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OSTU – MÜÜGILEPINGU EELNÕU  
 

 

Sillamäel      /allkirjastatud digitaalselt/2021 
 

 
AS Sillamäe-Veevärk, registrikoodiga 10339515, aadressiga Ranna 5, 

40321 Sillamäe, keda esindab juhatuse liige Viktor Rodkin (edaspidi 
nimetatud Ostja) ühelt poolt ja ............................................., 

registrikoodiga..........................., aadressiga ................................., 
keda esindab .............................., (edaspidi nimetatud Müüja) teiselt 

poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos 
Poolteks, on sõlminud käesoleva Lepingu (edaspidi nimetatud Leping) 

alljärgnevas: 

1. LEPINGU OBJEKT 

1.1. Lepingu objektiks on sõiduki N1 (edaspidi Sõiduki) ost.  
1.2. Müüja müüb ja Ostja võtab vastu vastavalt Lepingu Lisas nr 2 

........................................ pakkumuses toodud Sõiduki. Sõiduki 

mark:.....................................  
1.3. Müüja ostab tagasi Ostja kaubiku Skoda, mille maksumus 

arvestatakse uues Sõiduki maksumusest maha.  
 

2. LEPINGU HIND JA SELLE TASUMINE 
2.1. Tasu tulenevalt käesoleva Lepingu punktist 1.1. moodustab 

..................................(..........................................................) 
käibemaksuta. Koos käibemaksuga on sõiduki ostu hinnaks 

....................................... (..........................................) eurot. 
2.2. Ostja ei maksa ettemaksu. 

2.3. Makse Müüjale teostatakse pärast üleandmise akti allkirjastamist 
Poolte poolt ja korrektse arve originaali saabumist AS-i Sillamäe-

Veevärk.  
 

3. POOLTE KOHUSTUSED 
3.1. Müüja kohustub Lepingu punktist 1.1 tulenevalt kokkulepitud 

sõiduki tarnida hiljemalt 4. (nelja) kuu jooksul pärast käesoleva 

Lepingu allkirjastamist. 
3.2. Müüja kinnitab, et Lepingu järgi üleantavale Sõidukile ei ole 

kolmandatel isikutel mingeid õigusi ning kolmandatel isikutel ei ole 
ka alust selliste õiguste taotlemiseks. 

3.3. Müüja kinnitab käesoleva lepingu allkirjastamisega, et Sõiduk 
vastab hanke alusdokumentides esitatud nõudmistele.  



3 

 

3.4. Ostja kohustub Müüjale tasuma punktis 2.1 kokkulepitud summa 

vastavalt Poolte poolt aktsepteeritud üleandmise akti allkirjastamist 
14. tööpäeva jooksul. 

3.5. Ostjal on õigus teostada 5 (viie) tööpäeva jooksul kontrolli sõiduki 
hanketingimustele vastavuse osas. Mittekvaliteetse või Lepingu 

tingimustele mittevastava sõiduki üleandmisel võib Ostja keelduda 
sõiduki  tasumisest enne sõiduki kooskõlla viimist vastalt hanke 

alusdokumentidele. 

 

4. TÖÖDE VASTUVÕTMINE, JÄRELVALVE JA GARANTII 

4.1. Ostja esindajaks käesoleva Lepingu kohaselt on Aimeli Laasik, 
mob. 55 41 650, e-mail: aimeli@silveevark.ee .  

4.2. Müüja esindajaks käesoleva Lepingu kohaselt teostatavate Tööde 
ajal on ..........................., mob. .................., e-mail: ................ 

4.3. Sõiduki üleandmine-vastuvõtt toimub üleandmise akti 
allkirjastamisega Poolte poolt. 

4.4. Juhul, kui sõiduki üleandmisel-vastuvõtmisel on Ostjal 
pretensioone Lepingule vastavuse kohta, võib Ostja Müüjalt nõuda 

5 (viie) tööpäeva jooksul peale Lepingule mittevastavuse 
avastamist  esinevate puuduste parandamist Müüja kulul.  

4.5. Müüja annab punktis 1 nimetatud Sõidukile  5 (viie) aastase 
garantii ilma läbisõidupiiranguteta ja/või loetakse garantiiajaks 

Sõiduki läbisõit 100 000 km /märkida kumb või mõlemad/. 

 
 

5. LEPINGU KEHTIVUS 
5.1. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning kehtib neli 

kuud alates Lepingu allkirjastamise kuupäevast. 
5.2. Pooltel ei ole õigust Lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt 

lõpetada. 
 

6. VÄÄRAMATU JÕUD (FORCE MAJEURE) 
6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või 

mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle 
põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel 

ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Käesolevas 
Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna loodusõnnetusi, ülestõusu, 

üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses, 

riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu 
täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad 

Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna. 
6.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on 

takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest 
koheselt teatama teisele Poolele. 
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7. LÕPPSÄTTED 

7.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist 
mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt 

kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittetäitmisel on 
muudatused tühised. 

7.2. Käesolev leping on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele 

kolmanda(te)le isiku(te)le ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. 
7.3. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse 

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse 
vaidlused Viru Maakohtu Narva kohtumajas. 

7.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu 
omavas eksemplaris, millest üks antakse Müüjale ja teine Ostjale. 

7.5. Lepingu dokumentideks on käesolev Leping, Lepingu Lisad ning 
kirjalikud kokkulepped, milles lepitakse kokku peale käesolevale 

Lepingule allakirjutamist ning millised on käesoleva Lepingu 
lahutamatud osad. Juriidilist jõudu omavad vaid kirjalikud 

kokkulepped. 
7.6. Käesolevale Lepingule on lisatud järgmised Lisad: 

Lisa 1: Hanke “N1 sõiduki ost ja Skoda tagasiost” alusdokumendid, 
vormid, esitatud küsimused-vastused. 

Lisa 2:  Pakkuja…………………………………………………………… pakkumus.  

 

POOLED 

 
Ostja: Müüja: 

.................................... .................................... 

Viktor Rodkin  

Juhatuse liige Juhatuse liige 

 
 


