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Lisa 3
Pakkumuse esitamise ettepaneku
„Rahvusvahelise kolimisteenuse ostmiseks“
juurde


PROJEKT

Raamleping

Tallinnas,		…………2017 nr ………….

Kaitseministeerium, registrikood 70004502, asukohaga Sakala 1, Tallinn 15094, mida esindab volituse alusel Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse …………..., edaspidi nimetatud Saatja, ühelt poolt ja 
……………… (edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkuja nimi), registrikood ……………….., asukohaga …………., …………………isikus, kes tegutseb …………… alusel, edaspidi nimetatud Vedaja, teiselt poolt, edaspidi eraldi “Pool” või koos “Pooled” sõlmisid heas usus käesoleva raamlepingu, edaspidi nimetatud Leping, alljärgnevas:

Üldsätted

	Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest, Lepingu muudatustest ja täiendustest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast Lepingu allkirjastamist. 
Lepingu lahutamatuteks osadeks on Lepingu alusel korraldatud minikonkursside raames esitatud Vedaja edukaks tunnistatud pakkumused ning Saatja tellimused. 
	Lepingu sõlmimisega ei kaasne Saatjale kohustust teenuse tellimiseks.
Leping sõlmitakse Saatja poolt läbi viidud hanke tulemusel ning sellega sätestatakse rahvusvahelise kolimisteenuse tellimise ja osutamise tingimused Lepingu kehtivuse perioodil.
Lepingu allkirjastamisega kinnitab Vedaja, et ta omab vastavaid erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi ning vahendeid Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ning ta täidab lepingulisi kohustusi hea ja asjatundliku hoolsusega.
Vedaja peab omama kogu Lepingu kehtivuse perioodi jooksul kutsealast vastutuskindlustust summas 30 000 eurot, mis hõlmab kõiki Saatja vara kolimisega kaasnevaid võimalikke riske. 

Lepingu ese

2.1.	Lepingu esemeks on Vedaja poolt Saatjale rahvusvahelise kolimisteenuse (edaspidi ka Teenus) osutamine kooskõlas Lepingu, selle lisade ning Saatja tellimuste ja Vedaja pakkumustega.
2.2.	Teenus hõlmab järgnevaid toiminguid:
2.2.1.	vara vedu lähtepunktist sihtpunkti;
2.2.2.	vara pakkimine lähtepunktis, kasutades Vedaja pakkematerjale ning lahti pakkimine sihtkohas tellimuses toodud ja/või Saatja kontaktisikuga (Lepingu punkt 3.11.) kokkulepitud ajal; 
2.2.3.	mööbli lahti- ja kokku monteerimine ning selle paigutamine vastavalt Saatja kontaktisiku soovile;
2.2.4.	pakkematerjali äravedu sihtkohast pärast lahtipakkimise lõppemist;
2.2.5.	vara lähtepunktis transportivahendile laadimine, kinnitamine ning sihtpunktis maha laadimine Saatja kontaktisikuga kokkulepitud tähtaegadel, koos kolitava vara selle asukohast transpordivahendini ja transpordivahendist tellimuses toodud konkreetsesse kohta toimetamisega;
2.2.6.	kõigi vajalike tolliformaalsuste täitmine ja vajalike dokumentide vormistamine;
2.2.7.	veosekindlustuslepingu sõlmimine Saatja tellimusel;
2.2.8.	pakkelehe vormistamine:
2.2.8.1.	Vedaja vormistab lähtepunktis pakkimise lõppedes pakkelehe, märgib sellele kolitava vara mahu ning võtab Saatja kontaktisikult kinnituse andmete õigsuse kohta. Pärast vara sihtpunkti toimetamist ja Saatja kontaktisikule üleandmist võtab Vedaja pakkelehele vara kättesaamise kohta Saatja kontaktisiku kinnituse;
2.2.8.2.	vara puudu oleku või kahjustumise korral fikseeritakse see pakkelehel. Juhul, kui vara puudu olek või kahjustus ilmneb pärast vara vastuvõtmist, kohustub Saatja kontaktisik Vedajat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama 14 päeva jooksul eelnimetatud asjaoludest teada saamisest arvates.

2.3.	Iga konkreetse kolimisega kaasnevad toimingud määratletakse Saatja tellimuses.
2.4.	Lepingu kehtivuse perioodil hetkel teadaolevad kolimiste lähte- ja sihtkohad on määratud Lepingu Lisas 2. Saatjal on õigus Lepingu alusel tellida kolimisteenust ka Lisas 2 nimetamata lähte- ja sihtkohtadest.
2.5.	Vara kolimiseks kuluvate päevade maksimaalne arv (Saatja tellimuses toodud lähtepunktist kolimise päevast kuni vara üleandmise päevani sihtpunktis), kui Saatja kontaktisikuga ei lepita kokku teisiti, on toodud Lepingu Lisas 2.
2.6.	Lepingu punktis 2.2. nimetamata, kuid Saatja tellimuse täitmiseks vajalike toimingute teostamise vajaduse korral on Vedaja kohustatud nendega pakkumuse koostamisel arvestama ning need pakkumuses välja tooma.
2.7.	Vedaja on kohustatud Saatja kontaktisikut informeerima järgimisele kuuluvatest tolli- ja muudest sellesarnastest eeskirjadest, teatud vara kolimisega kaasnevatest võimalikest riskidest ja muudest kolimisega kaasnevatest asjaoludest, mis võivad põhjustada tõrkeid Lepingu nõuetekohasel täitmisel või Saatjale või kolitava vara omanikule, kelleks on üldjuhul Saatja kontaktisik, kahjude tekkimist. 

Teenuse tellimine

3.1.	Teenuse tellimiseks korraldab Saatja kõigi hankes „Rahvusvahelise kolimisteenuse ostmine“ osalenud ja Saatjaga raamlepingu sõlminud pakkujate (edaspidi pakkujad või pakkuja) vahel minikonkursi ning tellib Teenuse pakkumuse esitamise ettepanekus toodud hindamiskriteeriumite alusel parima pakkumuse esitanud pakkujalt. 
3.2.	Saatjal on õigus Vedajalt nõuda enne pakkumuse esitamist kolitava vara üle vaatamist ja selle mahu määramist, mis on aluseks pakkumuse esitamisel ja Lepingu tasu maksmisel. 
3.3.	Saatja saadab Vedajale pakkumuse esitamise ettepaneku e-kirjaga Lepingus toodud 
e-posti aadressil …….. 
3.4.	Vedaja saadab Saatjale viivitamata kinnituse pakkumuse esitamise ettepaneku kättesaamise kohta. 
3.5.	Vedaja esitab Saatjale pakkumuse pakkumuse esitamise ettepanekus määratud tähtajaks. Pärast määratud tähtaega saadud pakkumuse jätab Saatja arvestamata.
3.6.	Pakkumuses esitatud 1 m³ vara kolimise maksumus ei tohi olla suurem Lepingu Lisas 1 toodud vastavasse sihtriiki kolimise 1 m³ vara kolimise maksumusest. 
3.7. 	Vedajal on õigus esitada küsimusi pakkumuse esitamise ettepaneku kohta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva. Saatja esitab vastused lühima võimaliku aja jooksul kõigile pakkujatele. 
3.8.	Saatjal on õigus pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele mittevastav pakkumus jätta arvestamata.
3.9.	Saatjal on õigus lubada Vedajal esitatud pakkumust täpsustada või täiendada, järgides pakkujate võrdse kohtlemise printsiipi.
3.10.	Saatja teavitab pakkujaid minikonkursi tulemustest lühima võimaliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul edukale pakkujale tellimuse esitamisest arvates.
3.11.	Saatja saadab Vedajale tema minikonkursil esitatud pakkumuse edukaks tunnistamise korral tellimuse teenuse osutamiseks koos andmetega Saatja kontaktisiku kohta, kes on Saatja esindajaks kolitava vara üleandmisel ja vastuvõtmisel ja muudes konkreetses tellimuses toodud vara kolimisega seotud küsimustes.

Teenuse osutamine

4.1.	Vedaja osutab Saatjale Teenuse kooskõlas Lepingu dokumentide, Vedaja pakkumuse ja Saatja tellimusega. Erinevuste korral Lepingu dokumentides sätestatu ja Saatja tellimustes esitatu vahel, kehtib Saatja tellimustes toodu.
4.2.	Vedaja arvestab kolitava vara piirnormina 21 m³, kui Saatja tellimuses ei ole toodud teisiti. Piirnormi ületava vara kolimine on lubatud ainult pärast Lepingu punktis 9.1.2. nimetatud isiku poolt vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatise saamist.
4.3.	Juhul, kui Teenuse osutamise käigus selgub, et Teenuse osutamise tähtaega ei ole võimalik Vedajast mitteolenevatel põhjustel järgida, on Vedaja kohustatud Saatja kontaktisikut sellest viivitamatult telefoni teel ja ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerima.

Lepingu tasu ja maksetingimused

5.1.	Lepingu tasu arvestamine toimub Vedaja esitatud hinnapakkumuse alusel vastavalt tegelikult kolitud vara mahule, v.a punkti 3.2. korral, kui Lepingu tasu arvestamine toimub Vedaja poolt esitatud hinnapakkumuse alusel.
5.2.	Vedaja esitab arve e-arvena e-Arvekeskuse kaudu või PDF-vormingus arve e-posti aadressil kaitseministeerium@e-arvetekeskus.eu. Arvel peab olema märgitud Lepingu punktis 9.1.2. nimetatud Saatja esindaja nimi ja Lepingu number ning arvele peab olema lisatud pakkeleht.
5.3.	Saatja tasub Vedajale Teenuse eest pärast Teenuse nõuetekohast osutamist ning pakkelehe ja arve esitamist 28 päeva jooksul arve saamisest arvates. 
5.4.	Arve lepingutingimustele mittevastavuse korral on Saatjal õigus arvet mitte aktsepteerida ja Vedaja on kohustatud esitama lepingutingimustele vastava arve. 

Konfidentsiaalsus

6.1.	Pooled kohustuvad Lepingu sisu ja Lepingu täitmise käigus saadud informatsiooni mitte avaldama ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema ilma teise Poole sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud informatsiooni osas, mille avaldamine on ette nähtud seadustes või teistes õigusaktides või kui see tuleneb Lepingust. 
6.2.	Saatja poolt Vedajale esitatud pakkumuse esitamise kutsed ja tellimused sisaldavad asutuse siseseks kasutamiseks tunnistatud teavet ning juhul, kui Vedaja kaasab Lepingu täitmisesse kolmandaid isikuid, vastutab ta ka nende isikute poolt konfidentsiaalsusnõuete täitmise eest.
6.3.	Konfidentsiaalsusnõue kehtib nii Lepingu täitmise ajal kui ka pärast seda. 

Vastutus

7.1.	Lepingujärgsete kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise korral kannavad Pooled teineteise ees vastutust vastavalt Lepingu sätetele ja asjakohastele õigusaktidele.
7.2.	Punktis 5.3. sätestatud kohustuste rikkumise eest on Vedajal õigus nõuda Saatjalt viivist 0,25% tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
7.3.	Konfidentsiaalsusnõude rikkumise korral on Saatjal õigus Vedajalt nõuda leppetrahvi 25% tellimuse maksumusest (koos käibemaksuga) ning kogu tekitatud kahju hüvitamist.
7.4.	Saatjal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi 0,25% tellimuse maksumusest (käibemaksuga) iga vara üleandmise tähtaja ületanud kalendripäeva eest. Saatjal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi Lepingu tingimuste muude rikkumiste korral iga rikkumise juhul (v.a viivitamine vara üleandmisel ja konfidentsiaalsusnõude rikkumine) 5% tellimuse maksumusest (käibemaksuga). Leppetrahvi tasumine ei vabasta kohustuse täitmisest.
7.5.	Juhul, kui Vedaja ei ole alustanud teenuse osutamist tellimuses toodud või Saatja kontaktisikuga kokku lepitud kuupäeval, on Saatjal õigus tellimusest taganeda ning tellida teenus teiselt pakkujalt. Sellisel juhul on Vedaja kohustatud Saatjale hüvitama tema poolt pakutud teenuse maksumuse ja teise pakkuja poolt pakutud teenuse maksumuse vahe.
7.6.	Vedaja on vastutav kolitava vara osalise või täieliku kadumise ja kahjustumise eest ning tema poolt Teenuse osutamise käigus hoonetele, ruumidele ja nende sisustusele, kuid mitte ainult, tekitatud kahjustuste eest. 
7.7.	Vedaja vastutab Saatja ees täielikult ka alltöövõtjate poolt osutatava Teenuse osas. 

Vääramatu jõud

8.1.	Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandatav, kui Pool on rikkunud kohustust vääramatu jõu tõttu. Pooled loevad vääramatuks jõuks asjaolu, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
8.2.	Kui mistahes punkti 8.1. tingimustele vastav asjaolu tõi kaasa Lepingu mittetäitmise Lepingus ettenähtud tähtajaks ning selle mõju on ajutine, on Lepingust tulenevat kohustust rikkunud Poole käitumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
8.3.	Vääramatu jõu esinemise tõttu lükatakse Lepingulise kohustuse täitmise tähtaeg edasi vastavalt asjaolu mõjumise ajale.
8.4.	Pool, kes ei suuda oma kohustusi vääramatu jõu tõttu täita, peab viivitamatult so hiljemalt 2 (kahe) kalendripäeva jooksul teatama teisele Poolele nimetatud olukorra tekkimisest ja lõppemisest. Mitteteatamine või mitteõigeaegne teatamine võtab Poolelt õiguse viidata rikkumise vabandatavusele so vääramatu jõu esinemisele ning teavitamise kohustust rikkunud Pool vastutab lepingulise kohustuse rikkumise eest vastavalt Lepingu punktile 7. 
8.5.	Kui vääramatu jõu mõju on alaline ning ei võimalda Pooltel täita kohustusi täielikult või osaliselt, on vastaval Poolel õigus Leping üles öelda, tehes teisele Poolele vastava Lepingu ülesütlemisavalduse.

Poolte esindajad

9.1.	Lepingu täitmisel on Poolte esindajateks järgmised isikud:
9.1.1.	Saatja esindaja lepingulistes küsimustes :_____________________;
9.1.2.	Saatja esindaja sisulistes küsimustes:___________________
9.1.3.	Vedaja esindaja: ____________________.
9.2	Pooltel on õigus muuta punktis 9.1. nimetatud esindajaid, teavitades sellest teist Poolt kirjalikult.


Muud tingimused

10.1.	Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast Lepingust ja selle Lisadest.
10.2.	Kumbki Pool ei oma õigust oma lepingulisi õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.
10.3.	Kõik Lepingu muudatused ja täiendused Lepingule kehtivad vaid sel juhul, kui nad on vormistatud kirjalikult mõlema Poole selleks volitatud isikute poolt. Lepingu Lisad omavad Lepinguga võrdset juriidilist jõudu.
10.4.	Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisega teisele Poolele ei kaasne õiguslikke tagajärgi.
	Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt ning edastatud mõlemale Poolele.


Lepingu kehtivuse tähtaeg, lõppemise ja lõpetamise alused

11.1.	Leping jõustub selle allkirjastamisel ja seda rakendatakse alates 01.05.2017. Leping on sõlmitud tähtajaga kuni 30.05.2018.
11.2.	Leping lõpeb Poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohasel täitmisel, Poolte kokkuleppel, Lepingus või kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.
11.3.	Saatjal on õigus Lepingust taganeda ja tekitatud kahjude hüvitamist nõuda juhul, kui Vedaja on Lepingut oluliselt rikkunud (oluline lepingurikkumine). 
11.4.	Oluliseks lepingurikkumiseks loetakse muuhulgas:
11.4.1.	Vedaja on jätnud rohkem kui kahel korral tellimuse tähtaegselt täitmata. Vedaja loetakse tellimuse täitmisega viivitanuks, kui Vedaja ei ole alustanud lähtekohas teenuse osutamist või ei anna sihtkohas vara üle tellimuses toodud või Saatja kontaktisikuga kokku lepitud kuupäeval;
11.4.2.	Vedaja rikub ükskõik millist muud lepingujärgset kohustust korduvalt, s.o üle kahe korra;
11.4.3.	Vedaja suhtes on tehtud pankroti otsus, Vedaja vara on arestitud, Vedaja majanduslik seisund on oluliselt halvenenud või Vedajal puudub kutsealane vastutuskindlustus;
11.4.4.	Vedaja rikkus kohustust tahtlikult või raske hooletuse tõttu, sealhulgas konfidentsiaalsusnõude rikkumine;
11.4.5.	Vedajapoolne kohutuse rikkumine annab Saatjale mõistliku põhjuse eeldada, et Vedaja ei täida kohustusi ka edaspidi.

11.5	Saatja võib Lepingu igal ajal üles öelda. Lepingu ülesütlemise kohta saadab Saatja Vedajale e-postiga kirjaliku ülesütlemisavalduse. Lepingu ülesütlemine loetakse toimunuks ülesütlemisavalduse kättesaamisest, kusjuures Lepingu ülesütlemisavaldus loetakse kättesaaduks selle saatmisele järgnevast päevast. Lepingust kuni ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima.
11.6.	Lepingust taganemise kohta saadab Saatja Vedajale e-postiga kirjaliku Lepingust taganemise avalduse. Lepingust taganemine loetakse toimunuks taganemisavalduse kättesaamisest, kusjuures Lepingu taganemisavaldus loetakse kättesaaduks selle saatmisele järgnevast päevast.

Poolte andmed

Saatja:						Vedaja:



