Hankedokumendi Lisa 2
LEPINGU PROJEKT
Toitlustusteenuse pakkuja leidmine piduliku õhtusöögi läbiviimiseks
Tallinnas,
XXXXXXXXXXXX, registrikoodXXXXXXXXX, aadress XXXXXXXX, mida esindab
XXXXXXXXX (edaspidi Teenuse osutaja)
ja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158, aadress Harju 11, 15072
Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel kantsler Merike Saks (edaspidi Tellija)
keda edaspidi nimetatakse üheskoos ka Pooled ja eraldi Pool,, sõlmivad käesoleva lepingu
(edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust Lepingu
objektiks oleva toitlustusteenuse osutamiseks.
1.2. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Lepingust ning Lepinguga
reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.3. Leping sõlmitakse Tellija korraldatud lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke
„Toitlustusteenuse pakkuja leidmine piduliku õhtusöögi läbiviimiseks ” tulemusena ning
vastavuses hankedokumendile ning edukaks tunnistatud pakkumusele.
1.4. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida Leping esindatava
nimel ning nad ei tea ühtegi takistust Lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste
täitmiseks.
1.5. Mõisted Tellija ja Teenuse osutaja hõlmavad kõiki Tellijaga või Teenuse osutajaga töösuhetes
olevaid või nende juhtimisorganitesse kuuluvaid isikuid.
1.6. Teenuse osutaja esindaja kinnitab, et tal on vajalik kompetentsus ja võimalused täita leping
professionaalselt ja nõuetekohaselt.
1.7. Käesoleva lepingu allakirjutamise hetkel on lepingule lisatud:
1.7.1. Lisa 1- Tehniline kirjeldus;
1.7.2. Lisa 2- Teenuse osutaja pakkumus
2. LEPINGU OBJEKT JA TÄHTAEG
2.1. Lepingu objektiks on lepingu Lisas 1 kirjeldatud toitlustusteenuse (edaspidi Teenus)
osutamine.
2.2. Teenuse osutaja osutab Teenuse Tellijale 22.11.2017 vastavalt tehnilises kirjelduses ja
hilisemas läbirääkimiste käigus selgunud kokkulepitud ajal ja kohas.

3. HIND JA TASUMINE
3.1. Teenuse maksumus on vastavalt Lepingu Lisale 2 summas XXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXX) eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
3.2. Tellija kinnitab, et tasub teenuse eest vastavalt punktis 3 toodud tingimustele ja Teenuse
osutaja esitatud arvele. Arve tasutakse pärast teenuse osutamist 14 päeva jooksul arvates
arve laekumisest.
3.3. Teenuse osutaja esitab arve masintöödeldaval kujul vastavalt kehtivale masintöödeldava
dokumendi (sh e-arve) juhendile (https://www.riigiteataja.ee/akt/113042017005). Arvele
märgitakse Tellija dokumendiregistris registreeritud lepingu number ja lepingus nimetatud
kontaktisik.
3.4. Teenuse osutajal on õigus nõuda Tellijalt viivist arve maksega viivitatud iga kalendripäeva
eest 0,05% maksmata summast.
4. VÄÄRAMATU JÕUD
4.1. Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on
vabandatav.. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatu
või Poole tegevusest olenematu asjaolu (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida
Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta
Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle
tagajärje ületaks.
4.2. Vääramatu jõu esinemise korral pikenevad Lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille
jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad Lepingu täitmist.
4.3. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja
nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada
saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud
abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju
vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui
vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.
5. KONTAKTISIKUD, TEATED
5.1. Teenuse osutaja volitatud isik lepingu tingimuste täitmisel, täitmise kontrollimisel on
xxxxxxxx, tel:XXXXXXXX, e-post: XXXXXXXX
5.2. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel, täitmise kontrollimisel ja teenuse
vastuvõtmisel on Ingrid Ermann, tel. 639 7623, e-post: ingrid.ermann@mkm.ee
5.3. Juhul, kui pool asendab oma esindaja teisega või muutuvad esindaja kontaktandmed, teatab
pool sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.
5.4. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või
takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.
5.5. Kõik Lepingu täitmisega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga
esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirja (sh elektronkirja) teel või antud
teisele Poolele üle allkirja vastu Lepingus märgitud aadressil. Kõik Lepingust tulenevate
vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas Lepinguga esitatud, kui
nimetatud teated on Poolele edastatud tähitult või digiallkirjaga või antud teisele Poolele üle
allkirja vastu lepingus märgitud aadressil.
5.6. Kirjalik teade on kätte antud, kui see on üle antud allkirja vastu, saadetud digiallkirjastatuna
e-kirjaga või postiasutus on teate saatnud tähitud kirjaga ja postitamisest on möödunud 5
(viis) kalendripäeva. Informatiivset teadet võib anda ka telefoni või e-kirja teel.
5.7. Kõigist muudatustest Lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele 2 (kahe)
tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui üks pool rikub käesolevat sätet, siis on
kohaselt saadetud teade, mille teine pool on edastanud Lepingus märgitud andmetel.
6. LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

6.1. Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allkirjastamist ja
kehtib kuni poolte
võetud kohustuste nõuetekohase täitmiseni või ennetähtaegse
lõpetamiseni.
6.2. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad
objektiivsed asjaolud, mida ei olnud Tellijal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja
lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud
eesmärgi saavutamine ning muutmisega taotletavat eesmärki ei ole võimalik saavutada uue
hankelepingu sõlmimisega. Lepingu muutmisel ei või Tellija võtta täiendavaid kohustusi,
mis summeerituna esialgse lepingu maksumusega võrduks või ületaks piirmäära 40 000€
käibemaksuta.
6.3. Pooltel on õigus ennetähtaegselt lepingust taganeda või üles öelda juhul, kui teine pool rikub
oluliselt lepingust tulenevaid kohustusi. Lepingu võib etteteatamistähtajata üles öelda
koheselt pärast seda kui teine pool ei täida lepingujärgseid kohustusi ning ei ole lepingu
rikkumist kõrvaldanud tellija määratud mõistliku tähtaja jooksul arvates temale lepingu
rikkumise lõpetamise nõude esitamisest.
7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
7.1. Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad
vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.
7.2. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi
õigusaktidega sätestatud korras Tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul
kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
7.3. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb
sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha,
tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut
samade asjaolude esinemise korral mõistma.
7.4. Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos Lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist
tähenduse, mis lähtub Lepingu kui terviku tähendusest.
8. KONFIDENTSIAALSUS
8.1. Pooled kohustuvad hoidma saladuses ning mitte edastama kolmandatele isikutele mistahes
konfidentsiaalset informatsiooni ja andmeid, mis on talle teatavaks saanud.
8.2. Lepingu täitmisel tagama nimetatud kohustuse täitmise ka kõigi Poolte alluvuses töötavate
isikute, mistahes Poolte esindajate ja volitatud isikute ning Pooltega muus lepingulises suhtes
olevate isikute poolt.
8.3. Pooled on kohustatud hoidma konfidentsiaalset informatsiooni saladuses tähtajatult.
8.4. Lepingu täitmisel teatavaks saanud isiku- ja turvaandmed ning muu teave ja asjaolud, mille
avalikuks tulemine võiks kahjustada Tellija huve, on konfidentsiaalne.
8.5. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumist käsitletakse Lepingu olulise rikkumisena.
8.6. Lepinguga seonduva konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on
lubatud vaid teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.
8.7. Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele Poole
audiitoritele, advokaatidele ja pankadele ning juhtudel, kui Pool on õigusaktidest tulenevalt
kohustatud informatsiooni avaldama. Teenuse osutaja on teadlik, et Leping on avalik, välja
arvatud osades, mis on märgitud avaliku teabe seadusest tulenevatel alustel asutusesiseseks
kasutamiseks.
9. MUUD SÄTTED
9.1. Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle
kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.
9.2. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

10. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Teenuse osutaja:

Tellija:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Reg. kood 70003158
Harju tn. 11, Tallinn 15072
Tel.
625 6363

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

___________ _________
xxxxxxx

_____________
Merike Saks

Lisa 1
Tehniline kirjeldus:
Pidulik õhtusöök koos ettekandega, mille pikkuseks on max 30-40 minutit, leiab aset
22. novembril Tallinnas Kadrioru Kunstimuuseumis, mille hanke väljakuulutaja on omaltpoolt juba
eelbroneerinud.
Üritusest võtab osa ca 130 inimest.
Ürituse toimumise kellaaeg 20.00 – 23.00
Orienteeruv ajakava:
20.00-20.30
tervitusjook eraldi ruumis
20.30-21.45
pidulik õhtusöök (lauda kandmisega)
21.45-22.30
ettekanne
22.30-23.00
kohvikäik ja magus suupiste
Lähteülesanne:
- konsultatsiooni pakkumine ürituse planeerimisfaasis ja seejärel praktiline korraldamine;
- koostada piduliku õhtusöögi menüü (inglise keeles) koos sinna juurde kuuluvate sobivate jookidega
(alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid). 3 käiguline menüü peab sisaldama eelrooga, pearooga,
dessert;
- menüüd koostades peab teenusepakkuja olema valmis pakkuma valikut taimetoitlastele, veganitele,
ning menüüd koostades tuleb arvestada ka religioonidest tulenevate
eripäradega. Õhtusöögil osalejate toitumise erisoovid täpsustatakse teenusepakkujaga peale
registreerimise lõppu;
- menüüs võiks kajastud kaasaegsed eesti maitsed.
- tagada korralduslikult asjatundlik, korrektne, kvaliteetne, õigeaegne ja terviklik toitlustus- ja
teeninduskorraldus;
- teenindav personal peab olema piisav 130 külalise sujuvaks teenindamiseks ning personal peab
omama sellelaadsete tellimuste täitmise kogemust ja valdama heal tasemel inglise keelt;
- pakkuda kokkuleppel hankijaga õhtusöögi menüü proovisöök kuni kahele inimesele.
- tagada projektijuhi kohalolek õhtusel vastuvõtul;
- tagada vajalik arv ümmargusi banketi laudu ja toole (valgete toolikatetega);
- tagada menüükaartide sisulehtede koostamine ja trükk (hankija tagab menüükaaned ja sisupaberi);
- tagada lauakaunistused vastavalt pakutud laudade arvule;
- tagada pudelis jookide koguste ja tarne planeerimise, ladustamise, serveerimise, taara käitlemisega
seotud töökorraldus;
- koostada piduliku õhtusöögi teenindamiseks vajalik terviklik eelarve, pakkumus ja arve.
Hanketeade avaldatakse hankija veebilehel.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.07.2017 kell 15:00

Lisa 2
Pakkumuse maksumuse esitamise vorm

Toote nimetus

Hind km-ta
(euro)

Toitlustusteenus vastavalt
Lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele
Hind kokku käibemaksuta:
Käibemaks:
Hind kokku käibemaksuga:

