
 HOOLDUSPAKETI TINGIMUSED

Hoolduspaketi tingimused kehtivad alates: 01.10.2021

Käesolevad tingimused sätestavad New Garage Time OÜ (edaspidi: Täitja) poolt teenuse ostjale

(edaspidi Tellija) osutatavate hoolduspakettide tingimused. Edaspidi nimetatud koos kui Pooled ja

eraldi kui Pool.

1. Üldsätted

1.1 Pooled juhinduvad teenuse osutamisel ning tellimisel (edaspidi: Teenus) Täitja poolsetest

Tüüptingimustest ja/või Poolte vahel sõlmitud Raamlepingust.

1.2 Hooldusleping jõustub, kui Tellija liitub Tellija poolt pakutava hoolduspaketiga.

1.3 Hoolduslepingus fikseeritakse:

1.3.1. Paketti kuuluva(te) rakendus(t)e nimekiri; (edaspidi: Hooldustööde objekt)

1.3.2. Hooldusperioodi algusaeg;

1.3.3. Hooldusperioodi kestus;

1.3.4. Hoolduspaketi maksumus;

1.3.5. Hoolduspaketi kontroll nimekiri;

1.3.6. Paketist tulenevad ja/või seda täiendavad eritingimused;

2. Hoolduspakett

2.1 Hoolduspakett on hooldusteenuse kirjeldus, milles on sätestatud poolte üldised õigused ja

kohustused.

2.2 Hooldusteenused on konkreetse(te) rakendus(t)e korrashoiu tagamiseks mõeldud perioodilised

tegevused rakenduse käitlemise perioodil.

2.3 Hoolduspakett sõlmitakse reeglina 12 kuuks.

2.4 Täitjal on õigus teha hoolduspaketi sisus ühepoolselt muudatusi teavitades sellest Tellijat

vähemalt 30 päeva ette.



3. Hooldustööde kord

3.1 Pooled lepivad hoolduslepingut sõlmides kokku hooldustööde objektis, eesmärkides ning

planeerivad esialgse hooldusgraafiku.

3.2 Täitja on kohustatud pidama hooldusgraafiku arvestust ning viima läbi paketi kirjelduse

kohaseid hooldustöid vastavalt graafikule.

3.3 Täitjal on õigus muuta ühepoolselt graafiku järgsete hooldustööde teostamise aega, kui

muudatus ei ületa 30 kalendripäeva ning sellega ei kahjustata hooldatava süsteemi toimimist.

3.4 Täitja on kohustatud teostama tööd kooskõlas oma majandus- ja kutsetegevuses tunnustatud

parimate tavade ja praktikaga ning tavaliselt seda liiki Tööle omase kvaliteediga, lähtudes Töö

olemusest ja eesmärgist ning arvestades Tellijate poolt Töö kvaliteedi suhtes seatud nõudmisi.

3.5 Täitja dokumenteerib regulaarsed hooldused ning raporteerib selle tulemustest Tellijale.

3.6 Täitja tagab hoolduslepingu perioodil aktiivse projektijuhtimise ja kasutajatoe, on valmis

reageerima Tellija poolsetele päringutele ning teostama kokkulepitud töid vastavalt

Tüüptingimustele.

4. Arveldamine

4.1 Tellija tasub Hoolduspaketi eest Täitja poolt esitatud arvete alusel, mille maksetähtaeg on

vähemalt 7 tööpäeva.

4.2 Hoolduspaketi arveldus perioodiks on 3 kuud. Kui Pooled lepivad kokku teistsuguses

arveldusperioodis, fikseeritakse kokkulepe Hoolduslepingus.

4.3 Hoolduslepingu perioodilised maksed tasutakse ettemaksuna.

4.4 Hoolduslepingu välised lisatööd, mis ei sisaldu Hoolduspaketis, arveldatakse üldises

Tüüptingimuste korras.

4.5 Juhul, kui Tellija viivitab Täitjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Täitjal õigus

ühepoolselt Hooldusleping ajutiselt peatada.



5. Vastutus

5.1 Täitja vastutab paketi kirjelduse kohase hooldustööde õigeaegse ning asjakohase läbiviimise

eest ning hooldustööde läbiviimise käigus teostaja tegevusest otseselt tulenevate tekkida

võivate kahjustuste eest.

5.2 Täitja ei vastuta võimalike kahjustuste eest, mis ilmnevad hooldustööde käigus, kuid mille

põhjuseks ei olnud Täitja otsene tegevus.

5.3 Täitja ei vastuta Tellijast või kolmandatest osapooltest sõltuvate tõrgete või kahjustuste eest,

mis võivad tekkida hooldustööde käigus või nende vahelisel ajal. Näiteks Täitja poolsed

süsteemi väärkasutused, kolmanda osapoole tarkvara, kasutajatoe, litsentsipoliitika vms

muudatused, käitatava serveri tõrked ja piirangud jms.

5.4 Täitja ei vastuta hooldustööde käigus kasutatavate kolmandate osapoolte poolt loodud

tööriistade (näiteks, validaatorid, monitooringu tööriistad jms) 100%’list toimivust vaid usaldab

nende pakkujate poolt lubatut. Täitja kinnitab, et selliste tööriistadena kasutatakse ainult

tunnustatud ning usaldusväärseid rakendusi.

5.5 Pooled ei vastuta lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest juhul, kui selle

tingisid erakorralised asjaolud - Force Majeure - (loodusõnnetus, tulekahju jne.), mille

tekkimise eest Pool ei vastuta ning mille tekkimist Pool ei saanud ega pidanudki saama ära

hoida ega ette näha.

6. Hoolduslepingu kehtivus

6.1 Hooldusleping jõustub punktis 1.3.2 kokkulepitud algusajal ning lõpeb punktis 1.3.3 perioodi

möödumisel või kuni kõikide kohustuste täitmiseni.

6.2 Pooltel on võimalik kokkuleppel lepingu perioodi pikendada, teavitades sellest teist poolt

vähemalt 30 päeva ette.

6.3 Pooltel on võimalik leping enneaegselt lõpetada, teavitades sellest teist poolt vähemalt 30 päeva

ette. Enneaegselt lõpetatud lepingu perioodide ettemakseid ei tagastata.

6.4 Tellijal on võimalik ühepoolselt lepingust taganeda, kui:

6.4.1. Täitja rikub olulisel määral punktide 3 ja 5 nõudeid ning sellega põhjustatakse Tellijale

märkimisväärne kahju.



6.4.2. Tellija ei nõustu punktis 2.4 nimetatud Tellija poolsete ühepoolsete muudatustega;

6.5 Tellijal on võimalik ühepoolselt lepingust taganeda, kui:

6.5.1. Täitja viivitab ettemakse tasumisega rohkem kui 30 kalendripäeva;

6.5.2. Tellija või kolmas osapool on Hoolduslepingu esemeks olevat rakendust ilma Täitja

nõusolekuta muutnud;

6.5.3. Täitja on sunnitud Tellija nõudmisel ja/või nõusolekul teostama Töö tingimustel, milles ei

ole võimalik tagada Töö tulemite täielikku vastavust nõuetele.

6.6 Kõik tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel

lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.


