
 
 
 

 
 

 
Lisa 2 
 
Raamlepingu projekt  Sotsiaalkindlustusameti pakkumuskutse „Seksuaalvägivalla 
ohvrite tugigrupi teenuse osutamine seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele“ 
juurde 
 
Sotsiaalkindlustusamet, registrikood 70001975 (edaspidi nimetatud tellija), mida esindab 
volikirja alusel ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnajuhataja Jako Salla. 
ja  
 
___(edaspidi raamlepingu partner ehk Täitja), registrikood ___, asukoht ___, mida seaduse 
alusel esindab juhatuse liige/ volituse alusel __, 
 
edaspidi eraldi Pool ning koos ja ühiselt Pooled, sõlmisid käesoleva raamlepingu (edaspidi 
Leping) alljärgnevas:  
 
 
1 Üldsätted  

1.1 Leping on sõlmitud Tellija korraldatud sotsiaalteenuste riigihanke „Seksuaalvägivalla 
ohvrite tugigrupi teenuse osutamine seksuaalvägivalda kogenud täisealistele 
isikutele“ alusel.  

1.2 Täitja lähtub teenuste osutamisel riigihanke alusdokumentides, Lepingus ja Täitja 
pakkumuses sätestatust. Täitja teenuse osutamise piirkonnaks on hanke osa/ piirkonna 
nimetus/ . 

1.3 Leping on haldusleping ohvriabi seaduse § 3 lg 2 p 7 alusel ja halduskoostöö seaduse 
§ 3 lg 1 tähenduses ning Lepingule kohaldatakse nimetatud õigusaktides sätestatut. 
Käesoleva Lepinguga annab Tellija Täitjale üle Lepingu dokumentides kirjeldatud avalike 
teenuste osutamise.  

1.4 Leping on mitme täitjaga sõlmitud raamleping, mille alusel tellitakse teenust 
raamlepingus sätestatud tingimuste kohaselt, minikonkurssi korraldamata (riigihangete 
seaduse § 30 lg 6 p 1). Raamlepingu eesmärgiks on määrata kindlaks raamlepingu 
esemeks olevate teenuste tellimise ja osutamise tingimused raamlepingu kehtivuse ajal.  

1.5 Lepingu alusel tellitavaid teenuseid rahastatakse liidu COVID-19 pandeemia 
reageerimise raames, toetuse andmise tingimused „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU 
vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks“, projektist nr 2014-2020.16.01.21-0004 
„Ohvriabiteenused.“ 

1.6 Tellija teostab Lepingu täitmise üle haldusjärelevalvet.    
1.7 Lepingu lahutamatuteks osadeks on pakkumuskutse koos kõikide lisadega, sh tehniline 
kirjeldus, ja Täitja poolt esitatud pakkumus.   

1.8 Lepingu lisad: 
1.8.1 Lisa 1. Aruande vorm 
1.8.2 Lisa 2. Andmetöötluse leping 
1.8.3 Lisa 3. Osalejate kinnitusleht 
1.8.4 Poolte vahelised kirjalikud teated 
1.8.5 Lepingu muudatused, mis allkirjastatakse pärast Lepingu sõlmimist.  

 
2. Lepingu hind. Teenuste tellimine raamlepingu alusel 
2.1 Lepingu eeldatavaks ja ühtlasi maksimaalseks maksumuseks, mis hõlmab kõiki 

raamlepingu täitjaid ja nende poolt osutatavaid kõiki teenuseid, on 14 000 eurot ilma 



käibemaksuta (eelnevalt ja edaspidi Lepingu hind). Tellijal ei ole kohustust tellida 
teenuseid Lepingu hinna ulatuses. Tegelikult tellitavate teenuste rahaline maht sõltub 
teenuseid saavate isikute arvust, neile osutatud teenustest ja teenuste maksumusest. 
Sellest tulenevalt võib Lepingu alusel tellitavate teenuste kogumaht kujuneda väiksemaks 
kui Lepingu hind. Lepingu sõlmimisega ei seo Tellija end kohustusega esitada tellimusi 
või teha seda kindlas mahus. Täitja kinnitab, et tal on valmidus osutada Lepingus kokku 
lepitud teenuseid kogu Lepingu tähtaja jooksul. 

2.2 Lepingu alusel teenuste tellimisel lähtutakse Lepingus ja selle lisades sätestatud 
tingimustest. Teenuseid tellitakse vajaduspõhiselt. Otsuse suunata ohver/klient konkreetse 
täitja juurde tugigruppi, teeb Tellija ohvriabitöötaja koos kliendiga. Teenus loetakse 
raamlepingu partnerilt tellituks eespoolt nimetatud Tellija otsuse edastamisel Täitjale. 
Tellija ja raamlepingu vastava Täitja vahel eraldi hankelepingut ei sõlmita. 

2.3 Raamlepingu alusel Täitja poolt osutatava Teenuse maksumus on 416,67 eurot (ilma 
käibemaksuta) tugigrupi ühe kohtumise (5,5 tundi) kohta, kusjuures grupina 
arvestatakse tugigruppi siis, kui kohal on 5-12 isikut (ühes grupis). Teenuse maksumus 
on lõplik ja sisaldab kõiki kulutusi, mis on vajalikud Lepingu täitmiseks ja teenuse 
nõuetekohaseks osutamiseks. Hankija ei hüvita Lepingu täitmisel Täitjale mingeid 
täiendavaid kulusid ega tee mistahes täiendavaid makseid. Teenuste maksumus ei ole 
seatud sõltuvusse ka tellitavate teenuste mahust. Täitja tagab Lepingu perioodi jooksul 
kõikide kokku lepitud teenuste kättesaadavuse ja osutamise olenemata Tellija või Täitja 
prognoositud mahust.  

 
3. Poolte õigused ja kohustused  
3.1 Täitja kohustub:  

3.1.1 osutama Teenust Lepingus ja selle lisades kokku lepitud tingimustel, kvaliteetselt ja 
kooskõlas õigusaktidega;  

3.1.2 järgima halduskoostöö seaduse § 15 sätestatud tegevuspiiranguid ning selles 
sätestatud juhtudel teavitama Tellijat või saama Tellija nõusoleku; 

3.1.3 esitama Tellijale igakuiselt koondarve osutatud teenuste kohta vastavalt Lepingu 
punktile 4.2;  

3.1.4 esitama Tellijale teenuse osutamisele järgneva kuu 5. kuupäevaks statistilise 
kokkuvõtte (aruande) eelmises kuus teenuseid saanud ohvrite isikustatud 
andmetega, lähtudes etteantud vormist (Lisa 1). Koos aruandega esitama Tellijale 
osalejate poolt allkirjastatud osalejate kinnituslehed (Lisa 3 toodud vormil);  

3.1.5 Iga tugigrupi läbiviimisel võtma osalejatelt osalemist kinnitava allkirja lepingu lisas 3 
toodud vormil; 

3.1.6 teavitama viivitamatult Tellijat Lepingu täitmist takistavatest puudustest ja 
takistustest ning korraldama nende kõrvaldamine;  
3.1.7 järgima Tellija täiendavaid ning põhjendatud juhiseid ja ettepanekuid Teenuse 

osutamisel ja Lepingu täitmisel;  
3.1.8 täitma Lepingust tulenevaid kohustusi isiklikult. Täitja ei tohi oma Lepingust 

tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada kolmandatele 
isikutele ilma Tellija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud 
nõusolekuta; 

3.1.9 võimaldama Tellijal teostada Lepingu p 3.4.3 nimetatud järelevalvet ja kontrolli, sh 
esitama Tellijale kogu selleks vajaliku dokumentatsiooni ja kõik andmed; 

3.1.10 esitama majandusaasta aruande vastavalt halduskoostöö seaduse § 10 ning 
finantsdokumentatsiooni haldusjärelevalve teostamiseks Tellija nõudmisel. 

  
3.2 Täitjal on õigus:  

3.2.1 saada Tellijalt tema valduses olevat ja Teenuse osutamiseks vajalikku 
informatsiooni;  

3.2.2 teha Tellijale ettepanekuid Teenusele suunatud isikule vajalike teenuste osas;  
3.2.3 saada teenuse osutamise eest tasu Lepingus kokku lepitud tingimustel.  



3.3 Tellija kohustub:  
3.3.1 andma Täitjale Teenuse osutamiseks enda valduses olevat informatsiooni, kui see 

on vajalik Teenuse osutamiseks;  
3.3.2 maksma Täitjale osutatud Teenuse eest tasu Lepingus kokku lepitud tingimustel;  
3.3.3 tegema Täitjaga koostööd Lepingu eesmärkide täitmiseks.  

3.4 Tellijal on õigus:  
3.4.1 saada Täitjalt informatsiooni Teenuse osutamise ja Lepingu täitmise kohta;  
3.4.2 nõuda kokku lepitud Teenuse osutamist vastavalt Lepingus ja selle lisades 

nimetatud tingimustel;  
3.4.3 teostada igal ajal Teenuse osutamise üle sisulist järelevalvet, sh nõuda Täitjalt 

Teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni ja muid andmeid, teostada Täitja 
juures kohapealset kontrolli;  

3.4.4 teha vajadusel ettepanekuid Lepingu täitmise kohta;  
3.4.5 nõuda Täitjalt avastatud puuduste viivitamatut kõrvaldamist;  
3.4.6 tagastada Täitjale koondarve juhul, kui see ei ole nõuetekohane ja keelduda arve 

maksmisest, kuni nõuetekohase arve esitamiseni;  
3.4.7 saada Täitjalt selgitusi osutatud teenuste otstarbekuse ja vajalikkuse kohta. 
 

4 . Teenuse osutamise eest tasumine  
4.1. Tellija tasub Teenuse osutamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja tasu 

maksmise põhimõtetele.  
4.2. Täitja esitab Tellijale iga teenuse osutamisele järgneval kuul 5 tööpäeva jooksul lepingu 

punktis 3.1.4 toodud aruande kinnitamist Tellija kontaktisiku poolt e-arvena koondarve 
eelmises kuus osutatud teenuste kohta. Arve peab vastama õigusaktidega ette nähtud 
nõuetele ning sisaldama andmeid teenuste osutamise ajavahemiku kohta, osutatud 
teenuste kogused/ ühikud ja nende maksumus. Arvele tuleb märkida lepingu number ja 
hanke nimetus koos kontaktisiku nimega. Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 14 
kalendripäeva. Arve koopia tuleb Tellijale esitada elektroonselt, e-posti aadressile: 
keit.lipp@sotsiaalkindlustusamet.ee.  

4.3.  E-arve saatmise võimalused on: 
4.3.1 kui töövõtja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete 

operaatorile, kelle kaudu see jõuab tellijani; 
4.3.2 e-arvet on võimalik saata tasuta tellijale, kasutades e-arveldaja infosüsteemi 

(http://www.rik.ee/et/e-arveldaja). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis 
kasutaja konto ja sisestada konkreetne tellijale suunatud müügiarve sellesse 
infosüsteemi tellija e-arvete operaatorile edastamiseks; 

4.3.3 kuni viis (5) e-arvet kuus võib saata tasuta ka arved.ee infosüsteemi kaudu 
(https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada arved.ee infosüsteemis kasutaja 
konto ja sisestada konkreetne tellijale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi 
tellija e-arvete operaatorile edastamiseks. 

4.4. Tellija kontaktisik kontrollib Täitjalt saadud koondarve õigsust.  
4.5. Tellija ei teosta ettemakseid.  
 
 
5. Lepingu rikkumine ja vastutus  
5.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud 

siis, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav, v.a kui 
Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu.  

5.2. Pooled vastutavad Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase 
täitmise eest ja sellega tekitatud kahjude eest Lepinguga ja õigusaktidega ettenähtud 
korras ja ulatuses.  

5.3. Juhul, kui Täitja ei täida Lepingut või täidab seda mittenõuetekohaselt, on Tellijal õigus 
nõuda Täitjalt leppetrahvi summas 500 (viissada) eurot iga rikkumise eest. Tellija esitab 



selle kohta Täitjale kirjaliku leppetrahvi nõude. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Täitjat 
Lepingu täitmise kohustusest.  

5.4. Juhul, kui Tellija ei maksa nõuetekohaselt esitatud arveid 30 (kolmekümne) 
kalendripäeva jooksul arvete kättesaamisest arvates, on Täitjal õigus nõuda Tellijalt 
viivist 0,05 % (null koma null viis protsenti) iga viivitatud kalendripäeva eest tasumisega 
viivitatud summalt.  

 
6. Lepingu muutmine 
6.1. Pooled võivad Lepingu muutmises kokku leppida, kui objektiivsetest asjaoludest selgub, 

et muudatuste tegemine on vajalik teenuse eduka osutamise tagamiseks. 
6.2. Lepingu muutmiseks sõlmivad Pooled kirjaliku kokkuleppe. Lepingu muudatused 

jõustuvad pärast mõlema Poole esindaja allkirjastamist või Poolte poolt määratud 
tähtajal. 

6.3. Kui lepingu lõppemise ajaks ei ole uue riigihanke tulemusel lepingut sõlmitud, on tellijal 
täitja nõusolekul õigus pikendada lepingu kehtivust kuni kolm kuud ja suurendada 
Lepingu punktis 2.1 nimetatud maksimaalset maksumust kuni 3 500 euro võrra kõigi 
Lepingu täitjate peale kokku. Kui üks või mitu raamlepingu Täitjat ei soovi raamlepingu 
tähtaega pikendada või maksimaalset maksumust suurendada, ei mõjuta see Tellija 
õigust pikendada raamlepingut Täitjatega, kes on pikendamisega ja maksumuse 
suurendamisega nõustunud. 

 
7. Lepingu kehtivus, lõppemine ja ülesütlemine  
7.1. Raamleping jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni 31.12.2022 või kuni Lepingu 

punktis 2.1 sätestatud piirmäära täitumiseni, sõltuvalt sellest, kumb tingimus täitub 
varem. Raamlepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse 
tõttu kehtivad ka pärast vastava lepingu lõppemist. 

7.2. Kui Pool rikub Lepingus sätestatud kohustust, on teisel Poolel õigus Leping 
ennetähtaegselt üles öelda.  

7.3. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda ka muu mõjuva põhjuse olemasolul, 
eelkõige halduskoostöö seaduse § 11 toodud alustel või kui Tellijal puuduvad Lepingu 
täitmiseks rahalised vahendid või esineb muu asjaolu, mille puhul ei saa eeldada, et 
Lepingu täitmine jätkub. Tellija teatab Täitjale Lepingu lõpetamisest kirjalikult ette 
vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva. 

7.4. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Pooli kohustuste täitmisest, mis on tekkinud enne 
Lepingu ülesütlemist ja mida kohustuse olemusest tulenevalt tuleb täita ka pärast 
Lepingu lõppemist.  

 
8. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse 
8.1. Täitja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning pärast Lepingu lõppemist määramata tähtaja 

jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses Lepingu täitmisega teatavaks 
saanud andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on Tellijal eeldatavalt 
õigustatud huvi. 

8.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid 
Tellija eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Lepingus 
sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele poolte 
audiitoritele, advokaatidele, pankadele, kindlustusandjatele, kes on seotud 
konfidentsiaalsuskohustusega, ning juhtudel, kui Pool on õigusaktidest tulenevalt 
kohustatud informatsiooni avaldama. Täitja on teadlik, et Leping on avaliku teabe 
seaduses sätestatud ulatuses avalik.  

8.3. Täitja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise eesmärgil 
või kolmandate isikute huvides.  

8.4. Täitja kohustub tagama, et tema esindaja(d), töötajad, lepingupartnerid ning muud 
isikud, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid lepingus sätestatud 



konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt selle 
kohustuse tingimusteta ja tähtajatut täitmist. 

8.5. Täitja kohustub tagama Lepingu täitmise käigus isikuandmete töötlemise õiguspärasuse 
ning vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679) ja teistes andmekaitse 
õigusaktides ning andmetöötluse lepingus (Lisa 4) sätestatud nõuetele, sh täitma 
organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid konfidentsiaalsete 
andmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku 
hävitamise, avalikustamise jms eest.  

 
9. Kontaktisikud  
9.1. Tellija kontaktisik Lepinguga seotud küsimustes on Keit Lipp, e-post: 

keit.lipp@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon +372 5912 8964.  
9.2. Täitja kontaktisik Lepinguga seotud küsimustes on ____________________ 
9.3. Kontaktisikute muutumisest teavitavad Pooled viivitamatult teist Poolt e-kirjaga. 

Kontaktisikud loetakse muudetuks alates e-kirja saatmisest.  
 
10. Vääramatu jõud  
10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu 
sõlmimisel ette ei näinud ega võinud näha (vääramatu jõud). Lepingus mõistetakse 
vääramatu jõuna loodusõnnetusi, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha 
haldusüksuses, sõda või õigusakti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist ning muid 
Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.  

10.2. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu 
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teist Poolt.  

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

10.4. Juhul, kui vääramatu jõu asjaolud kestavad enam kui 30 (kolmkümmend) päeva, on 
Pooltel õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda. Sellisel juhul ei ole Pooltel õigus nõuda 
teineteiselt Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju 
hüvitamist.  

10.5. Kui lepingu täitmine osutub võimatuks Maailma Terviseorganisatsiooni poolt 
pandeemiaks tunnistatud Covid-19 või sarnase haiguse tõkestamiseks riikide poolt 
kohaldatavate meetmete tõttu, loevad pooled seda vääramatu jõu asjaoluks.  

10.6. Lepingu p 10.5 nimetatud asjaoludel või kui esinevad muud inimeste tervise ja ohutu 
elukeskkonna tagamise vajadusest tingitud põhjused, mistõttu ei osutu võimalikuks 
teenuse osutamine lepingus nimetatud tingimustel, on pooltel õigus muuta teenuse 
osutamise tingimusi. Sellisel juhul võivad pooled kokku leppida muudatustes, mis tagavad 
eesmärgipärase ja projekti tingimustele vastava teenuse osutamise.  

 
11. Teadete edastamine  
11.1. Pooled edastavad Lepinguga seotud teated kontaktisikutele telefoni või e-posti teel, välja 

arvatud Lepingu punktis 11.2 sätestatud juhtudel.  
11.2. Poole iga nõue, mis esitatakse teisele Poolele tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab 

olema kirjalikus vormis ja saadetakse teisele Poolele elektroonselt digitaalselt 
allkirjastatuna või posti teel tähitud kirjaga.  

 
12. Lõppsätted  
12.1. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest ja 

headest tavadest.  
12.2. Lepinguga seotud eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. 

Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlused õigusaktidega sätestatud 
korras.  

12.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt.  
 



 
13. Poolte andmed ja allkirjad  
Tellija:        Täitja:  
Sotsiaalkindlustusamet                                                          
Registrikood 70001975                                                         Registrikood  
Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn  
Telefon 640 8118       Telefon +372  
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee    E-post:      
  
 
Allkirjastatud digitaalselt      Allkirjastatud digitaalselt  
 
        
Tellija         Täitja 
 
 


