Keskus
/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Andres Hermet
Esimees

