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Püsiliidete valmistaja sertifitseerimislepingu tingimused 
 

18.03.2019 
 

Käesolevad sertifitseerimislepingu tingimused sätestavad 
Inspecta Estonia OÜ (edaspidi Kiwa Inspecta) ja Kliendi 
õigused, vastustused ja kohustused ning sertifitseeringu 
üldnõuded. 
 

1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 
1.1 Leping - Kliendi poolt esitatud taotlus koos antud lepingu 

tingimustega. 
1.2 Kiwa Inspecta - sertifitseerimisasutus, kes tõendab 

kandidaadi vastavust standarditele. 
1.3 Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes taotleb Kiwa 

Inspecta  sertifikaati / tunnistust. 
1.4 Pooled – Kiwa Inspecta ja Klient. 
1.5 Kandidaat – Isik, keda eksamineeritakse Kiwa Inspecta 

poolt. 
1.6 Sertifikaat/tunnistus – dokument, mis on väljastatud 

Kiwa Inspecta poolt Kliendile tõendamaks, et antud 
kandidaat vastab standardi nõuetele. 

 

2. KLIENDI KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS 
2.1. Klient kohustub: 
2.1.1. Juhinduma Eesti Vabariigi õigusaktidest ja täitma kõiki 

käesoleva Lepingu sätteid. 
2.1.2. Täitma alati sertifitseerimisnõudeid ja nõuete muudatusi 

kui teda on sellest teavitatud ning esitama 
sertifitseerimiseks vajaliku dokumentatsiooni. 

2.1.3. Esitlema sertifitseeringut ainult ulatuses, millele 
sertifitseering on antud;  

2.1.4. Mitte kasutama sertifitseeringut viisil, mis võiks 
kahjustada Kiwa Inspectat  ning ei tee sertifitseerimise 
kohta avaldusi, mida Kiwa Inspecta võib pidada 
eksitavateks või õigustamatuteks. 

2.1.5. Lõpetama mistahes tegevused ja viited Kiwa Inspecta 
või sertifitseeringule, kui sertifikaat on lõppenud, peatatud 
või tühistatud. 

2.1.6. Esitama kolmandatele osapooltele 
sertifitseerimisdokumentide koopiaid tervikuna. 

2.1.7. Osalema oma esindaja(te)ga püsiliite valmistamise 
läbiviimisel 

2.1.8. Tagama piisavaid vahendeid eksamineerimise 
läbiviimiseks, sealhulgas eksamineerimiskohad, seadmed 
ja töövahendid ning ressursid. 

2.1.9. Viivitamatult informeerima Kiwa Inspectat muudatustest 
oma võimekusest täita sertifitseerimisnõuetele vastavust 
(nt muutunud tegevuse ulatus). 

2.1.10. Võimaldama Kiwa Inspecta esindajatele juurdepääsu 
ettevõtte asjasse puutuvatele dokumentidele ning 
tõendusdokumentide uurimiseks ja ligipääsuks 
asjakohastele  seadmetele, asukoh(t)a(de)le, ala(de)le ja 
personalile. 

2.1.11. Võimaldama Kiwa Inspectal kaasata teenuse osutamisel 
vaatlejaid. 

2.1.12. Tasuma Kiwa Inspectale osutatud teenuste eest 
vastavalt lepingu p 6, isegi siis, kui kvalifitseerimise katse 
tulemused ei vasta katsestandardi(te) nõuetele ning 
sertifikaati ei ole võimalik väljastada.  

2.1.13. Mitte avaldama konfidentsiaalseid eksamimaterjale ja mitte 
osalema eksamipettustes.  

2.1.14. Resertifitseerimise korral:  
2.1.14.1 Kooskõlastama Kiwa Inspectaga hindamiseks 

kasutatava valimi ja meetodi.  
 

3. KIWA INSPECTA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA 
VASTUTUS 

3.1. Kiwa Inspecta kohustub: 
3.1.1 Juhinduma Eesti Vabariigi  õigusaktidest  ja  täitma  

kõiki Lepingu sätteid. 
3.1.2 Sertifitseerima kliendi kandidaadi isiku(d) vastavalt 

taotluses toodule sertifitseerimise ulatusele. 

3.1.3 Läbi viima sertifitseerimisprotsessi vastavalt Kiwa 
Inspecta juhtimissüsteemi nõuetele. 

3.1.4 Viibima eksamineerimisprotsessi juures ning tuvastama 
kandidaadi isiku.  

3.1.5 Teatama Kliendile sertifitseerimisprotsessi tulemusest 15 
kalendripäeva peale selle toimumist. 

3.1.6 Väljastama sertifitseerimise positiivse otsuse korral 
sertifikaadi(d) 15 kalendripäeva jooksul.  

3.1.7 Informeerima Klienti sertifitseeringuga seotud 
muudatustest. 

 
3.2. Kiwa Inspectal on õigus: 
3.2.1 Avalikustada informatsiooni kliendi sertifitseerimisest 

(kandidaadi ja kliendi isiku nimi) ja sertifitseerimise 
ulatusest.  

3.2.2 Kasutada alltöövõttu kliendiga suulise kokkuleppe 
alusel katsete teostamiseks vastavalt aktsepteeritud 
alltöövõtjate nimekirjale; 

3.2.3 Sertifikaat peatada, kui klient  
3.2.3.1 ei täida sertifitseerimislepingu nõudeid; 
3.2.3.2 ei tasu esitatud arveid tähtaegselt. 
3.2.3.3 ei vasta sertifikaadi kasutamise tingimustele. 
3.2.3.4 on teadlikult levitanud valeinformatsiooni. 
3.2.4 Sertifikaat tühistada, kui: 
3.2.4.1 Klient pole määratud aja jooksul täitnud Lepingu punktis 

3.2.3 toodud nõudeid; 
3.2.4.2 tuvastatakse, et sertifikaat(did) saadi seoses pettuse, 

võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega. 
 

3.3 Kiwa Inspecta võib klienti informeerida, oma kavatsusest 
peatada või tühistada sertifikaat võimaldades eelnevalt 
kliendile mõistliku aja jooksul võtta vastu parandumeetmeid.  

 

4 APELLATSIOONID JA KAEBUSED 
4.1 Apellatsioone ja kaebusi saab esitada Kiwa Inspecta 

veebilehel www.kiwa.com/ee  
 
5 KONFIDENTSIAALSUS 
5.1 Pooled on kohustatud pidama konfidentsiaalsena 

informatsiooni ja dokumentatsiooni ning ei avalikusta seda 
kolmandatele osapooltele ilma teise osapoole loata. Välja 
arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, Eesti 
Akrediteerimiskeskusele või kui klient on ise info 
avalikustanud. 
 

6 ARVELDUSED  
6.1 Klient tasub Kiwa Inspectale sertifitseerimistasu(d) vastavalt 

Kiwa Inspecta kehtivale hinnakirjale või hinnapakkumisele. 
6.2 Klient tasub  kõik sertifitseerimise arve(d) Kiwa Inspecta 

arveldusarvele vastavalt arve tasumis(t)e tingimus(t)ele. 

7 LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE  
7.1 Leping  jõustub  kuupäevast,  millal taotlus on  allkirjastanud 

Kliendi esindaja poolt ning kehtib kuni sertifikaati(de) 
kehtivusaja lõpuni või sertifikaadi tühistamiseni.  

7.2 Kiwa Inspectal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda kui 
Klient ei täida Lepinguga võetud kohustusi. 

7.3 Leping loetakse lõppenuks, kui ei ole võimalik 
sertifitseerimisotsusega sertifikaati välja anda. 

7.4 Kiwa Inspectal on õigus käesolevaid tüüptingimusi  
ühepoolselt muuta ning avaldada tüüptingimuste uus 
redaktsioon Kiwa Inspecta veebilehel 
 www.kiwa.com/ee  
 

8 LÕPPSÄTTED 
8.1 Kõik Lepingust  tulenevad erimeelsused püütakse 

lahendada läbirääkimiste  teel. Kui läbirääkimised ei anna 
tulemusi, lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti 
Vabariigi õigusaktidele. 


