TÖÖVÕTULEPING NR. ..........

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (edaspidi TELLIJA)
Tea Nõmmann’i isikus asukohaga Lai 34,Tallinn
ja
....................... (edaspidi TÖÖVÕTJA) esindaja ............... isikus asukohaga ...................., keda
nimetatakse edaspidi POOLTEKS, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

1.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles
lepitakse kokku pärast käesolevale Lepingule allakirjutamist.
1.2. Käesolevale Lepingule on lisatud järgmised Lisad:
 Lisa 1 - Lepingu täitmiseks tehtavad tööd

2. Töövõtja kohustub tegema järgmisi töid:
2.1.Teostama GES-REG projekti raames Uuringu, mille eesmärk on uurida Eesti elanikkonna
eelistusi taastuvenergeetika võimsuste rajamisele merre ning võrrelda neid inimeste
eelistustega samu piirkondi kaitsta. Uuringuks kasutatakse „discrete choice experiment“
meetodil põhinevat küsimustikku ja Tellija poolt etteantud ajakava, vastavalt Lisale 1, mis on
käesoleva Lepingu lahutamatu osa.

3. Töövõtja kohustub teostama punktis 2 loetletud ja Lisas 1 fikseeritud tööd Lisas 1 ette nähtud
tähtajaks.

4. Pooled lepivad kokku, et Kõik autori varalised õigused, mis tekivad seoses Töövõtja poolt käesoleva
Lepingu kohaselt tehtud tööga (sh osaliselt tehtud tööga), lähevad üle Tellijale. Töövõtja loovutab
Tellijale kõik autori varalised õigused Tellijale üle antud tööle (sh osaliselt üle antud tööle) alates töö
(sh osalise) üleandmise hetkest nii Eestis kui välismaal. Töövõtja loobub Lepingu alusel Tellijale üle
antud töö osas autori kõigi varaliste õiguste kasutamisest. Tellija poolt Töövõtjale tasutav autoritasu
sisaldub Lepingu punktis 6.2. sätestatud tasus tööde eest.
5.Tellija määrab oma Esindaja tööde teostamise juhendamiseks, Töövõtjale vajaliku informatsiooni
andmiseks, materjalidega varustamiseks ja tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija Esindajateks on
........
6. Arveldamine
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6.1.Teostatavate tööde maht on fikseeritud Lisas 1.
6.2.Tellija kohustub tasuma punktis 2 loetletud ja Lisas 1 kirjeldatud tööde eest ......... EUR (.....
Eurot), millele lisandub käibemaks 20%.
6.3.Tasu makstakse alljärgnevalt:
6.4. Tellija kohustub tasuma Lisas 1 fikseeritud tööde teostamise eest 50% peale ..........
(täpsustatakse läbirääkimiste käigus) kinnitamist, mille kohta koostatakse akt vastavalt
Töövõtja poolt esitatud arvele 7 (seitsme) tööpäeva jooksul ja; ülejäänud 50% kogu projekti
maksumusest makstakse peale tööde üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist vastavalt
Töövõtja poolt esitatud arvele 7 (seitsme) tööpäeva jooksul.
6.5.Juhul, kui Tellija ei tasu teostatud tööde eest õigeaegselt, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt
viivist seadusega ettenähtud määras ja korras.
6.6.Juhul, kui käesoleva Lepingu täitmise käigus algselt püstitatud ja käesolevas Lepingus
kajastatud lähteülesanne muutub Tellija poolse ettepaneku alusel, lepivad Pooled kokku
sellest tuleneva tööde keerukusastme või mahu muutumisega Lisas 1 nimetatud summa
muutumise. Lisatööde hinnad on vastavalt pakkumusele: ................. Lisandub käibemaks
20%.

7.Juhul, kui Töövõtja ei jõua punktis 2 loetletud töid tähtajaks valmis ning Tellija ei aktsepteeri Töövõtja
poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvina viivist
üleandmisega viivitatud tööde maksumusest 0,5% päevas iga viivitatud päeva eest.

8. Juhul, kui tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone kokku lepitud tööde kvaliteedi kohta, määrab
ta Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

9. Juhul, kui Tellijal on pretensioone üleantud tööde suhtes nende mitte vastamisel käesoleva Lepingu
Lisas 1 määratletud spetsifikatsioonile, võib ta nõuda töödele ekspertiisi määramist. Ekspertiisi
teostab kummagi Poole jaoks sõltumatu ekspert. Ekspertiisi kulud kannab kaotanud Pool.

10. Kumbki Pool tagab enda poolt esitatud materjalide kasutamisel Autoriõiguse seaduse järgimise.

11.Tellijal on õigus Leping üles öelda igal ajal. Sel juhul on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu,
millest on maha arvatud see, mille ta Lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu
teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada. .

12. Töövõtjal on õigus lõpetada käesolev Leping ühepoolselt alljärgnevatel põhjustel:

12.1. Juhul, kui Tellija on kohustatud tasuma tööde eest etapiviisiliselt ning Tellija on viivitanud
eelmise etapi eest tasumisega üle 7 (seitsme) tööpäeva;

13. Käesoleva Lepingu punktis 12 ettenähtud põhjustel Lepingu lõpetamisel on Tellija kohustatud tasuma
Töövõtjale faktiliselt teostatud tööde eest.

14. Töövõtja kohustub talle seoses töö teostamisega teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni
hoidma salajas kolmandate isikute eest. Konfidentsiaalsuse nõude eiramisel vastutab Töövõtja
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seadusandluses sätestatud korras. Konfidentsiaalsuse järgimise all mõistavad Pooled Töövõtja
kohustust mitte avalikustada Töövõtjale käesolevast Lepingust tulenevate ülesannete täitmise
käigus teatavaks saanud Tellija ja/või kolmandate isikute kohta käivat informatsiooni, ja kasutama
seda ainult Lepingust tulenevate ülesannete täitmise piires. Sealhulgas kohustub Töövõtja
informatsiooni või selle osa mitte võõrandama ega rentima. Samuti kohustub Töövõtja hoiduma
mitte kasutama informatsiooni enda või seotud isikute isiklikes huvides.

14.1.Konfidentsiaalsuse nõude eiramisel vastutab Töövõtja seadusandluses sätestatud korras,
kusjuures Töövõtja kohustub hüvitama temapoolse käitumisega Tellijale tekitatud kahju.

16.Käesoleva Lepingu täitmisel esinevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

17. Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule
ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.

18. Käesolev Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamisest ja lõpeb Lepingus sätestatud kohustuste
nõuetekohase täitmisega.

19. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt
allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

20. Käesolev Leping on vormistatud kahes identses võrdväärses juriidilist jõudu omavas eksemplaris,
millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

Käesolev Leping on alla kirjutatud ....05.2013.a.

POOLTE ANDMED

Tellija

Töövõtja

SA Säästva Eesti Instituut,
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus
(SEI Tallinn)
Reg.kood: 90000966
Lai tn 34
Tallinn 10133

...........

....................................
/Tea Nõmmann/

.....................................
/...../

Reg.kood: ............
...
...
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LISA 1

TÖÖVÕTULEPINGULE NR. ............
Säästva Eesti Instituut ja .............. vahel

Lepingu täitmiseks tehtavad tööd

Allpool olev töö kirjeldus on esialgne. Lõplik töö kirjeldus baseerub hanke võitnud Pakkumusel ja
lepitakse täpsemalt kokku läbirääkimiste käigus.

1. Uuringu eesmärk on uurida Eesti elanikkonna eelistusi taastuvenergeetika võimsuste rajamisele
merre ning võrrelda neid inimeste eelistustega samu piirkondi kaitsta. Uuringuks kasutatakse
meetodit valiku eksperiment (discrete choice experiment).
Uuringu teostamiseks viiakse läbi:
 Üks fookusrühma uuring (edaspidi fookusrühm)
 Üks pilootuuring
 Põhiuuring
1.1. Fookusrühm:
Nõuded fookusrühmale:
Fookusrühm viiakse läbi eesti keeles;
Osalejate arv vähemalt 8 inimest;
Fookusrühma kestvus on 3-4 tundi; sh kohvipaus.
Fookusrühma toimumise ajaks esitab Tellija Töövõtjale fookusrühma läbiviimiseks vajalikud
materjalid: testimist vajava piloot- ja põhiuuringu küsimustiku ning fookusrühma küsimuste ringi,
millele soovitakse vastuseid leida. Fookusrühma käigus testitakse küsimustikku ning leitakse
vastused fookusrühma küsimustele.
Fookusrühma väljundina esitab Töövõtja aruande, mis sisaldab fookusrühma tulemusi ning
stenogrammi.Tellija esindajatel on lubatud fookusrühmas toimuvat kohapeal jälgida.
Fookusrühma aruanne esitatakse eesti keeles.
1.2. Pilootuuring:
Pilootuuringu küsimustik võib oluliselt muutuda peale fookusrühma läbiviimist.
Nõuded pilootuuringule:
Pilootuuringusse peab olema kaasatud täiskasvanud representatiivne Eesti elanikkond;
Valimi suuruseks on 100 inimest;
Küsitlust viiakse läbi nii eesti kui vene keeles.
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Tellija eeldab, et pilootuuringu käigus täpsustatakse peamiselt kulutasemeid, kuid vajadusel ka
küsimuste sõnastust/stsenaariumite kirjeldusi, võib väheneda/suureneda kirjeldava
tekstimaterjali maht. Tellija esitab pilootuuringu küsimustiku Töövõtjale inglise, eesti ja vene
keeles. Küsimustiku programmeerimisel palume arvestada, et põhiuuringu väljundiks on aruanne
inglise keeles. Tellija eeldab, et temaga konsulteeritakse küsitluse programmeerimise etapil.
Pilootuuringu väljundina esitatakse Tellijale korrastatud Exceli ja (võimalusel) STATA andmefail.
1.3. Põhiuuring:
Põhiuuringu küsimustiku struktuur, maht, esitatud pildimaterjal, küsimuste arv ei muutu oluliselt
peale pilootuuringu läbiviimist ning põhiuuringu läbiviimine ei eelda programmeerimise (suurt)
lisatööd.
Nõuded põhiuuringule:
Põhiuuringusse peab olema kaasatud täiskasvanud representatiivne Eesti elanikkond;
Valimi suuruseks on 500 inimest;
Küsitlus viiakse läbi nii eesti kui vene keeles.
Põhiuuringu väljundina esitatakse Tellijale Exceli ja (võimalusel) STATA andmefail ning oluliste
tulemuste aruanne inglise keeles (nt power point).
2. Uuringu ajakava:
1. Fookusrühm viiakse läbi ......
2. Pilootuuring viiakse läbi ......
3. Põhiuuring viiakse läbi ......
Fookusrühma ja põhiuuringu analüüsid peavad olema Tellijale üle antud hiljemalt kahe nädala
jooksul peale uuringute läbiviimist. Andmefailid ja fookusrühma stenogramm peavad olema
Tellijale üle antud hiljemalt nädala jooksul peale vastava uuringu läbiviimist.

POOLTE ANDMED

Tellija

Töövõtja

SA Säästva Eesti Instituut
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus
(SEI Tallinn)
Reg.kood: 90000966
Lai tn 34 Tallinn

.....

....................................
/Tea Nõmmann/

.....................................
/...../
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