Koostöölepingu projekt

Sotsiaalkindlustusamet, registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn,
(edaspidi SKA), mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Indrek Holst
ja
Linnavalitsus / Vallavalitsus, registrikood ______________, asukoht
____________(edaspidi täitja), mida esindab põhimääruse alusel ____________
edaspidi koos pooled või eraldi pool,
lähtudes SKA ja Täitja ühisest huvist arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamist kohalikus omavalitsuses, sõlmisid käesoleva koostöölepingu (edaspidi leping)
alljärgnevas:
1.
Üldsätted
1.1. Leping on sõlmitud konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine
kohalikus omavalitsuses 2022“ tulemusena.
1.2. Lepingu alusel osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT
„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise
soodustamine“, tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste
süsteemi piloteerimine“.
1.3. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:
1.3.1. Lisa 1 – Konkursi tingimused ja kord;
1.3.2. Lisa 2 – Pilootprojekti kirjeldus;
1.3.3. Lisa 3 – Vormid (1-10) lepingu täitmisel;
1.3.4. Lisa 4 – Hindamisvahendi metoodiline juhis;
1.3.5. Lisa 5 – Täitja taotlus.
1.3.6. Lepingu lisadeks on muudatused, mis allkirjastatakse pärast lepingu sõlmimist.
1.4. Lepingu lisaks olevaid vorme on SKAl õigus ühepoolselt täiendada ja muuta lepingu
täitmise käigus. Vormide muutmiseks lepingu muutmise kokkulepet ei sõlmita.
2. Lepingu ese
2.1. Lepingu esemeks on SKA avalike ülesannete osaline isikukeskne ümberkorraldamine.
2.2. Lepingu eesmärgiks on piloteerida SKA ja kohalike omavalitsuste koostöös uue
isikukeskse
komponendipõhise
erihoolekande
teenusmudeli
rakendatavust
omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel
teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise
erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
2.3. Täitja osutab isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist teenust (edaspidi
teenus) vastavalt
konkursi ja lepingu tingimustele
piirkonnas,
________haldusterritooriumil.
2.4. Teenust osutatakse ____abivajavale isikule. Teenusel olevate isikute arvu võib muuta
vahehindamiste alusel või täiendavate teenuskohtade taotlemisel konkursikutse punktis
2.4.1 toodud tingimustel. Teenusel olevate isikute arvu muutmise kohta sõlmivad pooled
lepingu lisa. Lepingu lisa sõlmimise pädevus on SKA teenuste osakonna juhil.
2.5. Teenus hõlmab erinevaid teenuskomponente, mille loetelu on esitatud lepingu Lisas 2
„Pilootprojekti kirjeldus“.
2.6. Teenuse täpsem kirjeldus ja teenusele esitatavad nõuded, samuti teenuse sihtgrupp on
esitatud lepingu Lisas 2 „Pilootprojekti kirjeldus“.

3.
3.1.
3.2.

Lepingu tähtaeg
Täitja alustab teenuste osutamise tegevustega 01.01.2022.
Leping kehtib kuni 31.12.2022 või kuni lepingu maksimaalse rahalise mahu täitumiseni,
sõltuvalt sellest, milline tingimus saabub (täitub) varem.

4.
4.1.

Lepingu rahaline maht ja tasumise tingimused
SKA tasub Täitjale nõuetekohaselt osutatud teenuse eest vastavalt teenuskohtade arvule
ja reaalselt osutatud teenuskomponentidele:
4.1.1. juhtumikorralduse tasu, lähtudes kaasatud abivajajate arvust. Teenuse
I etapil on aluseks abivajajate prognoos, II etapil on aluseks tegelikult
kaasatud abivajajate arv;
4.1.2. kaasatud abivajajatele reaalselt osutatud teenuskomponentide
maksumuse. Tasutakse teenuskomponentide eest, mis on loetletud
lepingu Lisas 2 „Pilootprojekti kirjeldus“. Teenuskomponentide
maksumuse aluseks on hinnad, mis on kokku lepitud Täitja ja teenust
vahetult osutava isiku (teenuskomponendi osutaja) vahel sõlmitud
lepingus või tasud, mis on sätestatud kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud hinnakirjas, arvestades piirhinnaga teenuskomponentide
erisust (teenuskomponentide regulatsioon on täpsemalt sätestatud Lisa 1
punktis 2.5.2).
Lepingu maksimaalseks rahaliseks mahuks on _________ (summa koos maksude ja
maksetega, nende lisandumisel.
Täiendavate teenuskohtade andmisel lepingu punkti 2.4. alusel ja lepingu mahu
suurendamisel ei tohi kõikide KOVidega sõlmitud lepingute summa ületada projekti
eelarvet.
SKA-l ei ole kohustust tasuda teenuse eest lepingus fikseeritud maksimaalses rahalises
mahus. Tegelikult osutatava teenuse rahaline maht konkursi igas osas sõltub projekti
kaasatud teenusesaajate tegelikust abivajadusest, st vastavalt nende abivajaduse
hindamise tulemustest, individuaalsesse toetusplaani kavandatud ja reaalselt kasutatud
teenuskomponentide mahust, maksumusest ja teenuse kasutamise kestusest. Sellest
tulenevalt võib konkursi osade suhtes sõlmitavate lepingute täitmise tegelik rahaline
maht kujuneda väiksemaks kui lepingu punktis 4.2 märgitud summa.
Arve tasumise eelduseks on nõuetekohase aruandevormi („Teenuskomponentide
andmekogu_KOV.xls) esitamine. Aruandevorm peab olema esitatud SKAle hiljemalt
aruandlusperioodile järgneva kuu 7. kuupäevaks.
SKA kontrollib esitatud dokumentide vastavust 20 tööpäeva jooksul. Juhul, kui andmete
kontrollimisel ja võrdlemisel tuvastatakse erinevusi või puudusi, taotleb SKA täitjalt
täiendavaid andmeid ning täitja on kohustatud vastama 3 tööpäeva jooksul.
SKA tasub esitatud arved 20 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on saanud arve (koos arve
lisaks olevate dokumentidega) ja täitja on nõuetekohaselt esitatud kõik lepingus nõutud
dokumendid, sh parandatud on kõik dokumentides ja andmetes esinenud puudused.
Lepingujärgse viimase arve tasumiseks peavad SKAle olema esitatud kõik lepingus
nõutud dokumendid.
Täitja esitab SKAle arve e-arvena. Arvele tuleb märkida lepingu number ja konkursi
nimetus.
Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 20 tööpäeva arve esitamisest.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

5.
Lepingu täitmine
5.1. Pool kohustub tegema teise poolega koostööd lepingu eesmärkide saavutamiseks. Pooled
juhinduvad koostöös avalike huvidega seotud kaalutlustest.

5.2. Täitja on kohustatud:
5.2.1. täitma lepingut nõuetekohaselt ja osutama teenust tähtaegselt,
kvaliteetselt, kooskõlas lepingu, konkursi tingimuste ja esitatud
taotlusega. Täitja tegevused on loetletud lepingu Lisa 2 „Pilootprojekti
kirjeldus“ punktis 3.
5.2.2. Täitja peab lepingu täitmise käigus tegema tööd ja toimingud, mis ei ole
konkursi dokumentides sätestatud, kuid mis oma olemuselt kuuluvad
teenuse osutamisega seotud tööde hulka;
5.2.3. tagama lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmete töötlemise ja
säilitamise kooskõlas õigusaktidega ja lepinguga;
5.2.4. järgima SKA täiendavaid ja põhjendatud juhiseid ja ettepanekuid lepingu
täitmisel;
5.2.5. esitama SKAle nõuetekohaselt ja tähtaegselt lepingus kokku lepitud
aruanded, arved ja muud dokumendid. SKA nõudmisel peab olema täitjal
(või täitjaga kokkuleppel teenuseid vahetult osutanud isikutel) võimalik
dokumentaalselt tõendada teenuskomponentide osutamist pilootprojektis
osalevatele abivajajatele.
5.2.6. säilitama lepingu täitmisega seotud dokumente kuni 31.12.2028;
5.2.7. järgima teenuse osutamisel teavitusreegleid vastavalt Vabariigi Valitsuse
12.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide
tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“.
Taotleja ja tema partnerid lisavad kõikidele oma materjalidele Euroopa
Sotsiaalfondi logod.
5.3. Täitjal on õigus:
5.3.1. saada tasu osutatud teenuste eest;
5.3.2. pöörduda SKA poole juhiste saamiseks, kui see on vajalik lepingu
nõuetekohaseks täitmiseks.
5.4. SKA on kohustatud:
5.4.1. lähtuma pilootprojekti elluviimisel lepingu Lisa 2 „Pilootprojekti
kirjeldus“ punktis 5 sätestatud SKA tegevustest;
5.4.2. maksma teenuse eest kokku lepitud tasu;
5.4.3. kontrollima teenuse eest esitatud arvete ja dokumentatsiooni vastavust
nõuetele lepingus sätestatud tähtaja jooksul.
5.5. SKAl on õigus:
5.5.1. anda Täitjale teenuse osutamiseks juhiseid;
5.5.2. kontrollida lepingu täitmise käiku ja kvaliteeti, nõudes vajadusel täitjalt
selle kohta informatsiooni või kirjalike või suuliste seletuste esitamist, sh
õigus mistahes ajal lepingu täitmisel ajal nõuda teenuseid osutavate
isikute nõuetele vastavuse tõendamist ja vastavate dokumentide
esitamist;
5.5.3. teostada kohapealset kontrolli Täitja juures süsteemselt ja regulaarselt
teenuse sisu ja kvaliteedi osas, et hinnata, kas teenuse osutamine vastab
oma sisu ja kvaliteediga teenusega hõlmatud isikute vajadustele, sh õigus
saada selgitusi osutatud teenuste ning nende otstarbekuse ja vajalikkuse
kohta;

5.5.4. nõuda teenuse osutamisel ilmnenud puuduste viivitamatut kõrvaldamist;
5.5.5. nõuda tagasi Täitjale väljamakstud tasu juhul, kui ilmnevad asjaolud, mis
seavad kahtluse alla rahaliste vahendite mitteotstarbekohase kasutamise,
selliste rahaliste vahendite ulatuses.
6.
Poolte vastutus ja vääramatu jõud
6.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele
poolele tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust selle kahju
ulatuses. Poole koguvastutus on piiratud lepingu hinnaga, välja arvatud juhul, kui lepingu
rikkumine oli tahtlik.
6.2. Täitja vastutab igasuguse lepingu rikkumise eest eelkõige, kui leping on jäänud täitmata,
teenus ei ole tähtaegselt osutatud või kui teenus ei vasta lepingus sätestatud nõuetele vms.
Kui sama rikkumise eest on võimalik nõuda leppetrahvi mitme sätte alusel või sama
rikkumise eest on võimalik kohaldada erinevaid õiguskaitsevahendeid, valib õiguskaitsevahendi SKA. Leppetrahvi nõudmine ei mõjuta õigust nõuda täiendavalt ka
kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist.
6.3. SKA esitab pretensiooni mõistliku aja jooksul teenuse mittevastavusest teada saamisest
arvates. Pretensioonis fikseeritakse lepingu täitmisel ilmnenud puudused ja vajadusel
määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. SKA võib nõuda puuduste kõrvaldamist või
uue teenuse osutamist, kui sellega ei põhjustata Täitjale ebamõistlikke kulusid või
põhjendamatuid ebamugavusi.
6.4. Lisaks lepingu täitmise nõudele või täitmisnõude asemel on SKA-l õigus nõuda
leppetrahvi 10% (kümme protsenti) lepingu hinnast, kui täitja ei täida lepingut
nõuetekohaselt.
6.5. Kui täitja rikub lepingust tulenevat kohustust, mille heastamine ei ole võimalik või kui
SKA-l ei ole heastamise vastu huvi, nt konfidentsiaalsusnõuete rikkumine, on SKA-l
õigus nõuda täitjalt leppetrahvi kuni 30% lepingu hinnast.
6.6. Lepingus sätestatud lepingu täitmise tähtajast või lepingu punkti 6.3. alusel esitatavas
pretensioonis määratud tähtajast mittekinnipidamise korral on SKA-l õigus nõuda täitjalt
leppetrahvi 5% (viis protsenti) lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.
6.7. Kui SKA viivitab lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on täitjal õigus
nõuda SKA-lt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt
päevas, kuid mitte rohkem kui 5% (viis protsenti) lepingu hinnast.
6.8. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral, kui
neid saab lugeda oluliseks lepingu rikkumiseks, on SKA-l õigus leping erakorraliselt
ühepoolselt lõpetada, teatades sellest täitjale kirjalikus vormis avaldusega. Lepingu
rikkumist loetakse oluliseks eelkõige VÕS § 116 lg 2 kirjeldatud asjaoludel. Oluliseks
rikkumiseks loetakse muuhulgas lepingus sätestatud konfidentsiaalsuskohustuste
rikkumine.
6.9. Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul vastava
nõude saamisest. SKA-l on õigus teenuse eest tasumisel tasaarveldada leppetrahvi summa
lepingu alusel tasumisele kuuluva summaga. Leppetrahvi nõudmine ei mõjuta õigust
nõuda teiselt poolelt täiendavalt ka kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist.
6.10. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loevad
pooled võlaõigusseaduse § 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja sündmusi, mis
ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv õigus- ja kohtupraktika
tunnistavad vääramatu jõuna.
6.11. Lepingu punktis 6.10. nimetatud vääramatu jõu esinemise asjaoludel, eelkõige kui
esinevad inimeste tervise ja ohutu elukeskkonna tagamise vajadusest tingitud põhjused,

mistõttu ei osutu võimalikuks teenuse osutamine lepingus sätestatud tingimustel, on
pooltel õigus muuta teenuse osutamise tingimusi. Sellisel juhul võivad pooled kokku
leppida muudatustes, mis tagavad eesmärgipärase ja projekti tingimustele vastava teenuse
osutamise. Muudatused lepitakse kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
lepingu punktis 7.5. nimetatud volitatud esindajate poolt ja loetakse lepingu lisaks.
6.12. SKAl on lepingu punktis 6.11. nimetatud olukorras õigus ühepoolselt lepingu täitmine
peatada, kui lepingu tingimuste kohane teenuse osutamine võib ohtu seada teenuse
osutajate või teenuse saajate elu või tervise. Sellisel juhul edastab SKA täitjale peatamise
otsuse, mis loetakse lepingu lisaks.
6.13. Kui lepingu rikkumine täitja poolt toob kaasa kulude mitteabikõlblikkuse, nõuab SKA
täitjalt tagasi kulud kogu finantskorrektsiooni ulatuses. Mitteabikõlblike kulude
tekkimisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ §-st 21 ja muudest sätetest.
7.
Teadete edastamine ja volitatud esindajad
7.1. Pooled on kohustatud teavitama teist poolt viivitamatult asjaoludest, mis takistavad või
võivad takistada kohustuse nõuetekohast ja õigeaegset täitmist.
7.2. Teadete edastamine toimub üldjuhul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul
kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad
teated olema edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks poolte lepingu lõpetamise
avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu
rikkumisest jms. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.
7.3. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmetel.
Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. Kuni
kontaktandmete muutusest teavitamiseni loetakse teade nõuetekohaselt edastatuks, kui
see on saadetud poolele lepingus märgitud kontaktandmetel.
7.4. Kirjalik teade loetakse poole poolt kätte saaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või
kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt teatatud aadressil ja
postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel, sh digitaalselt
allkirjastatud dokumentide, saatmise korral loetakse teade kättesaaduks e-kirjas näidatud
saatmise kellaajal.
7.5. Poolte volitatud esindajad:
7.5.1. SKA volitatud esindaja Katrin Tsuiman, telefon 58867716, e-post
katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee .SKA volitatud esindajal on õigus
esindada SKA-d kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a lepingu
muutmine, lepingu ühepoolne erakorraline lõpetamine ning leppetrahvi, viivise või
kahjude hüvitamise nõude esitamine;
7.5.2. SKA volitatud esindaja lepingu punktis 2.4. sätestatud korras lepingu lisa
sõlmimiseks teenusel olevate isikute arvu ja lepingu mahu muutmisel on SKA
teenuste osakonna juht.
7.5.3. Täitja volitatud esindaja_________, telefon________, e-post _______
8.
Konfidentsiaalsus ja andmekaitse
8.1. Täitja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning pärast lepingu lõppemist määramata tähtaja
jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud
andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on SKAl eeldatavalt õigustatud huvi.
8.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid SKA
eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Lepingus
sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele poolte

audiitoritele, advokaatidele, pankadele, kindlustusandjatele, kes on seotud konfidentsiaalsuskohustusega, ning juhtudel, kui pool on õigusaktidest tulenevalt kohustatud
informatsiooni avaldama. Täitja on teadlik, et leping on avaliku teabe seaduses sätestatud
ulatuses avalik.
8.3. Täitja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise eesmärgil
või kolmandate isikute huvides.
8.4. Täitja kohustub tagama, et tema esindaja(d), töötajad, lepingupartnerid ning muud isikud,
keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse
kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt selle kohustuse tingimusteta ja
tähtajatut täitmist.
8.5. Täitja kohustub tagama lepingu täitmise käigus isikuandmete töötlemise õiguspärasuse
ning vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679) ja teistes andmekaitse
õigusaktides sätestatud nõuetele, sh täitma organisatsioonilisi, füüsilisi ja
infotehnoloogilisi turvameetmeid konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku või
tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise
jms eest. Täitja tagab isikuandmete töötlemise õiguspärasuse kolmandate osapooltega
sõlmitud lepingute täitmisel ning sõlmib volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise
lepingu.
9.
Lepingu muutmine ja lõpetamine
9.1. Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil
loovutada kolmandale isikule ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. Pooled on
teadlikud, et lepingu üleandmisele kehtivad muuhulgas seadusest tulenevad piirangud.
9.2. Pooled võivad lepingut muuta juhul, kui objektiivsetest asjaoludest selgub, et muudatuste
tegemine on vajalik teenuse eduka osutamise tagamiseks.
9.3. Objektiivsest vajadusest tulenevalt on SKAl täitja nõusolekul õigus pikendada lepingu
kehtivust kuni 3 (kolm) kuud.
9.4. SKA-l on õigus leping mõjuva põhjuse olemasolul ennetähtaegselt üles öelda, eelkõige
kui tal puuduvad lepingu täitmiseks rahalised vahendid või esineb muu asjaolu, mille
puhul ei saa eeldada, et lepingu täitmine jätkub. SKA teatab täitjale lepingu lõpetamisest
kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.
9.5. Pooled muudavad lepingut ja sõlmivad lepingu lisa seoses teenusel olevate isikute arvu
muutmisega lepingu punktis 2.4. sätestatud tingimustel.
10. Lõppsätted
10.1. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
10.2. Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei
mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
10.3. Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada,
antakse lahendamiseks halduskohtule.
10.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

SKA

Täitja

Sotsiaalkindlustusamet
Indrek Holst
/allkirjastatud digitaalselt/

___________
/allkirjastatud digitaalselt/

