KÄSUNDUSLEPING nr 120

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas, “15” mai 2012a.
Põllumajandusministeerium, registrikood 70000734, aadress Lai 39/41, 15056
Tallinn, keda esindab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kes tegutseb
Põllumajandusministeeriumi põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud Käsundiandja)
ja
MTÜ Hiiu Veis ja Lammas, registrikood 80300880, keda esindab juhatuse liige Omar
Jõpiselg, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Käsundisaaja),
keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt Pool ja koos Pooled, sõlmisid käesoleva
lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:
1. Lepingu objekt ja alus
1.1. Lepinguga kohustub Käsundisaaja Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras
soetama Vaemla tootearenduskeskuse lihatöötlemise tehnoloogia ja seaded
(edaspidi nimetatud Käsund). Käsundi täitmine peab vastama Lepingu lisas 1
sätestatud tingimustele
1.2. Lepingu aluseks on asjaolu, et 2012. a riigieelarve seaduse ja
põllumajandusministri 09. veebruari 2012. aasta käskkirjaga nr 28
„Põllumajandusministeeriumile 2012. aastaks määratud eraldiste liigenduse
kinnitamine” nägi Eesti Vabariik ministeeriumi kaudu ette riigieelarvelise
eraldise MTÜle Hiiu Veis ja Lammas.
1.3. Lisas 1 loetletud tegevuste elluviimist käsitletakse vähese tähtsusega abi
andmisena käsundisaajale komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 (ELT L 379,
28.12.2006, lk 5–10) mõistes.
1.4. Käesolev leping sõlmitakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse
§ 181 kohaselt haldusakti asemel ja seda käsitletakse üksikjuhtumit reguleeriva
halduslepinguna.
2. Käsundi täitmine
2.1. Käsundisaaja kohustub täitma Lepingu Lisa 1 sätestatud tingimustele vastava
käsundi järgmiseks tähtpäevaks: “31” oktoober 2012. a.
2.2. Käsundi täitmise kohaks on Eesti.
2.3. Käsundisaaja kohustub Lepingu p 1.1 nimetatud Käsundi täitmisel rakendama
oma parimaid jõupingutusi ja hoolsust, lähtudes üldtunnustatud kutseoskuste
tasemest antud valdkonnas.
2.4. Pooled on kokku leppinud, et Käsundisaaja ei tohi Käsundi täitmist kolmandale
isikule ilma Käsundiandja loata üle anda.
2.5. Käsundisaaja võib Käsundiandjale pakkuda Käsundi täitmist osade lõikes ja ka
enne Lepingu p 2.1 nimetatud tähtpäeva saabumist. Pooled on kokku leppinud,
et Käsundi täitmine osade lõikes või tervikuna ennetähtaegne vastuvõtmine ei
mõjuta Käsundiandja kulude hüvitamise kohustuse tähtaega.

2.6. Käsundi või osade lõikes täitmise vormistavad Pooled Käsundi või Käsundi osa
täitmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla Lepingu punktis 6.1 nimetatud
esindajad.
Akt vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb Käsundisaajale, teine
Käsundiandjale. Käsund loetakse täidetuks ja vastuvõetuks ka juhul, kui
Käsundiandja alusetult ei võta vastu nõuetekohast Käsundit ja keeldub
allkirjastamast Käsundi akti.
2.7. Käsundiandjal või tema ülesandel Käsundiandja valitsemisala asutuse
teenistujatel on õigus jooksvalt kontrollida Käsundi täitmise käiku. Vajadusel
võib Käsundiandja anda juhiseid, mis ei välju Lepingus kokkulepitu raamest ega
moonuta Lepingu sisu, on mõistlikud ja vajalikud Lepingu eesmärgi
saavutamiseks, arvestades Käsundisaaja erialaseid teadmiseid ja võimeid.
2.8. Kui Käsundisaaja soovib Käsundiandja juhistest kõrvale kalduda, peab ta sellest
Käsundiandjat eelnevalt teavitama ja ootama ära Käsundiandja otsuse.
Käsundiandja juhistest kõrvalekaldumist ilma Käsundiandja eelneva
nõusolekuta ei vaadelda Lepingu rikkumisena, kui Käsundiandja otsuse
ootamisest tuleneva viivitusega kaasneks Käsundiandjale ilmselt ebasoodus
tagajärg ja kui asjaoludest võib eeldada, et Käsundiandja kiidab
kõrvalekaldumise heaks.
2.9. Kui Käsundiandja juhiste järgimisega kaasneks Käsundiandjale ebasoodne
tagajärg, võib Käsundisaaja neid juhiseid järgida alles siis, kui ta on teavitanud
Käsundiandjat ebasoodsa tagajärje saabumisest ja Käsundiandja ei muuda
sellele vaatamata juhiseid. Sellisel juhul ei vastuta Käsundisaaja nende juhiste
järgimisest tekkinud kahjude eest Käsundiandja ees.
2.10. Käsundisaaja kohustub Käsundiandjat teavitama Lepingu täitmisega
seonduvatest asjaoludest, mille vastu Käsundiandjal on äratuntav oluline huvi,
eelkõige sellistest asjaoludest, mis võivad ajendada Käsundiandjat juhiseid
muutma. Käsundisaaja on kohustatud Käsundiandja nõudmisel andma talle
täielikku ja objektiivset teavet käsundi täitmise kohta mõistliku aja jooksul
pärast vastava nõude esitamist. Käsundisaaja on vastutav sõltumata
vabandatavusest teavitamiskohustuse mittetäitmisest tulenevate kahjude eest.
2.11. Käsundiandja on kohustatud pretensioonidest Käsundi mittevastavuse suhtes
Käsundisaajat teavitama Käsundi vastuvõtmisel ja pretensioonid märgitakse
Käsundi täitmise-vastuvõtmise akti või esitatakse Käsundiandja poolt
Käsundisaajale muul moel kirjalikus vormis viivitamatult pärast Käsundi
vastuvõtmist. Käsundiandja võib tugineda ka Käsundi puudustele, mille
avastamine Käsundi vastuvõtmisel ei olnud mõistlikul moel võimalik, kui
selline puudus eksisteeris Käsundi vastuvõtmise hetkel ja Käsundiandja teavitas
Käsundisaajat puudusest viivitamatult pärast selle avastamist.
2.12. Käsundisaaja on kohustatud mitte avaldama talle seoses Käsundi täitmisega või
muul moel seoses Lepingu Pooleks olemisega teatavaks saanud mitteavalikku
infot, kui Käsundiandjal on selleks õigustatud huvi.

3. Kulude hüvitamine
3.1. Käsundiandja kohustub katma Käsundisaajale Käsundi täitmise kulud kuni
62 000 (kuuekümne kahe tuhande) euro ulatuses, mis sisaldab käibemaksu.
3.2. Käsundiandja kohustub nimetatud summa kandma Käsundisaaja pangaarvele
pärast Käsundi või Käsundi osa täitmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist

Käsundisaaja poolt esitatud arve alusel 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul
arvates arve kättesaamisest.
3.3. Maksmisega viivitamisel on Käsundisaajal õigus nõuda viivist 0,1 % tasumata
summalt iga viivitatud päeva kohta.
3.4. Lepingu lõppemisel enne Lepingu p 2.1 nimetatud tähtaja saabumist või enne
Lepingu p 1.1 nimetatud Käsundi täitmist muul põhjusel, kui Käsundisaajapoolne Lepingu rikkumine, on Käsundisaajal õigus mõistlikule osale summast,
millest arvestatakse maha summa, mille Käsundisaaja Lepingu lõppemise tõttu
säästab, muul viisil omandab või oleks võinud omandada.
3.5. Kui Lepingu ütleb üles Käsundisaaja muul põhjusel kui Käsundiandja-poolne
Lepingu rikkumine, on tal õigus juba täidetud Käsundi eest mõistlikule osale
kulude hüvitamise summast üksnes niivõrd, kuivõrd Käsundiandjal on täidetud
mittetäieliku Käsundi vastu huvi.
4. Poolte õiguskaitsevahendid lepingurikkumise korral
4.1. Kui Käsundiandja on esitanud kirjaliku pretensiooni Lepingu p 2.11 sätestatud
korras, määrab Käsundiandja Käsundisaajale täiendava tähtaja Käsundi
puuduste kõrvaldamiseks. Käsundisaaja võib Käsundi puuduste kõrvaldamise
asemel täita Lepingule vastava uue Käsundi. Käsundi puuduste kõrvaldamisega
või uue Käsundi täitmisega seotud kulud kannab Käsundisaaja. Käsundiandja
poolt antud täiendava tähtaja jooksul on Käsundiandjal õigus keelduda kulude
hüvitamisest Käsundisaajale. Täiendava tähtaja andmine ei vabasta
Käsundisaajat vastutusest mittenõuetekohase Käsundi täitmise eest.
4.2. Kui Käsundisaaja ei kõrvalda puudusi Käsundi täitmisel Käsundiandja poolt
määratud tähtajaks, võib Käsundiandja ise Käsundi puudused kõrvaldada ja
nõuda Käsundisaajalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist, samuti
vähendada Käsundisaajale maksmisele kuuluvat summat või Lepingu üles
ütelda ja nõuda kahjude hüvitamist.
4.3. Kui Käsundiandja on soostunud vastu võtma puudustega Käsundi või puuduste
kõrvaldamine Käsundi täitmises ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades
Käsundisaaja suhtes ebamõistlikult koormav, on tal õigus vähendada
maksmisele kuuluvat summat võrdeliselt mittekohase Käsundi väärtuse suhtele
nõuetekohase Käsundi väärtusesse.
4.4. Käsundiandjal on õigus Leping üles ütelda ka ilma Lepingu p 4.1 nimetatud
täiendavat tähtaega määramata, kui Käsundisaaja rikkus kohustust, mille täpne
järgimine oli Käsundiandja huvi püsimise eelduseks või kui Käsundisaaja
teatab, et ta oma kohustust ei täida või puuduste kõrvaldamine Käsundi
täitmises ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades Käsundisaaja suhtes
ebamõistlikult koormav.
4.5. Käsundiandjal on õigus Leping üles ütelda ka enne Lepingu p 2.1 nimetatud
Käsundi täitmise tähtaja saabumist, kui on ilmne, et Käsundisaaja rikub
Lepingust tulenevaid kohustusi olulisel määral ja Käsundisaaja ei taga ega
kinnita oma kohustuste nõuetekohast täitmist.
4.6. Kui Käsundisaaja satub Käsundi täitmisega viivitusse, on Käsundiandjal õigus
nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepingu p 3.1 nimetatud
summast iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 10 %
Lepingu p 3.1 ettenähtud summast. Käsundiandjal on õigus nõuda leppetrahvi
tasumist ka Käsundiandja poolt antud täiendava tähtaja eest (Lepingu p 4.1).
Käsundiandja kohustub viivitamatult pärast Käsundisaaja viivitusse sattumisest
teadasaamist teatama Käsundisaajale, et nõuab leppetrahvi.

4.7. Käsundiandjal on olenemata põhjusest õigus Leping etteteatamistähtajata üles
ütelda, kohustudes hüvitama Käsundisaajale tehtud kuludest mõistliku osa
summast vastavalt Lepingu p 3.4.
4.8. Käsundisaajal on õigus Leping üles ütelda, kui Lepingu täitmine on muutunud
võimatuks Käsundiandja süül. Sellisel juhul on Käsundisaajal õigus mõistlikule
osale summast vastavalt Lepingu p 3.4. Käsundisaajal ei ole täidetud
mittetäieliku Käsundi eest kulude hüvitamise kohustust, kui Lepingu täitmine
muutus võimatuks Käsundiandja süüta.
4.9. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandatav ja teisel Poolel ei ole
õigust rakendada Lepingust ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui
Pool rikkus kohustust asjaolu tõttu, mida ta 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 (vääramatu jõud). Kui vääramatu jõud on ajutine, on kohustuse
rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist
takistas. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui 30 kalendripäeva,
loetakse Lepingu täitmine võimatuks muutunuks kummagi Poole süüta ja
mõlemal Poolel on õigus Leping üles ütelda.
5. Lepingu muutmine
Pooled on kokku leppinud, et Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ja
need jõustuvad allkirjastamisest Poolte poolt või muul Poolte kokkulepitud
tähtajal.
6. Lõppsätted
6.1. Käsundiandja ja Käsundisaaja kinnitavad omapoolsed esindajad, kes on
kontaktisikuteks Lepingu täitmisega seonduvates küsimustes. Käsundiandja
esindaja on Vivia Aunapuu-Lents (tel 6256 296; e-post vivia.aunapuulents@agri.ee), Käsundisaaja esindaja on Omar Jõpiselg (tel 51 65 600, e-post
info@dagen.ee). Esindajate või kontaktandmete muutmisel kohustuvad Pooled
teineteist viivitamatult kirjalikus vormis informeerima.
6.2. Pooled kohustuvad teineteist teavitama mistahes Lepinguga seotud olulistest
asjaoludest, mille vastu teisel Poolel on äratuntav huvi.
6.3. Pooled on kokku leppinud, et Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eelkõige
läbirääkimiste teel. Kui sel moel ei õnnestu vaidlusi lahendada, lahendatakse
vaidlus Käsundiandja asukohajärgses kohtus.
6.4. Leping loetakse sõlmituks selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt. Leping on
sõlmitud kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks antakse
Käsundiandjale ja teine Käsundisaajale.

Poolte andmed:
Käsundiandja:

Käsundisaaja:

Põllumajandusministeerium
Helir-Valdor Seeder
Minister
Registrikood: 70000734
Aadress: Lai 39/41, 15056 Tallinn
Telefon: 625 6101
Faks: 625 6200
Raha saaja või saatja asutus on:
Rahandusministeerium
Pank: SEB
Konto nr 102 200 276 890 12
Viitenumber 1200001659

MTÜ Hiiu Veis ja Lammas
Omar Jõpiselg
Juhatuse liige
Registrikood: 80300880
Telefon: 51 65 600

Pank: Swedbank
Konto nr 221 051 622 465

Poolte allkirjad:
Käsundiandja:

Käsundisaaja:

Lisa 1
Käsunduslepingule nr. 120

15.05.2012. a

Käsundi täitmisel tehtavad kulud
vastavalt lepingu punktile 1.2 („Vaemla tootearenduskeskuse lihatöötlemise
tehnoloogia ja seadmete kolmanda osa soetamine”)

Tegevus
1 Nugade sterilisaator (4-6 nuga); Jalakettide sterilisaator; Lintsaag KT 325 ,
võib olla kasutatud; Pakendusseade kambri mõõduga 660x400x250 (sügavus
muudetav), võib olla kasutatud 2 kambriline; Tükeldussaag (nt. EFA 66 380 v)
võib olla kasutatud; Tükeldussaag nt EFA 23/18 380 (ketassaag), võib olla
kasutatud; Lamba rümpade pikendused rippteele; Ripptee kaalud,
veerandrümpadele , kuni 200 kg; Transport, paigaldus.
Soole ja magude tühjenduslaud – 1000×700 mm, h=850 mm, kõrgendus 3
küljes ca 150 mm , 2 mm plaat; Tapasaaduste töötlemislaud – 1000×700 mm,
h=850 mm, kõrgendiga taga vähemalt 50 mm 2mm plaat; Klassikaline
roostevaba statsionaarne tööplatvorm 1300x800xh1600 (tagant ja otsa pealt
toru piirdeks, küllalt järsk ülesminek, võimalusel käsipuu); Uimastusboksi
tööplatvorm 1200x800xh800 (lihtne, ilma käsipuude ja piireteta); Roostevaba
liigutatav tööplatvorm 700x700x1500 (sisikonna eemaldamiseks) joon 1 (lihtsa
käsipuu ja piirdega ülemisel astmel); Roostevaba astmeline tööplatvorm
2200x700xh1350 (poolitamises) joon 2 (ilma piirete ja käsipuudeta);
Roostevaba kõrge pukk (700x700xh1600) joon 3 (ühepoolse piirde ja
käsipuuga); Roostevaba madal pukk (600x600xh400) joon 4 ühe astmega;
Juhtrenn, soolestiku ja mao suunamiseks sooletsehhi, teisaldatav (2500x
700x700); Sooleruumi lükandukse lõpuni avamiseks vaja aeg-ajalt renn avast
eemaldada); Töölaud pakendamiseks - 1400 × 700 mm; h = 850 mm, ilma
kõrgendita, alumise riiuliga pakkematerjalile, 2 mm plaat; Töölaud hakkliha
masinale ca 1400x700, H 850 mm, ilma kõrgendita ja riiuliteta, 2mm plaat;
Töölaud lihalõikusele - 1500 × 750 mm; h = 850 mm (lõikepinna paksus 30
mm, muu 1,5 mm, ilma tagaseinata, kastihoid all, mõeldud keset ruumi
kasutamiseks, 2 töökohta -lauad koos); Lisalaud lihalõikusele - 1500 × 750
mm; h = 850 mm (2 mm plaat, ilma tagaseinata, kastihoid all); Abilaud,
etikeerimiseks, kaalumiseks - 600 x 800 mm, H=850 mm, ima kõrgendita;
Polyamiid sein rümba neljandike tükeldamiseks (laius ca 1200, kõrgus ca
2200; Laagerdusriiul – 1500 x 600 mm, H=1800 mm, 4 riiulit, 1,5 mm
raamiga; Tootmises liha riiul 1250x500 mm, H 1800 mm , 3 riiulit, alla
mahuks rataskärud e. 800 madalaim riiul. 1,5 mm raamiga; Sissevõturuumi
riiul 1250 (1300)x500 mm, H=1800 mm, 4 riiulit, 1,5 mm raamiga;
Sügavkülma riiulid 1500x500 mm, H=1800 mm, 4 riiulit, 1,5 mm raamiga;
Pakendatud toodangu hoiuriiul – 1100 x 600, H=1800 mm, 4 riiulit, 1,5 mm
raamil; Pesuainete hoiustamise ustega kapp – 1200 x 400, H=1800 mm, 4
riiulit, 1,5mm; Kastipesuvann – 1800-2100 × 700 x 850 mm; Garderoobikapid
(ühe inimese kapp sisaldab 2 poolt – mustad ja puhtad riided), katus kaldega –
ca 625 × 500 mm, H = 2100 mm; Sanitaarvarustuse komplektid (seebi
dosaator, pesuaine dosaator, Paberrätiku hoidja (408x278x214), prügikast);
Lisalaud degustatsiooniks (eesruumis) 1500x600mm, h=850 (2mm plaat, 1,5

Summa
kuni, eur
40 624

mm 2 riiulit); Transport
Mobiilne pesuseade täiskomplekt, 20-30 bar, erinevad pesurežiimid, toide ¾
torustikust.
Plastik seinakaitsed (150-200 lai) 70 jm.
2 Uimastusboks (võib olla kasutatud); Uimastusboksi paigaldus
(raudbetoonpõrand 100 mm, all peno ja liivatäide); Nahastustamisseade (võib
olla kasutatud); Nahastustamisseade paigaldus (raudbetoonpõrand 100 mm, all
peno ja liivatäide); Telfer 1 (min 1500 kg), seoses ruumi kriitilise kõrgusega
(4,5 m) vaja arvestada, et telfril endal paigaldusruumi vähe, tala peal lükatav,
tõstekõrgus 5 m; Telfer 2 ( min. 250 kg), poolrümpade tükeldamiseks
tõstekõrgus 3 m; Telfer 3 (min 1000 kg), uluki sissevõtmiseks õuest,
tõstekõrgus 5 m; Tapamaja osa (kõrge ripptee) ripptee ümberehitus või uue
paigaldus koos telfrite paigaldusega (18 m); Transport.
KOKKU

_______________________
(allkirjastatud digitaalselt)
Helir-Valdor Seeder
Minister

21 376

62 000

_______________________
(allkirjastatud digitaalselt)
Omar Jõpiselg
Juhatuse liige

