LISA 4 - RIIGIHANKE „Toiduainete ostmine Kosejõe Koolile“ (viitenumber
viitenumber 183274) RAAMLEPINGU PROJEKT

RAAMLEPING NR

Tallinnas,

………..

2017. a

Kosejõe Kool, registrikoodiga 70003023, aadressiga Kose-Uuemõisa Kose vald Harjumaa,
mida esindab direktor Eevi Tüüna isikus (edaspidi ostja),
ja
…., registrikoodiga …., aadressiga …., ……………, mida esindab juhatuse liige ….. (
edaspidi müüja),
edaspidi koos nimetatud ka pooled, sõlmisid käesoleva raamlepingu (edaspidi leping)
järgmises.
1. Lepingu ese, tähtaeg ja hind
1.1.

Käesoleva Lepinguga Müüja müüb ja Ostja ostab Kaupa vastavalt Ostja
tellimus(t)ele ja Müüja poolt riigihanke nr 183274 raames tehtud pakkumusele.

1.2.

Müüja müüb kampaaniasoodustustega kaupa, kui need on soodsamad pakkumuses
näidatust.

1.3.

Ostja kohustub tasuma Kauba eest vastavalt punktis 2 toodud maksetingimustele.
Tasumise all mõeldakse Ostja poolt ülekande tegemist Müüja poolt nimetatud
arveldusarvele määratud tähtaja jooksul.

1.4.

Müüja kinnitab, et käesoleva Lepingu järgi üleantavale Kaubale ei ole kolmandatel
isikutel mingeid õigusi ning kolmandatel isikutel ei ole ka alust selliste õiguste
taotlemiseks.

1.5.

Ostjal on vajadusel võimalus kaupa osta ka müüja juurest kohapealt.

2. Maksetingimused
2.1.

Ostja tasub tarnitud Kauba eest Müüja arveldusarvele peale kauba arve-saatelehe
allkirjastamist Müüja poolt esitatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul.

2.2.

Müüja kohustub arvel viitama käesolevale raamlepingule.

2.3.

Müüja on kohustatud esitama arve Ostja poolt antud e-posti aadressile.
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3. Kauba kvaliteet
3.1.

Müüja garanteerib müüdava Kauba kvaliteedi nii poolte vahel kokkulepitud kui ka
riiklikult kehtestatud standarditele.

3.2.

Lepingus käsitlevad Pooled mõisteid "Kauba mittekvaliteetsus" ja "Kauba
mittevastavus Lepingule" järgmises tähenduses:
3.2.1. Kauba mittekvaliteetsus - Kaup ei vasta kvaliteedisertifikaadile või mõnele
muule Poolte vahel kokku lepitud Kauba kvaliteeti tõendavale dokumendile.
3.2.2. 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.

4. Kauba tellimine ja transport
4.1.

Ostja volitatud esindaja teatab Müüjale tellitavad kogused, kas elektronkirjaga
Müüja e-posti aadressile, Müüja tellimiskeskkonda või telefoni teel.

4.2.

Kauba kohaletoimetamine Müüjalt Ostjale toimub Müüja poolt ning on Ostjale
tasuta.

4.3.

Müüja tagab Ostjale tellitud Kauba kogused.

4.4.

Müüja tagab tellitud Kauba kohaletoimetamise riigihanke pakkumises esitatud
tingimustel, igal nädalapäeval v.a laupäev ja pühapäeval hiljemalt ühe (1) tööpäeva
jooksul tellimise esitamisest alates.

4.5.

Tellimused kuuluvad täitmisele hiljemalt 24 tunni jooksul arvates kauba tellimisest
ehk tööpäeval kuni kella 16.30-ni tellitud kaup peab Ostjani jõudma järgneva
tööpäeva jooksul (ajavahemikul 9.00-16.30). Täpsem kauba kohaletoimetamise aeg
lepitakse kokku jooksvalt.

5. Kauba üleandmine ja vastuvõtmine
5.1.

Kauba üleandmise kohaks on vastavalt tellimusele Kosejõe Kooli söökla ruumides,
kus toimub koguselise vastavuse ja kvaliteedi kontroll Kauba saatedokumentide
järgi.

5.2.

Kaup loetakse kohaletoimetatuks, kui see on sööklale üle antud ja söökla volitatud
esindaja poolt Kauba arve-saateleht vastavalt allkirjastatud.

5.3.

Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates Kauba
üleandmisest.

6. Poolte kohustused
6.1.

Ostja kohustub:
6.1.1. tellitud kvaliteetse Kauba vastu võtma;
6.1.2. tasuma tähtaegselt tellitud Kauba eest;
6.1.3. mittetähtaegse tasumise korral kohustub Ostja Müüjale maksma viivist
0.05% tasumata arve summast iga tasumisega viivitatud päeva eest;
6.1.4. kontrollima esitatud Kauba saatedokumentide õigsust ja vastavust tarnitud
kaubale ning esitama pretensioonid nende avastamisel kohapeal
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paberkandjal, millele kirjutavad alla mõlema poole esindajad. Kauba
mittevastavuse avastamisel hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul pärast kauba
üleandmist-vastuvõtmist tuleb sellest teatada kas telefoni või e-kirja teel
esimesel võimalusel Müüja esindajale.
6.2.

Müüja kohustub:
6.2.1. vahetama ringi mittekvaliteetse või arve-saatelehele mittevastava Kauba;
6.2.2. võtma tagasi Ostja poolt tellitust suuremad Kauba kogused;
6.2.3. kauba ümbervahetamise võimatuse korral hüvitama Ostja poolsed kahjud,
mis on tingitud saamalaadse Kauba ostmisel teiselt müüjalt;
6.2.4. mittekvaliteetse Kauba üleandmisel on Müüja kohustatud Ostja nõudmisel
kas:
6.2.4.1. vahetama mittekvaliteetse Kauba oma kulul ümber vastava
kvaliteediga Kauba vastu kokkulepitud tähtaja jooksul;

7. Poolte õigused
7.1.

Ostjal on õigus:
7.1.1. nõuda mittekvaliteetse Kauba ümbervahetamist ja Kauba ümbervahetamise
kulud kannab Müüja;
7.1.2. kui Ostja avastab Kauba vastuvõtmisel Kauba mittekvaliteetsuse, teatab ta
sellest koheselt Müüjale ja taotleb Müüja esindaja kohale kutsumist. Kui
Müüja oma esindajat määratud ajaks kohale ei saada või väljakutsele ei
reageeri, võib Ostja omal valikul:
7.1.2.1. koostada ühepoolse akti, mis on pretensiooni esitamise aluseks
ning tõendina Müüja poolt aktsepteeritav;
7.1.2.2. kasutada eksperti. Ekspertiisikulud nõutakse sisse Müüjalt.

7.2.

Müüjal on õigus:
7.2.1. nõuda Ostjalt kvaliteetse Kauba vastuvõtmist;
7.2.2. nõuda Ostjale müüdud Kauba eest õigeaegset tasumist.

8. Poolte vastutus kohustuste rikkumisel
8.1.

Kui Müüja ei pea kinni Pakkumuses esitatud tarneaegadest ja viivitab kauba
üleandmisega rohkem kui ühe (1) tööpäeva alates kokkulepitud tarnetähtaegadest,
võib Ostja nõuda, et Müüja hüvitaks kõik Ostjale tekitatud kahjud, mis on tingitud
samalaadse toote ostmisest teiselt müüjalt.

8.2.

Pakkumuses esitatud tingimuste korduval eiramisel Müüja poolt on Ostjal õigus
raamlepingust taganeda või see üles öelda seaduses ettenähtud korras.

9. Lepingu lõpetamine ja muutmine
9.1.

Käesoleva Lepingu tingimusi võib muuta ainult osapoolte kirjalikul kokkuleppel.

9.2.

Tarnitava Kauba lepingulisi koguseid võib Ostja muuta hankelepingu perioodil
ühepoolselt, vastavalt tegelikule vajadusele. Ostjal ei ole kohustust Kaupa osta
mingi konkreetse koguse või minimaalse summa eest. Kauba ostmine raamlepingu
alusel toimub vastavalt hankija jooksvale vajadusele
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9.3.

Ostjal on õigus osta erivajadusel lepingu esemeks olevaid tooteid teistelt
pakkujatelt, vastavuses seadustele ja Kosejõe Kooli kehtivale korrale.

9.4.

Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib üks aasta. Kui üks pool üks kuu
enne aasta möödumist ei teata teisele poolele lepingu lõpetamisest, pikeneb leping
järgmiseks 12 kuuks.

9.5.

Müüjal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada kui Ostja ei täida käesoleva
lepinguga endale võetud kohustusi.

9.6.

Ostjal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada kui Müüja ei täida käesoleva
Lepinguga endale võetud kohustusi.

10. Vääramatu jõud
10.1.

Lepingu mittetäitmise põhjuseid, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse
vabandavaks tingimusel, kui Osapooled rakendava jõupingutusi sellise olukorra
vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed käesoleva lepingu
täitmiseks.

10.2.

Vääramatu jõu all mõistetakse Lepingu mistahes täitmist takistavat ettenägematut
sündmust, mille üle Osapoolel puudub kontroll.

11. Lõppsätted
11.1.

Käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi
õigusaktidega ettenähtud korras.

11.2.

Konfidentsiaalsus. Pooled on kohustatud hoidma käesolevat Lepingut ning sellega
seotud informatsiooni konfidentsiaalsena.

11.3.

Käesoleva Lepingu sisu avaldamine kolmandatele isikutele ilma teise osapoole
kirjaliku nõusolekuta on keelatud (v.a. seaduses sätestatud juhtudel).

11.4.

Pooled määravad lepingu täitmiseks, sh vajaliku info vahetamiseks ja tellimuste
tegemiseks omapoolse kontaktisiku järgmiselt:
11.4.1. Ostja poolt majandusalajuhataja Kalev Kotkas, kontakttelefon 6751230,
mobiil 5012601, e-post kalev.kotkas@kosejoe.edu.ee ja peakokk Ene
Hõrak, kontakttelefon 5114237, e-post sookla@kosejoe.edu.ee ning kokk
Siret Aedver Kontakttelefon 56674993, e-post sookla@kosejoe.edu.ee
11.4.2. Müüja poolt kliendihaldur …, kontakttelefon …., e-post …..
11.4.3. Kontaktisikute või nende kontaktinfo vahetamisel informeerivad pooled
teineteist viivitamata.

11.5.

Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui
kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidluse Harju Maakohus.

Poolte esindajate allkirjad

________________________
Müüja

_____________________
Ostja
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