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Lisa 3 Hankelepingu projekt 

 

 

 

PÕLEVKIVI KÜTTEÕLI HANKELEPING 

 

 

Varstu Kool (registrikood 75001419) edaspidi Tellija, mida esindab direktor Aive Adler,  

ja  

 

_________________ (registrikood ___________) edaspidi Täitja, mida esindab _________   

sõlmisid lepingu alljärgnevas: 

 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesoleva hankelepingu (edaspidi Leping) sõlmimise aluseks on Täitja pakkumuse edukaks 

tunnistamine põlevkivi kütteõli ostmise hankel.  

1.2. Lepingu objektiks on põlevkivi kütteõli (edaspidi kaup) ostmine orienteeruvas koguses 35000 

liitrit ja hooldusteenus ajavahemikul 01.10.2021.a-31.05.2022.a 

1.2. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest, sh muudatustest, milles 

lepitakse kokku pärast Lepingu allakirjutamist. Kõik Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu 

lisana. 

1.3. Lepingule allakirjutamisel on Lepingule lisatud: 

Lepingu lisa 1 – hankelepingu eseme tehniline kirjeldus; 

Lepingu lisa 2 – täitja hinnapakkumus; 

 

2. KVALITEEDINÕUDED 

 

2.1. Täitja tagab tellimuste täitmiseks üle antava kütuse, mis vastab keskkonnaministri 21.06.2013. a 

määruses nr 45 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, 

vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate 

biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ 

esitatud nõuetele. 

2.2. Tellijal on õigus nõuda tarnitud kütusele nõuetele vastavust tõendavat sertifikaati. 

2.3. Täitja on kohustatud Tellija nõudmisel esitama sõltumatu uurimislabori poolt võetud kütuse 

proovide ja analüüside tulemused kuni 3 kuu jooksul alates tellitud kütuse terminalist väljastamisest 

ning vajadusel tagama Tellijale võimaluse nimetatud tähtaja jooksul kordusproovide ja analüüside 

teostamiseks sõltumatu uurimislabori valduses olevatest kütuse proovidest. 

2.4. Kui sõltumatu uuring näitab, et kütus ei vasta kvaliteedinõuetele, saatedokumendile või 

vastavussertifikaadile, on Tellijal õigus nõuda Täitjalt ebakvaliteetse kütuse väljavahetamist ja 

kvaliteedi uuringuteks tehtud kulutuste hüvitamist. Ebakvaliteetse kütuse eest ei ole Tellija 

kohustatud tasuma. 

 

3. KAUBA HIND, ARVELDUS  

 

3.1. Põlevkivikütteõli hind on _____ EUR liitri eest, millele lisandub käibemaks. 

3.2. 2021/2022 kütteperioodi hooldusteenuse hind on Kooli 1 asuval katlal______ EUR ja Kesk 2 

asuval katlal ____________ EUR, millele lisandub käibemaks. 

3.4. Kauba tarnekohad ja hooldatavad katlamajad on: Varstu Kool, Kooli tn 1 Varstu alevik, Rõuge 

vald ja Varstu Kooli lasteaed, Kesk tn 2 Varstu alevik Rõuge vald. 
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3.5. Kütteõli eest tasumine toimub vastavalt tegelikult tarnitud põlevkivi kütteõli kogusele ja 

Lepingus toodud põlevkivi kütteõli 1 liitri hinnale. Arvel tuleb näidata tarbimiskohtadesse tarnitud 

põlevkivi kütteõli kogused. Hooldusteenuse eest tasumine toimub iga kuu vastavalt  hooldustööde 

aktile ja Lepingus toodud kuuhinnale arve alusel.  

3.6. Tellija kohustub tasuma vastuvõetud kauba ja hooldusteenuse eest Täitja poolt esitatud arvete 

alusel 14 kalendripäeva jooksul pärast arve kättesaamist. 

 

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

4.1. Tellimuse täitja jälgib kütuse kulu kaugloetavate andurite või tarkvara järgi ja toob kütuse 

kohale iseseisvalt enne kütusevaru kriitilise piir saabumist. 

4.2. Täitja kontaktisikud kauba ja hooldustööde tellimisel on: ____________, tel. ____________; 

e-post _________ 

4.3.Tellija kohustub hoidma korras kütteseadmete ruumid ning võimaldama Täitjal ruumidele 

ööpäevaringse juurdepääsu. 

                

5. KAUBA ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE 

 

5.1. Täitja kohustub: 

5.2. teatama Tellijale kütuse kohale toomise aja. Juhul kui Tellija ja Täitja esindajad ei ole kokku 

leppinud teisiti, peab kütuse kohale toomise aeg jääma tööaega (8.00-16.00)  

5.3. Täitja toimetab kütuse lepingu punktist 3.4. tarnekohtadesse ja seab valmis Tellijale 

üleandmiseks. 

5.4. Tellija teeb võimalikuks kütuse paigutamise Tellija valdusse, sealhulgas: 

5.4.1.  tagab vastuvõtuseadmete korrasoleku; 

5.4.2. tagab tuleohutuse vastuvõtukohas; 

5.4.3.kontrollib maandamise õigsust; 

5.5. Tellija esindajal on kütuse vastuvõtmisel õigus kontrollida: 

5.5.1. kütuse partii kohta vormistatud saatedokumendi nõuetekohasust; 

5.5.2. kütuseveoki väljastusseadmete korrasolekut; 

5.5.3. kütuseveokil kalibreerimistunnistuste olemasolu; 

5.5.4. kütuse kvaliteeti kinnitava sertifikaadi olemasolu; 

5.5.5. kütuse koguse vastavust saatedokumendile, lähtudes kütuseveoki mahumärgist 

või tankimiskellast; 

5.5.6. kütuseveoki tsisterni või sektsiooni tühjendusastet kütuse üleandmise järgselt. 

5.6. Tellija võib keelduda tellitud kütusepartii vastuvõtmisest, kui: 

5.6.1. saatedokument on vormistatud ebaõigesti; 

5.6.2. kütuseveokil puuduvad kalibreerimistunnistused; 

5.6.3. kütuseveoki mahumärgil puudub plomm või see on rikutud, mahumärgi näitaja logiseb või 

on liigutatav; 

5.6.4. kütuseveoki väljastusseadmed ei ole korras. 

5.7. Tellitud kütuse omandiõigus läheb Täitjalt Tellijale üle kütuse Tellija valdusesse üleandmisega. 

 

6. POOLTE VASTUTUS  

 

6.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt. 

6.2. Juhul, kui Täitja viivitab kauba  üleandmisega üle tellimuses esitatud  tähtaja või ei ole  

ebakvaliteetset  kaupa   ümber vahetanud tähtaja jooksul, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 

tasumist, mille suuruseks on 0,5 (null koma viis) % kauba müügihinnast iga üleandmisega viivitatud 
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kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 20 (kakskümmend) % müügihinnast. Tellijal on õigus 

Müügieseme eest tasumisel vähendada müügihinda leppetrahvi summa võrra.  

6.3. Juhul, kui Tellija Lepingust taganeb, kuna Täitja ei anna kaupa üle  tellimuses kokkulepitud 

tähtajaks või keeldub ebakvaliteetset kaupa ümber vahetama on Tellijal õigus nõuda Täitjalt 

leppetrahvi tasumist 1000 eurot lisaks kahju hüvitamise nõudele.  

6.4. Tellija peab esitama Täitjale Lepingust tuleneva leppetrahvi tasumise nõude 3 (kolme kuu) 

jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.  

6.5. Juhul, kui Tellija viivitab müügihinna tasumisega üle kokkulepitud tähtaja, on Täitjal õigus 

nõuda viivist, mille suuruseks on 0,5 (null koma viis) % tasumisega viivitatud summast iga 

tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui  20 (kakskümmend) % 

müügihinnast. 

 

7. PRETENSIOONID 

 

7.1. Pretensioonid kauba kvaliteedi kohta teatab Tellija  Täitjale viie päeva jooksul peale kauba 

kättesaamist. 

7.2. Kui Tellijal on põhjust kahelda kauba kvaliteedis, ei alustata enne kauba ümbertankimist kui 

sellest on teatatud Täitjale ja esitatud taotlus Täitja esindaja kohale kutsumiseks.  

7.3. Pretensioonile lisab Tellija vastavat litsentsi omava laboratooriumi poolt koostatud 

ekspertiisiakti. 

7.4. Pretensiooni põhjendatuse korral hüvitab Täitja Tellijale mittekvaliteetse kauba kasutamise või 

kasutamata jätmise tõttu tekkinud kahjud, sealhulgas ka ekspertiisikulud.  

 

8. TEADETE EDASTAMINE 

 

8.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi 

muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.  

8.2. Teadete edastamine toimub telefoni või e-posti teel, v.a juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud 

teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele e-posti teel digitaalselt 

allkirjastatult. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks e-posti teel järgmisel tööpäeval. 

8.3. Poolte Lepingust taganemise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse 

tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad olema kirjalikus vormis.  

 

9. VÄÄRAMATU JÕUD 

 

Juhul, kui pärast Lepingu allakirjutamist ilmnevad vääramatu jõu asjaolud (tulekahju, 

loodusõnnetused, sõjategevus, blokaadid, ekspordi-, laadimis- või impordikeelud, Eesti Vabariigi 

Valitsuse määrused ja otsused, või muud lepingupooltest sõltumatud asjaolud) teevad võimatuks 

Lepingut kas osaliselt või täielikult täita, pikendavad lepingupooled kohustuste täitmise tähtaega 

vastava aja võrra, mil ülal loetletud asjaolud kestavad. Kui need asjaolud kestavad kauem kui 60 

päeva, siis on mõlemal lepingupoolel õigus keelduda Lepingu edasisest täitmisest ning sel juhul ei 

ole kummalgi õigus nõuda kahjude hüvitamist, mis tekkisid seoses Lepingu lõpetamisega. Lepingu 

täitmist takistavatest asjaoludest tuleb teisele lepingupoolele teatada koheselt ning kirjalikult kolme 

päeva jooksul asjaolu tekkimisest, vastasel korral vääramatu jõud ei rakendu. 

 

10. MUUD TINGIMUSED 

 

10.1.  Leping  on sõlmitud tähtajaga  01.10.2021.a kuni 31.05.2022 

10.2. Pooltel on õigus muuta Lepingut kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Tellija on seotud 

Lepingu muutmisel riigihangete seaduse § 123 tingimustega. 



4 

 

10.3. Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt, kusjuures lepingu lõpetamisel teatatakse sellest teisele 

poolele vähemalt 4 nädalat ette. Lepingu lõpetamisel kuulub tasumisele tegelikult tarbitud 

põlevkivikütteõli ja hooldusteenuse eest. 

10.4. Kumbki Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil 

loovutada kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

10.5. Leping on koostatud ja digitaalselt allakirjutatud ühes eksemplaris. Kõik Lepingu muudatused 

jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte 

poolt kirjalikult määratud tähtajal.  

10.6.  Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste 

teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse 

vaidlus kohtus.  

 

11. POOLTE ANDMED 

 

TELLIJA:       TÄITJA: 

 

Varstu Kool       _______________ 

Kooli 1 Varstu alevik      _______________  

Rõuge vald Võrumaa  

66101        _______________ 

 

 


