
Tarkvaraplatvormi kasutamisõigus nutimängude loomiseks 

TEENUSE KASUTAMISE LEPING nr [Sisesta number]  

 

[Vali kuupäev] 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)  

 

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi teenuse saaja, keda esindab [Vali sobiv] [Vali 

kuupäev] [Vali sobiv] nr [Sisesta number] alusel [Sisesta ametinimetus]  

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] , ühelt poolt, 

 

ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi teenuse osutaja, keda esindab [Vali sobiv]  alusel 

[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] ,  teiselt poolt, 

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 

 

sõlmisid lepingu, edaspidi leping, väikehanke 1-47/2708 „Tarkvara platvormi kasutamisõigus 

nutimängude loomiseks“ tulemusena alljärgnevas: 

 

1. Lepingu objekt 

1.1. Lepingu objektiks on teenuse osutaja poolt teenuse saajale ajavahemikul [Vali 

kuupäev] kuni [Vali kuupäev] lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras järgmise teenuse 

osutamine Tarkvaraplatvormi kasutamisõigus nutimängude loomiseks edaspidi teenus. 

1.2.  Teenuse osutaja peab olema suuteline ülesannet täitma teenuse saaja poolt nimetatud 

asukohas Eesti Vabariigi territooriumil, eeldusel, et teenuse osutamine on igas sellises 

asukohas võimalik ja lubatud.  

1.3. Teenuse osutaja peab pakkuma tarkvaraplatvormi erinevate võimalustega hariduslike 

nutimängude loomiseks ja mängimiseks nii sise- kui välitingimustes. 

1.4. Teenuse osutaja pakutav tarkvaraplatvorm peab võimaldama teenuse saajale ligipääsu 

mängude sisuloome keskkonda, kus teenuse saaja saab ise luua ning redigeerida mänge.  

1.5. Tarkvaraplatvorm peab võimaldama luua piiramatul hulgal erinevaid mänge, küsimusi 

ja võimaldama ühes kalendriaastas mängida loodud mänge kuni 10 000 korral. 

1.6. Tarkvaraplatvorm peab võimaldama iga loodava küsimuse/ülesande juurde lisada 

suures mahus õppesisu, pilte, videosid ning küsimusele vihjeid täiendava info näol ning peale 

vastamist kommentaare/ seletusi (miks just see vastus õige, miks vastus vale).  

1.7. Teenuse osutaja tarkvaraplatvormil peab olema tasuta allalaetav ja kasutatav 

mobiilirakendus, nii iOS kui Androidi seadmetele. 

1.8. Tarkvaraplatvorm peab võimaldama luua personaliseeritud keeli (tõlkeid) rakenduse 

kuvamiseks. 

1.9. Teenuse osutaja osutab eestikeelset kasutajatuge kogu hanke lepingu perioodi vältel. 

 

 

2. Poolte kohustused 

2.1. Teenuse osutaja kohustub: 

2.1.1. osutama teenuse saajale lepingu punktis 1 nimetatud teenust vastavalt lepingus 

sätestatud tingimustele, oma teadmistele ja võimetele, täites teenust saamist hoolsalt, 

lojaalselt, teenuse saaja jaoks parima kasuga ja vältides kahju tekkimist teenuse saaja 

varale; 

2.1.2. teatama teenuse saajale kõigist teenuse osutamisega seotud olulistest asjaoludest, 

eelkõige sellistest asjaoludest, mis võivad ajendada teenuse saajat juhiseid muutma;  
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Tasu 

2.2. Teenuse saaja kohustub maksma tasu teenuse osutaja esitatud arvete kohaselt. Teenuse 

osutaja esitab arve vaid elektrooniliselt kokkulepitud graafiku alusel. Arve esitamiseks 

tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või 

raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-

arveldaja. 

2.3. Teenuse saaja maksab teenuse osutajale teenuse osutamise eest kokku [Sisesta summa]   

([Sisesta summa sõnadega]) eurot. 

2.4. Juhul, kui lepingu täitmise käigus selgub teenuste mahu muutmise vajadus, lepivad 

pooled kokku koos mahu muutumisega lepingu punktis 2.3. nimetatud summa muutmise. 

 

3. Poolte esindajad ja kontaktandmed 

3.1. Teenuse saaja esindaja on RMK [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] 

, e-post [Sisesta e-post] . 

3.2. Teenuse osutaja esindaja on [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] 

, tel [Sisesta number] e-post [Sisesta e-post]. 

 

4. Teadete edastamine 

4.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud 

e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima 

teist poolt. 

4.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 

4.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 

poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on 

võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on 

täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirjaga. 

 

5. Lepingu lõppemine ja lõpetamine 

5.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 

nõuetekohaselt täidetud või seoses lepingu tähtaja saabumisega. 

5.2. Kumbki pool võib käesoleva lepingu ennetähtaegselt üles öelda teatades sellest teisele 

poolele kirjalikult ette [Sisesta kuude või nädalate või päevade arv]  

5.3. Kumbki pool võib käesoleva lepingu punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud tähtaegu järgimata 

lepingu üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid 

kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks lepingu täitmist kuni 

ülesütlemistähtaja või lepingu tähtaja möödumiseni.  

 

6. Lõppsätted 

6.1. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt al-

lakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

6.2. Lepingu tingimusi võib muuta või täiendada poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud 

juhtudel, kui lepingu muutmise vajadus tuleneb õigusaktide muutumisest.  

6.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige 

läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte 

läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.  

6.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.  
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Poolte andmed ja allkirjad 

 

Teenuse saaja Teenuse osutaja 

  

Riigimetsa Majandamise Keskus [Sisesta juriidilise isiku või FIE nimi]  

Registrikood 70004459 Registrikood [Sisesta registrikood]  

Mõisa/3, Sagadi küla, [Sisesta aadress] 

Haljala vald, 45403  Tel [Sisesta number]  

Lääne-Viru maakond 

Tel 676 7500  

E-post [Sisesta e-post] 

E-post rmk@rmk.ee  

  

[Vali sobiv] [Vali sobiv] 

  

  

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  

 


