KINNITUS
1.1 Klient:/ Client:
Nimi või eesnimi ja perekonnanimi:/
Name or name, surname:

OÜ IRI Investments Estonia

Registrikood või isikukood:/
Registration No or personal ID:
Esindaja/
Representative:
Juriidiline aadress:/
Legal address:
Telefon, e-mail:/
Person, address for communication, phone, e-mail:

10816234
Ees- ja perekonnanimi: Ray Raiesmaa, Amet: Metsatööde juht
Riia 181A, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
3725180964, e-post ray.raiesmaa@ikea.com

1.2 Töövõtja/Ostja:/Contractor/Buyer:
Nimi või eesnimi ja perekonnanimi:/
Name or name, surname:
Registrikood või isikukood:/
Registration No or personal ID:
Esindaja(d):/
Representative(s):
Juriidiline ja postiaadress:/
Legal and mailing address:
Kontaktisik, telefon, e-mail:/
Person for Communication, phone, e-mail:
Käesolevaga Töövõtja/Ostja, kellel on kavatsus osutada Kliendile metsandusega seotud teenuseid ja/või osta
Kliendilt kasvavat metsa, kinnitab, et:

(i)

Töövõtjal/Ostjal ei ole tasumata võlgu ja/või ta ei ole vastaspooleks mõnes vaidluses või kohtuasjas
IRI Investments Estonia OÜ vastu;

(ii)

Töövõtja/Ostja ei ole esitanud maksejõuetuse või õiguskaitse menetluse taotlust, kohus ei ole
kuulutanud

välja

Töövõtja/Ostja

maksejõuetuse

menetlust,

peatatud

Töövõtja/Ostja

majandustegevust, algatatud Töövõtja/Ostja tegevuse lõpetamise menetlust, algatatud mingeid
kohtumenetlusi, mis võiksid algatada käesolevas punktis nimetatu;
(iii)

Töövõtjal/Ostjal puuduvad käesoleva kinnituse allkirjastamise ja Kliendiga lepingu sõlmimise päeval
maksuvõlad;

(iv)

Töövõtja/Ostja juhatuse või nõukogu liige, prokurist ja isik(-ud), kes on Töövõtjat/Ostjat esindama
volitatud, ei ole süüdi mõistetud süütegude toimepanemises, mis on seotud tööhõive tingimuste,
ärieetika tingimuste rikkumiste ja teistes majanduskuritegudes;

(v)

Töövõtjat/Ostjat vastab käesoleva kinnituse allkirjastamise ja Kliendiga lepingu sõlmimise päeval
nõuetele, mis on sätestatud „OÜ IRI Investments Estonia eeskiri metsatööde töövõtutingimustele“.
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Allakirjutanud Töövõtja/Ostja esindaja kinnitab käesolevaga, et antud informatsioon on kõikehõlmav ja õige
kõikides selle aspektides ning teadvustab, et Kliendil on õigus nõuda siin loetletud tõendavaid dokumente või muid
tõendeid.

Kõik tõendid peavad olema kehtivad käesoleva kinnituse allkirjastamise hetkel, Kliendiga lepingu sõlmimise
hetkel ja kogu aja jooksul, kuni Töövõtja/Ostja on täitnud Kliendi ees kõik lepingulised kohustused.

Käesolevaga kinnitatakse, et Töövõtjal/Ostjal on õigus töödelda ja anda Kliendile või selle esindajatele üle kõik
andmed, dokumendid ja informatsiooni, mis on vajalik hanke toimumiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Töövõtja/Ostja on teadlik, et juhul kui siin avaldatud kinnitused osutuvad puudulikeks, valeks või tõele
mittevastavaks, on Kliendil õigus ilma kohtu sekkumiseta ja muude formaalsuste teostamiseta Töövõtja/Ostja
konkursilt eemaldada, lepingut mitte sõlmida või leping viivitamatult lõpetada, kui selline on juba sõlmitud,
teavitades sellest Töövõtja/Ostja esimesel võimalusel.

Allkirjastatud digitaalselt
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