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TELIA KORRUPTSIOONI VÄLTIMISE LEPINGUKLAUSEL
1.

Tarnija ja mistahes füüsilised või juriidilised isikud, keda Tarnija kasutab lepinguga seoses
väljundite osutamiseks, kaasa arvatud töötajad, agendid, konsultandid, töövõtjad ja alltöövõtjad:
a.
ei paku, luba, anna, küsi ega võta vastu mistahes altkäemaksu ega muid sarnaseid tasusid,
sealhulgas mistahes ametiisikuga seonduvalt;
b.
ei tee tahtlikult ega hooletuse tõttu mitte midagi, mis võib põhjustada altkäemaksu ja
korruptsiooniga seotud kohaldatavate seaduste (edaspidi Kohaldatav seadus) rikkumist
Tarnija või tema mistahes otseste või kaudsete osanike (kaasa arvatud, kuid mitte ainult
sidusettevõtete), direktorite, ametnike või töötajate poolt, sealhulgas
i. kohaldatav kohalik korruptsioonivastane seadus;
ii. kohaldatav eksterritoriaalne korruptsioonivastane seadus, sealhulgas, kuid
mitte ainult Suurbritannia altkäemaksuseadus ja Ameerika Ühendriikide
Välismaaga seotud korruptsioonijuhtumite akt (FCPA).
c.
säilitab kogu Ostjaga lepingu kehtivuse ajal programmi, mille eesmärgiks on tagada
vastavus Kohaldatavale seadusele, sealhulgas haridus- ja koolitusprogrammide ja teiste
meetme rakendamine, mida peetakse mõistlikult Kohaldatava seaduse rikkumisi
ennetavaks ja tuvastavaks;
d.
vastava nõudmise korral andma vastavalt ettenähtule teada otsesest või kaudsest
omandiõigusest Tarnija suhtes, mida omab või mida kontrollib või mis toob kasu mistahes
riigiteenistujale või sellise riigiteenistuja mistahes lähisugulasele (see ei kohaldu börsil
noteeritud ettevõtte kaubeldavate osakute omanikele);
e.
annab Ostjale teada, kui mistahes riigiteenistuja töötab Tarnija heaks ja teavitab Ostjat
viivitamatult, kui see on muutunud või muutub tulevikus;
f.
kogu lepingu kehtivuse ajal ja vähemalt 5 (viis) aastat pärast lepingu lõppemist, säilitab
Tarnija asjakohast teavet, mis on seotud Ostja lepingu alusel saadud raha ja/või varaga
oma raamatupidamises ja dokumentides korrektselt ja nõuetekohaselt. Asjakohane teave
on muuhulgas teave summade, eesmärgi ja saaja kohta, kolmanda isiku kviitungid ja
arved;
g.
kinnitab Ostjaga lepingu lõppemisel ja Ostja vastaval nõudmisel kirjalikult, et Tarnija on
täitnud Kohaldatavat seadust ja lepingu korruptsioonivastaseid sätteid;
h.
saab tasu Ostjalt ainult pangaülekande või muu kontrollitava instrumendiga Tarnija nimel
olevale arvelduskontole riigis, kus Tarnija on asutatud, või riigis, kus lepingust tulenevaid
väljundeid osutati;
i.
teavitab Ostjat viivitamatult mistahes pettuse, altkäemaksu või korruptsiooni või
ebaseaduslike tegevuste süüdistusest, mis on esitatud Tarnija vastu kohtus, vahekohtus
või haldusmenetluse käigus, või mistahes uurimisest, mis on algatatud seoses selliste
süüdistustega mistahes ajal Ostjaga lepingu kehtivuse jooksul;
j.
juhul kui Ostjal on põhjendatud kahtlus, et esineda võib või esinenud on Kohaldatava
seaduse rikkumine, tegema Ostja ja tema esindajatega heas usus koostööd, et selgitada
välja, kas selline rikkumine on toimunud;
k.
lepingu kehtivuse ajal ja 5 (viie) aasta jooksul pärast Ostjaga lepingu lõppemist või
lõpetamist on Ostjal vastava taotluse korral õigus kohalikus seadusandluses ja/või
määrustes lubatud ulatuses teostada auditeid Tarnija ruumides või tegevuskohtades ja/või
Ostja ruumides või tegevuskohtades seoses lepingu nõuetekohase täitmisega Tarnija poolt
arvete, raamatupidamise ja dokumentidega, osutatavate väljundite koguse ja kvaliteediga
ning asjakohaste protsesside, konfidentsiaalse teabe, IT ja ruumide turvalisuse,
isikuandmete kaitse ja Tarnija käitumiseeskirjaga seonduvalt. Selline audit viiakse läbi 7
(seitsme) tööpäeva pikkuse etteteatamisega. Ostjal on õigus viia läbi lühikese
etteteatamisega auditeid, mille etteteatamistähtaeg on 1 (üks) tööpäev, kui konkreetne
intsident on andnud Ostjale põhjuse kahtlustada käesolevas dokumendis sätestatu osas
rikkumist;
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auditi tohib läbi viia ainult kas Ostja töötaja või Ostja lepinguline professionaalne kolmas
isik, kui on tagatud, et lepinguline kolmas isik on kohustatud täitma Tarnijale mõistlikult
aktsepteeritavaid konfidentsiaalsuskohustusi. Ostja kannab oma auditikulud ise, välja
arvatud juhul, kui audit tuvastab lepingu olulise rikkumise Tarnija poolt, millisel juhul kannab
Ostja auditikulud Tarnija.
Kui Ostja kahtlustab või teeb mõistlikel objektiivsetel alustel kindlaks, et Tarnija on käesolevas
dokumendis sätestatut rikkunud, loetakse selline rikkumine Ostjaga lepingu oluliseks
rikkumiseks ja Ostjal on õigus maksed peatada ja/või leping lõpetada, ilma et see piiraks
lepingust või seadusest tulenevaid Ostja õigusi; veelgi enam, kui mistahes selline rikkumine
põhjustab Ostja potentsiaalse kriminaalse vastutuse, peatatakse ja/või lõpetatakse leping
viivitamatult pärast Tarnija teavitamist, olenemata mujal lepingus sätestatud mistahes õigusest
selline rikkumine heastada.
Ülaltoodu jõustamiseks tagab Tarnija, et Tarnija ettevõtteväline mistahes füüsiline või juriidiline
isik, kes lepinguga seoses väljundeid tarnib, teeb seda ainult kirjaliku lepingu alusel, mis tagab,
et sellised isikud on kohustatud täitma tingimusi, mis on võrdsed käesolevas lisas Tarnijale
kehtestatud tingimustega. Siiski vastutab Tarnija selle eest, et vastavad isikud järgivad ja
täidavad käesolevaid tingimusi ning on tingimuste mistahes rikkumise korral Ostja ees otseselt
vastutav.
Tarnija hüvitab Ostjale ja tema otsestele ja kaudsetele osanikele (kaasa arvatud, kuid mitte
ainult sidusettevõtetele, kuid mitte börsil noteeritud ettevõtte kaubeldavate osakute omanikele),
direktoritele, ametnikele ja töötajatele kõik nende poolt kantud kahjud, sealhulgas mistahes
ülalnimetatud isikule käesoleva lisa Tarnijapoolse rikkumise eest määratud mistahes tsiviil- või
kriminaalkaristused või trahvid.
Käesolevas dokumendis tähendab mõiste „riigiteenistuja“ (lisaks selle sõna laiemale
tähendusele mistahes Kohalduva seaduse tähenduses) järgnevat:
a.
täidesaatva, seadusandliku või administratiivse valitsusasutuse või -osakonna ametnik,
liige või töötaja;
b.
valitsusasutuse (sealhulgas regionaalsete valitsusorganite, valitsuse kontrolli all olevate
ettevõtete ja rahvusvaheliste valitusorganisatsioonide) ametnik, liige või töötaja;
c.
mistahes isik, kes täidab ametiülesandeid valitsusasutuse, -osakonna, -agentuuri või
rahvusvahelise valitsusorganisatsiooni heaks või nimel;
d.
poliitilise erakonna ametnik;
e.
poliitilise või valitsusasutuse ametikoha kandidaat või sellisele ametikohale nimetatud
isik;
f.
valitsuse töötaja või ametnik riiklikul, osariiklikul/regionaalsel, kohalikul või
rahvusvahelisel tasandil;
g.
riigi või valitsuse kontrolli all oleva ettevõtte, kooli, haigla või muu üksuse mistahes
töötaja.
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