MÜÜGITINGIMUSTE RAAMLEPING
Müüja: Marepleks OÜ, reg nr 10085954, aadress: Pikk 19a, Elva 61505,
tel. 7 303 350.
1 LEPINGU OBJEKT
1.1 Müüja müüb Ostjale tooteid ja/või teenuseid (edaspidi Kaup) vastavalt Ostja
poolt Müüjale saadetud Kauba tellimusele ning sellele järgnevalt Ostja poolt
kinnitatud tellimuse kinnitusele.
1.2 Kaupade nomenklatuur, kogus ja tarnetingimused kooskõlastatakse Poolte
vaheliste läbirääkimiste tee ja fikseeritakse lõplikult tellimuse kinnituses.
2 KAUPADE TARNIMISE TINGIMUSED
2.1 Kaupade tarnimisel lähtuvad lepingu pooled Incoterms 2010 nõuetest.
2.2 Ostja esitab kirjaliku (taasesitataval kujul) tellimuse, mis sisaldab tellimuse
esitamise kuupäeva, kaupade nimetusi, koguseid, muid olulisi tingimusi, soovitava
tarnetähtaja, tarne sihtkoha ja transpordikirjelduse.
2.3 Müüja teatab tellimuse kinnitamisest, sellest keeldumisest või pakutavatest
muudatustest koguse hinna, tarnetähtaja ja transpordi maksumuse osas 2 tööpäeva
jooksul arvates Ostja kirjaliku tellimuse saamisest. Tellimuse kinnitus loetakse
Müüja poolt aktsepteerituks peale kirjaliku või elektroonse kinnituse saamist
Ostjalt.
3 KAUPADE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
3.1 Kaupade üleandmine ja vastuvõtmine toimub Kauba arve/saatelehe alusel Ostja
poolt tellimuse kinnituses fikseeritud kohas ja ajal, kui kirjalikult ei ole kokku
lepitud teisiti.
3.2 Ostja märgib tellimuses isikud, keda on volitatud Kaupa vastu võtma ja/või
pidama läbirääkimisi ning otsustama tellimuse täitmise tingimuste üle.
3.3 Alustele või kastidesse pakitud kauba, mis ei ole vastu võtmisel vaadeldavad,
koguse ja/või kvaliteedi mittevastavuse ilmnemisel kohustub Ostja informeerima
Müüjat avastatud puudustest kirjalikult hiljemalt 5(viie) päeva jooksul pärast
kauba kättesaamist. Ostja organiseeritud transpordi puhul või kauba üleandmisel
ilma aluse või kastita tuleb kaupade üleandmisel ilmnenud puudused fikseerida
koheselt koos ekspedeerijaga saatedokumentidel. Hilisemaid pretensioone sellisel
juhul ei rahuldata.
4 HIND; HINNA MUUTMINE JA ARVELDUSKORD
4.1 Ostjale kehtib hinnapakkumises või tellimuse kinnituses fikseeritud müügihind,
millele lisandub 20 % käibemaksu.
4.2 Ostja tasub kaupade eest Müüja poolt esitatud tellimuse kinnituse või arvete
alusel.
5 KVALITEET JA GARANTIITINGIMUSED
5.1 Toodangu suhtes kehtivate kvaliteedinõuete aluseks on standard EVS-EN 1279
“Glass in building-Insulating glass units” osad 1-5; Rootsi SP SITAC P nõuetele
CR 043. Alus: SP Sveriges Tekniska Forskninginstitut, SP SITAC sertifikaat

SC0242-10 10.06.2010; Termiliselt karastatud klaas vastab standarditele EVS-EN
12150 osad 1-2 ja EVS-EN 12600 nõuetele, löögikindluse ohutusklass-1(C)1.
Lamineeritud klaas vastab standardile EVS-EN 12543 osad 1-6.
5.2 Kaup peab vastama valmistajatehase poolt lubatud ja garanteeritud tingimustele
ning vajadusel Ostjaga kooskõlastatud kvaliteeditingimustele.
5.3 Kaup, sh tarnitavad materjalid, tarvikud ja seadmed, peavad olema sertifitseeritud
(CE) vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.
5.4 Tarnitavate Kaupade kvaliteedi tingimustele mittevastavuse eest on vastutav
Müüja.
5.5 Müüja tagab tarnitavate Kaupade pakendi vastavuse veoviisile ja asjakohase
markeeringuga pakendil.
5.6 Müüja kohustub Ostja nõudmisel esitama kõik tarnitavaid Kaupu puudutavad
akrediteeritud ja tunnustatud sertifitseerimisasutuste poolt väljastatud
vastavustunnistused ja –sertifikaadid, millised on Eesti Vabariigi õigusaktide
kohaselt kohustuslikud.
5.7 Müüja annab Kaubale garantii alates Kauba üleandmisest Ostjale. Garantii kohta
vormistatakse vastavusdeklaratsioon.
5.8 Müüja garantiist tulenevad kohustused lõpevad garantiitähtaja möödumisel.
5.9 Garantii alla ei kuulu juhtumid, mis on tingitud Kauba kasutamisest mitte
ettenähtud eesmärkidel ja viisil, loomulikust kulumisest, Kaubale antud kasutus
tingimuste eiramisest samuti Kauba mittekorrapärasest hooldamisest.
5.10 Kauba omandiõiguse muutmine ei mõjuta Müüja Lepingust tulenevat garantii
kohustust.
6 RINGLUSTAARA
6.1 Kui kaup tarnitakse Ostjale Marepleks OÜ-le kuuluvatel klaasialustel, siis
vormistatakse koos kauba üleandmisega saateleht, millele lisatakse hoiule antavate
aluste numbrid.
6.2 Alused kuuluvad Marepleks OÜ (A;L tüüpi alus kõrgusega kuni 1,7 m 740
EUR/tk; kõrgusega 1,8 m ja üle selle – 900 EUR/tk)omandisse ning need
kuuluvad tagastamisele.
6.3 Nimetatud alused on kliendi käsutuses seitse (7) kalendripäeva tasuta, iga ületatud
päeva eest tuleb maksta kasutusrenti 6€/päev.
7 POOLTE VASTUTUS
7.1 Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste eest kui rikkumise on
põhjustanud süüliselt.
7.2 Ostja volitatud esindaja või vastuvõtnud isiku allkiri arve-saatelehel
Kaubavastuvõtmise kohta on hilisemal vaidluste tekkimisel Ostjale siduv.
7.3 Ostja esitab Müüjale Ostja poolt volitatud isikute nimekirja, kellel on volitused
Müüjalt Kaupu tellida ja vastu võtta Ostjale kehtestatud krediidipiiri ulatuses.
7.4 Ostja vastutab volitatud isikute nimekirja uuendamise eest, kui kellegi volitatusest
lõpevad või lõpetatakse volitused, samuti, kui lisanduvad volitatud isikud.
7.5 Müüja kohustub varustama Ostjat Kaupade kohta käiva teabe ja dokumentidega
Lepingust tulenevate müügitehingute igakordsel sõlmimisel, kui Ostja ja Müüja
vahel ei ole kehtivat muud kokkulepet dokumentide edastamise osas.

8 LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE
8.1 Leping kehtib alates Lepingule Poolte esindajate allakirjutamise hetkest üks aasta.
Leping pikeneb automaatselt järgmiseks perioodiks, kui Poolte esindajad ei ole
teinud ettepanekut Lepingu tingimuste muutmiseks üks kuu enne Lepingu tähtaja
lõppemist.
8.2 Leping lõpeb tähtajal või Poolte kirjaliku sooviavalduse alusel, kusjuures poolte
mitterahalised ja rahalised kohustused kuuluvad vaieldamatult täitmisele vastavalt
tähtaegade saabumisel.
9 FORCE MAJEURE
9.1 Force Majeure all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mis teeb
võimatuks käesoleva Lepingu täitmise, s.h. loodusõnnetused, seaduse muutumine,
sõda jms.
9.2 Lepingu mittetäitmise tingimusel, mille on tekitanud Force Majeure, loetakse
vabandavaks tingimusel, et Lepingu Pooled rakendavad jõupingutusi sellise
olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed selle
lepingu täitmiseks.
9.3 See säte ei vabasta Lepingu Pooli jõupingutuste rakendamisest selliste põhjuste
kõrvaldamiseks ja nad peavad oma lepinguliste kohutuste täitmist jätkama niipea,
kui sellised takistused on kõrvaldatud.
9.4 Force Majeure muudab käesolevas Lepingus Toodangu tarnetähtaegu perioodi
võrra, mille jooksul Lepingu täitmise oli mainitud tegurite võrra katkestanud
tarneid või mille jooksul taastati endine olukord.
9.5 Force Majeure peab olema tõendatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja õiendiga või
kohtuotsusega.
10 LÕPPSÄTTED
10.1 Käesoleva Lepingu muudatused, täiendused ja parandused kehtivad ainult siis,
kui nad on tehtud kirjalikus vormis ning allkirjastatud selleks volitatud isikute
poolt.
10.2 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige
läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte
läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.

