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1. ÜLDOSA 

1.1. Hankija  nimi  ja  andmed:  Tallinna  Tööstushariduskeskus;  Sõpruse  pst  182,  Tallinn  
13424, reg  nr 70005559 

1.2. Riigihanke    kontaktisik:  metallitöö  valdkonna  juht  Eduard  Brindfeldt  e‐post:  
eduard.brindfeldt@tthk.ee; tel. 6542009; 5256249; 

1.3. Riigihanke  vastutav isik: direktor Paul Alekand ,6542833, e‐post  info@tthk.ee 
1.4. Riigihanke  nimetus: „IT seadmete  ostmine“.   
1.5. Hankemenetluse liik: lihtmenetlus.   
1.6. Hankedokumentide väljastamise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus, korpus A, ruum  

213, mehaanika osakonna juhataja Eduard Brindfeldt. 
1.7. Pakkumuse esitamise koht  ja  tähtpäev: posti  teel aadressil Sõpruse pst. 182, 13424 

Tallinn    märgusõna  „IT  seadmete  ostmine“  või  e‐posti  aadressile   
eduard.brindfeldt@tthk.ee 08. 04. 2011.a. kell 17.00.   

2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK 

2.1. Käesolevaga  teeb  Tallinna  Tööstushariduskeskus  (Hankija)    pakkujale  ettepaneku 
pakkumuse  esitamiseks  hankele, mille  eesmärk  on  Tallinna  Tööstushariduskeskuse  
varustamine IT seadmete ga.   

2.2. Pakkumuse tegemiseks vajalik lähteülesanne on toodud Lisas 1. 

3. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMINE 

3.1. Pakkumuse  koostamisel  tuleb  lähtuda  käesolevast  hankedokumendist,  Riigihangete 
seadusest ja teistest õigusaktidest; 

3.2. Pakkujale  ei  hüvitata mis  tahes  kahju  ega  kulusid  seoses  pakkumisel  osalemisega. 
Pakkuja  kohustub  kandma  kõik  pakkumuse  ettevalmistamise  ja  esitamise  ning 
hankelepingu sõlmimisega seotud kulud; 

3.3. Pakkumuse  võivad  esitada  kõik  juriidilised  ja  füüsilised  isikud,  kellele  hankija  on 
väljastanud hankedokumendid; 

3.4. Pakkumus peab olema jõus 90 päeva, arvestades pakkumuse esitamisest.  
3.5. Hankija võib igal ajal kõrvaldada pakkuja, kui selgub, et esitatud andmed pakkuja 

kohta on valed või ebatäpsed.  

4. PAKKUMUSE SISU 

4.1. Pakkumusse  kuulub ( vt Lisa 1): IT seadmete  ostmine; 

5. PAKKUJA KVALIFITSEERIMINE 

5.1. Pakkuja  kvalifikatsiooni  hindamiseks  peab  pakkuja  vastama  alljärgnevatele 
kvalifitseerimistingimustele: 

5.2. Omab  majandustegevuse  registri  (MTR)  registreeringut.  Pakkuja  peab  määrama 
hankega  seotud  tegevuste  korraldamiseks    allkirjaõigusliku  vastutava  isiku 
(projektijuhi).  Hankija  kontrollib  Pakkuja  registreeritust  ja  kehtivaid  andmeid 
Majandus‐  ja  Kommunikatsiooniministeeriumi  poolt  peetava  avaliku 
majandustegevuse registri kaudu; Pakkuja esitab projektijuhi CV; 

5.3. Omab kehtivat tegutsemislitsentsi pakkumisega seotud valdkonnas; 
5.4. Pakkuja  projektijuht  esitab    viimase  kolme  majandusaasta  jooksul  teostatud  IT 

seadmete   hangete koguste kohta   õiendi, milles  igaaastased  IT  seadmete    tarnete 
mahud on vähemalt 50 000 EUR.  
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6. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA EDUKAKS TUNNISTAMINE  

6.1. Hankija  hindab  kõiki  kvalifitseeritud  Pakkujate  poolt  esitatud  vastavaks  tunnistatud  
pakkumusi.  

6.2. Pakkumuste  hindamise  kriteeriumiks  on  pakkumuse  maksumus  (hind).  Vastavaks 
tunnistatud pakkumuste seast tunnistatakse edukaks madalaima hinnaga  pakkumus. 

6.3. Pakkuja  peab  väljendama  pakkumuse  hinna  EUR‐des  koos  käibemaksuga  kogu  
hankeperioodi (majandusaasta) kohta kokku. Pakkumuse hind peab olema lõplik ning  
sisaldama  kõiki  otseseid  ja  kaudseid  kulusid,  mis  on  vajalikud  antud  hanke 
läbiviimiseks. 

6.4. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikides hankedokumentides 
ja  tehnilises  kirjelduses  (Lisa  1)  esitatud  tingimustega  või  kui  pakkumuses  ei  esine 
sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest. 

6.5. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkuja võtab Hankijast mitteolenevatel  
põhjustel  oma  pakkumise  tagasi,  siis  tunnistab  Hankija  edukaks  hinna  poolest 
järgmise pakkumuse. 

6.6. Hankijal on õigus nõuda  edukaks  tunnistatud pakkumuse  tagasi  võtnud Pakkujalt 
kahju  hüvitamist  tagasi  võetud  Pakkumuse  ja  järgmise  edukaks  tunnistatud 
pakkumuse vahe osas ( RHS § 53 lg2, lg4). 

7. PAKKUMUSE ESITAMISE VIIS, KOHT JA TÄHTPÄEV 

7.1. Pakkumus  saadetakse  Tallinna  Tööstushariduskeskuse  aadressile  Sõpruse  pst.  182, 
13424  Tallinn  märgusõnaga  „IT  seadmete  ostmine“,  või    elektrooniliselt    pdf  
formaadis  e‐posti  aadressile  eduard.brindfeldt@tthk.ee  kõik  Pakkuja 
kvalifitseerimiseks nõutavad kvalifitseerimise dokumendid koos lisadega. 

7.2. Hankija ei vastuta valele e‐posti aadressile saadetud või nõuetekohaselt varustamata 
andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta. 

7.3. Hankija  arvestab pakkumusi, mis on laekunud punktis 7.1 nimetatud korras hiljemalt 
08.04.2011.  kell 17.00.   

8. HANKEDOKUMENTIDE KOHTA SELGITUSTE SAAMISE KORD 

8.1. Hankedokumentide sisu kohta antakse selgitusi  kirjalikult posti või  e‐posti teel. 
8.2. Hankija ei vastuta punktis 8.1. nimetatud andmeside toimimise eest. 

9. PAKKUMUSTE KÕRVALDAMINE  JA TAGASILÜKKAMINE 

9.1. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt  igal ajal, kui  selgub, et pakkuja on esitanud 
valeandmeid  või muud  oluliselt  eksitavat  teavet, mis  on  otsuse  tegemisel määrava  
tähtsusega, või võltsinud dokumente; 

9.2. Keda või kelle  seaduslikku esindajat on kriminaal‐ või väärteomenetluses karistatud  
kuritegeliku  ühenduse  organiseerimise  või  sinna  kuulumise  eest  või  riigihangete 
nõuete  rikkumise  või  kelmuse  või  ametialaste  või  rahapesualaste  süütegude 
toimepanemise eest  ja kelle karistusandmed ei ole registrist karistusregistri seaduse 
kohaselt kustunud või karistus on tema elu‐ või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 
Kes  on  pankrotis  või  likvideerimisel,  kelle  äritegevus  on  peatatud  või  kes  on muus  
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduste kohaselt; 

9.3. Kelle  suhtes  on  algatatud  sundlikvideerimine  või muu  sellesarnane menetlus  tema 
asukohamaa seaduste kohaselt; 

9.4. Kellel  ei  ole  nõuetekohaselt  täidetud  õigusaktidest  tulenevad  riiklike maksude  või 
hankija  asukoha  või  enda  elu‐  ja  asukoha  kohalike maksude  või  sotsiaalkindlustuse 
maksete tasumise kohustused; 



5 
 

5 
 

9.5. Kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihank 
korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse 
üksi,  esitanud  mitu  ühist  pakkumust  koos  erinevate  teiste  ühispakkujatega  või 
nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat; 

9.6. Kes on esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas jaos sätestatu 
alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. 

9.7. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises pakkumusmenetluses; 
9.8. Hankija võib tagasi lükata kõik pakkumused, kui: 

9.8.1. hanke väljakuulutamisel esinenud asjaolud ja tingimused on oluliselt muutunud 
ning hanke realiseerimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks;  

9.8.2. kui pakkumused ületavad selleks planeeritud rahalised vahendid. 

10. LEPINGU TINGIMUSED 

10.1. Edukaks  tunnistatud  pakkumuse  esitanud  Pakkujaga  sõlmib  Hankija  Lepingu 
hanke  dokumendis  esitatud tingimustel ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud 
andmetega.  Hankija ja eduka pakkumuse esitanud Pakkuja vahel sõlmitavas Lepingus 
nimetatakse Hankijat “Tellija” ja Pakkujat “Müüja”. 

10.2. Lepingu  täitmise  käigus  garanteerib  Tellija  oma  tegevuse  vastavuse  kõigile 
Eestis   Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

10.3. Müüja    vastutab  ainuisikuliselt  Lepinguga  temale  pandud  kohustuste 
kvaliteetse  ja nõuetekohase  täitmise eest,  tagades  lepingujärgse  teenuse  vastavuse 
seadusandlikele  ja  normatiivdokumentidele  ning  ametivõimude  põhjendatud 
nõudmistele. 

11. MAKSETINGIMUSED 

11.1. Tellija  tasub Töövõtjale  tehtud  töö eest   ühekordse maksetena Müüja   poolt 
esitatud arve alusel. 

11.2. Töövõtjal tekib arve esitamise õigus peale IT seadmete  tarne teostamist Tellija 
aadressile  kokkulepitud ajaks ja mahus.   

11.3. Maksetähtaeg on kuni 30 päeva alates  arve kättesaamisest. 
11.4. Tellijal ei ole ettemaksu kohustust. 

12.LISAD 

Lisa 1 Lähteülesanne. 
Lisa 2 Riigihankes „IT seadmete  ostmine“ osalemise taotluse vorm 
Lisa 3 Riigihankes „IT seadmete  ostmine“ osalemise taotluse vorm 
Lisa 4 Riigihanke „IT seadmete  ostmine“ pakkumuse maksumuse esildise vorm 
Lisa 5 Riigihanke „IT seadmete  ostmine“ hankelepingu projekt 
 
Hankija seadusjärgse esindaja nimi:     Paul Alekand 
 

Direktor 



6 
 

6 
 

Lisa 1 Lähteülesanne 

(hankedokumentide juurde) 
Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus 
Riigihanke nimetus “IT seadmete ostmine“  

LÄHTEÜLESANNE 
Hanke  objektiks  on  IT  seadmete    ostmine  koos  kohale  toomisega  Tallinna 
Tööstushariduskeskusesse, Sõpruse pst. 182 Tallinn.  

1. Lauarvutid 32 tk. 

Arvutite minimaalnõuded: 
Pentium Dual Core, 1x2 GB, 320GB 7200, DVD+/‐RW DL, Intel GMA X4500, N/A, 
DOS‐Lic garantii 3/3 Carry In 
Arvutid  peavad  olema  rahvusvaheliste  tootjate  poolt  valmistatud  (näiteks: 
Lenovo, Dell, HP) 

2. Monitorid 32 tk 

Alates 18,5" LCD 

3. Sülearvutid 6 tk. 

Sülearvutite minimaalnõuded: 
Intel  Mobile  i7‐2620M  2.7GHz;  4096MB  DDR3;  500GB  7200rpm;  CD/DVD 
SEADE:  DVD‐kirjutaja  (Dual  Layer);  LED  14''  HD+  1600x900  (matt);  Intel  HD 
Graphics 3000 
Sülearvutid peavad olema rahvusvaheliste  tootjate poolt valmistatud  (näiteks: 
Lenovo, Dell, HP) 

4. Sülearvutid 1 tk. 

Apple MacBook Air ‐ Core 2 Duo 1.86 GHz ‐ RAM 2 Gt ‐ HDD 256 Gt SSD ‐ GF GT 
320M ‐ WLAN : 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR ‐ MacOS X 10.6 ‐ 13.3" TFT 
1440 x 900 ( WXGA+ ) – kamera 

5. Server 1 tk 

Express  x3650  M3,  Xeon  4C  E5620  80W  2.40GHz/1066MHz/12MB,  2x4GB, 
O/Bay HS 2.5in SAS, SR M5014, Multi‐Burner, 675W p/s, Rack  
16 GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3‐10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM 
500GB 2.5in SFF Slim‐HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD 4 tk. 
Serverid  peavad  olema  rahvusvaheliste  tootjate  poolt  valmistatud  (näiteks: 
Lenovo, Dell, HP… jne) 

6. Fotoaparaat 2 tk 

Nikon D300s kere 
Nikon D3100 + 18‐55mm VR + 55‐300mm VR Kit 

7. Dokumendikaamerad 4 tk 

AVerVision CP130 või parem 

8. Dataprojektorid 4 tk 



7 
 

7 
 

2200ANSI/XGA 
Hankija  võib  suurendada  või  vähendada  IT  seadmete    koguseid  vastavalt  õppekavade 
muutustele ja õppegruppide arvule ning suurusele. 
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Lisa 2 Riigihankes „IT seadmete  ostmine“ osalemise taotluse vorm  

(hankedokumentide juurde) 
Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus 
Riigihanke nimetus  “IT seadmete  ostmine“  
 
Pakkuja …………………………………………………………taotlus riigihankes osalemiseks. 
 
Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus 
Riigihanke nimetus “IT seadmete  ostmine“ 
 
Käesolevaga kinnitame, et oleme  tutvunud käesoleva  riigihanke   hankedokumentidega ning 
nende  juurde  kuuluvate  lisadega  ning  nõustume  nendes  esitatud  tingimustega  ja  soovime 
osaleda eelnimetatud riigihankes. Alljärgnevalt esitatud Pakkuja andmed: 
 

Hankedokumentides  nõutud 
andmed 

 

1)  Pakkuja  nimi  / 
Ühispakkujate  volitatud 
esindaja nimi: 

 

2) Registrikood:   

3) Aadress:   

4) Kontaktisik ja tema andmed:   

5) Telefon:   

6)Elektronposti aadress:   

7) Faks:   

8)Kodulehekülje  aadress  (kui 
on olemas): 

 

9) Pangakonto number:   

10) Panga nimi:   

 
Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: 
 
nimi:______________________ 
 
ametinimetus: ______________________ 
 
allkiri: _____________________ 
 
kuupäev: ______________________ 
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Lisa 3 Riigihankes „IT seadmete  ostmine“ osalemise taotluse vorm 

(hankedokumentide juurde) 
Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus 
Riigihanke nimetus  “IT seadmete  ostmine“  
 
 
 
 
Pakkuja  ____________________________  kinnitused  pakkuja  hankemenetlusest 
kõrvaldamise  aluste  puudumise  ja    äri‐  või  erialases  registris  registreerituse  kohta  ning 
muud kinnitused. 
 
 

1. Kinnitame, et me ei ole pankrotis ega  likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud 
või me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt. 

 

2. Kinnitame,  et  me  oleme  pakkumuste  esitamise  tähtpäevaks  täitnud  kõik  kohalike 
maksude tasumise kohustused. 
 

3. Kinnitame,  et  me  oleme  pakkumuste  esitamise  tähtpäevaks  täitnud  kõik  riiklike 
maksude tasumise kohustused. 
 

4. Kinnitame, et me oleme seaduse kohaselt registreeritud  äriregistris. 
 

5. Kinnitame, et pakkumus on jõus 90  päeva. 

 
 
 
Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: 
 
nimi:_____________________________ 
 
ametinimetus: _____________________ 
 
allkiri: ___________________________ 
 
kuupäev: _________________________ 
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Lisa 4 Riigihanke „IT seadmete  ostmine“ pakkumuse maksumuse esildise vorm 

 (hankedokumentide juurde) 

 
Riigihanke „IT seadmete  ostmine“ pakkumuse 
 
maksumuse esildis 

 
                                                                           
 
 

nr  Nimetus  Hind EUR 

 

 

 

IT seadmete  ide kogumaksumus    

 

  Käibemaks 20%    

  Kokku kogumaksumus   

 
 
Pakkumus on jõus 90 päeva. 

 
 
Pakkumuse on esitanud   ............................................................................................. 

(juriidilise isiku nimetus) 
 
“......” ............................ 2011    ............................  ..................................................                                         
                (kuupäev)                        (allkiri)      (amet ja nimi)  
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Lisa 5 Riigihanke „IT seadmete  ostmine“ hankelepingu projekt 

 
MÜÜGI LEPING NR . ............ 

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas,          “......... “ ...................... 2011.a. 
 
Tallinna Tööstushariduskeskus, registrikood 70005559, aadressiga Sõpruse pst 182, 13424 Tallinn 
keda esindab Direktor Paul Alekand (edaspidi nimetatud TELLIJA) ja ……………………………………………. 
....................., registrikood ............................., KM nr ............................ 
aadressiga ..........................................................................................,  
keda esindab juhatuse liige ............................................ (edaspidi nimetatud MÜÜJA), 
keda  nimetatakse  edaspidi  käesolevas  Lepingus  Pool  või  koos  Poolteks,  sõlmisid  käesoleva 
müügilepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 
 

 
1. LEPINGU DOKUMENDID 

1.1. Lepingu  dokumendid  koosnevad  käesolevast  Lepingust,  Lepingu  lisadest  ning  Lepingu 
muudatustest, milles lepitakse kokku peale käesolevale lepingule allakirjutamist. 

1.2.  Käesoleva lepingu lahutamatuteks osadeks on lisad: 

Lisa 1 – riigihanke „IT seadmete  ostmine“ hankedokumendid koos tehnilise kirjelduse  ning 
hankemenetluse käigus kogutud täpsustavate märkustega; 

Lisa 2 – Riigihankes „IT seadmete  ostmine“ osalemise taotluse vorm; 
Lisa 3 – Riigihankes „IT seadmete  ostmine“ pakkuja kinnitused; 
Lisa 4 ‐  „IT seadmete  ostmine“ pakkumuse maksumuse esildise vorm. 

 
2. LEPINGU OBJEKT 

2.1. Käesoleva lepingu objektiks on IT seadmete  (edaspidi Kaup) ostmine. 
2.2. Müüja müüb Kauba Tellijale, mis vastab Lepingu punktile 2.1. 
2.3. Kaup müüakse Tellijale  vastavalt esitatud tellimustele.    
2.4. Kauba üleandmise‐vastuvõtmise momendist alates  läheb Kauba omandiõigus üle Tellijale ja tal 

on õigus seda käsutada keevituses ja laserlõike pingil tööohutusalaseid nõudmisi järgides. 
2.5. Müüja kinnitab, et: 

2.5.1. Lepingu  järgi  üleantavatele  kaupadele  ei  ole  kolmandatel  isikutel  mingeid  õigusi  ning 
kolmandatel isikutel ei ole ka alust selliste õiguste taotlemiseks; 

2.5.2. Müüjale    ei  ole  teada  mitte  ühtegi  Kauba  varjatud  puudust,  millest  ta  pole  Tellijat  enne 
Lepingu sõlmimist informeerinud. 

2.6. Pooled  tagavad  ja  deklareerivad,  et  Lepingu  sõlmimisega  ei  ole  nad  rikkunud  ühtegi  enda 
suhtes  kehtiva  seaduse,  põhikirja  või  muu  õigusakti  sätet  ega  ühtegi  endale  varasemate 
kokkulepetega võetud kohustust. 

 
3. LEPINGU HIND 

3.1. Lepingu  kogumaksumuseks  ilma  käibemaksuta  on  …................  EUR.  Tasumisele  kuuluv 
käibemaks  summas  ......................  EUR.  Lepingu  kogumaksumus  koos  käibemaksuga  on 
....................... EUR. 

3.2. Käesoleva Lepingu hind võib muutuda olenevalt müüdud IT seadmete kogustest.  
3.3. Müüja saadab Arve välja 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul peale Kaupade üleandmist . 
3.4. Tellija  kohustub  tasuma Kaupade eest    kuni 30  (kolmekümne)  kalendripäeva  jooksul arvates 

Kauba üleandmisest Tellijale. 
3.5. Tasumine  loetakse  teostatuks  Kaupade  eest  tasumisele  kuuluva  summa  laekumisel  Müüja 

arveldusarvele. 
3.6. Tellija  ettemaksu  ei teosta.  
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3.7. Müüjal ei ole õigust saada Tellijalt muid tasusid, kui neid, mis Lepingus on otseselt ette nähtud. 
3.8. Ettenägematud asjaolud, mis võivad tuua endaga kaasa täiendavaid kulutusi, on vaadeldavad 

Müüja riskina  ning ei anna õigust lepingu hinna muutmiseks.  
 

4. KAUPADE ÜLEANDMISE TINGIMUSED 
4.1. Üleandmise all mõeldakse Müüja poolt Kaupade toimetamist kokkulepitud kohta Sõpruse pst 

182, Tallinn.  
4.2. Kaupade  üleandmisel  Müüjalt  Tellijale  allkirjastatakse    mõlema  poole  esindajate  poolt 

üleandmine – vastuvõtmine . 
4.3. Kaupade  juhusliku  hävimise  ja  kahjustumise  riisiko  läheb  Müüjalt  Tellijale  üle  Kaupade 

üleandmisel. 
4.4. Pooled kannavad Kaupade kättetoimetamise transpordikulud alljärgnevalt: Müüja kannab kõik 

transpordiga seotud kulud kuni kauba üleandmise hetkeni. 
4.5. Tellija on kohustatud viivitamatult pärast Kauba oma valdusse saamist Kauba üle vaatama. 

 
5. KAUPADE GARANTII, KVALITEET JA VASTAVUS LEPINGU TINGIMUSTELE 

5.1. Üleantavate  Kaupade  kvaliteet  peab  vastama  kokkulepitud  standarditele,  tehnilistele 
tingimustele ning kvaliteedinõuetele. 

5.2. Lepingus  käsitlevad  Pooled  mõisteid  “Kauba  mittekvaliteetsus”  ja  “Kauba  mittevastavus 
Lepingule” järgmises tähenduses: 

5.3. Kauba mittekvaliteetsus – Kaup ei vasta kvaliteedisertifikaadile või mõnele muule Poolte vahel 
kokku lepitud Kauba kvaliteeti tõendavale dokumendile. 

5.4. Kauba mittevastavus  Lepingule  –  Kaup on  kõlbmatu otstarbeks, milleks  säärase  kirjeldusega 
kaupa harilikult kasutatakse või kaup on kõlbmatu  selleks eesmärgiks, millest  teisele Poolele 
teatati või Kaup ei ole see kaup, mille üleandmises Pooled kokku leppisid. 

5.5. Juhul,  kui  Tellija  avastab  Kauba  vastuvõtmisel  kauba  mittevastavuse  lepinguga  või 
mittekvaliteetsuse,  teatab  ta  sellest Müüja  esindajale  vastavalt  lepingu punktis  9  sätestatud 
korrale. Müüja Esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt kauba puuduste kohta. Juhul, 
kui Müüja oma Esindajat määratud tähtajaks kohale ei saada või väljakutsele ei reageeri, võib 
Tellija omal valikul: 

5.5.1. koostada ühepoolse akti, mis on pretensiooni esitamise aluseks; 
5.5.2. kasutada  erapooletut  eksperti.  Sellisel  juhul  kui  leitakse  puudus,  nõutakse  ekspertiisikulud 

sisse Müüjalt.  
5.6. Kaupade vastavus punktis 5.1. kehtestatud tingimustele tõestatakse kvaliteedisertifikaadiga või 

mõne teise dokumendiga, mis antakse üle Tellijale koos Kaubaga. 
5.7. Müüja  annab  Kaubale  garantii,  mis  on  fikseeritud  tehnilistes  tingimustes,  alates  Kauba 

üleandmisest Tellijale. Garantii kohta vormistatakse vastav sertifikaat.  
5.8. Mittekvaliteetse  või  Lepingu  tingimustele  mittevastava  Kauba  üleandmisel  on  Müüja 

kohustatud Tellija nõudmisel: 
5.8.1. vahetama  garantiikorras  ringi mittekvaliteetse  või  Lepingu  tingimustele mittevastava  Kauba 

lepingu tingimustele vastava Kauba vastu Tellija määratud tähtaja jooksul. 
 
6. POOLTE VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL  

6.1. Pooled  kannavad  teineteise  ees  täielikku  varalist  vastutust  Lepingu  mittetäitmisega  või 
mittekohase  täitmisega  tekitatud  otsese  varalise  kahju  eest.  Saamata  jäänud  tulu  ei  kuulu 
hüvitamisele. 

6.2. Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise korral tasub Müüja Tellijale leppetrahvi 
0,25% lepingu summast iga lepingu täitmisega viivitatud päeva eest. Nimetatud leppetrahv on 
Tellijal õigus tasaarveldada lõppmakse tegemisel. 

6.3. Juhul, kui Tellija ei tasu aktsepteeritud arvet õigeaegselt, on Müüjal õigus nõuda viivist 
0,25%  võlgnevusest  iga  tasumisega  viivitatud  päeva  eest  kuni  võlgnevuse 
likvideerimiseni. 
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6.4. Juhul, kui Müüja ei anna Kaupa üle kokkulepitud tähtajaks, on Tellijal õigus Lepingust taganeda 
ja nõuda kahju hüvitamist. 

6.5. Juhul,  kui Tellija ei  võta Kaupa põhjendamatult  vastu alates hetkest  kui  see on Müüja poolt 
üleandmiseks  valmis,  on  Müüjal  õigus  väljastada  Kauba  eest  arve  Tellijale  ja  nõuda  arve 
tasumist vastavalt lepingu punktile 3.4. 
 

7. LEPINGU KEHTIVUS 
7.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema 

Poole poolt. 
7.2. Lepingut  võib  lõpetada ennetähtaegselt Poolte  kokkuleppel. Üks Pool  võib  lõpetada  Lepingu 

ühepoolselt ennetähtaegselt Lepingus ettenähtud juhtudel. 
7.3. Lepingu  ennetähtaegne  lõpetamine  on  võimalik  Poolte  kokkuleppel,  samuti  ühe  poole 

initsiatiivil  kirjaliku  etteteatamisega  30  päeva  jooksul  juhul,  kui  Lepingu  tingimused  on 
muutunud oluliselt või teine Pool korduvatele hoiatustele vaatamata rikub Lepingut. 
 

8. VÄÄRAMATU JÕUD 
8.1. Lepingust  tulenevate  kohustuste  mittetäitmist  või  nõuetekohast  täitmist  ei  loeta  Lepingu 

rikkumiseks,  kui  selle  põhjuseks  olid  asjaolud, mille  saabumist  Pooled  Lepingu  sõlmimisel  ei 
näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). 

8.2. Vääramatu  jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult  informeerida, vastasel korral kaotab 
Pool õiguse apelleerida Vääramatule jõule. 

8.3. Vääramatu  jõu  asjaolude  esinemisel  on  Pooled  kohustatud  rakendama  kõiki  võimalikke 
kohaseid meetmeid, et  vähendada  teisele Poolele  tekkivat  kahju  ja  tagada  võimaluste piires 
Lepingu täitmine. 

8.4. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha 
haldusüksuses,  sõda,  õigusakti,  looduskatastroofi mis  oluliselt  takistab  Lepingu  täitmist  või 
muud Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna. 

8.5. Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 180 päeva, loetakse, et käesolev  leping on  lõppenud 
täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu 
mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. 
 

9. POOLTEVAHELISED TEATED     
9.1. Pooltevahelised  Lepinguga  seotud  teated  peavad  olema    saadetud  tähitud  kirjana,  välja 

arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele 
Poolele  ei  ole  õiguslikke  tagajärgi.  Informatsioonilist  teadet  võib  edastada  telefoni,  faksi,  e‐
posti, kirjaliku teate kaudu. 

9.2. Teade  loetakse  kätteantuks,  kui  teade  on  üle  antud  allkirja  vastu  või  teade  on  saadetud 
postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil  ja postitamisest on 
möödunud 5 (viis) kalendripäeva. 

9.3. Faksiga  ja  elektroonilisel  teel  edastatud  teade  loetakse  kättesaaduks  ja  teise  Poole  poolt 
aktsepteerituks,  olenevalt  sellest,  kas  teine  Pool  saadab  faksi  või  elektroonilisel  teel 
vastuväiteid (mis kinnitavad teate kätte saamist) või teate muutuste aktsepteerimise kohta. 

9.4. Kontaktisikud lepingu täitmisel: 
Müüja kontaktisik on: ………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………….……………………………………………………………………………………………….......................... 
Tellija kontaktisik on: Eduard Brindfeldt (projektijuht) tel +372 6542009; +372 5256249; e‐post: 
eduard.brindfeldt@tthk.ee   

9.5. Kõik muudatused  Lepingus  toodud  aadressides  ja  teistes  andmetes  tehakse  teisele  Poolele 
teatavaks 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates nimetatud muudatuste aset leidmisest. 
 

10.  LEPINGU MUUTMINE 
   10.1. Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustavad pärast allakirjutamist   
              mõlema Poole poolt või Poolte poolt määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on   



14 
 

14 
 

              muudatused tühised. 
   10.2. Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale   
             isikule  ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. 
 
11.MUUD  TINGIMUSED 
  11.1. Müüja kinnitab, et Lepingu täitmisel tema poolt tekitatud kahju Tellijale korvatakse vastavalt  
             kahjude suurusele.   
  11.2.  Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik lepingust  
             tulenevad  vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures teise Poole  
             Lepingust tulenevaid   seaduslikke õigusi ja huve.  
  11.3.  Leping tühistab kõik Pooltevahelised Lepingus ettenähtud kaupade üleandmist puudutavad  
             varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped. 
  11.4.  Lepingu sisu on konfidentsiaalne, välja arvatud selle informatsiooni ulatuses, mille avaldamine  
             on  ette nähtud seadustes või teistes õigusaktides. 
  11.5.  Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest  
             üks  antakse Müüjale ja teine Tellijale. 

 
12. POOLTE REKVISIIDID: 

TELLIJA: Tallinna Tööstushariduskeskus                    MÜÜJA: 
.....................................................                                               ………………………………………………………………….. 
Registrikood  70005559                          
………………………………………………………..…………                           …………………………………………………………………..                           
Sõpruse pst 182, Tallinn, 13424       
  ………………………………………………………………….              …………………………………………………………………..  
Telefon: +372 6542833; Faks. + 372 6542874   
  ………………………………………………………………….              ………………………………………………………………….. 
e‐post: info@tthk.ee          
  ………………………………………………………………….              ………………………………………………………………….. 

Paul Alekand………………………………………………………….              
………………………………………………………………….. 

Direktor                
  ………………………………………………………………….              ………………………………………………………………….                            
…..“ …………………“ 2011                                                                           …..“…………………….“ 2011 

 


