Lisa 4 - Hankelepingu projekt
Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele
HANKELEPING nr number
Sotsiaalkindlustusamet, registrikoodiga 70001975, asukoht Endla 8, Tallinn 15092 (edaspidi
Tellija), keda esindab peadirektor Egon Veermäe põhimääruse alusel
ja
"pakkuja ärinimi" , registrikood number , asukoht "aadress, postiindeks" (edaspidi Täitja)
edaspidi eraldi nimetatud Pool ning koos nimetatud Pooled,
sõlmisid käesoleva hankelepingu (edaspidi Hankeleping) alljärgnevas:
1.1. Hankeleping sõlmitakse väikeostu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse
pakkujatele“ tulemusena sõlmitud Raamlepingu alusel.
1.2. Hankelepingu sõlmimise aluseks on riigihangete seaduse § 8 lg 7, mille kohaselt peab hankija
sõlmima hankelepingu kirjalikus vormis, kui selle maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt
20 000 eurot.
1.3. Täitja pakkumus on tunnistatud edukaks hanke osa number suhtes ning Täitja osutab
„teenuste nimetused“ teenuseid "piirkonna nimetus" piirkonnas, st Teenuste osutamine
hõlmab järgmisi maakondi: "loetleda maakonnad" . Hanke nimetatud osa suhtes on
Raamlepingu maksimaalseks rahaliseks mahuks summa (summa ) eurot (sisaldab kõiki
kulusid, maksusid ja makseid).
1.4. Hankija ei võta endale kohustust tellida Teenuseid nimetatud summa ulatuses ning
Hankeleping on sõlmitud juhuks, kui Raamlepingu alusel Täitjalt tellitavate Teenuste
maksumus on nimetatud summaga võrdne või sellest suurem.
1.5. Hankelepingu esemeks on Täitja poolt osutatavad järgmised teenused (summad sisaldavad
ka kõiki maksusid, sh käibemaksu).
1.5.1. Individuaalne psühholoogiline nõustamine perele – akadeemilise tunni (45 min)
hind summa (summa ) eurot;
1.5.2. Grupinõustamine – kahe akadeemilise tunni (90 min) hind summa (summa ) eurot;
1.5.3. Temaatilise toetusgrupi läbiviimine – akadeemilise tunni (45 min) hind summa
(summa ) eurot;
1.5.4. Mentorlus – akadeemilise tunni (45 min) hind summa (summa ) eurot;
1.6. Hankelepingu täitmisel lähtuvad Pooled Raamlepingus ja Hankelepingus sätestatud
tingimustest (kaasa arvatud Raamlepingu lisaks olevast Tehnilisest kirjeldusest). Hankelepingu tingimused on eritingimusteks ning Raamlepingu tingimused üldtingimusteks.
Raamlepingu ja Hankelepingu vastuolude korral kohaldatakse Hankelepingu tingimusi.
1.7. Tellija volitatud esindajaks Hankelepingu täitmisega seotud küsimustes on
"ametnimetus ja nimi" , e-post: aadress , telefon number , mobiil number ).
1.8. Täitja volitatud esindajaks Hankelepingu täitmisega seotud küsimustes on:
"ametnimetus ja nimi" (e-post: aadress , telefon number , mobiil number ).
1.9. Hankeleping jõustub allakirjutamisest Poolte esindajate poolt ja kehtib kuni Hankelepingust
tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseni või kuni Raamlepingu lõppemiseni.
1.10. Hankeleping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.

Tellija:
allkirjastatud digitaalselt

Täitja:
allkirjastatud digitaalselt

