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Lisa 6 - Hankeleping 

HANKELEPING NR .... 

MTÜ ÖKOMEEDIA, (edaspidi nimetatud Tellija),  

keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige ……………………………..  

ja  

..............................................., (edaspidi nimetatud Töövõtja),  

keda esindab põhikirja alusel .................................................  

Tellija ja Töövõtja koos edaspidi ka ühise nimetusega Pooled või eraldi Pool, sõlmisid 
käesoleva töövõtulepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

1. Lepingu ese 

1.1. Lepinguga kohustub Töövõtja vastavalt hanke „Bioneeri portaali 
uuendamine“ (edaspidi Hange) hankedokumentidele ja Töövõtja poolt 
nimetatud hankes esitatud pakkumusele välja uuendama Bioneer.ee portaali. 
Pakkuja toodab terviklahenduse, mis hõlmab nii uue veebi disainimist, selle 
tootmist kui ka senise veebi sisu ületoomist või sidumist uue veebiga, lahenduse 
testimist ja avalikustamist (edaspidi nimetatud Töö) vastavalt Lepingus ja selle 
lisades sätestatule.  

1.2. Hange korraldatakse, kuna Bioneeri portaal on vananenud. 

1.3. Töövõtja tagab, et Töö teostamisel osalevad vahetult Töövõtja pakkumuses 
toodud meeskonna liikmed. Töövõtjal on õigus vaid Tellijaga kooskõlastatult 
asendada pakkumuses näidatud meeskonna liiget ning seda vaid juhul, kui 
tagab, et uus meeskonna liige on asendatava isikuga vähemalt samadele 
tingimustele vastava osas, milliseid Tellija arvestas selle isiku osas Töövõtja 
kvalifitseerimisel Riigihankes. 

2. Lepingu dokumendid, üldtingimused 

2.1. Lepingu dokumendid on:  

2.1.1. lisa 1 – Tehniline kirjeldus; 

2.1.2. lisa 2 - Kvalifitseerimistingimused; 

2.1.3. lisa 3  - Vastavustingimused; 

2.1.4. lisa 4 – Persoonade tutvustused; 

2.1.5.  lisa 5 – Vormid 

2.1.6.  lisa 6 - Hankeleping 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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2.2. Lepingu punkti 11.1. kohased muudatused, milles vajaduse korral 
lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist. 

2.3.  Vastuolu korral Lepingu dokumentide vahel lähtutakse Poolte ühisest 
tegelikust tahtest. 

2.4. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest 
õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest. 

2.5.Lepingu täitmise keel on eesti keel. 

3. Intellektuaalne omand ja autoriõigused 

3.1. Töövõtja tagab, et lepingu täitmiseks kasutatavate intellektuaalse omandi 
objektide suhtes ei ole kolmandatel isikutel nõudeid ega patenditaotlusi. 
Töövõtja vastutab kõigi Töö üleandmiseks ning otstarbekohaseks kasutamiseks 
vajalike autoriõiguste olemasolu, kasutatavuse ja loovutatavuse eest. 

3.2. Töövõtja kinnitab ja vastutab, et Töö kasutamisel tellija poolt ei rikuta 
kolmandate isikute autoriõigusi ega muid intellektuaalomandi õigusi.  

3.3. Töövõtja tagab, et ta on võtnud tarvitusele kõik meetmed autorite isiklike 
õiguste realiseerimiseks viisil, mis ei takista ega raskenda Töö kasutamist ja 
autori varaliste õiguste teostamist Tellija poolt.  

3.4. Kui töövõtja kasutab Bioneer.ee portaali veebilahenduses väliste 
teenusepakkujate lahendus, peab ta kulude kohta esitama selgituse enne 
lepingu sõlmimist. 

4. Töö teostamine, tähtajad ja Töö üleandmine 

4.1.Töövõtja teostab Tööd vastavalt Lepingus ja selle lisades kirjeldatule ning 
arvestab Tööde teostamisel, sh lõpliku loovlahenduse väljatöötamisel Tellija 
ettepanekuid. 

4.2. Tellijal on õigus anda Töövõtjale Lepingu täitmisel juhiseid ja esitada 
ettepanekuid, mis ei välju lepingus kokkulepitu raamest ega moonuta Lepingu 
sisu, on mõistlikud ja vajalikud hanke eesmärgi saavutamiseks. 

4.3. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Tööde teostamise käiku. Töövõtja on 
kohustatud koheselt informeerima Tellijat Töö teostamisel tekkinud 
probleemidest. 

4.4. Töövõtjal on Lepingu täitmiseks õigus Tellijalt küsida Tellija käsutuses 
olevat Tööde teostamiseks vajalikku taustinfot ja -materjale. 

4.5. Töövõtja korraldab Lepingu täitmiseks, sh lõpliku loovlahenduse 
väljatöötamiseks, koosolekuid vastavalt vajadusele, milles osaleb ka Tellija 
esindaja. Töövõtja teavitab Tellija kontaktisikut koosoleku toimumisest kolm 
tööpäeva ette. 
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4.6. Töövõtja on kohustatud esitama Tellijale enne avalikustamist 
kooskõlastamiseks ja vastuvõtmiseks lõpliku veebilahenduse, 
kasutamisjuhendi ja selgituse garantii tingimustest. 

4.7. Tellija kontrollib Töövõtja poolt esitatud tööde vastavaust Lepingu 
tingimustele kolme tööpäeva jooksul. 

4.8. Kui Tellija avastab kooskõlastamiseks esitatud Töö osas vigu, puudusi või 
muid Lepingu tingimustele mittevastavusi, on Tellijal õigus jätta Töö 
kooskõlastamata, teavitades sellest Töövõtjat ning andma mittevastavuse 
likvideerimiseks mõistliku tähtaja. 

4.9. Lepingu punktis 1 nimetatud Töö teostamise ja Tellijale üleandmise tähtajad 
on: 

4.9.1. Lepingu sõlmimine: … 

4.9.2. Ettevalmistus, disainimine, veebilehe loomine, andmete ületoomine või 
sidumine, testimine, avalikustamine, uue veebi tööle saamine: ….  

4.9.3.  Koostöö kontrollgrupiga (Bioneeri meeskonna aktiivsemad liikmed): ….. 

4.9.4. Aruande esitamine rahastajale: …. 

4.9.5. Arve esitamine tehtud tööde: pärast vastuvõtuaktide allkirjastamist.  

4.9.6. Garantiiaeg: …. 

5. Lepingu hind ja maksete kord 

5.1. Lepingu hind on ………. eurot, mis sisaldab kõiki lepingu täitmise kulusid, 
makse ja tasu autori varaliste autoriõiguste ning autori isiklike õiguste 
kasutamise eest.  

5.2. Tasumise aluseks on Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mis on 
allkirjastatud poolte poolt. 

5.3. Lepingu hind sisaldab kõiki makse, kaasa arvatud käibemaks, mis 
näidatakse ära eraldi ning tasu autori varaliste autoriõiguste ning autori isiklike 
õiguste kasutamise eest.  

 5.4. Lepingu hind väljendatakse eurodes.  

5.5. Lepingu hind on täitja ainuke tasu seoses lepinguga ja täitja ise ega tema 
töötajad ei võta päevarahasid, kaudset tasu ega muud lepingus toodud 
kohustustega seotud tasu. Samuti ei ole täitjal ega tema töötajal õigust 
täiendavale autori- või muule sarnasele tasule seoses lepingu täitmisel 
kasutatud patenteeritud või muul viisil kaitstud eseme või protsessiga. Juhud, 
mil täitjal on õigus nõuda reisi- või transpordikulude hüvitamist, sätestatakse 
lepingus.  
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5.6. Tellija tasub Töövõtjale 30 päeva jooksul pärast Tööde üleandmis-
vastuvõtmisakti allkirjastamist poolte poolt.  

5.8. Töövõtja esitab peale üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist poolte poolt 
arve elektrooniliselt meiliaadressile katrin@bioneer.ee . 

5.9. Arve, mille Töövõtja väljastab enne poolte poolt vastava akti 
allkirjastamist, ei kuulu tasumisele. 

6. Poolte õigused ja kohustused 

6.1. Tellija ja Töövõtja kannavad Lepinguga võetud kohustuste täitmata 
jätmise või mittekohase täitmise eest Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud 
vastutust. Poole vastutus Lepingu rikkumisega tekitatud kahju eest on piiratud 
ühekordse Lepingu hinnaga ilma käibemaksuta. Vastutuse piirangut ei 
kohaldata Lepingu tahtliku rikkumise korral. 

6.2. Juhul, kui Tellija on soostunud kooskõlastama puudustega öö osa ning 
puuduste kõrvaldamine Töö osas ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades 
Töövõtja suhtes ebamõistlikult koormav, on Tellijal õigus vähendada 
maksmisele kuuluvat tasu võrdeliselt mittekohase täitmise väärtuse suhtes 
kohase täitmise väärtusesse. 

6.3. Juhul, kui Täitja ei täida Lepingut Lepingus toodud tähtaegadeks, on Tellijal 
õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on kuni 15 (viisteist) % 
Lepingu hinnast. Tellijal on õigus vähendada Töövõtjale makstavat tasu 
leppetrahvi võrra. 

6.4. Konfidentsiaalsusnõude rikkumise korral on Tellijal õigus nõuda ja Töövõtjal 
kohustus tasuda leppetrahvi kuni 30 (kolmkümmend) % Lepingu hinnast iga 
vastava juhtumi korral. 

6.5. Juhul, kui Tellija põhjendamatult viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle 
kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,02 (null koma null kaks) 
% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. 

6.6. Tellija võid esitad Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale kahe 
kuu jooksul päevast, mil Tellija sai teada leppetrahvi nõude esitamise õigusest. 

6.7. Lepingust tulenevate viiviste ja leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud 
kahju hüvitamine ei vabasta Lepingut rikkunud Poolt mistahes lepingujärgsete 
kohustuste täitmisest. 

6.8. Töövõtja kohustub lahendama kõikvõimalikud Lepinguga seotud 
intellektuaalsest omandist (sh autoriõigustest) tekkivad vaidlused kolmandate 
isikute või oma töötajate või koostööpartneritega. Juhul, kui eeltoodust tekib 
Tellijale rahaline või muu kohustus või kui Tellija on kohustatud lõpetama Töö 
kasutamise, kohustub Töövõtja tagama Tellijale kaotatud Töö samaväärse Töö 
loomise tasuta ja võimalikult lühikese aja jooksul, hoidudes mistahes viivitustest 
Töö kasutuselevõtmises ja kasutamises Tellija poolt. Töövõtja kohustub Tellijale 
hüvitama kõik kohtukulud, nõustajate kulud ja muud seotud põhjendatud kulud, 
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mis võivad Tellijale kaasneda seoses eelpool nimetatud intellektuaalse omandi 
alaste vaidlustega. 

7. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 

7.1. Pooltel on Lepingu punkti 10 kohaste vääramatu jõu asjaolude kestmisel 
üle 1 (ühe) kuu õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada. 

 7.2.Töövõtjal on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt, kui: 

7.2.1. Tellija ei täida või rikub oluliselt Lepinguga võetud kohustusi. 
Sellisel juhul on Tellija kohustatud Töövõtjale välja maksma Töövõtja 
poolt Lepingu täitmisel tehtud põhjendatud kulutused. 

 7.3.Tellijal on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt, kui: 

 7.3.1.Töövõtja tegevus lõpetatakse; 

 7.3.2.Töövõtja läheb pankrotti; 

 7.3.3.  Töövõtja ei täida või rikub oluliselt Lepinguga võetud kohustusi. 

8. Poolte esindajad ja teated 

8.1. Tellija esindaja on MTÜ Ökomeedia juhatuse liige Rasmus Pedanik, telefon 
55566489, e-post: info@bioneer.ee .  

 8.2.Töövõtja esindaja on ........, telefon +........, e-post: .............. 

8.3.Pooled kohustuvad oma esindajate muutumisest teada andma viivitamatult 
e-posti teel.  

8.4. Kõik kooskõlastused, kinnitused, koostööd puudutavad materjalid ja 
koostööga seotud kirjalikud teated poolte vahel lähetatakse e-kirjaga 

9. Konfidentsiaalsus 

9.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud hoidma saladuses Lepingu täitmise käigus 
teatavaks saanud andmeid. Nimetatud kohustus kehtib ka pärast lepinguliste 
suhete lõppemist ning laieneb Tellija ja Töövõtja töötajatele. 

9.2. Tellijal ja Töövõtjal ei ole lubatud väljastada ega avalikustada informatsiooni 
Lepingu ja selle tingimuste kohta ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, 
v.a. andmete avaldamine järelevalve- ja distsiplinaarmenetluses, kohtule 
kohtumääruse või -otsuse alusel, eeluurimisasutusele seoses 
kriminaalmenetlusega. 

 9.3.Pooled teatavad üksteisele, kui kolmas isik on tundnud huvi Lepingu vastu. 

10. Vääramatu jõud 

10.1. Käesoleva Lepingu rikkumiseks ei loeta seda, kui Lepingu mittetäitmine 
või mittenõuetekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust, so. erakorralisest 
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ja antud tingimustes vältimatust sündmusest, mis takistas Poolel temal lasuva 
kohustuse täitmist või aitas kaasa kahju tekkimisele. 

10.2. Pool, kes viitab vääramatu jõu asjaoludele, on kohustatud sellest teatama 
teisele Poolele kirjalikult hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul vääramatu jõu asjaolu 
esmakordsest ilmnemisest. Teatamiskohustuse eiramisel ei ole Lepingu 
rikkumine vabandatav. 

10.3. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel lükkub kohustuste täitmine edasi 
maksimaalselt 1 (ühe) kuu võrra kuni vääramatust jõust tingitud asjaolude 
äralangemiseni. 

11. Lõppsätted 

11.1. Lepingu muudatused peavad olema sõlmitud kirjalikus vormis ja need 
loetakse Lepingu punkt 2.1. kohaselt Lepingu lisadeks. 

11.2. Leping jõustub allakirjutamise momendil ja kehtib kuni Poolte poolt oma 
lepinguliste kohustuste täitmiseni. 

11.3. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada 
Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades 
seejuures Poolte Lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ega huve. Kui 
kokkulepet nimetatud viisil ei saavutata, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad 
vaidlused Harju Maakohtus. 

11.4. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled 
Eesti Vabariigi õigusaktidest.  

 11.5.Leping allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. 

Poolte andmed ja allkirjad: 
Tellija: Töövõtja: 

MTÜ ÖKOMEEDIA 
registrikood: 
80244199, 
aadress: Kopli 
tn 28-4, Tallinn 
email:  
info@bioneer.ee  
telefon +372 
55566489 

............................................... 
registrikood:.......................... 
aadress:.................................. 
e-mail: .................................. 
telefon: +.............................. 

/allkirjastatud digitaalselt/  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 




