Hankeleping
"Töökeskkonna
riskianalüüs"

[Registreerimise kuupäev] nr
[Registreerimisnumber]

Keskkonnainspektsioon, registrikood 70003106, asukoht Roheline 64, Pärnu (edaspidi - tellija),
mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Peeter Volkov ja
………………., registrikood ………………, asukoht ………………………………(edaspidi täitja), mida esindab juhatuse liige ………………….. edaspidi koos pooled või eraldi pool,
sõlmisid lepingu (edaspidi – Leping) alljärgnevas:
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Üldsätted
Leping on sõlmitud riigihanke „Töökeskkonna riskianalüüs“ tulemusena.
Lepingu lahutamatuteks osadeks on riigihanke hankekutse, tehniline kirjeldus, täitja
esitatud pakkumus, pooltevahelised kirjalikud teated ning Lepingu muudatused ja lisad
(edaspidi - Lepingudokumendid).
Lepingu ese
Lepingu
alusel
kohustub
Täitja
koostama
Tellija
Harjumaa
büroo
keskkonnakaitseinspektorite töökeskkonna riskianalüüsi ja selle Täitjale tähtaegselt üle
andma (edaspidi – Töö). Lepingu eseme täpsem kirjeldus ja sellele esitatavad nõuded on
esitatud Lepingudokumentides.
Täitja kohustub teostama Töö tähtaegselt, kvaliteetselt, kooskõlas Lepingudokumentidega.
Lepingudokumentides määratlemata omaduste osas peab Töö olema vähemalt keskmise
kvaliteediga ja vastavama sarnastele Töödele tavaliselt esitatavatele nõuetele. Täitja peab
Töö teostamisel tegema ka neid tegevusi ja toiminguid, mis ei ole Lepingudokumentidega
ette nähtud, kuid mis oma olemuselt tuleb Töö teostamiseks teha.
Täitja peab teostama Töö vastavalt oma erialastele teadmistele, oskustele ja võimetele,
kasutades tööjõudu, kelle koolitus, oskused ja kogemused vastavad Töö iseloomule ja
keerukusele.
Tellija annab vajadusel Täitjale täiendavaid selgitusi ja/või informatsiooni Töö
teostamisega seotud küsimustes. Tellija võimaldab Täitjal oma töötajaid intervjueerida.
Pool on kohustatud teavitama teist poolt viivitamatult asjaoludest, mis takistavad või
võivad takistada kohustuste nõuetekohast ja õigeaegset täitmist.
Üleandmine
Töö Tellijale üleandmise tähtaeg on 17.12.2018.
Töö üleandmine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Akt on aluseks tasu maksmisel.
Tellija edastab Täitja volitatud esindaja e-posti aadressile kinnituse Töö vastuvõtmise või
paranduste ja täienduste tegemise vajaduse kohta 5 (viie) tööpäeva jooksul Töö esitamisest
arvates. Tellija määrab paranduse ja täienduste tegemiseks tähtaja.
Tellijal on õigus keelduda Töö vastuvõtmisest, kui see ei vasta Lepingudokumentides
sätestatule.
Lepingu hind ja tasumise tingimused
Tellija tasub Täitjale Töö eest kokku _____ eurot (edaspidi Lepingu Hind). Hinnale
lisandub käibemaks.
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Täitjale makstav Lepingu Hind koos lisanduva käibemaksuga sisaldab kõiki kulusid, mis
Täitja on teinud Töö teostamiseks.
Tellija tasub Töö eest pärast Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja selle
alusel esitatud arve saamist.
Täitja esitab Tellijale arve aadressil kki@arved.ee .
Arve maksetähtaeg on vähemalt 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva arve esitamisest.

5.

Poolte vastutus ja vääramatu jõud

5.1

Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele poolele
tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust selle kahju
ulatuses.
Täitja vastutab igasuguse lepingurikkumise eest, eelkõige kui Täitja ei ole lepingut täitnud,
Töö ei ole tähtaegselt teostatud ja üle antud või kui Töö ei vasta Lepingus sätestatud
nõuetele vms. Kui sama rikkumise eest on võimalik nõuda leppetrahvi mitme sätte alusel
või sama rikkumise eest on võimalik kohaldada erinevaid õiguskaitsevahendeid, valib
õiguskaitsevahendi Tellija. Leppetrahvi nõudmine ei mõjuta õigust nõuda täiendavalt ka
kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist.
Lisaks Lepingu täitmise nõudele või täitmisnõude asemel on Tellijal õigus nõuda
leppetrahvi 3% (kolm protsenti) Lepingu Hinnast.
Lepingus sätestatud Töö Tellijale üleandmise tähtajast mittekinnipidamise korral on
Tellijal õigus nõuda Täitjalt leppetrahvi 0,5% (null koma viis protsenti) Lepingu Hinnast
iga viivitatud päeva eest.
Kui Tellija viivitab Lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on Täitjal õigus
nõuda Tellijalt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt
päevas.
Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral, kui
neid saab lugeda oluliseks lepingurikkumiseks, on Tellijal õigus Leping erakorraliselt
ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Täitjale kirjalikus vormis avaldusega.
Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 (neliteist) päeva jooksul vastava nõude saamisest.
Tellijal on õigus Töö eest tasumisel tasaarveldada leppetrahvi summa Lepingu alusel
tasumisele kuuluva summaga.
Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loevad
pooled võlaõigusseaduse § 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja sündmusi, mis
ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv õigus- ja kohtupraktika
tunnistavad vääramatu jõuna.
Teadete edastamine ja volitatud esindajad
Teadete edastamine toimub üldjuhul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmetel.
Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. Kuni
kontaktandmete muutusest teavitamiseni loetakse teade nõuetekohaselt edastatuks, kui see
on saadetud poolele lepingus märgitud kontaktandmetel.
Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui
teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt teatatud aadressil ja
postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel, sh digitaalselt allkirjastatud
dokumentide, saatmise korral loetakse teade kättesaaduks e-kirjas näidatud saatmise
kellaajal.
Poolte volitatud esindajad on:
Tellija volitatud esindaja on personaliosakonna juhataja Meeli Villido, telefon 696 2216,
e-post meeli.villido@kki.ee. Tellija volitatud esindajal on õigus esindada tellijat kõikides
lepingu täitmisega seotud küsimustes.
Täitja esindaja on ………………………, telefon …………………, e-post
………………………... Täitja volitatud esindajal on õigus esindada tellijat kõikides
lepingu täitmisega seotud küsimustes.
Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine
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Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni poolte poolt oma lepinguliste
kohustuste täitmiseni, kui Lepingut ei ole ennetähtaegselt üles öeldud.
Kõik Lepingu lisad ja muudatused on lepingu lahutamatuteks osadeks ja kehtivad vaid
kirjalikult vormistatuna.
Lõppsätted
Pooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei
mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada,
antakse lahendamiseks Harju maakohtule.
Leping on allkirjastatud digitaalselt.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Keskkonnainspektsiooni esindaja
Peeter Volkov
Peadirektor

………………..
Juhatuse liige

