Hankelepingu projekt
Hankija nimi: Keskkonnainspektsioon
Riigihanke nimetus ja registreerimisnumber: „Droonid“

Müügileping
__________, registrikood __________, aadress _________, kontakt e-post __________, mida
esindab registrikaardile kantud juhatuse liige ______________ (edaspidi nimetatud müüja)
ja
Keskkonnainspektsioon, registrikood 70003106, aadress Roheline 64, Pärnu, kontakt e-post
valve@kki.ee, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Peeter Volkov (edaspidi
nimetatud ostja).
Müüja ja ostja (edaspidi nimetatud pool või koos pooled) sõlmisid käesoleva lepingu
(edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas:
1.
1.1.

Lepingu dokumendid
Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisa(de)st ning lepingu
muudatustest, milles lepitakse kirjalikult kokku pärast lepingu allkirjastamist.
1.2. Lepingu allakirjutamisel kuuluvad lepingu juurde:
1.2.1. Lisa 1- hanke „Droonid“ tehniline kirjeldus;
1.2.2. Lisa 2- ……………….. esitatud pakkumus ……….2018. a.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.3.

Lepingu ese
Müüja müüb ja ostja ostab lepingu lisas 1 ja 2 sätestatud spetsifikatsiooniga
…………………………….. (edaspidi kaup) ja ostjal on kohustus lepingu tingimustele
vastav kaup vastu võtta ning müüjale selle eest tasuda.
Kauba kvaliteet peab vastama tavaliselt sellistele toodetele esitatavatele nõuetele.
Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle kauba üleandmise akti allkirjastamisega
poolte poolt.
Kauba hind ja tasumise kord
Ostja tasub müüjale kauba eest kokku ………………. eurot (edaspidi nimetatud hind),
millele lisandub käibemaks.
Ostja kohustub hinna tasuma müüjale 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul
alates lepingu punktis 7.3. sätestatud kauba üleandmise akti allkirjastamisest ja vastava
arve kättesaamise päevast.
Müüja õigused ja kohustused
Müüjal on õigus:
saada kauba eest tasu lepingus kokkulepitud ulatuses ja korras;
taganeda lepingust seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
Müüja kohustub:
kauba ostjale üle andma lepingu punktis 7.1. sätestatud tähtaja jooksul.
Müüjal puudub õigus seada lepingu täitmisele omapoolseid tingimusi.

5.
Ostja õigused ja kohustused
5.1. Ostjal on õigus:
5.1.1. taganeda lepingust seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

5.1.2. keelduda osaliselt või täielikult hinna tasumisest, kui kaup ei ole vastavuses nõutava
või kokkulepitud kvaliteediga. Lisaks on ostjal õigus juhul, kui müüjapoolne lepingu
mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine tõi endaga kaasa kulutusi ostjale, nõuda
müüjalt nimetatud kulutuste hüvitamist ning punktis 8.4 sätestatud juhul leppetrahvi.
5.2. Ostja kohustub kauba valduse lepingu punktis 7.1. sätestatud tähtaja jooksul müüja
käest vastu võtma.
6.
Poolte kinnitused
6.1. Müüja kinnitab, et:
6.1.1. kaubal ei lasu mingeid kolmandate isikute õigusi ja kolmandatel isikutel ei ole alust
selliste õiguste taotlemiseks.
6.2. Pooled kinnitavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtki endale varem
sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.
Kauba üleandmine-vastuvõtmine
Müüja annab hiljemalt kahekümne (20) kalendripäeva jooksul alates lepingu
sõlmimisest kauba koos kauba valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalike
dokumentidega ostjale üle Tallinnas aadressil, mille pooled lepivad kokku enne kauba
tarnimist. Kauba varasem üleandmine võib toimuda poolte kokkuleppel. Üleantav
kaup on koheselt valmis kasutusele võtmiseks ning omab vajaminevat tarkvara ja
nende uuendusi.
7.2. Müüja on kohustatud ostjale viivitamatult teatama kõikidest müüjast olenevatest ja
mitteolenevatest asjaoludest, mis võivad takistada lepingu punktis 7.1. sätestatud
tähtajaks kauba üleandmist või mõjutavad muul viisil lepingu täitmist.
7.3. Pärast kauba tarnimist allkirjastavad pooled kauba üleandmise akti (edaspidi
nimetatud akt), mille ostja on eelnevalt ettevalmistanud. Akti allkirjastades kinnitab
ostja, et kaup on ostjale üle antud.
7.4. Kümne (10) kalendripäeva jooksul alates akti allkirjastamisest kohustub ostja esindaja
kontrollima üle antud kauba vastavust lepingu tingimustele.
7.5. Ostjale üle antav kaup peab vastama kõikidele lepingu tingimustele, eelkõige koguse,
kvaliteedi, liigi ja kirjelduse osas. Lepingu tingimustele peavad vastama ka kauba
juurde kuuluvad dokumendid.
7.6. Juhul, kui müüja poolt üleantud kaup ei vasta lepingu tingimustele, esitab ostja kümne
(10) kalendripäeva jooksul akti allkirjastamisest müüjale vastavasisulise kirjaliku
pretensiooni, milles määrab müüjale tähtaja esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Juhul,
kui müüja ei kõrvalda puudusi märgitud tähtajaks, on ostjal õigus alandada poolte
vahel kokku lepitud kauba hinda või nõuda vajalike kulutuste hüvitamist, mis ostja
kandis esinenud puuduste parandamisel omade vahenditega ja/või kasutades
kolmandaid isikuid.
7.7. Kui lepingu punktis 7.6. ettenähtud tähtaja jooksul ostja pretensiooni ei esita, loetakse
kaup ostja poolt vastuvõetuks akti allkirjastamise päeva seisuga ning pärast kauba
vastuvõtmist ostja poolt on müüjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule.
7.8. Kauba valduse ostjale üleandmisega, läheb ostjale üle kauba juhusliku hävimise ja
kahjustamise riisiko.
7.9. Müüja määrab omale esindaja, kes on kohustatud alla kirjutama kauba üleandmise
aktile. Müüja esindajaks on _______, tel _______, e-post ________.
7.10. Ostja määrab omale esindaja, kes on kohustatud kauba vastuvõtmisel kontrollima selle
kogust ning väliste puuduste olemasolu ja alla kirjutama kauba üleandmise aktile.
Ostja esindajaks on lepingulistes küsimustes Alvar Vool, tel 696 2215 e-post:
alvar.vool@kki.ee Volitatud esindaja eemalviibimisel on vastavad õigused tema
asendajal.
7.
7.1.

8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
9.
9.1.

9.2.
9.3.

Poolte vastutus
Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest üksnes süü
olemasolu korral.
Juhul, kui müüja viivitab kauba üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on ostjal õigus
nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on null koma null kaks protsenti (0,02%)
lepingu kohaselt müüjale makstavast tasust iga kauba üleandmisega viivitatud
kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui kümme (10) % müüjale makstavast
tasust.
Juhul, kui ostja viivitab müüjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on müüjal
õigus nõuda viivist null koma null kaks protsenti (0,02%) lepingu kohaselt müüjale
makstavast summast iga ostja poolt müüjale tasude maksmisega viivitatud
kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui kümme (10) % müüjale makstavast
tasust.
Ostjal on õigus leping lõpetada erakorralise ülesütlemise teel juhul, kui müüja ei ole
kaupa või selle olulist osa üle andnud või kõrvaldanud kaubal ilmnenud puudusi
hiljemalt 2 (kaks) kuu möödumisel arvates punktis 7.1 nimetatud tähtajast. Ostjal on
õigus sisse nõuda lepingu erakorralisel lõpetamisel leppetrahv, mis on 10% punktis 3.1
toodud lepingu hinnast ja tekitatud kahju.
Ostja peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude müüjale mõistliku aja jooksul
pärast kohustuse rikkumise avastamist.
Garantiitingimused
Müüja annab kaubale garantii kehtivusega 2 (kaks) aastat, mis kehtib kõigi
garantiitähtaja jooksul ilmnenud puuduste kohta ning mis algab kauba ostjale
üleandmisest ja akti allkirjastamisest. Garantii peab vastama lepingu dokumentidele ja
kehtivale õigusele.
Garantii hõlmab kogu lepingu esemeks olevat kaupa, sealhulgas kõiki lisaseadmeid.
Müüja võib müügigarantiist tulenevad kohustused täitmiseks üle anda kolmandale
isikule, kelle andmed ta on ostjale teatanud, kuid kui see isik neid ei täida on ostjal
jätkuvalt õigus esitada nõue müüja vastu.

10.
Vääramatu jõud
10.1. Pooled ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase
täitmise eest, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud.
10.2. Vääramatu jõu all mõeldakse lepingu raames mistahes ettenägematut asjaolu või
sündmust, mille üle pooltel kontroll puudub või mis ei sõltu poolte tahtest ning mida
pooled ei saanud ette näha lepingu sõlmimisel- sh tulekahju, plahvatus,
loodusõnnetused, sõda, üldstreik.
10.3. Vääramatu jõu ilmnemisel on pool kohustatud teist poolt antud asjaolust viivitamatult
teavitama ning võtma tarvitusele meetmed kahjulike tagajärgede minimaliseerimiseks
ja võimaluse piires lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.
10.4. Vääramatu jõuna kvalifitseeritavate asjaolude esinemine peab olema tõendatud riiklike
institutsioonide poolt või muul usaldusväärsel viisil.
10.5. Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud vääramatu jõud, loetakse
vabandatavaks tingimusel, et pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra
vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmeid lepingu täitmiseks. See
säte ei vabasta lepingu pooli jõupingutuste rakendamisest selliste põhjuste
kõrvaldamiseks ning peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui
sellised takistused on kõrvaldatud.
11.

Lõppsätted

11.1. Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ning kehtib kuni poolte poolt oma lepinguliste
kohustuste täitmiseni, kui lepingut ei ole ennetähtaegselt või seaduses sätestatud
juhtudel üles öeldud.
11.2. Lepinguga seotud õiguslikke tagajärgi omavad teated edastatakse teisele poolele
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teade loetakse edastatuks, kui teine pool
on kirjalikult kinnitanud teate kätte saamist.
11.3. Muu informatsioonilise iseloomuga teade edastatakse viivitamatult telefoni, faksi, eposti või muu sidevahendi kaudu.
11.4. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
11.5. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Ostja

Müüja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

____________________
Peeter Volkov
Keskkonnainspektsiooni peadirektor

_________________________

