HANKELEPING NR
Rakvere

2021

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev hankeleping (edaspidi nimetatakse Leping) on sõlmitud hanke „Ringdisainiprogramm
Lääne-Virumaa ettevõtetele“) tulemusena.
1.2. Sõlmitud Lepingu alusel tellib Tellija Teostajalt töid.
2. POOLED
Lepingu on sõlminud:
2.1.1. Ühelt poolt SA Lääne- Viru Arenduskeskus (edaspidi Tellija), registrikood 90014052, asukoht
Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere, juhatuse liikme Heli Eigi isikus, kes tegutseb põhikirja
alusel, ühelt poolt ning,
2.1.2. Teiselt poolt xxxxxxxxxxxxxxxxxx (edaspidi Teostaja), registrikood xxxxxx, asukoht
xxxxxxxxxxxxxxxx, juhatuse liige xxxxxxxxxx isikus, kes tegutseb põhikirja (määruse) alusel
teiselt poolt, keda edaspidi nimetatakse eraldi Pooleks või koos Poolteks.
3. LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu
muudatustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist mõlema Poole selleks
volitatud isikute poolt.
3.2. Lepingu nummerdatud lisadeks selle allakirjutamisel on:
3.2.1. Töö kirjeldus (Lisa 1)
3.2.2. Üleandmise vastuvõtmise akti vorm (Lisa 2)
4. LEPINGU ESE
4.1. Käesoleva lepingu esemeks on ühiskonnale pakutavate teenuste osutamine, mis on kooskõlas
riigihalduse ministri 14. juuli 2016 määrusega nr 35 „Piirkondlikud algatused tööhõive ja
ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023“. Lepingu ese on kirjeldatud Töö kirjelduses
(lisa 1).
4.2. Pakutavate teenuste eesmärk on Lääne-Virumaa ettevõtete teadlikkuse tõstmine, enesehindamine
ning turutrendide tutvustamine vastutustundliku ettevõtluse ja ringmajanduse valdkonnas.
Äriarendusvõimaluste tuvastamine ringmajanduses, mille raames osalised töötavad välja
tegevusplaani nende lähenemiste juurutamiseks koostöös koolitajate ja ekspertidega.
4.3. Tegevusi rahastatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna
„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse „Piirkondlikud
algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023 vahendidest.
5. KINNITUSED
5.1. Pooled kinnitavad, et:
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5.1.1. Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühegi enda suhetes kehtiva seaduse, põhikirja või
muu normatiivakti sätet ega varem sõlmitud lepingu või kokkuleppega endale võetud
kohustust;
5.1.2. neil on seaduses ettenähtud piisav õigus- ja teovõime Lepingu sõlmimiseks ning nendest
tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks;
5.1.3. nende poolt Lepingu allkirjastanud isikutele on antud piisavad volitused selle sõlmimiseks
kooskõlas seaduste, põhikirjade või muude normatiivaktidega.
5.2. Teostaja kinnitab, et on nõus igal ajal andma Tellijale Tööde osutamise käigust ülevaadet, kui
Tellija selleks soovi avaldab.
6. LEPINGU ULATUS JA MAHT
6.1. Leping kehtib kuni 01. veebruar 2022.
6.2. Vastavalt Tellija poolt kinnitatud Teostaja hinnapakkumisele on lepingu maksumus kokku xxx xxx
€.
6.3. Lepingu maksumus sisaldab kõiki lepingujärgseid tasusid, sh käibemaksu ning Teostajal ei ole
õigust täiendavale tasule Lepingu alusel osutatavate teenuste eest.
7. MAKSETINGIMUSED
7.1. Tööde eest tasumine toimub arve alusel. Arve esitamise aluseks on Teostaja poolt esitatud ning
Tellija poolt kinnitatud aruanne teostatud tööde kohta vastavalt käesolevas Lepingus kokku lepitud
tingimustele ning vormidele.
7.2. Tellija tasub Teostaja esitatud arve 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast Teostaja poolse arve
saamist.
7.3. Tasu Tööde eest makstakse kolmes osas sõltuvalt aruande esitamisest.
7.4. I etapi tähtaeg on 01. oktoober 2021. See on 50% lepingu maksumusest.
7.5. II etapi tähtaeg on lepingu lõppkuupäev. See on 50% lepingu maksumusest.
7.6. Juhul kui Tööde vastuvõtmisel ilmnesid teostamata Tööd, on Tellijal õigus kinni pidada kogu
väljamaksmisele kuuluv summa kuni kõigi Tööde vastuvõtmiseni.
8. TÖÖDE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE KORD
8.1. Töö loetakse üleantuks, kui Pooled on Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastanud Töö
teostamise kohta vastavalt käesolevas lepingus toodud vormile (Lisa 2).
8.2. Tööde tähtaegsel üleandmata jätmisel loetakse, et Teostaja on Lepingut oluliselt rikkunud, v.a juhul
kui see on tingitud Teostajast mitteolenevatest põhjustest.
8.3. Pärast Tööde vastuvõtmist Tellija poolt on Teostajal õigus kokkulepitud tasule.
9. TÖÖDE TÄITMISE TÄHTAJAD
9.1. Teostaja esitab punktis Lisa 1 loetletud Tööde kohta akti Lepingu lisa nr 2 vormil hiljemalt 01.
oktoobriks 2021.
9.2. Lepingu lõpukuupäevaks kohustub Teostaja esitama Tööde osutamise kohta aruande Lepingu lisa
nr 2 vormil.
9.3. Kõik edaspidised muudatused Lisa 1 loetletud Tööde osas tuleb kooskõlastada Tellijaga.
10. KONFIDENTSIAALSUS
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10.1.
Pooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele Lepingu sisu ja tingimusi
ning Lepingu alusel saadud informatsiooni v.a seaduses sätestatud juhtudel.
10.2.
Teostaja kohustub hoidma konfidentsiaalsena ja mitte avaldama kolmandatele isikutele
informatsiooni, mis võib talle teatavaks saada Lepingu täitmise käigus v.a seaduses sätestatud
juhul.
10.3.
Vastutus nimetatud kohustuste täitmise eest lasub Teostajal kõigi isikute suhtes, kes tema
poolt Lepingu täitmisele on kaasatud.
11. AUTORIÕIGUSED
11.1.
Lepingu alusel loodud teosed on autoriõigusega kaitstavad teosed (edaspidi Teosed),
millele laienevad autoriõiguse seadusest tulenevad sätted.
11.2.
Teostega seotud autoriõigused, so. nii isiklikud kui ka varalised õigused, kuuluvad Töö
tegemise käigus Teostajale. Pooled lepivad käesolevaga kokku, et pärast Lepingu alusel teostatud
iga Teose vastuvõtmist ja vastava üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist ning Töövõtja poolt
esitatud arve tasumist, annab Teostaja Tellijale üle kõik Teosega seotud varalised õigused,
arvestades käesolevas Lepingus sätestatud piiranguid. Pooled kinnitavad ja Tellija mõistab, et
Teosega seotud isiklikke õigusi, sh. õigust autorsusele ja autorinimele, üle ei anta ning nende osas
kohustub Tellija täitma autoriõiguse seadusest, käesolevast Lepingust ja heast viitamise tavast
tulenevaid nõudeid.
11.3.
Kuni lepingu punkti 10.2. jõustumiseni, on Tellijal õigus Teost kasutada viisil, mis toob
kaasa või võib kaasa tuua Teose või selle osa avaldamise kolmandatele isikutele, sealhulgas
Teose tiražeerimine, tõlkimine, kohandused, töötlused, kokkuvõtted. Teose või selle osa
avalikustamisel, refereerimisel ja/või viitamisel kohustub Tellija märkima Teostaja autorsuse.
11.4.
Olenemata eelmistes punktides sätestatust on Teostajal ka peale Teosega seotud varaliste
õiguste üleandmist Tellijale, õigus, välja arvatud juhul kui Pooled lepivad kokku teisiti:
11.4.1. Teose või selle osa avalikustamisel, refereerimisel ja/või viitamisel kohustub Teostaja märkima
rahastamise allika järgmises sõnastuses: „Teos“ on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning
Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi ressurssidest“ või kasutama mõnda muud Tellija
poolt esitatud sarnase sisuga teksti.
11.4.2. Teha Teosest kohandusi ja töötlusi.
11.4.3. Teost avalikult esitada ja eksponeerida, peale selle avalikustamist või vastava loa saamist Töö
Tellija poolt.
11.4.4. Kasutada Teost muude tööde ja uuringute läbiviimisel.

12. FORCE MAJEURE
12.1. Pooled on vabastatud vastutusest Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud
kahju eest, kui Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine on tingitud sellistest asjaoludest
nagu üleujutus, tulekahju, maavärin või muu loodusõnnetus, sõda või sõjalised operatsioonid, või
muud asjaolud, mida tavaliselt mõistetakse vääramatu jõuna (edaspidi Force Majeure).
12.2. Kui Force Majeure’i asjaolud takistavad Lepingujärgsete kohustuste täitmist, siis vastava
kohustuse täitmise aeg pikeneb ajavahemiku võrra, millal kohustuse täitmine oli takistatud Force
Majeure’i tõttu.
12.3. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Force Majeure’i tõttu,
on kohustatud sellest kohe teatama teisele Poolele.
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12.4. Force Majeure ei vabasta Pooli kohustusest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud
käesoleva Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekkida võiva kahju vältimiseks või
vähendamiseks.
12.5. Kui Force Majeure’i mõju peaks kestma üle 60 päeva, on kummalgi Poolel õigus sellest
eelnevalt teisele Poolele kirjalikult teatades, Lepingu üles ütlemiseks, ilma et ühelgi Pooltest oleks
õigus nõuda sellest tulenevalt kahjude hüvitamist.
13. TEATED
13.1.
Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil.
Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingu Poolt.
13.2.
Igapäevatöös kasutatakse teavitamiseks e-posti, v.a juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud
teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele digitaalselt allkirjastatult, posti teel
tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu.
13.3.
Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema
kirjalikus vormis.
14. VASTUTAVAD JA VOLITATUD ISIKUD
14.1. Tellija vastutav isik Lepingu täitmisel on Lääne- Viru Arenduskeskuse töötaja Xxx Xxx (tel. Xxx
xxxx, e-post xxxx).
14.2. Teostaja vastutav isik Lepingu täitmisel on XXX (tel. Xxx xxxx, e-post xxx.xxx@xxx.ee).
15. MUUD TINGIMUSED
15.1.
Tööde tegemisel ja projekti elluviimisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 12.09.2014. a
määruses nr 146 „Struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud
objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ kirjeldatud sätteid.
15.2.
Leping jõustub sõlmimise kuupäevast. Leping loetakse sõlmituks selle hilisemast
allakirjutamise kuupäevast ja kehtib Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni või
lõppemiseni muul Lepingus ettenähtud alusel.
15.3. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte
poolt kirjalikult määratud tähtajal. Muudatused vormistatakse lisadena eraldi lehel.
15.4. Pooled kannavad vastutust Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on
põhjustatud süüliselt.
15.5. Leppetrahvide, viiviste, kulude hüvitamise ja muude nõuete summa kokku ei saa ületada
käesoleva lepingu eest ettenähtud tasu.
15.6. Tellijal on õigus Lepingust osaliselt või täielikult taganeda või Leping üles öelda ja nõuda
leppetrahvi ja tekitatud kahju hüvitamist, kui esineb vähemalt üks allkirjeldatud põhjustest:
15.6.1. Teostaja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma;
15.6.2. Teostaja viivitab põhjendamatult Tööde (sh tööetapi üksikute Tööde) lõpetamisega üle ühe
kuu;
15.6.3. Teostaja ei kõrvalda puudusi Töödes Poolte poolt kokkulepitud tähtajaks;
15.6.4. Teostaja rikub oluliselt lepingujärgseid kohustusi.
15.7. Juhul kui vastavalt Lepingu tingimustele lõpetatakse Leping enne selle täitmist, on Teostaja
kohustatud Tellijale üle andma kõik Lepingu täitmisega seotud Tellija materjalid.
15.8. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
15.9. Leping on allkirjastatud digitaalselt, kuuel (6) lehel. Lepingul on allakirjutamise hetkel 3 lisa.
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16. POOLTE JURIIDILISED AADRESSID

Tellija:
SA Lääne- Viru Arenduskeskus
registrikood 90014052
Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere

Teostaja:

/Digitaalselt allkirjastatud/

/Digitaalselt allkirjastatud/
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