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1.        ÜLDOSA

1.1.      Riigihanke Hankija:
Räpina Aianduskool
Pargi 32
64505 Räpina
Registrikood 70002420
Tel. 7961397
Faks. 7961397
Riigihanke eest vastutav isik: majandusjuhataja Jano Narvik

1.2.       Riigihanke viitenumber, -nimetus, hankemenetluse liik
1.2.1. Riigihanke viitenumber: 
1.2.2. Riigihanke nimetus: “Räpina Aianduskooli transpordivahendite kütuse  ost aastateks 2011-

2013 ”
1.2.3. Riigihanke objekti  kirjeldus:  Hankija  soovib osta  autokütust  hankedokumentides  sätestatud

tingimustel. Orienteeruv hanke kogus aastas:
Bensiin 95 E- 14 000 liitrit

Diiselkütus – 3 500 liitrit
1.2.4. Hankemenetluse liik: lihtmenetlus.

1.3. Hankedokumentidega tutvumine ja nende väljastamine.
1.3.1. Hankemenetlusel osalemisest huvitatud isikutel on õigus hankedokumendid tasuta allalaadida

Räpina Aianduskooli  kodulehelt aadressil http://www.rapina.ak.rapina.ee , üldinfo, kool ostab
või küsida neid elektroonselt, saates vastavasisulise teate e-postile: jano.narvik@ak.rapina.ee .

1.2.1. Juhul, kui pakkuja soovib hankedokumente saada paberkandjal, tasutakse enne dokumentide
väljastamist  kolmsada  (20.-)  eurot  sh.  käibemaks  20%,  Rahandusministeeriumi
arvelduskontole   ning  esitatakse  tasumist  tõendav  dokument  ühes  eksemplaris.  Kohapeal
väljastatakse dokumente Pakkuja ettevõtte esindusõigust tõendava dokumendi alusel. 

1.3.2. Hankemenetlusel  osalemisest  huvitatud  isikutel  on  võimalus  tasuta  tutvuda
Hankedokumentidega igal tööpäeval kell 09.00-12.00 ja 13.00-15.00  ka Räpina Aianduskoolis
aadressil Räpina, Pargi 32, ruumis 262.

2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS
2.1. Pakkumuse  koostamisel  tuleb  lähtuda  Hankedokumentides  sätestust  ning  Eesti  Vabariigis

kehtivatest õigusaktidest.
2.2. Alternatiiv- ja osalised pakkumused ei ole lubatud.
2.3. Kõik pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulud ja riskid kannab täies mahus Pakkuja.

Hankija ei kanna materiaalset vastutust Pakkuja poolt hankemenetluse käigus tehtud kulutuste
eest.

2.4. Kõik  esitatud  dokumendid  peavad  olema  nummerdatud,  dateeritud  ja  Pakkuja  poolt
allkirjastatud. .

2.5. Pakkumus  ei  tohi  sisaldada  muudatusi  ega  lisandusi  peale  nende,  mis  on  tehtud  Hankija
vastaval  korraldusel.  Sellisel  juhul  peavad  parandused  olema  kinnitatud  pakkumusele  alla
kirjutanud volitatud isiku allkirjaga.

2.6. Pakkumuse tegemisel eeldatakse, et Hankija ja Pakkuja tunnevad kõiki kehtivaid õigusakte.
Kumbki pool ei tohi oma huvides ära kasutada teise poole teadmatust või vigu. Pakkumuse
pooled teatavad omal algatusel  viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest
ning  abinõudest,  millega  saab  pakkumist  edendada  ja soodustada  parema  (õiglasema)
tulemuseni.



 3. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI, MAJANDUSLIKU SEISUND I JA
TEHNILISE KOMPETENTSUSE HINDAMISEKS NÕUTAVAD DOKUME NDID 

3.1. Pakkuja kvalifikatsiooni hindamiseks peab pakkuja esitama järgnevalt loetletud dokumendid:
3.1.1. Pakkuja õiend, mis sisaldab pakkuja rekvisiidid: aadress, E-post, telefon, faks, esindaja andmed

(vorm 1);
3.1.2. Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole

kriminaal-või  väärteomenetluses  karistatud,  ettevõte  on  maksevõimeline,  selle  vara  ei  ole
sekvesteeritud,  et  ettevõtte  suhtes  ei  ole  algatatud  likvideerimismenetlust  ega  tehtud
pankrotiotsust. (vorm 2);

3.1.3. Pakkuja  kirjalik  õiend,  mis  tõendab,  et  Pakkuja  on registreeritud  majandustegevuse
registris. (Vorm 3);

4. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED. PAKKUJA 
KÕRVALDAMINE PAKKUMISELT

4.1. Pakkuja loetakse kvalifitseerituks kui ta on esitanud kõik p. 3.1. ja selle alapunktides loetletud
dokumendid,  pakkuja  kvalifikatsioon,  majanduslik  seisund  ja  tehniline  kompetentsus  on
Hankija poolt kontrollitud ning vastab järgnevatele tingimustele:

4.1.1. Pakkuja on nõuetekohaselt registreeritud Äriregistris;
4.1.2. Pakkujat  või  tema seaduslikku esindajat  ei  ole kriminaal-  või  väärteomenetluses  karistatud

kuritegeliku  ühenduse  organiseerimise  või  sinna  kuulumise  eest  või  riigihangete  nõuete
rikkumise või kelmuse või  ametialaste või  rahapesualaste süütegude toimepanemise eest  ja
kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri  seaduse kohaselt kustutatud või
karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

4.1.3. Pakkuja  on  maksevõimeline,  tema  vastu  ei  ole  algatatud  likvideerimismenetlust,  tehtud
pankrotiotsust ja tema vara ei ole sekvesteeritud:

4.2 Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused:
4.2.1 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja

või taotleja  RHS § 38 lõike 1 punktides 1 kuni 6  sätestatud alustel 
4.2.2. Hankijal  on  õigus  kõrvaldada  pakkuja  pakkumuselt  igal  ajal  kui  selgub,  et  pakkuja

kvalifitseerimiseks esitatud andmed on valed, ei  vasta kontrollimisel esitatud andmetele või
esitatud dokumendid on võltsitud.

5. PAKKUMUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISEKS NÕUTAVAD DOKUM ENDID
5.1. Pakkumuse vastavaks tunnistamiseks peab Pakkuja esitama järgnevalt loetletud dokumendid:
5.1.1. Pakkuja kirjalik kinnitus pakkumuse vähemalt 30 (kolmkümmend) päevase jõusoleku tähtaja

kohta. (vorm 7);
5.1.2. Volikiri,  kui pakkumusele on alla kirjutanud pakkuja esindaja,  kelle esindusõigus ei tulene

seadusest;
5.1.3. Pakkuja poolne tanklateketi tutvustus Eestis
5.1.4. Pakkuja tutvustus ettevõtte poolt pakutava krediitkaardisüsteemi ja Räpina tankurite kohta
5.1.5. Koopiad  tegevuslubadest  või  sertifikaatidest, mis  tõendavad  hanke  teostamise  lubatavust.

Vedelkütuse vastavussertifikaatide koopiad (iga kütusemargi kohta).

6. PAKKUMUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE TINGIMUSED
6.1. Hankija tunnistab kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumused vastavaks kui pakkuja

on esitanud kõik punktis 5.1. nõutud dokumendid, esitatud dokumentide sisu vastab nõutud
tingimustele ning pakkumus on kooskõlas kõigi Hankedokumentides esitatud tingimustega. 

6.2. Hankija  lükkab  pakkumuse  tagasi  kui  pakkumus  ei vasta  Hankedokumentides  esitatud
tingimustele. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks, kui selle maksumus ei ole
esitatud Hankedokumentides   antud vormi  ja  struktuuri  kohaselt.  Hankija  võib  pakkumuse
tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid tingimustest     (RHS § 47 lg 2
teine lause).



6.3. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata punktis 13. toodud tingimustel.

7. PAKKUMUSE LÄHTETINGIMUSED
7.1.  Pakutava  kütuse  kvaliteet,  nende  käitlemine  ja  kütuse  tarbimisse  lubamine  peab  vastama

vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127) ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni
2003.  a  määrusega  nr  9  kinnitatud  “Nõuded  vedelkütusele”  (RT  I  2003,  71,  1032)  ning
majandus-  ning  kommunikatsiooniministri  2.  aprilli  2004.  a  määrusega  nr  59  kinnitatud
“Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering” (RT I 2003, 21, 127; 88, 591)
esitatud tingimustele ning Euroopa Liidus kehtestatud vedelkütuste kvaliteedinõuetele.

7.2. Orienteeruvad hanke kogused aastas on: Bensiin 95 E- 14 000 liitrit,  Diiselkütus- 3 500 liitrit
7.2.1. Kütuse  allahindluseks  on  protsent,  mille  võrra  käesoleva  riigihanke  alusel  Pakkuja  poolt

kohaldatav kütuse müügi  hind müügipäeval  Pakkuja ükskõik millises tanklas on Hankijale
soodsam kui sama kütuse jaemüügihind Pakkuja tanklas kolmandatele isikutele.

7.2.2. Pakkuja  peab  esitama  pakutava  allahindluse  suuruse  protsentides  1  (ühe)  liitri  kütuseliigi
jaemüügihinna kohta.

7.3. Autode tankimise võimalus peab asuma Räpinas, soovitavalt ka  Tartus, Tallinnas, Haapsalus,
Pärnus , Kohtla-Järvel

7.4. Hankijal peab olema võimalik kütuse eest tasuda pakkuja krediitkaardiga (s.t. pakkujal peab
olema krediitkaardi süsteem, esitada tuleb vastav tutvustus ).

7.5. Pakkuja peab suutma tagada järelevalve Hankija poolt ostetavate mootorikütuste koguste üle
ning esitama Hankija nõudmisel vastavasisulise detailse aruande vähemalt 1 (ühe) kalendrikuu
lõikes.

7.6. Kütusele pakutav protsendiline hinnaalandus peab kehtima kõikides pakkuja  tanklates 
7.7. Allahindlus peab kehtima kogu hankelepingu perioodi vältel

8. RIIGIHANKE TEOSTAMISE TÄHTPÄEV
8.1. Hankija sõlmib eduka Pakkujaga hankelepingu alates 15.03.2011.a. kestvusega 2 aastat.

9. MAKSUMUS
9.1. Pakkumuse maksumus tuleb väljendada eesti kroonides vastavalt Hankedokumentide  Lisa 1

“Pakkumuse maksumus” kohaselt.
9.2. Pakkumuse maksumus ei tohi olla tingimuslik, s.t.  see peab olema sõltumatu inflatsioonist,

valuutakurssidest jms.

10. ESITAMINE
10.1. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 02.03.2011 kell 11.00
10.2. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult eesti keeles vormistatuna käsipostiga, tähitult aadressil Pargi

32,  64505 Räpina,  ruum 265 või  PDF –  formaadis  allkirjastatud  dokumendina e.mailile  :
jano.narvik@ak.rapina.ee. Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumisi ei avata ja
tagastatakse pakkujale avamata kujul. 

10.3. Kirjalikult esitatud pakkumus tuleb esitada 1 eksemplaris ja peab olema esitatud kinnises ja
tähistatud pakendis, mis koosneb kahest osast: vastavalt punktile 2.4 ja 2.5 kirjeldatule.

10.4. Pakendile peavad olema kantud järgmised kirjed:
10.4.1. Hankija nimi ja aadress;
10.4.2. Pakkuja ärinimi, aadress, registrikood;
10.4.3. Riigihanke  märge “ Räpina Aianduskooli autokütuse ost aastateks 2011-2013 ”
10.4.4  Mitte avada enne kui 02.03.2011.a kell 11:15

11. PAKKUMUSTE AVAMINE
11.1. Õigeaegselt  esitatud pakkumused avatakse 02.03.2011.a kell 11:15 aadressil  Pargi 32 teisel

korrusel ruumis 265. 
11.2. Kõigil  pakkujatel  või  nende  volitatud  esindajatel  on  õigus  osaleda  pakkumuste  avamisel.

Volitatud esindajal peab olema vastav volikiri (kui varem ei ole esitatud).



11.3. Pakkumuse avamisel tehakse teatavaks pakkumuse esitanud pakkujate nimed, registrikoodid ja
aadressid. Hankija kontrollib avamisel pakkuja kvalifitseerimisdokumentide kausta olemasolu
ning  kontrollib  pakkumusega  seotud  dokumentide olemasolu  ja  teeb  teatavaks  pakkumuse
maksumused. 

11.4. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse
pakkujatele elektronposti teel 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates avamise päevast.

11.5. Pakkuja  kvalifikatsiooni  tõendavate  dokumentide  olemasolu  ja  vastavust  hanketingimustele
kontrollitakse peale pakkumuste avamist.

12. PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE
12.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel

ja hindamisel arvestatakse ainult Hankedokumentides esitatud tingimusi. 
12.2. Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus lükata tagasi vastavalt RHS

§ 48 sätetele
12.3. Hankija  võib  nõuda  pakkujatelt  põhjendatud  ja  asjassepuutuvaid  selgitusi  pakkumuses

esinevate  ebatäpsustuste  ja  ebaselguste  kohta.  Nõudmine  ja  selgitused  peavad  olema
vormistatud kirjalikult.  Kui  pakkuja  temalt  põhjendatult  nõutud  selgitusi  hankijale  5  (viie)
tööpäeva jooksul ei esita, võidakse tema pakkumus tagasi lükata.

12.4. Hindamiskriteeriumid,  mida  kasutatakse  pakkumiste  edukuse  üle  otsustamisel,  on  pakutava
allahindlusprotsendi rakendamisel saadav lõpphind.

Hindamiskriteerium Väärtuspunktid 100
1 Diiselkütuse ühe liitri hind ilma KM-ta 45
2 Bensiini 95E ühe liitri hind ilma KM-ta 48
3 Müügipunktide  olemasolu  väljaspool  Räpinat

järgmistes  kohtades  –   Tartu,  Tallinn,  Haapsalu,
Pärnu  , Kohtla-Järve (iga koht annab1 punkti)

5

4 Kaasaegne  tankla  –  kliendikaartide  olemasolu,
tankimisautomaadid,  mis  lõpetavad  tankimise  kui
paak täis.(kumbki tingimus annab 1 punkti)

2

12.5 Pakkuja  poolt  esitatud  pakkumise  hindamistulemus  saadakse  p.  12.4  antud  tabeli
hinnakriteeriumi  alusel  omistatud  väärtuspunktide  summa.  Väärtuspunktide  arvutamisel
arvestatakse tulemused täpsusega 2 kohta peale koma. 

12.5. Väärtuspunktide arvutamise põhimõtted ja metoodika punktis 12.4 toodud tabelis on järgnev:
Punktide andmine tabelis toimub väärtuspunktide (Merit Point System) meetodil, st. madalaim
hind/pakutud hind x maksimumpunktid. Madalaima hinnaga pakkumisele antakse maksimaalne
arv punkte. 

Teadete edastamine 
12.7. Teade  pakkujate  kvalifitseerimise  või  pakkumisest  kõrvaldamise  põhjuste  ning  pakkumuse

edukaks  tunnistamise  kohta  saadetakse  igale  pakkujale  elektronposti  teel  3  päeva  jooksul
vastava otsuse tegemisest.

13. KÕIGI PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE
13.1. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.
13.2. Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui:
13.2.1. Ükski pakkumustest ei vasta Hankedokumentides esitatud nõudmistele;
13.2.2. Ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
13.2.3. Kõik  pakkumuste  maksumused  on  hanke  eeldatavast  maksumusest  ja  Hankija  reaalsetest

võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuvõetav.
13.4. Teade  kõigi  pakkumiste  tagasilükkamise  kohta  edastatakse  kohe  elektronposti  teel  kõigile

pakkujatele, kellele Hankedokumendid väljastati. Hankija teatab igale pakkujale, tema nõudel,
kõikide pakkumiste tagasilükkamise põhjused.



14. LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
14.1. Edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga,  kes on nõus Hankedokumentides esitatud

tingimustega, vormistatakse eraldi ostu-müügi leping “ Räpina Aianduskooli  autokütuse ost
aastateks  2011-2013"  neljateistkümne  (14)  päeva  möödumisel,  arvestades  selle  edukaks
tunnistamisest. 

14.2. Kütuse  kvaliteedi  eest  vastutab  Pakkuja,  samuti  kannab  Pakkuja  ebakvaliteetse  kütuse
realiseerimisega Ostjale tekitatud kahju täies ulatuses.

14.3. Hankelepingu raames ostetud kütuse eest tasumine toimub kaks  korda kuus Pakkuja poolt
esitatud arve alusel.

14.4. Käesolevas hankedokumendis nimetamata kütuse markidele kehtib Pakkuja poolt  bensiinile
95E pakutud hinnasoodustus.

___________________________
Jano Narvik
Majandusjuht



Lisa nr. 1   PAKKUMUSE MAKSUMUS

Ostja: Räpina Aianduskool 
Hanke nimetus:   “ Räpina Aianduskooli  autokütuse ost aastateks 2011-2013 ”
Riigihanke viitenumber

Nõustume Ostja poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumise sisuks oleva hanke
järgnevalt  antud lõpliku,  meie  jaoks siduva hinnaga.  Kinnitame,  et  kõik  käesolevale  pakkumisele
lisatud dokumendid on meie pakkumise lahutamatu osa. Käesolevaga võtame endale kohustuse, et
meie pakkumise aktsepteerimisel on pakkumine meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni eduka
pakkujaga, kuid mitte üle 30 kalendripäeva pakkumise esitamise päevast.

OST Ühe liitri
jaemüügihind Räpinas

seisuga 01.03.2011

Hinna soodustus ühe
liitri kohta

protsentides

Lõpphind ostja jaoks
ilma käibemaksuta

Bensiin 95 E

Diiselkütus

Pakkumise on esitanud ..........................................................................................………
(juriidilise isiku nimetus)

“........”.........................2011.a.   ..................…………....   ............……..........…...….…….....
(kuupäev)        (allkiri)  (amet ja nimi)



Lisa nr. 2 LEPINGU PROJEKT

Kütuse hankeleping nr

Käesolev leping on sõlmitud (kus), (kuupäev) 2011. a.

(Hankija) , registrikoodiga (number), asukohaga (aadress), keda esindab … alusel …….(isiku
nimi) (edaspidi nimetatud Ostja) ja 
(Pakkuja),  registrikoodiga  (…),  asukohaga  (aadress),  keda  esindab  ………  (edaspidi  nimetatud
Müüja ), eraldi nimetatud ka Pool ja ühiselt Pooled, sõlmisid käesoleva kütuse hankelepingu (edaspidi
nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu sõlmimise alus ja dokumendid
1.1.Leping  sõlmitakse  hanke  “ Räpina  Aianduskooli   autokütuse  ost  aastateks  2011-2013  ”

(viitenumber …) (edaspidi  nimetatud Riigihange)  tulemusena (Ostja) ja  (Pakkuja) vahel  hanke
osas (number) sõlmitud hankelepingu nr … alusel.

1.2.Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast  Lepingust,  Lepingu lisadest (kütusekaardi  leping),
hankedokumentidest  ja  Lepingu  muudatustest,  millistes  Pooled  võivad  kokku  leppida  pärast
Lepingu sõlmimist.

1.3.Leping jõustub ........................................2011 (k.a.) 

2. Lepingu ese
2.1.Müüja  kohustub jaemüügi  korras müüma 2 (kahe)  aasta jooksul  Ostjale autokütust:  bensiin ja

diislikütus (edaspidi nimetatud Kütus) Müüja tanklates ja teeninduspunktides.
2.2.Müüja jaevõrguks on kõik Eestis asuvad (Müüja) tanklad kui Müüja ei ole eelnevalt teavitanud

Ostjat teisiti. Müüja teavitab Ostjat jooksvatest muudatustest jaevõrgus. Müüja kohustub tagama
kütuse ja autotarvikute kättesaadavuse Eesti  Vabariigi  territooriumil  vastavalt  pakkumise kutse
dokumentides esitatud nõuetele.

3. Hankelepingu eeldatav maht ja allahindlus
3.1.Ostja ostab 2 (kahe) aasta jooksul eeldatavalt (kogus) liitrit bensiini ja (kogus) liitrit diislikütet
3.2.Lepingu punktis 3.1 sätestatud Kütuse kogused on orienteeruvad ega ole Ostjale kohustuslikud.
3.3.Ostjal on õigus erandkorras osta kütust ka kolmandatelt isikutelt kui see on talle mõistlik,

otstarbekas ning vajalik.
3.4. Müüja  annab  Ostjale  kõigilt  tema poolt  Müüja  jaevõrgust  tehtud  kütuste  ostudelt  bensiinile

95EURO __%-; - ning diislikütusele __% allahindlust kehtivast jaehinnast. Käesolevas punktis
nimetamata kütusemarkidele kehtib Müüja poolt bensiinile 95EURO antav hinnasoodustus.

4. Kliendikaart
4.1.Müüja müüb Ostjale Kütust kliendikaartide (edaspidi kaardid) alusel.
4.2.Kaarti kasutatakse Kütuse eest sularahata tasumisel Müüja poolt määratud müügipunktides.
4.3.Kütuse väljastamine kaardiga toimub vastavuses „kliendikaardi kasutamise eeskirjadega“, kui see

ei ole vastuolus Lepinguga.
4.4.Kaardid on Müüja omand ning Müüja väljastab kaardid Ostjale tasuta.
4.5.Kaardid kehtivad vähemalt  Eesti Vabariigi  piires, kusjuures iga kaart  on kaitstud individuaalse

PIN-koodiga, kaartidele ei kohaldata väljastamise tasu, kuu või aastamaksu.
4.6.Ostjal  on  õigus  tasuta  kehtestada  kaardiga  Kütuse  ostmisel  kaardi  kasutajale  ööpäeva  ja  kuu

kütuselimiit, millest teavitab Müüjat.
4.7.Kütuse ostmisel väljastatakse kaardi kasutajale kviitung, millel märgitakse hinnad vastavalt antud

müügipunktis kaardi kasutamise ajal kehtivatele hindadele.

5. Poolte kohustused
5.1.Müüja kohustub:



5.1.1.tagama Kütuse kättesaadavuse ööpäevaringselt seitse päeva nädalas;
5.1.2.väljastama Ostjale kaardid 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Lepingu allkirjastamisest.;
5.1.3.tagama,  et  müügipunktidest  ostetav  Kütus  vastab  riigihanke  hankedokumentides  esitatud

nõuetele;
5.1.4.teatama Ostjale kaardiga tehtud toimingutest kirjaliku aruande vormis, hiljemalt kaardi

kasutamisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks;
5.1.5.blokeerima  kaardi  kasutamise  Ostjalt  või  kaardi  kasutajalt  saadud  info  põhjal  võimalikult

lühikese aja jooksul,  kuid mitte kauem kui  1 (ühe) tunni jooksul  info saamisest  ning võtma
tarvitusele kõik mõistlikud ja talle kättesaadavad abinõud, et peatada kaardi edasine kasutamine;

5.1.6.kindlustama kaartide autoriseerimise;
5.1.7.reageerima kohesele Ostja informatsioonile, mis käsitleb Kütuse kvaliteeti. Koos Ostja

esindajaga võtma koheselt kütuseproovid autost ja tanklast ning saatma need ekspertiisi
sõltumatusse laborisse. Ekspertiisi kulud kannab õigustatud pretensiooni puhul Müüja, kes on
kohustatud korvama ebakvaliteetse Kütuse kasutamisest tekkinud kahju;

5.1.8.tagama Kütuse koguse mõõtmise seadmete vastavuse kehtivatele õigusaktidele. Ostja
kahtluse korral  Kütuse koguste  mittevastavuse kohta võib  Ostja  või  Ostja  esindaja keelduda
kütuse vastuvõtmisest ja nõuda Kütuse koguste kontrollmõõtmist.

5.2.Ostja kohustub:
5.2.1.tasuma eelneval kalendrikuul ostetud Kütuse eest 14 (neljateistkümne) kalendripäeva

jooksul arve saamisest;
5.2.2.tagama kaardi kasutamise vastavalt selle väljastamise ja kasutamise tingimustele, muu

hulgas tegema kõik vajaliku, et hoida kaart ja selle kasutamist võimaldavad abivahendid (isiklik
tunnuskood või muu kood) kaitstuna;
5.2.3.teatama viivitamatult kaardi väljastajale kaardi või selle kasutamist võimaldava abivahendi
kaotsiminekust või vargusest;

5.2.4.hoidma kaarti kõrge temperatuuri või elektriliste, mehhaaniliste, magnetiliste ja muude
vigastuste eest;

5.2.5.Lepingu lõppedes tagastama kaardid müüjale.
5.3.Kohustuste täitmisel juhinduvad pooled Lepingust ja võlaõigusseaduses sätestatust.

6.Arveldused
6.1.Kütuse eest  tasumisel on arveldamise aluseks allahindlusprotsent (number) % tankimise hetkel

kehtivatest  jaemüügihindadest  Müüja  tanklates.  Allahindlus  kehtib  kõikidele  kütuseliikidele  ja
kõikides tanklates,  kus kehtib Müüja kliendikaart.  Allahindlusprotsent  allahindlusena kehtib ka
Kütuse sooduskampaaniate ja muude kampaaniate korral kogu hankelepingu kehtivuse perioodil.

6.2.Müüja  tagab  järelevalve  Ostja  poolt  ostetavate  mootorikütuste  koguste  üle  ning  esitab  Ostja
nõudmisel vastavasisulise detailse aruande.

6.3.Müüja esitab arved Ostjale ostetud Kütuse eest ning Ostja tasub esitatud arvete alusel kaks  korda
kuus 14 kalendripäeva jooksul arvates arvete saamisest. Ostja poolt tasumine loetakse teostatuks
hetkest, kui Ostja on sooritanud vastava ülekande oma arvelduskontolt Müüja arvelduskontole.

6.4.Ettemaksu ei tehta.
6.5.Juhul, kui eelneva kalendrikuu arve on tasumata, on Müüjal õigus kaardi kasutamine blokeerida,

informeerides sellest kirjalikult taasesitatavas vormis Ostjat. Ostja võlgnevuse tõttu suletud kaardi
avamine toimub peale makse laekumist Müüja arvelduskontole 24 tunni jooksul.

6.6.Arvelduste  teostamisel  arvestavad  pooled  eraldi tankimist  Müüja  müügipunktides  ja  Müüja
koostööpartnerite müügipunktides.

6.7.Ostjale väljastatakse arve arvestusperioodi alguses koos arvestusperioodil toimunud punktis
6.8.Nimetatud kaardikasutuse aruandega. Aruandesse märgitakse andmed tankla, tankimise

kuupäeva ja kellaaja, kütuseliigi, kviitungi numbri, tangitud koguste, jaemüügihinna ja rakendatud
allahindluse summa ning tankimisel kasutatud kaardi tunnuskoodi kohta.

6.9.Ostjal  on õigus  esitada pretensioone kaartide kasutamise üle peetava arvepidamise kohta  kuni
järgneva kuu 15. kuupäevani.

6.10.Ostjale  garanteeritav  allahindlus  peab  kehtima ka  Müüja  poolt  läbiviidavate  Kütuste
sooduskampaaniate ja muude kampaaniate korral kogu Lepingu kehtivuse perioodil.



7. Garantiitingimused
7.1.Müüja  on  kohustatud garanteerima  Kütuse vastavuse Eestis  kehtivatele  nõuetele  ning nendest

kõrvalekaldumisel kompenseerima sellest põhjustatud kahju, mis hõlmab täiendavalt nii  sõiduki
transpordi, remondi kui ekspertiisi kulud.

7.2.Müüja tarnitava Kütuse kvaliteet, selle käitlemine ja tarbimisse lubamine peab vastama
vedelkütuse seaduses ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni 2003. a määrusega nr
9 kinnitatud “Nõuded vedelkütusele” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 1.aprilli 2004. a
määrusega nr 59 kinnitatud “Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering” esitatud
tingimustele ning Euroopa Liidus kehtestatud vedelkütuste kvaliteedinõuetele.

7.3.Kütuse tarnimiseks kasutatavad seadmed ja rajatised peavad vastama Eesti Vabariigis
kehtivatele nõuetele.

7.4.Pakutava Kütuse kohta peavad Müüjal igal ajal olema kõik õigusaktides nõutud dokumendid ja
Müüja peab olema valmis nende esitamiseks Ostja nõudmisel.

7.5.Müügilepingute täitmisel on Müüja kohustatud järgima antud valdkonna õigusakte.

8. Poolte vastutus
8.1.Pool kannab täielikku varalist vastutust teisele Poolele esitatud tegelikkusele mittevastava

informatsiooni või andmete,  samuti  Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase
täimisega tekitatud kahju eest.

8.2.Kui Müüja ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt või ei taga
tankimisvõimalust riigihankes esitatud tingimustel, on Ostjal õigus hankida Lepingu kehtivuse ajal
mootorikütuseid ka teistelt kütusemüüjatelt ning sõlmida lepinguid teiste kütusemüüjatega. Samuti
on  Ostjal  õigus  Müüjalt  nõuda  Müüja  igakordse  kohustuse  mittenõuetekohase  täitmise  eest
leppetrahvi kuni 320.- (kolmsada kakskümmend) eurot.

8.3.Mittekvaliteetse Kütuse müümise korral on Ostjal õigus Leping ühepoolselt üles öelda igal ajal
ning nõuda müüjalt leppetrahvi kuni 650.- (kuussada viiskümmend) eurot.

8.4.Arve tasumisega viivitamisel maksab Ostja Müüja nõudmisel viivist 0,1 % tasumisele
kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 % võlgnetavast
summast

8.5.Müüja  vastutab  täielikult  Lepingu  täitmisesse  kaasatud  allhankijate  poolt  Ostjale  osutatavate
teenuste eest.

8.6.Kaardi  kasutamisest  tuleneva  riisiko  kandmine  ja  Poolte  vastutus  toimub  võlaõigusseaduses
elektroonilist maksevahendit käsitlevates sätetes ettenähtud korras.

8.7.Pool vabaneb vastutusest ainult juhul kui Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise
põhjustab vääramatu jõud.

8.8.Vääramatu jõu all käsitlevad Pooled mistahes ettenägematut, nendest sõltumatut sündmust, mille
tekkimise,  kestvuse  või  lõppemise  üle  Pooltel  puudub  kontroll  (tulekahju,  plahvatus,
loodusõnnetus, sõda, võimu-ja valitsusorganite otsused).

8.9.Vääramatu jõud muudab Lepingus sätestatud kohustuste tähtaega perioodi võrra, mille
jooksul Lepingu täitmine on vääramatu jõu tõttu Poole jõupingutustest olenemata võimatu.

9. Lepingu kehtivus
9.1.Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt.
9.2.Leping kehtib allkirjastamise hetkest 2 (kaks) aastat.
9.3.Leping lõpetatakse koheselt, kui Müüja kustutatakse majandustegevuse registrist.
9.4.Ostjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, kui Müüjal esineb Lepingu perioodil vedelkütuse

müügiga seotud seaduserikkumisi.
9.5.Ostja võib nõuda kogu tekkinud kahju hüvitamist ja Lepingu lõpetamist, kui Müüja rikub

Lepingust tulenevaid kohustusi niivõrd, et Lepingu jätkamine on Ostja jaoks seotud oluliste
lisakulutuste või riskidega või Lepingu jätkamist Ostja poolt ei saa mõistlikkuse põhimõttest
jätkata.

9.6.Lepingu lõppemisel  mistahes põhjusel  kohaldatakse ka peale Lepingu lõppemist  neid  Lepingu
sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi  ja kohustusi pärast  Lepingu lõppemist.



Eelmises lauses  sätestatu kehtib  eelkõige  sätete kohta,  mis  määravad  pooltevaheliste vaidluste
lahendamise, Lepinguga ettenähtud tasu maksmise kohustuse ning selle arvestamise ja maksmise
korra,  kvaliteedinõuded,  Lepingu  sätete  tõlgendamise  viisi  ning  poolte  vastutuse  ja  kahju
hüvitamise.

10. Kontaktisikud
10.1.Ostja poolne kontaktisik on ………. (tel: ……….. e-post: ………..)
10.2.Müüja poolne kontaktisik on …………… (tel:……….., e-post…………….).

11. Muud tingimused
11.1.Käesolev  Leping  tühistab  kõik  Pooltevahelised  käesolevas  Lepingus  ettenähtud  Kaupade

üleandmist puudutavad varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped.
11.2.Lepinguga  seotud  teated  peavad olema kirjalikus vormis,  välja  arvatud  juhtudel,  kui  sellised

teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisega teisele Poolele ei kaasne õiguslikke
tagajärgi.

11.3. Käesolevat  Lepingut  võib  muuta,  täiendada  või  lõpetada  Poolte  kokkuleppel.  Muudatused
jõustuvad  pärast  allakirjutamist  mõlema  Poole  poolt või  Poolte  poolt  määratud  tähtajal.
Muudatuste, täienduste või lepingu lõpetamise kehtimiseks peab olema järgitud kirjaliku vormi.

12.4.Kõik  Lepingust  tulenevad  erimeelsused  püütakse lahendada  läbirääkimiste  teel.  Juhul,  kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus.

12.5.Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris,
millest üks antakse Müüjale ja teine Ostjale.

12. Poolte allkirjad

Ostja Müüja


