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 Kutse osaleda kirjalikul enampakkumisel „Kasutatud 13 normaalbussi ja 23 liigendbussi 

müük utiliseerimiseks“ 

Lisa 3 

 

 

MÜÜGILEPING PROJEKT 

  

               

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, registrikood 10312960, aadress Kadaka tee 62a Tallinn, 

keda esindab seaduse ning põhikirja alusel juhatuse esimees Deniss Boroditš (edaspidi nimetatud 

Müüja) 

ja 

 

Ostja ettevõtte nimi ….. registrikood ……., aadress …., keda esindab ……. (edaspidi nimetatud 

Ostja), 

 

edaspidi nimetatud eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva 

müügilepingu (edaspidi „Leping“) konkurssi „Kasutatud 13 normaalbussi ja 23 liigendbussi müük“ 

tulemusena alljärgnevas;    

1. Lepingu objekt  

1.1. Müüja kohustub Lepingu alusel andma Ostjale üle 36 (kolmkümmend kuus) kasutatud bussi 

(edaspidi nimetatud Bussid) vastavalt Lepingu lisas 2 toodud nimekirjale. 

1.2. Müüja kinnitab, et kolmandatel isikutel pole Busside suhtes mingeid õigusi ega ka alust selliste 

õiguste taotlemiseks.  

1.3. Pooled kinnitavad, et lähtuvad Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel lisaks käesolevas 

Lepingus kokkulepitule ka Eesti Vabariigi õigusest ning Ostja poolt esitatud pakkumises 

väljatoodust.  

1.4. Ostja on teadlik, et Bussid on Müüja kasutuses, kuni uute busside kasutusele võtmiseni Müüja 

poolt. 

2. Busside üleandmine ja vastuvõtmine 

2.1. Müüja kohustub andma Bussid Ostjale üle Lepingus ja selle lisades märgitud tähtaja jooksul 

ning kohas.  

2.2. Pooled kinnitavad, et Bussid asuvad Lepingu allkirjastamise hetkel Müüja valduses ning Ostja 

on enne Lepingu allkirjastamist Bussidega tehniliselt tutvunud ega oma Busside osas Lepingu 

sõlmimise hetkel või ka pärast seda mitte mingeid pretensioone ega nõudeid. 

2.3. Müüja annab Bussid Ostjale üle osade kaupa, vastavalt uute busside kasutusele võtmisele.  

2.4. Ostja kohustub Bussid vastu võtma ning Müüja juurest ära viima 3. tööpäeva jooksul, alates 

Müüjalt Busside valmispaneku kohta teate saamisest.   

2.5. Müüja kohustub andma Ostjale üle kõik 36 Bussi hiljemalt 28.02.2022. 

2.6. Müüja ei anna Bussidega kaasa registreerimisnumbreid. Ostja kohustub Busside 

registreerimisnumbrid andma hoiule Transpordiameti liiklusregistri Tallinna büroole 

korduvkasutamiseks Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport poolt. 

2.7. Müüja poolt Ostjale üleantavate busside liikluskindlustused lõpetatakse enne Busside üle 

andmist.  

2.8. Müüdavate Busside koosseisu ei kuulu infotablood ja valideerimisseadmed. Müüja 

demonteerib need enne Busside üle andmist.  



2  

  

2.9. Busside üleandmisel ja vastuvõtmisel koostavad Pooled üleandmise ja vastuvõtmise akti, mille 

mõlemad Pooled kohustuvad allkirjastama 5 kalendripäeva jooksul alates Busside 

üleandmisest. Juhul, kui Ostja keeldub üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest 

loetakse Bussid Ostjale üleantuks 5 kalendripäeva möödudes alates Busside faktilisest 

vastuvõtmisest. 

3. Müügihind 

3.1. Ostja tasub Müüjale Busside eest nende kaalumise alusel …… eurot tonni kohta, millele ei 

lisandu käibemaksu kuna bussid müüakse romusõidukitena. 

3.2. Lepingu punktis 3.1. nimetatud tasu makstakse osade kaupa järgmiselt:  

3.3. Arved esitatakse 5 tööpäeva jooksul peale Busside üleandmise-vastuvõtmiste aktide, mille 

aluseks on faktiliselt Ostjale üleantud Busside üleandmisel fikseeritud kaal, allkirjastamist.  

3.4. Kaalumine toimub Müüja juuresolekul aadressil __________. 

3.5. Müüja esitab arve e-posti teel, aadressile: ________________ 

3.6. Ostja tasub arved 14. kalendripäeva jooksul, alates Müüja poolt arve esitamisest. 

3.7. Tasu maksmise kohustus loetakse Ostja poolt täidetuks arvel väljatoodud summa laekumisest 

Müüja arveldusarvele. 

3.8. Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,2% päevas tasumata summast, 

alates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohustuse nõuetekohase täitmiseni.  

4. Poolte vastutus 

4.1. Pooled kohustuvad Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral hüvitamata teisele 

Poolele kogu tekkinud kahju. 

4.2. Juhul, kui Ostja keeldub Busside vastuvõtmisest ja äraviimisest Lepingu punktis 2.3 nimetatud 

tähtaja jooksul, kohustub Ostja maksma Müüjale leppetrahvi iga bussi kohta 50 eurot iga 

Busside äraviimisega viivitatud päeva eest.  

 

5. Lepingupoolte kontaktisikud 

5.1. Ostja esindaja Busside üleandmisel ja vastuvõtmisel on:  ……………., tel: …………., e-post: 

……………  

5.2. Müüja esindaja Busside üleandmisel ja vastuvõtmisel on: Katrin Rannama, tel: 53403227, e-

post katrin.rannama@tlt.ee 

5.3. Lepinguga seotud teated tuleb edastada Lepingus märgitud kontaktisikute aadressidele. 

 

6. Korruptsioonivastased meetmed 

6.1. Pooled ja nende nimel tegutsevad isikud on kohustatud kinni pidama Eesti Vabariigis 

kehtivatest korruptsioonivastastest õigusaktidest. 

6.2. Ostjal on keelatud teha lepingu täitmisega seoses Müüja 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. 

6.3. Kui Ostja korraldab oma äritegevuse raames üritusi, kuhu kutsub ka lepingu täitmisega seoses 

Müüja nimel tegutseva(id) isiku(id), siis ei tohi nende ürituste eesmärk olla Müüjaga seotud 

isikute otsuste, seisukohtade või tegevuste mõjutamine ja nendel üritustel võõrustamine peab 

jääma tavapärase viisakusavalduse raamesse. 

6.4. Ostja peab rakendama meetmed, et vältida korruptsiooni tema nimel tegutsevate isikute, oma 

alltöövõtjate või muude Müüjaga seotud isikute poolt seoses käesoleva lepingu täitmisega. 

mailto:katrin.rannama@tlt.ee
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6.5. 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. 

6.6. Müüjal on õigus Leping ilma etteteatamise ajata ühepoolselt üles öelda, kui Ostja rikub 

korruptsioonivastaseid õigusakte või on rikkunud lepingus ettenähtud korruptsioonivastaseid 

meetmeid 

7. Muud tingimused  

7.1. Kõigi küsimuste lahendamisel, mis ei ole reguleeritud Lepingu ja selle lisadega, juhinduvad 

pooled Eestis kehtivatest õigusaktidest.  

7.2. Pooled võivad Lepingust taganeda ja kasutada seaduses sätestatud juhtudel ja korras muid 

õiguskaitsevahendeid lisaks Lepingus sätestatule.  

7.3. Pool võib Lepingust taganeda, kui teine Pool on oluliselt rikkunud oma lepingujärgseid 

kohustusi või on need jätnud olulisel määral täitmata ning ei ole lepingulist kohustust täitnud 7 

(seitsme) päeva jooksul alates teiselt lepingupoolelt lepingu lõpetamisest hoiatusteate 

saamisest. 

7.4. Infot, mis Pooled Lepingu täitmise käigus teiselt Poolelt saavad, s.h andmed teise Poole või 

tema töötajate, vara või tehingute kohta, ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele ilma teise 

lepingupoole eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a kui see on õigusaktide kohaselt lepingupoolele 

kohustuslik (edaspidi konfidentsiaalsuskohustus).  

7.5. Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad ka 

pärast Lepingu lõppemist (nt konfidentsiaalsuskohustus jms).  

7.6. 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 2500 eurot. 

7.7. Lepinguga seotud vaidlused, mida Pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse 

lahendamiseks Harju maakohtule.  

  

8. Poolte allkirjad 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport   OSTJA 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)   

 

 Deniss Boroditš      …………………………. 

 

 juhatuse esimees                                         ametinimetus    
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