Lisa nr 6
Riigihanke „Kohtutäituri ametitoimingute tasumäärade analüüsi hange“
HD juurde

HANKELEPING nr …
Tallinn, …. august 2012
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, registrikood 74002523, asukoht Narva
mnt. 11D, 10151 Tallinn), keda esindab esimees Andres Hermet ja ametikogu
juhatuse esimees Janek Pool (edaspidi nimetatud Tellija),
ja
…, registrikood …, asukoht …, …; a/a nr. …, keda esindab … (edaspidi nimetatud
Täitja), keda edaspidi nimetatakse ka Poolteks,
sõlmisid käesoleva tellimuslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
1. Üldsätted
1.1 Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest
ning Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingule
allakirjutamist. Kõik olemasolevad ja tulevikus Poolte vahel käesoleva
Lepinguga seonduvalt sõlmitud täiendavad lepingud või kirjalikud
kokkulepped on Lepingu lisad, mis moodustavad Lepingu lahutamatu osa.
1.2 Käesoleva Lepingu allakirjutamise hetkel on Lepingule lisatud:
1.2.1 Lisa 1 – Riigihanke “Kohtutäituri ametitoimingute tasumäärade analüüsi
hange” hankedokumendid (edaspidi HD) koos lisadega.
1.2.2 Lisa 2 – Riigihanke Täitja esitatud pakkumus p. 1.2.1. mainitud HD alusel
1.3 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi
seadusandlusest.
1.4 Mõisted Tellija ja Täitja hõlmavad kõiki Tellijaga või Täitjaga töösuhetes
olevaid isikuid, aga samuti kõiki teisi isikuid, keda Tellija või Täitja on
kaasanud teise Poole nõusolekul Lepingu täitmisse.
2. Lepingu objekt ja Töö teostamise tähtaeg
2.1 Tellija tellib ja Täitja teostab kohtutäituri ametitoimingute tasumäärade
analüüsi, mis moodustab Lepingu objekti (edaspidi nimetatud Töö).
Tööülesande täpsem kirjeldus on toodud HD Lisas nr 1.
2.2 Töö teostamise lõpptähtaeg on viis kuud alates Lepingu allakirjutamise
päevast, s.o. ….2012.
3. Täitja kohustused
Täitja kohustub:
3.1 teostama Töö isiklikult või kaasama Töö teostamiseks kolmandaid isikuid
Tellija nõusolekul;
3.2 teostama Töö vastavuses Tellija poolt esitatud lähteandmetele ja kirjalikult
esitatud soovidele;
3.3 tegema Tellija nõudmisel Töös muudatusi, välja arvatud sellised muudatused,
mis oluliselt muudavad Töö iseloomu ja hinda. Täitjal ei ole õigust omal
algatusel teha Töös muudatusi ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta Tellijaga;
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3.4 kasutama Töö teostamisel oma töömeetodeid ja -vahendeid;
3.5 lubama Tellijal igal ajal kontrollida Töö teostamise käiku ja esitama Tellija
nõudmisel Töö teostamise vahearuandeid;
3.6 Tellija nõudmisel parandama Töös ja selle tulemustes vead ning
mitmetimõistetavused enne Töö üleandmis-vastuvõtmisaktiga vastuvõtmist
Tellija poolt;
3.7 säilitama kolmandate isikute ees täieliku konfidentsiaalsuse Töö teostamise
käigus teatavaks saanud andmete ja informatsiooni kohta.
4. Tellija kohustused
Tellija kohustub:
4.1 korraldama
Täitjale
juurdepääsu
Töö
teostamiseks
vajalikule
informatsioonile;
4.2 Täitja poolt esitatud Töö vastu võtma, kui Töö on teostatud tähtaegselt ja
vastab punktis 2 ja Lepingu Lisas 1 esitatud kirjeldusele ja Töö vastuvõtmisel
ei ilmne kohest vajadust teha Töös parandusi ja täiendusi;
4.3 teatama Töö parandamise või täiendamise vajadusest Täitjale kirjalikult;
4.4 maksma Täitjale tasu käesolevas Lepingus sätestatud tingimuste kohaselt.
5. Poolte volitatud esindajad
5.1 Tellija volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on
Jaan Lõõnik, telefon 51 61 054, e-post jaan.loonik@kpkoda.ee.
5.2 Täitja volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on …,
telefon …, e-post….
5.3 Juhul, kui Tellija või Täitja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest
teisele Poolele koheselt kirjalikult.
6. Töö vahetulemite üleandmine
6.1 Töö iseloomust tingituna edastatakse töö vahetulemid tellijale jooksvalt.
Lisaks liideste analüüsi dokumendil võivad nendeks olla uuendatud
lähteülesande dokumendid, aruanded, vastused arendaja küsimustele jm
tööga seotud materjalid.
7. Töö lõplik üleandmine ja vastuvõtmine
7.1 Punktis 2.2 sätestatud tähtajaks esitab Täitja Tellijale Töö lõplikud tulemused
elektrooniliselt (vastavalt tulemile Microsoft Word ja/või Microsoft Excel
vormingus) koos üleandmis-vastuvõtmisaktiga, mille allkirjastavad
digitaalselt mõlemad Pooled.
7.2 Tellijal on Töö ülevaatamiseks aega 10 tööpäeva.
7.3 Tellijal on õigus üleandmis-vastuvõtmisaktile mitte alla kirjutada, kui Töö
tulemused ei vasta punktis 2.1. sätestatud kirjeldusele ja/või koheselt ilmneb
vajadus teha Töö tulemustes parandusi ja täiendusi.
7.4 Töös paranduste ja täienduste tegemise vajaduse ilmnemisel on Tellijal õigus
määrata Täitjale selleks mõistlik tähtaeg.
7.5 Lepinguga loovutab Täitja kõik talle kuuluvad Lepingu täitmisel tekkivad
varalised autoriõigused Lepingu punktis 8.1 sätestatud tasu eest Tellijale.
7.6 Lepingu punktist 7.5 tulenevalt kuulub Tellijale muuhulgas ainuõigus Töö
tulemuste kasutamiseks ning kolmandatel isikutel kasutamise lubamiseks,
Töö tulemustest koopiate tegemiseks, ning tulemuste ja nendest koopiate
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levitamiseks, tõlkimiseks, avaldamiseks. Täitja võib kasutada Töö tulemust
ainult Tellija kirjalikul loal vastavalt antud loa sisule.
8. Tasu suurus, väljamaksmise tähtaeg ja kord
8.1. Tellija tasub Täitjale Töö teostamise eest … (…) eurot. Summale lisandub
käibemaks 20 % (… eurot), summa koos käibemaksuga on … (…) eurot. (edaspidi
Tasu)..
8.2. Tellija tasub arve 10 päeva jooksul alates selle kättesaamisest.

9. Sanktsioonid
9.1 Juhul, kui Töö lõplikul vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone töö kvaliteedi
suhtes, määrab ta Täitjale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
9.2 Juhul, kui Täitja ei esita Tellijast mitteolenevatel põhjustel tähtajaks tellitud
tööd või parandusi, on Tellijal õigus nõuda Täitjalt leppetrahvi 0,2% (null
koma kaks protsenti) töö maksumusest päevas iga viivitatud päeva eest, kuid
kokku mitte rohkem kui 10 (kümme) protsenti Täitjale Töö eest makstavast
tasust.
9.3 Tellija kohustub nõuetekohaselt teostatud Töö eest arve mitteõigeaegse
tasumise korral maksma Täitjale viivist 0,2% (null koma kaks protsenti)
õigeaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte
rohkem kui 10 (kümme) protsenti Täitjale Töö eest makstavast tasust.
10. Lepingu jõustumine, muutmine ja kehtivus
10.1 Käesolev Leping jõustub pärast Lepingu mõlemapoolset allakirjutamist ja
kehtib kuni Poolte poolt võetud kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
10.2 Mõjuvatel põhjustel on Pooltel õigus Leping igal ajal üles öelda vähemalt 4
(nelja) nädalase etteteatamistähtajaga, teatades sellest teisele poolele ette
kirjalikult. Sellisel juhul:
10.2.1 on Tellija kohustatud tasuma Täitjale Lepingu ülesütlemise momendiks
faktiliselt tehtud Töö eest, mis vastab Lepingu Lisas 1 kirjeldusele;
10.2.2 kohustub Täitja tagastama kõik Tellija poolt käesoleva Lepingu täitmiseks
antud materjalid ja dokumendid.
11. Muud sätted
11.1 Käesoleva Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused
lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
11.2 Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi
anda üle kolmandale isikule ilma teise Poole nõusolekuta.
11.3 Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.
12. Vääramatu jõud
12.1 Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandatav, kui rikkumine
toimus Vääramatu jõu tõttu ja sellest tulenevad kahjud kannavad Pooled
vastavalt omavahelisele kokkuleppele. Pooled peavad jätkama lepinguliste
kohustuste täitmist kohe, kui Vääramatu jõu poolt põhjustatud takistused on
kõrvaldatud.
12.2 Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal

4
selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje
ületaks (näiteks tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sidekaablite rikked).
Poolte rekvisiidid ja allkirjad:
Tellija:

Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koda

Täitja:

…

Reg nr:

74002523

Ärireg kood:

…

Aadress:

Narva mnt 11D

Aadress:

…,

Tallinn 10151

…

Telefon:

6463773

Telefon:

…

E-mail:

info@kpkoda.ee

E-mail:

…

Tellija:

Täitja:

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Andres Hermet
Esimees

Janek Pool
Ametikogu juhatuse
esimees

…
…

