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Edaspidi nimetatud kn eraldiseisvalt ,,Pool" vdi koos ja iihiselt ,,Pooled", sdlmisid kc)esoleva
proiekt/ehitustoode todvdtulepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes aluseks veebilehemenetlusega
hanke,,Rugodivi pargi vilisvalgustuse taastamine" (12.08.2013 hankekutse nr 127 Nanta
linna veebilehel) tulemused (ALPA 26.08.2013 hankekomisjoni protokoll), otles kokka leppinud
alljcirgnevas:

2.
2.1.

LEPINGU ESE

2.2.

Kiiesoleva tdov6tulepingu (edaspidi Leping) esemeks on Rugodivi pargi
vdlisvalgustuse taastamine vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu dokumentidele
(edaspidi Tttiid).
Todde maht ja ulatus on miiiiratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

3.

LEPINGU DOKUMENDID

3.1.

Todvdtu korraldus toimub vastavalt kiiesolevale Lepingule, To<ivdtja pakkumusele,
Tellija juhistele, Heale ehitustavale, tiiiendavaltee t6<idele koostatud aktidele nins

Lepingule lisatud dokumentidele. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle iuurde
jiirgmised lisad:
Eelarve - Lisa l.
Kdikide kiiesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega.
Kdik lisad peavad olema varustatud kuupiievadega ning Poolte volitatud esindajate
tiiielike nimede ja ametikohtade nimetustega.
Kziesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on lihtmenetlusega riigihanke dokumendid, sh
hankekutse ja pakkumus koos lisadega, ning kogu tehniline dokumentatsioon, mille
Tellija on andnud rdrivdtja kiisutusse seoses Lepingu tiiitmisega.
Tocivdtja on kohustatud Toride teostamise jiirgselt tagastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu tiiitmisega tema valdusesse andnud.

4.
4.1

roon
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4.2.
4.2.1

.

4.2'2'

4'3.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Tcidvdtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest liihtuvalt, L,epingu eesmiirgi
saavutamiseks ndutavad Tood ja toimingud.
Toovdda teostab Lepingujiirgsed Tri6d, sealjuures kohustub To6v6tjana teostama k6iki
toid ja asjakohaseid toiminguid, vdtma iirialaseid riske ja kandma k6iki otseseid ja
kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
Teostada Tri6,d vastavalt Lepingus siitestatud kvaliteedinduetele;
Kaitsta Tellijat k6igi n6udmiste eest, mida kolmandad isikud voiksid Lepingu raames
Tcidvdda tegemiste jalvdi tegematajatmise tdttu Tellijale esitada ning hiivitada kcjik
selliste n6udmiste t6ttu viimastele tekkida vdivad kahjud jalvdi kulud.
Tcicjd sisaldavad kdiki Lepingu eesmlirgi saavutamiseks vajalikke toid, toiminguid,
tooj6udu, kdiki vajalikke materjale ja tdos kasutatavaid seadmeid, vajalike litsentside ja
lubade hankimist, vajaliku teitedokumentatsiooni vormistamist ja Tellijale iileandmist.

TAHTAEG
Tocivdtja asub Todde teostamisele Lepingu sdlmimisele jiirgneval esimesel tcidpiieval.
Td<ivdtja esitab kirjalikult 2 (kahe) todpiieva jooksul, Lepingu allkirjastarnisele jargnevast
kalendripiievast arvates, Tellijale kooskdlastamiseks "Triode teostamise ajakavai kuh..
originaaleksemplaris, milles esitatakse kronoloogilises jiirjekorras Lepingu eesmiirgi
saavutamiseks sooritatavate tdode ja toimingute liihikirjeldus. "T6,ode teostamise
ajakav a" detai I susastme mliirab Tell ij a.
Tellija poolt kirjalikult kooskdlastatud "T<l<ide teostamise ajakavas" siitestatud tahtajad on
Tcidvdtjale siduvad ning nende mittejiirgimisel vdib Tellija kohaldada Lepingu punktis
10.5 nirnetatud leppetrahve. Kooskdlastamise jiirgselt muutub kalendergraafik fepingu
lahutamatuks osaks.
Tdtivdtja esitab Tellijale l6plikuks vastuvdtmiseks n6uetekohaselt teostatud To<jd i.ihes
arvates)"

6.
6.1.

LBPINGU HIND
Kiiesoleva Lepingu hind moodustab koos k?iibemaksuga 1502,40 (iiks tuhat viissada
kaks) eurot neliktimmend senti (edaspidi Lepingu hind).

6.2.
6.3.

pakkumuse maksumustabel (HK Lisa 3) on Toov6tjale siduv. Lepingu hind sisaldab
tekkinud ehitusjii2itmete kiiitlemiseks vajalikke kulutusi, samuti Toode teostamisel
kasutatava tehnika soetusmaksumust ning rendihinda. Lepingu hind on l6plik ning ei
s6ltu Tri<jvdtja maksu- ja muude riiklike kohustuste vdimalikust suurenemisest.
Lepingu hind miiiirab Tiiovdtjale makstava tasu i.ilempiiri ning Tdovdtjal ei ole Sigust
nouda tiiiendavate kulutuste hi.ivitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku

6.4.
6.5.

leppinud.
rerii;a tasub To<iv6tjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Tiiode eest iihes
osas To6de ldpliku iileandmise-vastuvdtmise akti pdhjal koostatud arve alusel' Tellija
maksetiihtaeg on 15 (viisteist) kalendrip[eva, vastava arve kiittesaamisest arvates.
Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Lisatciod, mille tegemine ei k-uulu Toov6tja
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate toode kirjeldusega Lepingu
lisana ning Tellija tasub Todvdtjale Lisat66de eest iiksnes juhul, kui Pooled on selles
eelnevalt kirj alikult kokku leppinud.

6.6.

Tellija ei oie kohustatud aktsepteerima ega hiivitama ilhtegi Toov6tja poolt tehtud
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Lisat66ga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

.1.

7.2.
7.3.

ja

vastuvdtmine toimub i.ihes osas, sellekohase iileandmisevastuv6tmise aktiga, peale Toovdtja k6igi Lepinguliste kohustuste taitmist.
Toode i.ileandmise kohta esitatud akti allakirjutamise jiirgselt tekib T66v5tjal 6igus
esitada Tellijale i.ileantud Toode maksumust hdlmav arve.
T<jode tileandmiseks esitab To6v6tja, Toode ldpetamisele jiirgneva esimese to6niidala
jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud iileandmise-vastuvdtmise akti kahes
T<jode iileandmine

eksemplaris.

7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.1

.1.

Tellija on kohustatud vastava iileandmise-vastuvdtmise akti 5 (viie) tdopiieva jooksul,
selle kiittesaamisest arvates, allakirjutatult Ttiovdtjale tagastama. To<jde vastuv6tmisest
keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tdhtaia jooksul esitama Toovdtjale
motiveeritud vastuviiite vastuvdtmisest keeldumise kohta'
Lahkarvamuste korral teostatud Toode eest tasumisel maksab Tellij.a T'oovdtjale ainult
teostatud Toode selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ulejaanud t66de eest
- peale lahkarvamuste lahendamist'

TO6V6TJA KOHUSTUSED
Todvdtiakohustused:
Teostada kdik T66d, mis on miiiiratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kdik
Toodeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud,

laieneb teostamiskohustus ka nendele toodele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus vdi
selle Lisades siitestatud, kuid millised oma olemusest liihtuvalt kuuluvad kiiesoleva
Lepinguga seotus To6de hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmiirgi
saavutamiseks;
8.1.2. Koostama ja vormistama Tocide alustamiseks ndutavad dokumendid (ehitamise
alustamise teatis jms);
8.1.3. Anda Tellijale Todde k?iigust aru tema esimesel ndudmisel;

8.1.4. Kdrvaldama oma kulul teostatud jalvdi teostatavate T66de ja kasutatavate materjalide
puudused, mis on tekkinud Tellijast sdltumatutel pdhjustel, vastasel korral on Tellijal
6igus teha avastatud puuduste kdrvaldamine iilesandeks m6nele kolmandale isikule
Todvdtja kulul ning viihendada vastavalt Toovddale Lepingu alusel maksLavat tasu;
8.1.5. Hankima kdik Tocide teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu
dokumentatsioonile;
8.1.6. Vastutama Toode teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
8.1.7. Ttiovdtja kannab Todde juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisikot kunLi T<iode l6pliku
vastuv6tmiseni Tellij a poolt;
8.1.8. Arvestama Tellija juhistega T<lode teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata
nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt antud juhised ohustavad
T6ode kvaliteeti vdi muus osas takistavad Lepingu kohast taitmist, on Toovdtja
kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (iihe) tiidpiieva jooksul
kirjalikult teatama.
8.1.9. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Tdov6tja Tellija poolt antud juhiste jiirgimisest
p6hj ustatud tagaj iirgede eest ;
8.1.10. Eeldatakse, et Todvdtja teostab kdik Lepingus kokkulepitud paigaldustciod isiklikult.
Alltoovddate kasutamine Toovdtja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul ndusolekul.
Vastava kirjaliku ndusoleku olemasolul on Tocivdtja kohustatud eelnevalt kooskdlastama
Tellijaga k6ik alltciovdtjad, keda Todv6tja kavatseb kasutada Lepingu tiiitmiseks. Tellija
ees jiiiib Lepingust tulenevate kohustuste nduetekohase tiiitmise, sh selliste, mille
tegemiseks on Toovdtja kasutanud allt66v6tjaid, eest vastutavaks Tdovdtja;
8.1.11. Tdopiieva l6pus koristama ja iira vedama Toode teostamise kiiigus telckinud jiiiitmed,
j iirgides kehtivai d j iiiitmehooldusn6udeid;
8.1.12. Teostama 2 (kahe) aasta jooksul Todde l6pliku vastuvdtmise hetkest alates Tciddes
avastatud puuduste ja vigade kdrvaldamiseks garantiiremonti ning likvideerima esile
tulnud puudused ja vead Tellija poolt miiiiratud mdistliku tlhtaja jooksul. Tiihtaja
iiletamise korral on Tellijal muuhulgas 6igus nduda leppetrahvi tasumist vastavalt
Lepingu punktides 10.5,-10.6. s2itestatule jalvdi kdrvaldada puudused ise vdi teha
puuduste kdrvaldamine iilesandeks kolmandate isikutele T66v6tj a kulul ;
8.1.13. Tddvdtja kohustub 2 (kahe) aasta jooksul Toode l6pliku vastuvdtmise hetkest alates,

To<jde teostamisel kasutatud materjalides esiletulnud puuduste korral, asendama
materjalid uute vastu Tellija poolt miiiiratud m6istliku tiihtaja jooksul. Vastasel korral on
Tellijal 6igus nduda Lepingu punktides 10.5.-10.6. siitestatud leppetrahvi tasumist jalvdi
asendada puudustega materjalid ise vdi teha puudustega materjalide asendamine
kolmandate isikutele Tciovdtja kulul;
8.1 .14. Toovdtja ei vastuta vigade ja puuduste eest iiksnes juhul, kui need tekkisid Tellija tahtliku
tegevuse tagajdrjel;
8.1.15. Toovdtja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust Tod lepingutingimustele
mittevastavuse tdttu Tellijale v6i kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
8.1.16. Jiirgima Tellija poolt koosk6lastatud T<idde teostamise tiihtaegu;
8.1.17. T<iode teostamisel juhinduma tuleohutuse seadusest ja selle alusel kehtestatud normidest
ning EV kehtivatest kdrgendatud kvaliteedistandarditest;
8.

1.1

8. T6<ide teostamisel arvestama kehtivate tervisekaitsenduetesa:

perioodil Tocide teostamiseks vajalike tegevuslubade,
registreeringute, kooskdlastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatult ndutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
8. 1 20. Vaj adusel koostama j a vormistama ndutava tiiitedokumentatsiooni ;
8.1.21. Kooskdlastama Tocid asjaomaste ametkondade ja asutustega;
8.1.22. Kasutama Triode teostamisel vaid kvalifitseeritud tcicijdudu. Kvalifikatsiooni vastavuse
hindamisel liihtutakse kehtivast kutsestandardist;
8.1.23. Tcitivdtja kohustub kahe aasta jooksul, Toode ldpliku vastuvdtmise kuuLpiievast arvates,
kdrvaldama To<jdes esinevad puudused (Tddvdtugarantii);
8.1.24. Toovdtugarantiiga on hdlmatud ka need puudused, mis on tekkinud Tellijast sdltumatutel
p6hjustel piirast Toode vastuvdtmist Tellija poolt;
8.1.25. Tti6v6tja kohustub kahe aasta jooksul, Tdride ldpliku vastuvdtmise kuuLplievast arvates,
viima Tdd, vastavusse muutunud standardite ja digusaktide nduetega, mis takistavad Too
eesmbrgipiirast kasutami st;
8.L26. Tagama Tellija eesmiirgi saavutamine Tciovdtja materjalidest ja riisikol;
8.1.27. V6imaldama Tellijal igalajal teostada kontrolli tehtava Toode mahu ja krraliteedi
vastavuse iile;
8.1.28. Toov6tja tagastab Lepingu ldppemisele jiirgneva todniidala jooksul Tellijale dokumendid
ja esemed, mis ta Lepingu tiiitmiseks vdi sellega seoses on saanud.

8.1.1 9. Tagama Lepingu kehtivuse

.

8.2.

Toovdtja 6igused:

Saada Toode tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja
korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi (uhised, n6usolekud jms);
8.2.3. N6uda Toode ldpptiihtaja nihutamist juhul, kui Tellija pole 6igeaegselt tiiitnud maksekohustusi v6i kui tuleb Tellija soovil teostada lisatoid;
8.2.4. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuviiide, kui Tellija 6igustamatult keeldub nduetekohaselt teostatud T<iode vastuvdtmisest.

8.2.1.

9.
9.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA OIGUSED
Telliiakohustused:

9.1.1. Tasuma T6ov6tjale nduetekohaselt teostatud
Lepin gus stitestatud tin gimustele j a korrale

ja vastuvdetud

Toode eest vastavalt

;

9.1.2. Vastu v6tma T66vdtja poolt vastuvdtmiseks esitatud kvaliteetsed valmis T6od
etteniihtud tehtajal;

9.1.3. 5 (viie) todpiieva jooksul, kiittesaamisest arvates, aktsepteerida vdi liikata tagasi

Tocide

tileandmi se-vastuv6tmise akt.

9.2.

Tellija 6ieused:

9.2.1. Teostada jooksvat kontrolli Tcidde kiiigu, mahu

ja

kvaliteedi i.ile ning puuduste

avastamisel teha Tocivdtjale kohustuslikke ettekirjutusi Toode kvaliteedi osas;

9.2.2. Kui Tocjde tegemise ajal on ilmselt selge, et Todd ei tehta nduetekohaselt, siis on Tellijal
6igus miiiirata T66v6tjale vajalik tiihtaeg puuduste kdrvaldamiseks, teatades sellest
Tcicivdtjale kirjalikult. Kui Tdov6tja seda n6uet tahtajaks eitaida, siis on Tellijal 6igus kas

Lepingust taganeda

ja

nduda kahjude hi.ivitamist

vdi teha Toride jiitkamine

ja

parandamine iilesandeks kolmandale i sikule Todvdtj a arvel
;

9.2'3. Kui Tcicivdda kaldub Lepingu tingimustest kdrvale ja see halvendab T66d, v6i

laseb

tekkida muid puudusi Tocjdes, siis on Tellijal 6igus n6uda puuduste tasiuta parandamist
Tellija kehtestatud tahtajaks vdi vajalike kulutuste hi.ivitamist, mis Tellija kandis Tcjrides
esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega vdi Toride hinna vastavat
viihendamist. Lepingust oluliste kdrvalekaldumiste vdi muude oluliste puuduste
olemasolul To<ides on Tellijal 6igus Leping i.iles leldaltaganeda ja n6uda kahjude
hiivitamist;
9.2.4. Keelduda Tdcjde eest tasumisest, kui T6ov6tja ei tiiida endale Lepinguga vdetud
kohustusi.

10.

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS

10.1. Lepinguga enesele vdetud kohustuste taitmata jiitmise eest v6i

mjittenduetekohase
t?iitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega etteniihtud korras
ja ulatuses.

10.2' Lepingus tulenevate

kohustuste taitmatajiitmise eest vdi mittenduetekohase tiiimisega
teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled tiiielikku ja tingimusteta
vastutust tekitatud kahju ulatuses.
10.3' Tellija maksab Tdciv6tjale maksetiihtaegade rikkumise eest viivist 0,2o/o makse summast
iga viivitatud tocipiieva eest, kuid mitte iile 30% hilinenud makse summast.
10.4' Tocivdtja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekiimne) kalendripiieva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse T<i6v6tja
viivisendue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.
10.5. Tci<ivdtja maksab Tellijale Tcidde tegemise vdi iileandmise ttihtaegade iiletamise eest
leppetrahvi 0,2o/o Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripdeva eest, kuid mitte nle 30o/o
kiiesol eva Lepingu hinnast.
10.6. Igakordse kdrvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eesit, mis ei seisne
Tciode tegemisega vdi iileandmisega viivitamises, maksab Tddv6tja Tellijale leppetrahvi
2o/oLepingu hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % kiiesoleva Lepingu hinnast.
10.7. Uhekordse ja podrdumatu iseloomuga lepingulise kohustuse iikkumise eest maksab
Tddvdtj a Tel I ij ale lepp etrahvi 3 \vo Lepinsu h innast.
10.8. Uhekordse ja potirdumatu iseloomuga iepingulise kohustuse rikkumisr: all m6istavad
Pooled eelk6ige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega v6ib kaasneda Lepingu
iilesiitlemine 6iguskaitsevahendina. Uhekordseks ja pddrdumatuks lepingulise kohustuse
rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 10.5. ja 10.6. nimetatud stistemaatilised
rikkumised.
10.9. Lepingu punktide 10.5., 10.6. v6i r0.7. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine
fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase tiiitmise aktiga, mis tehakse Toovdtjale
kirjalikus v6i viihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis teatavaks 5 (viie)
t<iopiieva j ooksul akti koostamisest arvates.
10.10. Toodes esinevate puuduste k6rvaldamine lepingulise kohustuse tiiitmiseks antud
tiiiendava tiihtaja jooksul ei vabasta T<j6v6tiat leppetrahvi maksmise kohustusest.

10.11' Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 10.5., 10.6. vdi 10.7. siitestatud korras
arvutatud leppetrahv kinni Ttiovdtjale makstavast tasust. Leppetrahvi n6udmine ei viilista
Tellija digust n6uda T66vddalt Lepingu tiiitmist jalvdi kahjude hi.ivitamisrt.
10.12. Lepingu Pooled nimetavad tehniliste kiisimuste lahendamiseks ning To<jde iileandmisevastuvdtmise akti allkirj astamiseks kummaltki poolt kontakti sikud :

o

Telliia kontaktisik

Rimma Aleksejeva, tel 35 99 214, mob. 56649t020;
e-mail : rim

m a.al

eksej evA..(@,narva.ee

Lepingu muutmise, sh materjalide asendamise, kiisimusi lahendab Narva Linnavalitsuse
Arhitekruuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pdhimiiiiruse jiirgne esindaja (direktor v6i teda
asendav isik). Tellija kontaktisikul vastavad voritused puuduvad!

o

Toovdtia kontaktisik

-

Igor potapov, mob 56692701.
e-mail i ror.p otapov(dgem. ee

11.
I .l '
11 .2.
1

I

1.3.

11'4.

1

1.5.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD
Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist vdi mittenOuetekohast taitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli V[iiramatu j6ud.
Viiiiramatu jdud k?iesoleva Lepingu t?ihenduses on mistahes asjaolu, mida pool ei saanud
mdjutada ja mdistlikkuse pdhimdttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et m lepingu
s6lmimise vdi ajal selle asjaoluga arvestaks.
vziiiramatuks jduks on eelk6ige si.indmused, mille saabumine ei sdltu Poolte tahtest - s.h.
loodusdnnetus, s6da, tildstreik. viiiiramatuks i6uks ei loeta tavapiirasest raskemaid
ilmastikuolusid.
Lepingu mittetaitmine pdhjustel, mida oli tekitanudYaaramatu j6ud lc,etakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu taitmist takistava
olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu taitmist takistavatest asjaoludest ning vdtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu tiiitmiseks.
Kui Viiiiramatu jdu mdju on ajutine, on kohustuste mittetiiitmine v6i mittenduete-kohane
tiiitmine vabandatav iiksnes aja viiltel, mil Vii2iramatu i6ud kohustuse tiiitrnist takistas.

12.

LEPINGU I,oPPEMINE
12.1. Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus
siitestatud kohustuste md lemapoo lse tiiieliku tiiitmiseni.
12.2. Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mSlemapoolse tiiieliku ja
nduetekohase tiiitmisega, mis ei vZiiira lepingutingimuste, mis olemuslikult siitestavad
Poolte 6igusi ja kohustusi Lepingu taitmise jlrgselt (nt t66vdtu garantii), kehtivust.
12.3. Todv6tja on teadlik, et Tellijal on k6rgendatud huvi Lepingu t2ihtaegse teitmise vastu.
Juhul, kui Tdid teostatakse sedavdrd aeglaselt, et Lepingu tiihtaegne tiiitmine seatakse
ohtu, on Tellijal 6igus Leping, kohustuse tiiitmiseks tiiiendavaid tiihtaegu andmata ja

12.4.

meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt tiles delda vdi Lepingust taganeda.
Muudel juhtudel Leping ldpetatakse seaduses siitestatud alustel ia korras.

13.

LEPINGU MUUTMINE
13.1. Lepingut vdib muuta ja tiiiendada tiksnes Poolte vahel kirjalikult sdlmitavas kiiesoleva
Lepingu lisas. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning need allkirjastab
Tellija pdhimiiiiruse jiirgne esindaja (direktor vdi teda asendav teenistuja).
13.2. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele vlihemalt
kaks nZidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult m6istliku Ahtaia
jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) piieva jooksul ettepaneku saamisest arvates.
Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku ndusolekut, muudatus ei
jdustu.
13.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse p6hjenduse ja sellgitusega esitama
muudatuste m6ju anali.itsi Lepingu hinnale.
13.4. Lepingu Pool ei vdi taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud iihe
Poole poolt oma kohustuste mittetbitmisest kiiesoleva v6i muu tema poolt sdlmitud
lepingu alusel.
13.5. Juhul, kui digusaktide vastuvdtmise, muutmise v6i tiiiendamisega osutub mdni Lepingu
punktidest kehtetuks, vOtavad Lepingu Pooled tarvitusele abindud kehtetu punkti
asendamiseks uue, seadusliku s[ttega. Lepingu mdne punkti kehtetus ei mdjuta Lepingu
iil ej iiiinud siitete kehtivust.
13.6. Toovdtjal on 6igus taotleda Lepingu tingimuste muutmist To<ide teostamise tiihtaegade
osas, kui taitmise viivitus Lepingus kokkulepitud tiihtaegade suhl"es on tekkinud
Viiiiramatu jdu mdjul.
13.7. Todvdtjal on teadlik, et kiiesolev leping on s6lmitud hankemenetluse tulemusel ning
vastavalt <Riigihangete seadusele> v6ib hankija sdlmitud hankelepingu muutmises kokku
leppida iiksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal
vdimalik hankelepingu sdlmimise ajal ette niiha ja hankelepingu muutmata j[tmise korral
satuks tiiielikult v6i olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmtirgi saavutamine.
Samuti ei vdi hankija hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega
taotletavat eesmiirki on v6imalik saavutada uue hankelepingu sdlmimisega.

14,
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ls.

TEADETE EDASTAMINE
Kiiesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolrte poolt viihemalt
kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis, vdlja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi ndue
tuleneb Lepingust v6i teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele
Poolele 6i guslikke tagajdrgi.
Uks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus niiidatud aadressil.
Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima.
Informatsioonilist teadet v6ib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.
Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kiitte saadud v6i kui tAhitud kirja
saatmisest teise Poole poolt nliidatud aadressil on moridunud 5 (viis) kalendripiieva.
Uhe Poole mistahes n6ue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormistatud kirj al ikult.

roppsArrEn

15.1. Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni lepinguliste
kohustuste tiiieliku tiiitm i seni.

15'2'

l5'3'
15'4'

Pooled tiiidavad Lepingut vastastikuse usalduse pdhimdttel,
liihtudes Lepingu tiiitmisel
hea usu ja m6istlikkuse pdhimOttest.
Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kiiesoleva Lepingu
alusel liihtuma ausa
riritegevuse p6him6tetest j a eetikanormidest.
Lepingule ei laiene Ehituse tocivdtulepingute tildtingimused (ETU
2005) ning pooled ei
juhindu sellest ka vaidluste lahendamisel.

tulenevaid digusi ja kohustusi kolmandatele
olekul.
on mdeldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks.
sisu vahel liihtutakse sisust.
simustes juhinduvad pooled harmoniseeritud
t digusaktidest.
15.g.
gu tiiitmisel, muutmisel ja ldpetamisel lahendatakse
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
Viru Maakohtu Narva kohtumaias
15'9' Tddvdtja kinnitab, et Tellij; ;n vdimaldanud tutvuda enne Lepingu sdlmimist Tciride
teostamiseks ndutavate andmetega ning esitanud kdik T66de
teostamiseks vajalikud
dokumendid. T<i6v6tja deklareerib, et omab k6iki digusi ja tehnilisi
vahendeid r-.pingu
esemeks olevate Tocide teostamiseks.
l5'10' Leping on koostatud i.iheksal (9) lehel, eesti keeles, kahes (2) identses v6rdset juriidilist
jdudu omavas originaaleksemplaris, millest iiks jeiib
Tellijali ja iiks antakse 'fcjciv6tiale.
16.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija esindaja:

Peeter Tambu

To<iv6tja esindaja;

