NÄIDIS
Lisa 3
KONFIDENTSIAALSUSLEPING
TS Laevad OÜ (registrikood 12678055), juhatuse liikmete Jaak Kaabel ja Pille Kauber isikutes
(edaspidi
Tellija)
ja
(registrikood
) juhatuse liikme
isikus (edaspidi Pakkuja), sõlmisid käesoleva
konfidentsiaalsuslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
1. Pakkuja on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingu punktis 2
märgitud informatsiooni, mis on talle teatavaks saanud seoses ükskõik milliste Tellija
poolt antud lepinguliste või lepinguväliste ülesannete ja/või kohustuste täitmisega.
Pakkujaks loetakse Lepingu tähenduses nii Pakkujat ennast kui ka kõiki temaga seotud
isikuid (sh juhtorganite liikmed, töötajad, (all)hankijad, koostööpartnerid, nõustajad
jne, kes abistavad Pakkujat ülesannete ja/või kohustuste täitmisel jne). Pakkuja on
kohustatud tagama Lepingus märgitud konfidentsiaalsuskohustuse täitmise ka kõigi
selliste isikute poolt ning on vastutav Tellija ees nende isikute poolt
konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest.
2. Pakkuja kohustub hoidma konfidentsiaalsena mistahes Tellijat, Tellija allüksusi, kliente
ning nende tegevust puudutavat ükskõik millist informatsiooni, mis saab talle
teatavaks seoses osalemisega Tellija konkursil Toitlustusteenuse ja pardapoeteenuse
pakkuja leidmiseks (edaspidi konkurss). Konfidentsiaalse informatsioonina ei käsitleta
andmeid, mis on avalikult või õigustatud huvi korral kättesaadavad muudest avalikest
allikatest.
3. Pakkujal on õigus kasutada punktis 2 nimetatud informatsiooni üksnes Tellija poolt
korraldataval konkursil osalemiseks pakkumuse esitamisel, samuti Tellija ja Pakkuja
vahelistest lepingutest otseselt tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmisel.
4. Pakkujal on keelatud edastada või avalikustada ülalnimetatud konfidentsiaalset
informatsiooni ja/või teavet kolmandatele isikutele kas selle otsese või kaudse
üleandmise, avalikustamise, ligipääsu võimaldamise, visuaalse demonstreerimise,
publitseerimise vm teel. Pakkuja kohustub samuti mitte kasutama Lepingus märgitud
konfidentsiaalset informatsiooni enda majandus- ja äritegevuses, v.a Lepingus
nimetatud juhtudel.
5. Konfidentsiaalsuse nõue kehtib alates Lepingu sõlmimisest kuni 01.10.2026.
6. Lepingus märgitud konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele
ja/või sellise informatsiooni kasutamine on lubatud vaid Tellija eelneval kirjalikul
nõusolekul.
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7. Lepingus nimetatud kohustuse rikkumise korral kohustub Pakkuja Tellija nõudmisel
viivitamatult tasuma Tellijale leppetrahvi summas 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot
iga rikkumise eest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Pakkujat kohustusest hüvitada
Tellijale leppetrahvi summat ületav kahju (sh saamata jäänud tulu jne).
8. Lepinguga reguleerimata küsimused ning Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse
juhindudes kehtivatest seadustest Poolte kokkuleppel, kokkuleppe mittesaavutamise
korral Harju Maakohtus.
9. Lepingu võib lõpetada Poolte kokkuleppel.
10. Lepingut ei ole võimalik korraliselt üles öelda.
11. Lepingu mõne sätte vastuolu seaduse või mõne muu õigusaktiga ei mõjuta muid
Lepingu sätteid.
(allkirjastatud digitaalselt)
_______________________

(allkirjastatud digitaalselt)
_______________________

Jaak Kaabel, Pille Kauber
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