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Lisa 4 
 

MÜÜGILEPING 
 
Tallinn          ……2018 nr …… 
 
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, registrikood 70009764, aadress Järve 34a, 11314 Tallinn 
(edaspidi müüja), mida esindab volituse alusel direktor Rauno Sirk ühelt poolt ja  
 
Ettevõtte nimi, registrikood …………, aadress ……………, (edaspidi ostja) mida esindab 
põhikirja alusel juhatuse liige ……..………., 
 
ühiselt nimetatud pooled, 
 
sõlmisid müügilepingu kooskõlas kaitseministri ………. käskkirjaga nr …, millega kinnitati 
avaliku kirjaliku enampakkumuse tulemus, järgnevas: 
 
1. Müüja kohustub ostjale üle andma vanametalli vastavalt lepingu lisale 1 ning ostja poolt 

esitatud pakkumusele. 
 
2. Vanametall antakse ostjale üle peale lepingu sõlmimist hiljemalt kuu aja jooksul. 
 
3. Vanametall müüakse enampakkumise hinnaga vastavalt enampakkumise tingimuste 

punktile 3.8. 
 

4. Peale vanametalli kaalumist vormistab ostja vanametalli kohta üleandmise-vastuvõtmise 
akti(d), mis on aluseks müüja poolt arve esitamiseks. 

 
5. Ostja tagastab hülsside hulgast leitud padrunid üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 
 
6. Ostja kohustub tasuma arve 14 kalendripäeva jooksul peale arve esitamist. Juhul kui ostja 

viivitab arve tasumisega on müüjal õigus nõuda viivist 0,15% päevas. 
 
7. Omandiõigus vanametallile läheb müüjalt ostjale üle vahetult pärast ostuhinna tasumist. 
 
8. Teadete edastamine 
 

8.1. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja 
arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel 
teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Kirjalikud teated saadetakse teisele 
poolele e-posti teel digitaalselt allkirjastatult või antakse teisele poolelel üle allkirja 
vastu. E-posti teel edastatud kirjalik teade loetakse teisele poolele üleantuks, kui 
saatmisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva. 

8.2. Informatiivsed teated edastatakse telefoni või e-posti teel. 
 
9. Muud tingimused 

 
9.1. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest 

õigusaktidest. 
9.2. Müügilepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, 

kui mõistliku aja jooksul kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju 
Maakohtus. 

9.3. Lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled võlaõigusseaduse (VÕS) § 29 sätetest. 
9.4. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele 

tekitatud kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled VÕS § 127, 128, 132, 136, 
139. 
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9.5. Kumbki pool ei oma õigust lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, juhindudes VÕS § 166 lg 2 ja 3. 

 
10. Müügileping on digitaalne, jõustub kuupäevast, kui mõlemad pooled on selle allkirjastanud 

ja kehtib lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt. 
 
11. Poolte esindajad 
 

11.1. Müüja esindaja lepingu täitmisega seotud küsimustes on Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse taristuosakonna kinnisvarabüroo projektijuht Evelin Paju, e-posti aadress: 
evelin.paju@kaitseinvesteeringud.ee. 

11.2. Ostja esindaja lepingu täitmisega seotud küsimustes on ………. 
 

12. Käesoleva müügilepingu lahutamatuteks lisadeks on: 
 
12.1. Enampakkumisteade; 
12.2. Enampakkumise tingimused; 
12.3. Lisa 1. Vanametalli kogused ja pildid; 
12.4. Lisa 2. Pakkumuse kinnitus; 
12.5. Lisa 3. Pakkuja pakkumus. 

 
 
 
 
Müüja Ostja 
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Ettevõtte nimi 
  
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

Rauno Sirk  
direktor  
 


