
BUREAU TECHNICAL INSPECTION OÜ 

KEEVITUSPROTSEDUURIDE INSPEKTEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSTE KOHALDAMINE JA 
MÕISTED

1.1 Käesolevaid  üldtingimusi  kohaldatakse 
Bureau  Technical  Inspection  OÜ  (edaspidi  BTI) 
teenustele.  Üldtingimused  on  avaldatud  BTI 
veebilehel  www.bti.ee.  Üldtingimustest 
kõrvalekaldumine on võimalik üksnes BTI kirjalikul 
nõusolekul.

1.2 Üldtingimustes kasutatud mõisted.

1.2.1 Leping – Kliendi  poolt  esitatud taotlus koos 
antud tingimustega.

1.2.2 Eksaminaator  –  teenust  teostav  BTI 
töötaja/esindaja.

1.2.3 Klient – era- või juriidiline isik

1.2.4 Lepingu pooled – BTI ja Klient.

1.3 Inspektsiooni  algusaeg ja kestus peab olema 
ette planeeritud ja mõlemapoolselt kokkulepitud.

2. POOLTE KOHUSTUSED
2.1 Lepingu  pooled  kohustuvad  järgima 
inspekteerimisskeemi ja kokkulepitud tingimusi.
2.1.1 1 etapp:
2.1.1.1 Inspekteerimistaotluse  esitamine  (kliendi 
kohustus)
2.1.1.2 Inspekteerimise  üldtingimustega  nõustumine 
(kliendi kohustus)
2.1.1.3 dokumentatsiooni  esitamine  enne  eksamit 
(kliendi kohustus)

• Isikut tõendava dokumendi koopia 
(pass, ID-kaart, juhiluba)
• pWPS
• Põhimaterjali sertifikaat
• Täitematerjali sertifikaat (keevitustraat, 
elektrood)
• Gaasi sertifikaat (protsesside 135, 136, 
138 puhul)
• Volframelektroodi sertifikaat (141 
puhul)

2.1.2. 2 etapp:
2.1.2.1. Katsekeha  ettevalmistus  vastavalt  pWPS-le 
(kliendi kohustus)
2.1.2.2. Eksami läbiviimine (BTI kohustus)
2.1.2.3. Katsekeha  keevitamine  vastavalt  pWPS-le 
(kliendi kohustus)

2.1.2.4. Katsekeha  märgistamine  (kandidaadi 
perekonnanimi,  keevitamise  kuupäev)  (kliendi 
kohustus)
2.1.2.5. Eksami  tulemuste  hindamine  eksamenaatori 
poolt (BTI kohustus)
2.1.3. 3 etapp:
2.1.3.1. katsete läbiviimine (mittepurustav, purustav)
2.1.3.2. inspekteerimisotsus WPQR (BTI kohustus)
2.1.3.3. WPQR  vormistamine  ja  väljastamine  (BTI 
kohustus)
2.1.4. 4 etapp:
2.1.4.1. WPQR  kasutusreeglite järgimine.
2.1.4.2. Nõuded BTI logode ja märgiste kasutamisele: 
BTI logode ja märgiste kasutamine on mistahes viisil 
keelatud.

3. BTI KOHUSTUSED
3.1 BTI kohustub:
3.1.1 Juhinduma  Eesti  Vabariigi  õigusaktidest  ja 
täitma lepingu tingimusi.
3.1.2 Teostama teenust  Kliendile vastavalt  teenuse 
tellimuses toodud ulatusele.
3.1.3 Täita lõigus 2 väljatoodud kohustusi
3.1.4 BTI-l  on õigus täita tellimus ise või  kaasata 
tellimuse  täitmiseks  heakskiidetud  pädevaid 
alltöövõtjaid.  Alltöövõtja(te)  kaasamine 
kooskõlastatakse Kliendiga.
3.2 BTI jätab endale õigust objektil  inspektiooni 
läbiviimata jätta juhul kui klient ei täida endale võetud 
kohustusi  või  antud  dokumendis  kokkulepitud 
tingimusi. Sellisel juhul BTI peab klienti oma otsusest 
teavitama. 
3.2.1 Teenuste osutamisel kutsuda EAK esindajaid 
kliendiga kooskõlastamata.

4. KLIENDI KOHUSTUSED
4.1  Klient kohustub:
4.1.1 Juhinduma  Eesti  Vabariigi  õigusaktidest  ja 
täitma lepingu tingimusi.
4.1.2 Täitma lõigus 2 ette toodud nõudeid
4.1.3 Informeerima BTI-d kõigist inspektsiooni läbi 
viimise  suhtes  olulistest  asjaoludest  varakult  enne 
eksami algust.
4.1.4 Tagama  ohutuid  töötingimusi  teenuse 
osutamiseks  kliendi  territooriumil   ning  teavitama 
BTI-d enne eksami algust kõigist töötervishoiu- ja -
ohutuseeskirjadest  ning  muudest  põhjendatud 
turvanõuetest, mis puudutavad auditeeritvat vara ning 
kehtivad Kliendi territooriumil ja ruumides.
4.1.5 Väljastatud WPQR-i muutmine on keelatud.
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4.1.6 Tasuma BTI-le osutatud teenuse eest vastavalt 
lõigus 9 toodule.

5. KONFIDENTSIAALSUS JA 
ERAPOOLETUS
5.1 Klient,  keda  on  inspekteerimisprotsessile 
lubatud,  kohustub  mitte  edastada  suulist  (näiteks: 
vestluse  sisu  ja  inspektsiooni  käigus  esitatud 
küsimused)  ega  kirjalikku  (v.a.  väljastatud  WPQR-i 
andmed) teavet mis puudutab inspekteerimisprotsessi. 
5.2 Kumbki  lepingu  pool  ei  avalda  ega  kasuta 
lepingu  täitmisel  saadud  konfidentsiaalset  teavet 
mistahes otstarbeks ilma teise lepingu poole eelneva 
kirjaliku  nõusolekuta  välja  arvatud  EV  seadustes 
ettenähtud juhtudel või EAK nõudmisel.
5.3 Mõlemad  lepingu  pooled  on  kohustatud 
tagama,  et  kõik  isikud,  kellele  lepingu  alusel 
konfidentsiaalset  teavet  avaldatakse,  tagaksid  selle 
konfidentsiaalsust  ega  avaldaks  seda  füüsilisele  või 
juriidilisele  isikule,  kellel  puudub selleks  luba,  ning 
võtaksid täieliku vastutuse antud kohustuse rikkumise 
eest.
5.4 BTI  rakendab  teenuse  osutamisel  meetmeid 
erapooletuse ja sõltumatuse tagamiseks.
5.5 BTI-l  on  õigus  edastada  EAK-le  vajalikku 
teavet mis puudutab inspekteerimist.

6. LOGODE KASUTAMINE
6.1 BTI logode kasutamine on keelatud.

7. NÕUDED SERTIFIKAADILE
7.1 WPQR on BTI omand
7.2 WPQR-i võib tühistada kliendi nõudmisel

8. APELLATSIOONID JA KAEBUSED
8.1 Kaebusi ja apellatsioone võetakse vastu ainult 
inspektsiooni ulatuses. (vastavad reeglid on saadaval 
BTI veebilehelt www.bti.ee)

9. TASU JA ARVELDAMINE
9.1 Klient  tasub  BTI-le  inspektsiooniga  seotud 
tasud vastavalt BTI poolt esitatud arvele.
9.2 Klient  tasub  BTI  poolt  esitatud  arve  kümne 
(14) päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast.

9.3 Kui  Klient  ei  tasu  BTI  arvet 
maksetähtpäevaks, võib BTI nõuda tasumata summalt 
igapäevaselt arvestatavat viivist, mille määr on 0,06% 
päevas, alates maksetähtpäevast kuni arve tasumiseni 
ning  peatada  teenuste  osutamist  kuni  makse 
tasumiseni. 
9.4 Kui  BTI  ei  ole  võimeline  auditi  läbi  viia 
kliendi  süül,  BTI jätab endale õigust  saada kliendilt 
tasu inspektsiooniga seotud kulude katmiseks.

10. LEPINGUST KÕRVALEKALDUMINE
10.1 Kõik  kokkulepped,  mis  ei  vasta  antud 
üldtingimustele, peavad olema vormistatud kirjalikult 
ning mõlemapoolselt allkirjastatud.
10.2  BTI jätab endale õigust muuta teenuse hinda 
kui  see  on  seotud  riiklike  otsustega,  mis  mõjutavad 
osutatavate teenuste sisu, arvete kujunemist, või muul 
viisil mõjutavad hinna kujunemist.

11. LEPINGU SÕLMIMINE JA 
LÕPETAMINE
11.1 Leping jõustub kuupäevast,  millal  taotlus on 
esitatud  Kliendi  volitatud  esindaja  poolt  ja  selle 
aktsepteeritud  BTI  poolt  ning  kehtib  kuni  WPQR-i 
väljastamise  ning  arve  tasumiseni,   või  lepingu 
lõpetamiseni  kummaltki  poolt  kirjalikku 
etteteatamisega  30  päeva  enne  lepingu  lõpetamist. 
BTI  jätab  endale  õigust  saada  hüvitist 
ettevalmistuskulude  ja  enne  lepingu  lõpetamist 
teostatud tööde eest. 
11.2 BTI-l on õigus Leping ühepoolselt üles öelda 
kui Klient ei täida Lepinguga endale võetud kohustusi.
11.3 BTI-l  on  õigus  käesolevaid  tüüptingimusi 
ühepoolselt  muuta ning avaldada tüüptingimuste uus 
redaktsioon BTI veebilehel  www.bti.ee.

12. LÕPPSÄTTED
12.1 Kõik  lepingust  tulenevad  erimeelsused 
püütakse  Lepingu  poolte  vahel  lahendada 
läbirääkimiste  teel.  Kui  läbirääkimised  ei  anna 
oodatud tulemusi, lahendatakse erimeelsused vastavalt 
Eesti Vabariigi õigusaktidele.
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