EHrrusrdour roov6rut-nprNc nr g

S6lmitud

1.

:i

.08.2013.a. NARVAlinnas

LEPINGU POOLED

Tellija
Nimi
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Asutuse registrikood
Asukoht
Telefon
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Esinduse alus

Ttiiiv6tja
Nimi
Ariregistri kood
MTR
Asukoht
Telefon
Faks

E-post
Arveldusarve pangas
Esindaja
Esinduse alus

75029820
Peetri plats 5, 20308 Narva
(+312) 3s 99 0s0

info(Enarvaplarl.ee
Ellen Uuslnila
Ehitusj iirelvalve osakonn a juhataj a
direktori rilesannetes

Elektromontaa? OlJ
r1480262
TELO00958
Sepa 4, Narva, 20306

+372 3566t08
+372 3566t15
Pavel.Srnimov@eem.ee
334232700006 Danske BankA/S Eesti

Pavel Smimov
Juhatuse liige

Edaspidi nimetah'td ka eraldiseisvalt ,,Pool'" vdi koos ja iihiselt
,,pooled,,, sdlmisict kciesoleva
proielet/ehitustddde tddvdtttlepingtt (edaspitli
,,Lepingi'1, ,dttu, a6tseks veeljilehemenet;Lsega
hanke,,Turu tzinava vrilisvalgustuse ehitamine';
1tE.6z.zols hankeloftse nr 106 Narva linna
(ALPA 01.0s.2013 hanlcekomisioni protokou), ottu, iottu',, t"*i'r"'r'.,a

:T!,t::::.'l^^t:'tlemtLsed
ar
rJargnevas:

2.
2'1'

LEPINGU ESE

2.2.

Kiiesoleva tcicj
ehitamine vas
Tcjode maht ja

3.

LEPINGU DOKUMENDID

3.1

Leping) esemeks on Turu tfinav:l vdlisvalgustuse
a

Lepingu dokumentidele (edaspidi Tiriid).
dokumentidega ning lellUa juhistega.

ping

korraldus toimub vastavalt kriesolevale Lepingule, Todvdtja pakkumusele,
uhistele, Heale ehitustavale, triiendavaltee tcic;dele koostatuLd aktidele ning
e lisatud dokumentidele. Lepingu allkirjastamisel lcuuluvad selle juurde
l lisad:

3.2.
3'3'

Eelarve

-

Lisa

1.

hsade kehtii,ust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega.

varustatr:d kuupdevadega ning poolte volitatud esindaiate

3'4'

tade

nimr:tustega.

l

I(6eso1eva Lepingu lahutarnatuks osaks

Jn lihtmenetlusega r.iigihanke d,okumendid, sh
pald<umus koos lisadega, ning kogu tehniline dokumentatsioon,
mille

3'5'

hankekutse ja
Tellija on andnud Toovdtja kdsutusser seoses Lepingu triitmisega.
Tocivdtja on kohustatud Tocide teostamise
largselt tagastama Tellijale kogu
dokurrentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu taitmisega tema valdusesse
andnud.

4.

roon

4'I'

Ttiovdtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest ldhtuvalt, Lepingu
eesmrir.gi
saavutamiseks n6utavad Tood ia toiminsud.
4'2' Andma Tellijale rile Tocjde teostusjoc,nised, sertifikaadid, hooldusjuhenctid ja muu tditening tciodokumentatsiooni, mis on vajalik tcjode vastuvdtmiseks ja edasir;eks
ekspluatatsiooniks;
4.3. Tdov6tja teostab Lepingujiirgsed Torid, sealjuures kohustub Tdovdtjana teostama k6iki
toid ja asjakohaseid toiminguid, vcitma iirialaseid riske ja kandma k6jki otseseid
ia
kaudseid kulusid, rnis on vajalikud selleks, et:
4.3.r. Teostada Tocjd vastavalt Lepingus sritestatud kvaliteedin6uetele;
i
4.3.2' I(aitsta lellijat k6igi n6udmiste ees1., mida kolmandad isikud v6iksid Lepingu
l.aames
Todvdtja tegemiste ialvdi tegemata jiitmise tdttu Tellijale esitada ning hrivitada
k6ik
selliste ndudmiste t6ttu viimastele tekkida v6ivad kahjudla/vdi lculud.
4'4' Tocid sisaldryad k6iki Lepingu eesmdlgi saavutamiseks vajalikke tcjid, toirninguid,
tcitij6udu, k6iki vajalikke materjale ja tods kasutatavaid seadmlid, vajalike
litsentsile ja
lubade hankirnist, vajaliku taitedokumenlatsiooni vormistarnist ja Telhjale
rileandrnist.
,

s.

rAnranc
5'1' Tciovdtja
5'2' Toovdtja
kalendlip

5'3'

5.4.

ringu s6lmimisele jzirgneval esimes;el todpiieval.
)piieva jooksul, Lepingu allkirjastarmisele jiirgnevast
rskdlastamiseks "Toode teostamise ajakava; kahes
originaaleksernplalis, milles esitatakse kronoloogilises jiirjekorras Lepingu eesmiirgi
saavutamiseks soolitatavate toode ja toimingute hihikirjeldus. "T,;bde teostamise
aj akav a" detailsus astme mddrab Tellij a.
Tellija poolt kirjalikult kooskdlastatud "Tcjode teostamise ajakavas" sdtestatud tehtajad
on
Tciovdtjale siduvad ning nende mittejiirgimisel v6ib Telhla kohaldada Lepingu p-,rrrt
tl.
10.5 nimetatud leppetrahve. Koosk6lastamise jiirgselt muutub kalender:griafil repingu
lahutamatuks osaks.
vastuvdtmiseks n6uetekohaselt teostatud Tcicid rihes
45 kalendripdeva jooksul hankelepingu sdlmirnisest

6.
6'I.
6'2'
6'3'
6'4'
6'5'
6.6.
6'7'

LEPINGU HIND
I(aesoleva Lepingu hind moodustab koos kiiibemaksu ga 13 006,44 (kolmteist tuhat
kuus eurot nelikiimmend neri senti (edaspidi Lepingu hind).
Pakkumuse maksurnustabel (HI( Lisa 3) on rodvodale siduv. Lepirrgu hind
sisaldab
tekkinud ehitusjiiiitmete kiiitlemiseks vajalikke kulutusi, samuti^f'doOe teostamisel
kasutatava tehnika soetusmaksumust ning rendihinda. Lepingu hind on 16plik;ning
t a ei-'
s6ltu Tcjovdtja maksu- ja muude riiklike kohustuste v6imalikust suurenemispst.
Lepingu hind miitilab Tciovdtjale makstava tasu rilempiiri ning Tc;ov6tja1: ei o1e 6igust
n6uda ttiiendavate kulutuste hiivitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi icirialikult
t oi.t g
leppinud.
Tciovdtjal ei ole 6igust n6uda Tellijalt ettemakse tegemist Tellija tasub Tdcivdtjale
faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Tocide eest rihes osras Toode topiit<u
rileandmise-vastuvdtmise akti p6hj al koostatud arue alusel.
Tellija maksetiihtaeg on 20 (kakskiirrmend) kalendripiieva, vastava ar.ve kdttesaamisest
arvates.

Tellija kirjalikul n6udmisel tehtavad Lisatcjcid, mille tegemine ei kuulu Tocjv6tja kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tocjde kirjeldusega Lepingu lisana
ning Tellija tasub Tcjcivdtjale Lisatcjode eest iiksnes juhul, kui Fooled on selles eelnevalt
kirj alilcult kokku leppinud.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hrivitama rihtegi Tciov6tja poolt tehtud
Lisatdoga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt ldrj;likult kokkuieppinud.

7.

ro6nn

'1.
7.2.

Tocide rileandmine ja vastuvdtmine toimub iihes osas, sellekohase uleandmisevastuvdtmise aktiga, peale Tciovdtja l:6igi Lepinguliste kohustuste tditmist.
Tcjode tileandmise kohta esitatud akti allakirjutamise jiirgselt tekib Tocjv6tjal 6igus
esitada Tellijale iileantud Toode maksumust h61mav arve.
Tocide tileandmiseks esitab Tciovdtja, Tcjode ldpetarnisele jdrgneva esimese tcjoniidala
jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud rileandmise-vastuvdtmise
alcti kahes
eksernplaris' I(oos Toode iileandrnise-vastuvdtmise aktiga esitatakse Tellijale ehitusjiiiitmete n6uetekohast kiiitlemist tdendav dokument (jiiiitmedeklalatsioon).
Nimetatud
dokumendi mitteesitamisel kuulub Tciode illeandmise-vastuvdtmise akt tagastamisele.
Teostusjoonised ja m6Sdistustulemused antakse Tellijale rile kolmes (3) eksemplaris
paberkandjal ja rihes eksemplaris digitaalselt DVD plaadil (dwg failina ja pDF failina).
Ehitustood loetakse l6petatuks ja Eh:ltis iileantuks pzirast valminud Ehitisele kohalilcu
omavalitsuse poolt kasutusloa vdljastamist ning Poolte poolt Ehilise rileandmisevastuv6tmise akti allkirj astamist.
Telhja on kohustatud vastava iileandlmise-vastuvdtmise alcti 5 (viie) tdc)pzieva jooksul,
selle kiittesaamisest arvates, allakirjutatult Tociv6tjale tagastama. Tcjode ivastuvbtmisest
keeldumise kor:ral peab Tellija er:lnimetatud tdhtaja jooksul esitarna Toov6tiale
motiveeritud vastuviiite vastuv6tmisest keeldumise kohta.
aryamuste koral teostatud Tcicide eest tasumisel maksab Tellija lfdcivdtjale ainult
Toode selie osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ulejaanudloode eest
\tud
lahkalvamuste lahendamist.

7

7'3'

'4.
7.5'
7

7.6.

UrnnNourNn

'

8.

roov6r.lA

8.1.

Tocjv6dakohustused:

8.1.1.

r?:-.*1
l#.irl

KoHUSTUSED

Teostada

ffi:5:il;;"j::#:?it:,:?J*?i,ffiffi,ffii:
dele

ja toimingutele, mis ei ote Lepingus v6i

oma olemusest ldhtuvalt kuuluvad kdesoleva
Lepinguga seotus Ttiode hulka ning mille tegemine on
vajalik r,epingu eesmdrgi

8'r'2'

saavutamiseks;

Koostama

ja

vormistama Tocjde alustamiseks ndutavad dokurnendid (ehitamise

jms);
3
Anda Tellijale Tcjcide kiiigust aru tema esimesel n6udrnisel;
!
8.1.4. I(drvaldama oma
te Tcjode ja kasutatavite materjalide
puudused, mis on
p6hjustel, vastasel korral on Tellijal
Sigus teha avasta
sandeks mdnele kohnandale isikule
alustamise teatis

:.,

1

il,

Tciovdtja kulul ning viihendada vastavalt Tcicivdtjale Lepingu
alusel makstavat tasu;

8'1'5'

Tocjde teostamiseks va;iikud materjalid
**::.^,^outo
dokumentatsioonile;

8.1'6.

vastutama Toode teostamisel kasutat'd materjali kvaliteedi
eest;

8'l'7'
8'1'8'

Toov6tja kannab Toode juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisikot
lcuni Toode l6plilcu
vastuv6tmiseni Tellija poolt;
Alestama Teliija juhistega Tcjode teostamise kohta, olles selliseid juhLiseid
viivitamata
nende saamise j Zirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellij a poolt
antud j uhised ohustavad
Toode kvaliteeti v6i muus osas takistavad Lepingu kohast tiiitmist,
on Todv6tja
kohustatud Tellijale sellest viivitamaLta, s.t mitte hiljem kui (rihe)
1 \-'---) tciopiieva
jooksul
J
""

kirjalikult

1'9'

vasravalr Lepingu

teatama.

Teavitamiskohustuse rikkumisel vasftrtab Tciovdtja Tellija poolt
jzir.gimisest
antud-' jr.rhiste
'
"
p6hjustatud tagajZirgede eest;
8'1'10' Eeldatakse, et Tocivdtja teostab kdilc Lepingus kokkulepitud
paigaldustood isiklikult.
Alltociv6tjate kasutamine Tcicivdtja poolt on lubatud ,ruia r"nr1u
ii4ulit ot n6usolekul.
Vastava ki{aliku ndusoleku olemasohrl on Tociv6tja kohustatud
eelnevatt koosk6lastama
Tellijaga k6ik alltcjcivdtjad, keda Tocj,r6tja kavatseb kasutada Lepingu
tiiitmiseks. Tellija
ees jiiiib Lepingust tulenevate kohustuste nouetekohase tiiitmis{
sh selliste, mille
tegemiseks on Tciov6tja kasutanud alltociv6tjaid, eest vastutavaks
Tcicivdtja;
8'1'11' Tciopiieva 16pus kolistama ja dra verlama Tcjcjde teostamise
kiiigus teld<inud jiiiitmed,
j iirgides kehtivaid j tiiirmehooldusn6udeid;
8'l'I2'Teostama 2 (kahe) aasta jooksul Ttrode l6pliku vastuv6tmise hetkest
alates Tocjdes
avastatud puuduste ja vigade kdrvaldamiseks garantiiremonti ning
lil,rvideerima esile
tulnud puudused ja vead Tellija pcolt miiiirut.rd
-oirtlik-u tahtaJa jooksul. Tiihtaja
riletamise konal on Tellijal muuhulgas 6igus n6uda leppetrahvi tasumist
vastavalt
Lepingu punktides 10.5.-10.6. sdtesrtatule jalvdi kdrvaldada puudused ise
vdi
teha
puuduste kdrvaldamine rilesandeks kolmandate isilcutel e Tciovdtj
a kulul;
8'

,,.

lplik"

alates,

";;';;6;ir.,'hetkest
rstarnisel kasutatud materjalides esiletulnud puuduste
konal, aserrdama
uute vastu Tellija poolt miiZiratud mdistlilcu trihtaja jooksul. VLstasel koral on
lijal igus n6uda Lepingu punktides 10.5.-10.6. s?itestatud leppetrahvi tasumist
ialvdj

asendada puudustega materjalid ise v6i teha puudustega materjalide asendamine
kolmandate isikutele Tociv6tja kulul;
8' 1' 14. Tciovdtja ei vastuta vigade ja puuduste eest iiksnes juhul,
kui need tekkisid T-ellija tahtliku
tegevuse tagajiirjel;
8'1'15.Toov6tja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust Tod lepingutingimustele
mittevastavuse t6ttu Tellijale vdi kolrnandatele isikutele tekkinud kahju iest;
8.1.16. Jiirgima Tellija poolt koosk6lastatud Tcjcjde teostamise tiihtaegu;
8'1.17' Tcjode teostamisel juhinduma tuleohutuse seadusest ja selle alusel kehtestatud
normidest
ning EV kehtivatest kdrgendatud kvaLliteedistandarclitest;
8. 1 . 1 8. Tocide teostamisel arvestama kehtivate tervisekaitsen6uetega;
8'1.19' Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Toode teostamisek. ,ru;uliL" teger,lslubade,
registreelingute, kooskSlastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankirna
viivitamatult n6utavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
8.1'20. Vajadusel koostama ja vormistama niiutava tiiitedolcumentatsiooni; ..,
8.1.21. I(oosk6lastama Tocjd asjaomaste ametkondade ja asutustega;
8.1.22. Kasutama Tcicjde teostamisel vaid kvalifitseeritud tcioj6utu. I(valifikatsiboni
vastar.,use
hindamisel liihtutakse kehtivast kutsestandardist;
8,L23. Tocivdtja kohustub kahe aasta jooksul, Toode ldpliku vastuv6trnise kuupdevast aLvates,
k6rvaldama Toodes esinevad puudused (Tcicivdtugarantii)
;
8.1.24. Tcicivdtugarantiiga on h6lmatud ka need puudused, rnis on tekkinud'Iellijast
s6ltumatutel pdhjustel prirast Tcjcjde vastuv6tmist Tellija poolt;
8'I.25. Tociv6tja kohustub kahe aasta jooksul, Tcjode l6pliku vastuv6tmise kuupdevast ar-vates,
viima Tcicj vastavusse rnuutunud stanLdardite ja 6igusaktide nduetega, nris takistavad Tocj
eesmiirgipdrast kasutami st;
8'l'26. Tagama Tellija eesmdrgi saar,utarnine Tociv6tja materjalidest ja riisikol;
8.1'27 ' V6imaldama Tellijal rgal ajal teostada kontrolli tehtava Toode mahu ja kvaliteedi
vastavuse rile;
8.1.28' Tciovdtja tagastab Lepingu l6ppemisele jrirgneva tooniidala jooksul Tellijale dokumendid
ja esemed, mis ta Lepingu tiiitmiseks v6i sellega seoses on saanud.
r

:'

8.2.

Iqa11qtja

8.2.I.

Saada Tci<ide tegemise eest

sig4ed:

korrale;

i,

Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sdtestatud tingi'rustele ja

8'2.2. Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi fiuhised, rL6usolekud jms);
8.2.3' N6uda Toode l6pptiihtaja nihutamist juhul, kui Tellija pole 6igeaegseit tiiitnud maksekohustusi vdi kui tuleb Tellija soovil teostada lisatoid;

8.2.4. Esitada kirjalikult motiveerifud vastuvdide, kui Tellija digustamatult keelclub n6uetekohaselt teostatud Tciode vastuv6tmis,est.

9.
9.I.

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNN
Telli-iakohustused:

9.1.1. Tasuma Tciov6tiale n6uetekohaselt teostatud
tingimustele ja korrale;
hna Tciov6tja

9.1.2.
eniih

tiihtajal;

poolt

ja

vastrLrvdtmiseks

vastuv6etud Tcjode eest vastavalt

esitatud kvaliteetsed :valmis Tood

9.L3. 5 (viie)

tocipiieva jooksul, kiittesaannisest arvates, aktsepteelida

iileandmise-vastuv6tmis e akt.

9.2.

Telli-ia

v6i hikata tagasi Tcjode
;.

6ieused:
,,'

9'2'1'

Teostada jooksvat kontrolli Tcjode kiiigu, mahu ja kvaliteedi
rile ning puuduste
avastamisel teha Tocivdtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tcjode kvaliteedi
osas;
9'2'2' Ifui Tcjcjde tegemise ajal on ilmselt s;elge, et Tctoi ei tehta nduetekohaselt, siis on
Tellijal
6igus miiiirata Toovdtjale vajalik tahtaeg puuduste kdrvaldamiseks, teatades
sellest
Tociv6tjale kirjalikult. Ifui Tcicivdtja seda n6uet tahtajaks ei tziida, siis
on fellijal 6igus kas
Lepingust taganeda ja nduda kahjude hrivitamist v6i teha Tcjcjde jritkamine ja
parandamine rilesandeks kolmandale isi cule Toovdtja ar.vel;
9'2'3' Kui Tocjvdtja kaldub Lepingu tingimustest k6rvaie ja see halvendab Tdod, v6i laseb
tekkida muid puudusi Tciodes, siis on Tellijal 6igus nduda puuduste tasuta parandamist
Tellija kehtestatud tahtajaks v6i vajalike kulutustl hrivitamist, mis Tellija kandis
Tocjdes
esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega vdi Tcjode hinna
vastavat
vdhendamist. Lepingust oluliste lkdrvalekaldumiste v6i muude oluliste puuduste
olemasolul Tocjdes on Tellijal 6igls Leping riles oeld,altaganeda ja n6uda ,kahjude
hilvitamist;
9'2'4' Keelduda Tocjde eest tasumisest, kui Toovdtja ei tziida endale Lepinguga v6etud
l<ohustusi.

10.
10'1'

I0'2'
10'3'

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
Lepinguga enesele v6etud kohustuLste tditmata jiitmise eest v6i mitten6uetekohase
tiiitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega ettendhtud
korras
ja ulatuses.
Lepingus tulenevate kohustuste taitnatajiitmise eest v6i mitten6uetekohase
tdirnisega
teisele lepingu Poolele tekitatud katrju eest kannavad pooled tiiielikku ja
tingimusteia
vastutust tekitatud kahju ulatuses.
Telhla maksab Toovdtjale maksetdhtaegade rikkumise eest viivist 0,2%o makse
summast
iga viivitatud toopiieva eest, kuid mitte rile 30% hilinenud makse summast.

10'4. Tciov6tja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekrimne)
kalendripiieva jooksul, rnakseviivituse toimumisest arvates. Vastasel koral
loetakse

10'5'
10'6'
l0'7

'

l0'8.

Tociv6tja viivisen6ue aegunuks ning'llellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.

Tciov6tja maksab Tellijale Toode tegemise v6i rileandmise tdhtaegade.riletamise
eest
leppetrahvi 0,2o/o Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripdeva eest,Lidj,rnitte nle
30%
kiiesoleva Lepingu hinnast.
,-,,
Igakordse kdrvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, mis
ei seisne
Tcjode tegemisega v6i rileandrnisega viivitamises, maksab Tociv6tja Tellijale
leppetrahvi
hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % kziesoleva Leping" hi""urr.
l.!/-" l"pi"gu
Uhekordse ja podrdumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkurnise eest maksab
To <iv6tj a Tellij al e lepp etrahvi 3 Oo/o Lepingu hinnast.
Uhekordse ja pddldumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all mdistavad
eelkdige lepingulise kohustusr: olulist rikkurnist, millega v6ib kaasneda Lepingu
mine diguskaitsevahendina. Uhekordseks ja pcioldumatuks lepingulise kohustuse
mrseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 10.5. ja 10.6. nimetatucl sristemaatilised
inised.

10'9' I epingu punktide 10.5., 10.6. v6i 10,7. kohaldamise aluseks olev lepingur.ildcumine
fikseeritaksg re{ija poolse Lepingu mittekohase tiiitmise
aktiga, mis tehakse Tciov6tjale

kirjalikus vdi viihemalt kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vor.mis teatavaks
5 (viie)

tdopiieva jooksul akti koostamisest aryates.

10'10' Tciodes esinevate puuduste kdrvaldamine lepingulise
kohustuse tziitmiseks antud
tdiendava tehtaja jooksul ei vabasta lldovdtjat leppetiahvi
maksmise

L"h;tur..t

tides 10.5., 10.6.

v6i

10.7. sdtestatud

kor.r.as

kstavast tasust. Leppetrahvi n6udmine ei viilista

o

iiitmist j a/v6i kahjude hrivitamist.
simuste lahendamiseks ning lcjcjde rileandrnisevastuv6tmise akti allkirj astamis eks kumrnaltki poolt kontaktisikud
:
Tellija kontaktisik Rimma Aleksejeva tel 35 99 2r4, mob.
,
56649020:
e-rnail : drnlma. alekse_i eva@nerva. ee

o
11.
11'1'
11'2'
11'3'

Ir'4.
l1'5'

12.
r2'l'

Lepingu muutmise, sh materjalide asendamise, lcisimusi lahendab
Narva Linnavalitsuse
Arhitekruuri- ja Linnaplaneerimise A.meti p6himiiziruse jiirgne esindaja
(dir.ektor vdi tecla
asendav isik). Tellija kontaktisikul vastavad volitused puuduvad!
Tciov6tia

kontaktisik

-

Andr-ei Norrozilov, mob +372 537g4776.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTIIVAD ASJAOLTID
Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist vdi mitten6uetekohast
taitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks kui selle pdhjuseks ori viiiirarnatu jdud.
Vddrarnatu jdud kiiesoleva Lepingu tiihenduses on misiahes
asjaolu, rni<la pool ei saanud
m6jutada ja m6istlikkuse p6him6ttest ltihtudes ei saanud
temalt oodata, et ta lepingu
s6lmimise v6i ajal selle asjaoluga arvr:staks.
Vddramatuks j6uks on eelk6ige siindrnused, mille saabumine
ei s6ltu poolte tahtest - s.h.
loodusdnnetus, s6da, rildstreik. VriZiramatuks j6uks ei loeta tavapdrasest
raskemaid
..

ilmastikuolusid.
Lepingu rnittetiiitmine p6hjustel, midla oli tekitanud vadramatu j6ud
loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud j6upingutusi Lepingu
tait-irt takistava olukora viiltimiseks, kirjalikult teavitanLud teist pooli Lepingu tiiitmist takistavatest
asjaoludest ning vdtnud tarvitusele vajalikke meetmed repingu taitmiseks.
Kui Viiiiramatu j6u m6ju on ajutine, on kohustuste mittetriitmine v6i mittenduetekohane
ttiitmine vabandatav riksnes aja vdltel, mil Viiiiramatu jdud kohustuse
tziitmist takistas.

LEPINGU LOPPEMINE
Leping jdustub selle allakirjutamise, hetkest Poolte poolt
siitestatud kohustuste m6lemapoolse ttiieliku tiiitmiseni.

12.2.

r2.3.

ja

kehtib kuni Lepingus

I eping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste m6lemapoolse tiiielilcu ja
n6uetekohase tditmisega, rnis ei vdiira lepirrgutingimuste, mis olemuslikult
sdtestavad Poolte

6igusi ja kohustusi Lepingu tditrnise jiirgselt (nt tciciv6tugarantii),
kehtir,ust.
Ja on teadlik, et Tellijal on keirgendatud huvi Lepingu tdhtaegse tziitrnise vastu.

kui Toid teostatakse sedav6rd aeglaselt, et Lepingu tdhtaegne tziitmine

seatakse

ohtu' on TelhJal 6igus Leping, kohustuse tditmiseks tdiendavaid t?ihtaegu
andrnata ja

meeldetuletusi tegernata, erakorraliselt i.iles cielda v6i Lepingust
taganeda.
Muudel juhtudel Leping ldpetatakse seaduses sdtestatud alustel
ia korras.

12'4'
13.

LEPINGU MUUTMINE

13'1'

Lepingut vdib muuta ja tiiiendada tiksnes Poolte vahel kirjalikult
s6lmitavas kdesoleva

13.2.

133'

I3'4'

j6ustu.
Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse pdhjenduse ja
selgitusega esitama
muud
Lepingu hinnale.
Lepin
da Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud rihe
Poole
ste mittetiiitmisest kziesoleva vdi muu tema poolt s6lmitud
Iepingu alusel.

13.5.
13'6'
13'7'

T4.
l'4'l'
I4'2'
14'3'

muutmise
ingu Pool
. Lepingu

rn6ni Lepingu
kehtetu ounlcti
mdjura Lepingu
b

Tcicivdtjal on 6igus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Toode
teostamise tdhtaegade
osas' kui tiiitmise viivitus Lepingus kokkulepitud tiihtaegade
suhtes , on tekkinud
Vdiiramatu j6u m6jul.
Tocivdtjal on teadlik, et kiiesolev leping on s6lmitud hankemenetluse
iulemusel ning
vastavalt <Riigihangete seadusele> vtiib hankija sdlmitud hankelepingu
muutmises koklcu
leppida riksnes juhul, kui muutmise tingivad o-dektiivsed asjaolud,
mlda ei olnud hankijal
vdimalik hankelepingu sdlmimise ajal ette niiha ja hankelepingu muutmata jzitmise
kol.al
satuks ttiielikult v6i olulises osas ohtu har kelepinguga taotletud
eesmzir.gi saavutamine.
Samuti ei v6i hankija hankelepingu muutmises lokku leppida, r."i muutmisega
taotletavat eesmiirki on vdimalik saavutada uue hankelepingu ,Ol-i-is"ga.

TEADETE EDASTAMINE
Ktiesoleva Lepinguga seonduvad teatr:d peavad olema vormistatud poolte
poolt vdhemalt
kirjalikku taasesitamist v6irnaldavas vofir is, vrilja arvatud juhul, kui kirlalilcu
vormi n6ue
tuleneb Lepingust vdi teated on inforrnatiivse islloomuga, mille edastamine
ei too teisele

Poolele 6iguslild<e tagaj ar gi.

Uks Pool saadab teiseie Foolele Lepinguga seotud

teated.

Lepingus nziidatud a,adressil.

Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult
lnformeerirna.

Inforrnatsioonilist teadet vdib edastadla telefoni, faksi, elektronposti (e-mail)jne
kaudu.
Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kiitte saadud vdi
ktri ia"Ht.,a U4u
st teise Poole poolt niiidatud aadressil on moodunud 5 (viis) kalendr.ipdeva.
I
rflr]alrKult.

15.

r,OppsArrnn

15'1' Leping j6":ly9..selle
15'2'
15'3'

allakirjutamise hetkest Poolte poolt

ja

kehtib kuni lepinguliste

kohustuste tiiieliku tiiitmiseni.
Pooled tiiidavad Lepingut vastastilarse usalduse
p6him6ttel, liihtudes Lepingu tiiitmisel
ja
hea

rndistlikkuse p6him6ttest.
Pooled kohustuvad vasiastilcuses suhtlemises
kdesoleva Lepingu alusel ldhtuma ausa
usu

est.

gute rildtingimused

(ETU 2013) ning pooled ei

ja kohustusi kolmandatele
olekul.
on m6eldud kdesoleva sisu edasiandrniseks.
sisu vahel liihtutakse sisust.
imustes juhinduvad pooled dbnnoniseeritud
idest.
isel, muutmisel ja l6petarnisel lahendatakse
avutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
tulenevaid digusi

i,

n6

teostamiseks
TJ,1,lJl"Lt1*"T;i"r,:tr#T#'J%;",ff;
dolrumendid' Tci
et omab k6iki 6igusi ja tehnilisi vahendeid Lepingu
esemeks olevate
15'10' Leping on koostatud tiheksal (9) lehel, eesti
keeles, kahes (2) identses v6r.dset jur.iidilist
j6udu omavas originaaleksemplaris,
millest riks jaab Tellijale ja riks antakse Tcjov6tiale.
16. POOLTE

"r*

ALLKIRJAD
Tcicivdtja esindaja:

Ellen Uuskiila

i!

