
 
Juhised pakkujale 

Lisa _ 
HANKELEPINGU PROJEKT 

allkirjastamise kuupäev on digitaalallkirjas 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, registrikood 10312960, aadress Kadaka tee 62a, Tallinn 
12618, mida esindab seaduse alusel juhatuse esimees Deniss Boroditš (edaspidi Ostja), 

ja 

……………., registrikood ……………., aadress …….. …, mida esindab juhatuse liige 
………… (edaspidi Müüja),  

keda tekstis nimetatakse eraldi „Pool“ ja koos „Pooled“, sõlmisid riigihanke „Puistesoola 
ostmine libedusetõrjeks“ läbiviimise tulemusena hankelepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel 
tingimustel: 

1. ÜLDSÄTTED  
1.1. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et nad on põhjalikult tutvunud Lepingu aluseks olevate 

dokumentidega, mõistavad üheselt riigihanke „Puistesoola ostmine libedusetõrjeks“ 
alusdokumentides (edaspidi RHAD) väljatoodud tingimusi ning Lepingu sõlmimisega ei 
ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva õigusakti ega äriühingu sisedokumendi sätet 
ega varem sõlmitud lepingutega endale võetud kohustust.   

1.2. Leping on sõlmitud arvestades, et Müüjal on Lepingu täitmiseks vajalikud litsentsid, load 
ja registreeringud, Müüja on oma valdkonna asjatundja, tal on vajalikud spetsialistid ning 
ta omab kogemusi, mis on Lepingu täitmiseks vajalikud. Seetõttu laieneb Müüjale ka 
nende tegevuste läbiviimise kohustus, mida ei ole Lepingus otsesõnu kokku lepitud, kuid 
mida on vaja teostada Lepingu eesmärgi saavutamiseks ja mis pidid olema ettenähtavad 
Müüjale kui professionaalile pakkumuse esitamise etapis ning on vajalikud Lepingu 
täitmiseks.  

2. LEPINGU DOKUMENDID 
Juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on Lepingu dokumentideks järgmised 
dokumendid, mida kasutatakse Lepingu tingimuste tõlgendamisel järgmises järjekorras: 

1. Sõlmitav leping; 
2. Riigihanke „Puistesoola ostmine libedusetõrjeks“ hankedokumendid; 
3. Täitja  poolt riigihankes osalemise tulemusena esitatud pakkumus; 
4. Lepingu täitmise käigus koostatavad Lepingu Lisad. 
5. Juhul, kui Müüja poolt pakkumuses väljatoodud tingimused lähevad vastuollu käesoleva 

Lepingu tingimustega kohaldatakse esmajärjekorras käesolevas Lepingus väljatoodud 
tingimusi. 

3. LEPINGU ESE 
3.1.Käesoleva Lepingu alusel kohustub Müüja andma Ostjale üle vastavalt viimase poolt esitatud 
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tellimustele Lepingus, RHAD-s ja selle lisades sätestatud tingimustele vastavat puistesoola 
(edaspidi Toode). 

3.2.Müüja kinnitab Toode vastab Lepingus, R H A D - s  ning pakkumuses väljatoodud 
tingimustele. Samuti puuduvad kolmandatel isikutel Toote suhtes igasugused õigused ning 
kolmandatel isikutel ei ole ka alust selliste õiguste taotlemiseks. 

4. TOODETE ÜLEANDMISE TINGIMUSED 
1. Müüja tarnib Lepingu alusel Ostjale eeldatavalt 300 tonni Toodet, millest 150 tonni on 

pakendatud ning 150 tonni lahtiselt. Lepingus on sätestatud eeldatav kogus, mis võib 
muutuda (suureneda või väheneda) vastavalt Ostja vajadusele. Lepingu sõlmimisega ei 
kaasne Ostjale kohustust eelnimetatud koguses Toote hankimiseks. Lepingu 
kogumaksumus ei saa ületada väikehanke piirmäära mis on 29 999,99 eurot km-ta. 

2. Müüja tarnib Ostjale pärast lepingu sõlmimist 2 tööpäeva jooksul 50 tonni Toodet, millest 
30 tonni on lahtine ja 20 tonni pakendatud. Tarne toimub Ostja poolt nimetatud aadressile.  

3. Müüja tarnib Toote Ostja poolt nimetaud aadressile, kas Kadaka tee 62a, Paldiski mnt 48c 
või Peterburi tee 73, Tallinn. Ostjal on õigus lisada eelnimetatud loetellu täiendavaid 
tarnekohti, teavitades sellest Müüjat e-kirja teel.  

4. Müüja kohustub tarnima Tooted 2 (kahe) kalendripäeva jooksul alates Ostja 
poolt vastavasisulise teate edastamisest. 

5. Ostja edastab Toote tellimiseks Müüjale teate e-kirja teel Lepingus 
sätestatud aadressile, nimetades ära vähemalt Toote koguse, tarnekoha ja 
vajadusel tarne kuupäeva. Kui Ostja tarnekuupäeva ei nimeta, on Pooled 
kokku leppinud, et Toode tarnitakse 2 kalendripäeva jooksul alates teate 
edastamisest.  

6. Selguse huvides lepivad Pooled kokku, et kõik Toodete transpordiga seotud kulud, 
sealhulgas Toote mahalaadimine, sisalduvad Lepingu hinnas. 

7. Tooted loetakse Ostjale üleantuks üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisega Poolte 
poolt. Selguse huvides lepivad Pooled kokku, et Toodete üleandmise faktiks loetakse 
üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamist mõlema Poole poolt.   

8. Koos Toodetega kohustub Müüja andma Ostjale üle ka kõik Toodetega seonduva 
dokumentatsiooni. 

9. Peale Toodete üleandmist on Pooled kohustatud allkirjastama üleandmise ja vastuvõtmise 
akti, välja arvatud juhul, kui Toodete vastuvõtmisel avastab Ostja Toodete mittevastavuse 
Lepingu tingimustele. Juhul, kui Toodetel on puudused, kohustub Ostja üleandmise ja 
vastuvõtmise akti allkirjastama peale Müüja poolt puudustega Toote asendamist uue 
samaväärse Tootega. 

10. Toodete juhusliku hävimise risk läheb Müüjalt Ostjale Toodete üleandmise-vastuvõtmise 
akti allkirjastamisel. 

2. TOOTE HIND JA TASUMINE 
2.1. Toote müügihinna tasumine toimub pärast Poolte poolt allkirjastatud Toodete üleandmise 

ja vastuvõtmise akti vormistamist, mis on Müüja poolt Ostjale arve esitamise aluseks. 
2.2. O s t j a o n k o h u s t a t u d t a s u m a M ü ü j a l e ü l e a n t u d T o o d e t e e e s t 

_____________(_____________) eurot/tonn, millele lisandub käibemaks. Müüja poolt 
esitatud pakkumuses väljatoodud summa on pooltele siduvad ning sisaldavad kõiki 
otseseid ja kaudseid kulutusi, mis Toodete ettevalmistamise, üleandmise ja kasutusele 
võtmisega seonduvad.  

2.3. Müüja on kohustatud esitama Ostjale e-arve iga kuu 5. kuupäevaks. Koos arvega esitab 
Müüja Ostjale üleandmise vastuvõtmise akti(d). Juhul, kui Müüjal puudub e-arve esitamise 
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võimalus, tuleb arve esitada PDF formaadis aadressile: tallinnlt@e-arvetekeskus.eu 
2.4. Müüja kajastab Ostjale esitataval arvel muuhulgas ka riigihanke nimetuse ja tarnitud Toote 

koguse. 
2.5. Ostja kohustub tasuma Müüja poolt esitatud arve 21 kalendripäeva jooksul alates arve ning 

sellega koos esitatava üleandmise ja vastuvõtmise akti kättesaamisest.  
2.6. Juhul, kui Ostjal tekib kahtlusi esitatud arve õigsuse osas, on Ostjal õigus keelduda arve 

tasumisest kuni Müüja poolt vastavasisuliste selgituste saamiseni või arvel olevate 
puuduste kõrvaldamiseni. 

2.7. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt ostuhinna tasumisega viivitamise korral viivist 0.02% (null 
koma null kaks) päevas alates viivisenõude esitamisest kuni kohustuste nõuetekohase 
täitmiseni, va juhul, kui tasu maksmise viivitus on tekkinud Müüja tegevuse või 
tegevusetuse tulemusena. 

2.8. Ostjal on õigus enne tasu maksmist, maksmisele kuuluvast summast maha arvata kõik 
Müüja suhtes tekkinud nõuded. Selguse huvides lepivad pooled kokku, et Ostja on 
kohustatud Müüjat tekkinud nõuetest teavitama. 

3. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED,  
1. Müüja on kohustatud andma Ostjale üle Lepingus, RHAD-s ja pakkumuses või selle 

lisades väljatoodud tingimustele vastavad Tooted. 
2. Müüja on kohustatud andma Ostjale igakülgset informatsiooni saavutamaks Lepingu 

eesmärki,  siinhulgas informatsiooni, mis võimaldab Ostja töötajatel Toodet 
nõuetekohaselt kasutada.  

3. Müüja on kohustatud järgima Ostja poolt antud täiendavaid juhiseid, mis on seotud 
Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega ning mis ei mõjuta Lepingu maksumust.  

4. Müüja on kohustatud kõrvaldama kõik Toodetel avastatud puudused, sealhulgas 
asendama Toote  2 (kahe) kalendripäeva jooksul, alates vastavasisulise teate saamisest. 

5. Müüja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral Ostjale või kolmandale 
isikule tekitatud kahju eest. 

6. Müüja kohustub igakordse Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise korral maksma 
Ostjale leppetrahvi summas 500 eurot, 14 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise 
nõude saamisest. 

7. Juhul, kui Müüja pole suuteline Toode(te)l lasuvaid puudusi Lepingu punktist 6.4. 
nimetatud aja jooksul kõrvaldama või puudustega Toodet asendama, on Ostjal õigus 
valida kolmas isik kellelt Toodet tellida. Täiendava Toote hankimise kulud katab Müüja.  

7. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
7.1. Ostja on kohustatud vastuvõetud Toote üle vaatama 10 kalendripäeva jooksul alates 

üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest. 
7.2. Ostja on kohustatud tegema Müüjaga koostööd lepingu eesmärgi saavutamiseks. 
7.3. Ostjal on õigus kontrollida igal ajal Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. 
7.4. Ostjal on õigus keelduda üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kui Toote 

vastuvõtmisel selgub, et Toode ei vasta Lepingus kokkulepitud tingimustele. 
7.5. Ostjal on eeldusel, et see ei muuda Lepingu hinda, õigus teha Müüjale ettepanekuid 

Lepingust tulenevate kohustuste paremaks täitmiseks. 
7.6. Ostja on kohustatud teavitama Müüjat 3 (kolme) kalendripäeva jooksul Ostja 

likvideerimisest, ümberkujundamisest, jagunemisest, ühinemisest, Ostja suhtes 
likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamisest ja muudest asjaoludest, mis 
mõjutavad või võivad mõjutada Ostja kohustuste täitmist Müüja ees. 

 3

mailto:tallinnlt@e-arvetekeskus.eu


8. KONTAKTISIKUD 
8.1. Poolte Lepingujärgsete kohustuste täitmise korraldamine sh üleandmise-vastuvõtmise akti 

allkirjastamine ja Lepingus ettenähtud teadete, nõuete ja teiste dokumentide edastamine 
toimub kontaktisikute kaudu. 

8.2. Müüja kontaktisikuks Lepingu täitmisel on  _________, telefon  _________  , e-posti 
aadress: _________ 

8.3. Ostja kontaktisikuks Lepingu täitmisel on  _________,  telefon  _________, e-posti 
aadress: _________ 

8.4. Kõik Lepingu täitmisega seotud teated ja pretensioonid peavad olema esitatud 
minimaalselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning olema adresseeritud 
vastavalt teate iseloomule Lepingu punktides 8.2-8.3 toodud kontaktisikutele. 

8.5. Kontaktisikute muutumisest tuleb teist Poolt kirjalikult ette teavitada vähemalt 5 (viis) 
kalendripäeva. 

9. GARANTII 
9.1. Müüja tagab Toote vastavuse Lepingu kehtivusperioodil RHAD ja Lepingu tingimustele. 
9.2. Müüja on kohustatud kõrvaldama garantii korras kõiki puudused reageerimisajaga 

hiljemalt 2 kalendripäeva jooksul, alates vastavasisulise nõude saamisest. 
9.3. Garantiiaeg hakkab kehtima üleandmise ja vastuvõtmise aktile allakirjutamise päevast. 
9.4. Juhul, kui Müüja ei tarni Ostjale Tooteid kokkulepitud tähtajaks või ei täida Lepingus 

sätestatud kohustust, siis on Müüja kohustatud Ostja nõudmisel tasuma viivist 0,3 % (null 
koma kolm protsenti) Lepingu maksumusest iga kohustuse täitmisega viivitatud 
kalendripäeva eest. 

9.5. Müüja on kohustatud teavitama Ostjat 3 (kolme) kalendripäeva jooksul Müüja 
likvideerimisest, ümberkujundamisest, jagunemisest, ühinemisest, Müüja suhtes 
likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamisest ja muudest asjaoludest, mis 
mõjutavad või võivad mõjutada Müüja kohustuste täitmist Ostja ees. 

10. LEPINGU KEHTIVUS 
10.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni 31.03.2022 või kuni Poolte 

Lepinguliste kohustuste täitmiseni. 
10.2. Käesoleva Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt Poolte kirjalikul kokkuleppel. 
10.3. Juhul, kui Pool rikub käesolevas Lepingus sätestatud kohustust ega kõrvalda 

rikkumist 3 (kolme) kalendripäeva jooksul vastava kirjaliku teate saamisest, siis on 
teisel Poolel õigus ühepoolselt etteteatamiseta käesolevast Lepingust taganeda. 

10.4. Juhul, kui Ostja taganeb Lepingust Müüja Lepingu rikkumise tõttu, siis kohustub 
Müüja tasuma Ostjale leppetrahvi 20 % Lepingu koguhinnast ning hüvitama Ostjale 
tekkinud kahju. 

10.5. Müüja kinnitab, et tal puuduvad Müüja suhtes, viimase poolt lepingust taganemisega 
seoses, mistahes nõuded ja pretensioonid. 

10.6. Ostjal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada teavitades sellest ette 3 (kolm) kuud. 

11. POOLTEVAHELISED TEATED 
11.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated (sealhulgas tellimused) peavad olema esitatud 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated 
on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke 
tagajärgi. 

11.2. Teade loetakse kätte antuks, kui: 
11.2.1. elektroonilisele saatmisele järgneval päeval, kui teade on saadetud elektrooniliselt 
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Poole kontaktisikule; 
11.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu tähitud kirjaga Poole Lepingus sätestatud 

aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva; 
11.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi jne. kaudu. 
11.4. Pool on kohustatud teavitama teist Poolt oma sidevahendite või rekvisiitide muutusest 3 

(kolme) kalendripäeva jooksul alates muudatuste toimumisest. Kuni teine Pool ei ole 
teadlik uutest sidevahenditest või rekvisiitidest, siis loetakse kehtivateks viimati esitatud. 

12. KORRUPTSIOONIVASTASED MEETMED  
12.1. Pooled ja nende nimel tegutsevad isikud on kohustatud kinni pidama Eesti Vabariigis 

kehtivatest korruptsioonivastastest õigusaktidest. 
12.2. Müüjal on keelatud teha Lepingu täitmisega seoses Ostja nimel tegutsevate isikutega ja 

nendega korruptsioonivastase seaduse § 7 tähenduses seotud isikutega kokkuleppeid, teha 
neile Lepingu täitmisega seoses kingitusi või soodustusi, mida ei saa üheselt mõista 
tavapärase viisakusavaldusena korruptsioonivastase seaduse § 4 tähenduses, või seada neid 
olukorda, mis võivad kaasa tuua tegeliku või näilise huvide konflikti.  

12.3. Kui Müüja korraldab oma äritegevuse raames üritusi, kuhu kutsub ka Lepingu täitmisega 
seoses Ostja nimel tegutseva(id) isiku(id), siis ei tohi nende ürituste eesmärk olla Ostjaga 
seotud isikute otsuste, seisukohtade või tegevuste mõjutamine ja nendel üritustel 
võõrustamine peab jääma tavapärase viisakusavalduse raamesse. 

12.4. Müüja peab rakendama meetmed, et vältida korruptsiooni tema nimel tegutsevate isikute, 
oma alltöövõtjate või muude Müüjaga seotud isikute poolt seoses käesoleva Lepingu 
täitmisega.  

12.5. Müüja ja Ostja ning nende nimel tegutsevad isikud kohustuvad tegema üksteisega 
koostööd korruptsioonivastaste meetmete rakendamisel, sh informeerima viivitamata 
üksteist kõigist Lepingu täitmisega seotud korruptsioonijuhtumi kahtlustest.  

12.6. Ostjal on õigus Leping ilma etteteatamise ajata ühepoolselt üles öelda, kui Müüja rikub 
korrupts ioonivastaseid õigusakte või on r ikkunud lepingus et tenähtud 
korruptsioonivastaseid meetmeid. 

13. KONFIDENTSIAALSUS 
13.1.Käesolev Leping ja sellega seotud informatsioon, samuti dokumendid ja materjalid või 

selline informatsioon, dokumendid ja materjalid, mis Pooled on saanud üksteiselt seoses 
käesoleva Lepingu alusel loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks.  Lisaks loetakse 
konfidentsiaalseks teabeks teavet, mille kohta on Pool teatanud, et tegemist on 
konfidentsiaalse informatsiooniga või mille kohta teine Pool peaks põhjendatult arvama, et 
Pool peab seda konfidentsiaalseks või mis ei ole kolmandatele isikutele õiguspäraselt 
konfidentsiaalsuskohustuseta kättesaadavad ning on teisele Poolele teatavaks saanud Lepingu 
või teiste lepingute täitmise käigus või Poolte vahel sõlmitud kokkuleppe ettevalmistamise, 
täitmise või rikkumise tõttu.  

13.2.Pooled võivad avaldada eelnimetatud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele 
isikutele ainult juhul, kui vastav informatsioon kuulub avaldamisele vastavalt kehtivatele 
seadustele või käesolevale Lepingule. Nimetatud nõue ei laiene Poolte audiitoritele ning 
juriidilistele nõustajatele, keda seob lojaalsus- ja konfidentsiaalsuskohustus. 

13.3.Igakordse konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral kohustust rikkunud poolel kohustus 
tasuda leppetrahvi iga rikkumise kohta summas 1000 eurot.  

14. MUUD TINGIMUSED 
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14.1.Kõigi küsimuste lahendamisel, mis ei ole reguleeritud Lepingu ja selle lisadega, juhinduvad 
pooled Eestis kehtivatest õigusaktidest.  

14.2.Pooled võivad Lepingu erakorraliselt ühepoolselt lõpetada ja kasutada seaduses sätestatud 
juhtudel ja korras muid õiguskaitsevahendeid lisaks Lepingus sätestatule.  

14.3.Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad 
ka pärast Lepingu lõppemist (nt konfidentsiaalsuskohustus jms).  

14.4.Pooled on kokku leppinud, et Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega 
seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Nimetatud kohustuse rikkumise korral 
on kohustus rikkunud Pool kohustatud maksma leppetrahvi 500 eurot. 

14.5.Lepinguga seotud vaidlused, mida Pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, 
lahendatakse Harju maakohtus.  

14.6.Leping on allkirjastatud digitaalselt. 
  

15. POOLTE ALLKIRJAD 

Ostja:  Müüja: 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport    ………………… 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/    

Deniss Boroditš      ……………….. 
juhatuse esimees      …………………. 
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