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1.

LEPINGU POOLED

Tellija
Nimi

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja
Majandusamet

Asutuse registrikood

Asukoht

Arveldusarve pangas
Esindaja
Esinduse alus

Tiitiv6tja
Nimi
Ariregistrikood
KMKR
Asukoht
Esindaja
Esinduse alus

75029837
Peetri plats 3, 20308 Narva
tel. + (372) 35 99 140
faks + (372)35 99 16l
e-mail : varam4i andus(@n arva. ee
10220003 443 l0l7 SEB Eesti Uhispank
Tamara Luigas
Direktori kohusetiiiti a

OU Liinar Kaubandus
10662133

E8100690297
Vahtra 2-38. 21003 Narva
tel + (372) 35 64 155
Aleksandr Golubinski
Juhatuse liige

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool" vdi koos ja ilhiselt ,,Pooled", vdttes aluseks
veebilehehanke <Narna linna tewitooriumil karuputke tdrje 2012> (04.06.2012.a. hanketeade
nr. 42) tulemused (LVMA hankekomisjoni 11.06.2012.a. protokoll), sdlmisid kciesolet,a
lepingu (edaspidi ,,Leping"), olles kokku leppinud alljr)rgnevas;

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

LEPINGU ESE
Kdesoleva Tociv6tulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on karuputke tdje
teostamine Narva linnas, vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu dokumentidele
(edaspidi: Titttd).
Toode maht ja ulatus on miiiiratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.
LEPINGU DOKUMENDID
Toovdtu korraldus toimub vastavalt kiiesolevale Lepingule, Tellija juhistele ja,
Lepingule lisatud dokumentidele.

TELLIJA:

l(o

3.2.
3.3,

K6ikide kiiesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma
allkirjadega' Kdik lisad peavad olema varustatud kuuptievadega ning poolte volitatud

esindaj ate tiiielike nimede j a ametikohtade nimetustega.
Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde jiirgmised lisad:

3.3.1. Lepingu eelarve - Lisa
3.3.2. Tciode maht - Lisa2.

1.

4.

TOODE KORRALDUS

4.r.

Toovdtja teostab, Lepingu dokumentidest

4)

ja Tellija juhistest liihtuvalt, Lepingu

eesmtirgi saavutamiseks n6utavad T6dd ia toimineud,

Tocivdtja teostab Lepinguj2irgsed Tocid, sealjuuies kohustub Tcidv6tjana teostama
kdiki tdid ja asjakohaseid toiminguid, vdtma iirialaseid riske ia kandma-kdiki otseseid
ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:

4.r.1. Teostada Tood vastavalt Lepingus siitestatud kvaliteedin6uetele;
4.r.2. Kaitsta Tellijat kdigi ndudmiste eest, mida kolmandad isikud vdiksid Lepingu raames
Tocivdtja tegemiste jalvdi tegemata jiitmise t6ttu Tellijale esitada ning htivitada k6ik
selliste ndudmiste tdttu viimastele tekkida vdivad kahjud jalv6i kulud.
4.2,
T6od sisaldavad kdiki Lepingu eesmiirgi saavutamiseks vajalikke t6id, toiminguid,
toojdudu, kdiki vajalikke materj ale ja tods kasutatavaid seadmeid, vajalike lutade
hankimist, vaj aliku taitedokumentatsi ooni vormistamist j a Tel lij ale tileandmi st.
4,3.
Lepingujiirgsete Toode all mdistavad Pooled eelkdige:
4.3.t. Kdiki omavoliliste priigiladestuskohtade likvideerimisega seotud toiminguid;
4.3.2, Sealhulgas priigi kokkukorjamine, softimine ning dravedu jiiiitmekiiitluskohta;
A1a
LJ.J.
Ktieolevas punktis nimetatud tegevused ei viilista muid toiminguid, mis on
olemuslikult seotud Lepingu esemega ning vajalikud Tellija eesmiirgi saavutamiseks.

5.
5.1.
5.2.
5'3.

TAHTAEG JA LEPINGU HIND
Tciovdtja kohustub Tocjd teostama ajavahemikul alates Lepingu s6lmimisest kuni
15.08.2012.
KZiesoleva Lepingu hind moodustab koos kehtiva ktiibemaksuga 639,60 (kuussacla
kolmkiimmend iiheksa koma kuuskiimmend) eurot (edaspidi Lepingu hind).
Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind on Todv6tjale siduv, miiiirates

Tdovdtjale makstava tasu iilempiiri. Toovdtjal ei ole digust nduda Lepingu hincla
iiletavate kulutuste hiivitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirialikult kokku

5.4,
5.5'

leppinud.

Tellija kohustub tasuma Toovdtjale nduetekohaselt teostatud Toode eest iihes osas
T6ode iileandmise-vastuv6tmise akti p6hjal koostatud arve alusel, Tellija maksetiihtaeg on 15 (viisteist) kalendripiieva arve klttesaamisest arvates.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega htivitama i.ihtegi Tciovotja poolt tehtud
Lisatodga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirialikult kokku
leppinud.

6.

r6onn ULBaNnurNB
6.1' Todde illeandmine ja vastuvdtmine

6.2'

toimub i.ihes osas, sellekohase iileandmisevastuv6tmise aktiga, peale Tocivdtja kdigi Lepinguliste kohustuste taitmist.
Tciode iileandmise vormistamiseks esitab Todvdtja, Tdode l6plikule teostamisele
jiirgneva tociniidala jooksul, Tellijale enda poolt allkirjastatud i.ileandmise-

TELLIJA:
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6.3.

vastuvdtmise aldi kahes eksemplaris. Tellija on kohustatud vastava tileandmisevastuvdtmise akti 5 (viie) tciopiieva jooksul, kiittesaamisest arvates, allakirjutatult
Tciov6tjale tagastama. Tcicide vastuvdtmisest keeldumise korral peab Tellija
eelnimetatud tahtaja jooksul esitama Toov6tjale motiveeritud vastuviiite
vastuvdtmisest keeldumise kohta.
Tellija poolt Tdode iileandmise kohta esitatud akti allakirjutamise jiirgselt tekib
Toc;v6tjal 6igus esitada Tellijale teostatud Tciode maksumust h6lmav arve.

7. roovorrn KOHUSTUSED
7

.1.

Toov6tja kohustused:

7.1,1. Anda Tellijale Tciode kZiigust aru tema esimesel n6udmisel ning hankima k6ik Toode
teostami seks vaj alikud materj alid j a tdovahendid

;

7.r.2. T66vdtja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust T6ci lepingutingimustele
mittevastar,use t6ttu Tellijale v6i kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
7.1.3. Kdrvaldama oma kulul Tocides esinevad puudused;
7.r.4. Kasutama Tocide teostamisel tiksnes kvalifitseeritud todj 6udu;
7 .r.5.
Tagama, et osutatav teenus on koosk6las kehtiva digusega. Kindlustama Lepingu
kehtivuse ajal Toode teostamiseks ndutavate registreeringute ja tegevuslubade
olemasolu, vajadusel viivitama hankima omal kulul ndutavad load ja koosk6lastused;
7 ,1.6.
Teostada k6ik Tocjd, mis on miiiiratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures
kdik Tctodeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku
leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele tocjdele ja toimingutele, mis ei ole
Lepingus vdi selle Lisades siitestatud, kuid millised oma olemusest liihtuvalt
kuuluvad kiiesoleva Lepinguga seotus Tcjode hulka ning mille tegemine on vajalik
Lepingu eesmlirgi saavutamiseks;
7 .1.7 . Arvestama Tellija juhistega Toode teostamise kohta, olles selliseid juhiseid
vi ivitamata nende saamise j iirel p i isavalt kontrollinud.
7.1.8. TagamaTellija eesmiirgi saavutamine Tdovdtja mateialidest ja riisikol.

7,2.

Tcjovdtjadigused:
Saada Toode tegemise eest Tellijalt ja Kaasfinantseerijatelt tasu vastavalt Lepingus
sltestatud tingimustele j a korrale;
7.2.2. Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi (uhised, ndusolekud
jms.);

7.2.1.

7.2.3. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuviiide,

kui Tellija

digustamatult keeldub

nduetekohaselt teostatud Toode vastuvdtmisest.

8.
8.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNN

8.2.

Tellija 6igused:
Teostada jooksvat kontrolli Toode k2iigu, mahu

Tellijakohustused:
8.1.1. Tasuma Toovdtjale nduetekohaselt teostatud ja vastuvdetud Tdcide eest vastavalt
Lepingus siitestatud tin gimustele j a korrale;
8.1.2. Vastu v6tma Tocivdtja poolt vastuv6tmiseks esitatud kvaliteetsed valmis T6ijd
etteniihtud tdhtajal.

8.2.L
8.2.2,

ja kvaliteedi iile ning puuduste
avastamisel teha Tcjdv6tjale kohustuslikke ettekirjutusi Tocjde kvaliteedi osas;
Kui Tocjde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tood ei tehta nduetekohaselt, siis on
Tellijal Sigus miiZirata Toovdtjale tiiiendav tahtaeg puuduste kdrvaldamiseks, teatades

TELLIJA:
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sellest Tdov6tjale kirjalikult. Kui Tcjov6tja seda nduet t[htajaks ei tiiida, siis on
Tellijal 6igus kas Leping iiles cielda ja n6uda kahjude hiivitamist v6i teha Tocjde
j iitkamine
ia parcndamine iilesandeks kolmandale isikule Toovdtj a arvel ;
8.2.3. Kui Tocivdda kaldub Lepingu tingimustest kdrvale ja see halvendab Tddd, v6i laseb
tekkida muid puudusi Toodes, siis on Tellijal 6igus nduda puuduste tasuta
parandamist Tellija kehtestatud tahtajaks v6i vajalike kulutuste hiivitamist, mis Tellija
kandis Toodes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega v6i Tcicjde hinna
vastavat viihendamist. Lepingust oluliste kdrvalekaldumiste vdi muude oluliste
puuduste olemasolul Toddes on Tellijal 6igus Leping iiles cielda ja n6uda kahjude
htivitamist;

8.2'4. Keelduda Tdcide eest tasumisest, kui Tocivdtja ei taida endale Lepinguga vdetud
kohustusi.

9.
9.1'
9

'2.

9,3.
9.4.
9.5.
9.6.
9'7.
9.8,

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
Lepinguga enesele vdetud kohustuste taitmata jatmise eest v6i mittenouetekohase
taitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega ettenzihtud
korras ja ulatuses,
Lepingus tulenevate kohustuste tditmata jatmise eest vdi mitten6uetekohase tiiimisega
teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled tiiielikku ja tingimusteia
vastutust tekitatud kahju ulatuses. Tellijal on 6igus lisaks kahju hiivitamisele n6uda
Tocivdtj alt leppetrahvi tasumist.
Tellija maksab Toovdtjale maksetiihtaegade rikkumise eest viivist 0,5 yo tasumisele
kuuluva makse summast iga viivitatud tcioplieva eest, kuid mitte tile 30 % hilinengd
makse summast,

T6ov6tja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekiimne)
kalendripiieva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse
Todvdtja viivisen6ue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.
Tdovdtja maksab Tellijale k6rvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse igakordse
rikkumise eest leppetrahvi 5 o/oLepingu hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % kiiesoleva
Lepingu hinnast.
Uhekordse ja pciordumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
Tocivdtja Tellijale leppetrahvi 30 o/oLepingu hinnast.
Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 9.5. ja 9.6. siitestatud korras arvutatud
leppetrahv kinni Todvdtjale makstavast tasust. Leppetrahvi tasumine ei vabasta
Tdcivdtjat kohustuse taitmisest ning Tellijal on 6igus lisaks leppetrahvile nducja
kohustuse rikkumise ga tekitatud kahj u hi.ivitamist.
Pooled nimetavad tehniliste kiisimuste lahendamiseks ning teostatud Tcjode akti<le
allkirj astamiseks kummaltki poolt esindaj ad :
Sofia Brodneva, tel35 99 138,
e-mail sof ia. blodn eva@narva.ee
Aleksand r Golu binski. tel. 5662 4140

qmail

I

aokr"r

nka@hot.ee
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10.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD

10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetaitmist vdi mittenduetekohast taitmist ei loeta

I0.2'

10'3.

10'4.

lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli viiiiramatu j6ud.
Vliiiramatu jdud kliesoleva Lepingu tiihenduses on mistahes asjaolu, mida pool ei
saanud mdjutada ja mdistlikkuse pdhimdttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et ta
lepingu sdlmimise v6i ajal selle asjaoluga arvestaks. Viilramatuks j6uks on eelk6ige
si.indmused, mille saabumine ei s6ltu Poolte tahtest, sh loodusdnnetus, s6da, tildstreil.
Lepingu mittetiiitmine pdhjustel, mida oli tekitanud Viiiiramatu j6ud loetakse
vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu tiiitmist
takistava olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt tepingu tiiitmist
takistavatest asjaoludest ning vStnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu
tiiitmiseks.
Kui Vii2iramatu jdu m6ju on ajutine, on kohustuste mittetiiitmine vdi
mittenduetekohane tAitmine vabandatav iiksnes aja valtel, mil Viiiiramatu i6ud
kohustuse taitmist takistas.

11.

LEPINGU LOPPEMINE
11'1. Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus
siitestatud kohustuste m6 lemapoo lse tiiieliku tiiitm iseni.
11,2' Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mdlemapoolse tiiieliku ia
n6uetekohase tiiitmisega.

1

1.3.

12.

Muudel juhtudel Leping l6petatakse seaduses siitestatud alustel ia korras.

LEPINGU MUUTMINE

12.I. Lepingut vdib

l2'2.

muuta

ja tiiiendada iiksnes Poolte vahel kirjalikult

solmitavas

kiiesoleva Lepingu lisas.

Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele viihemalt
kaks niidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult moistliku
tahtajajooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) piieva jooksul ettepaneku saamisest
arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku nousolekut,
muudatus ei jdustu.
12.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse pdhjenduse ja selgitusega
esitama muudatuste m6ju analiitisi Lepingu hinnale.
12.4, Lepingu Pool ei v6i taotleda Lepingusse muudatuste tegernist, kui need on tingitud
iihe Poole poolt oma kohustuste mittetaitmisest kiiesoleva v6i muu tema poolt
sdlmitud lepingu alusel.
12.5. Juhul, kui 6igusaktide vastuvdtmise, muutmise v6i tiiiendamisega osutub m6ni
Lepingu punktidest kehtetuks, vdtavad Pooled tarvitusele abindud kehtetu punkti
asendamiseks uue, seadusliku siittega. Lepingu m6ne punkti kehtetus ei mdjuta Lepingu
iilej iiZinud siitete kehtivust.
12,6. Toovdtjal on teadlik, et kiiesolev leping on sdlmitud hankemenetluse tulemusel ning
vastavalt <Riigihangete seadusele> v6ib hankija s6lmitud hankelepingu muutmises
kokku leppida iiksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei
olnud hankijal vdimalik hankelepingu sdlmimise ajal ette niiha ja hankelepingu
muutmata jiitmise korral satuks tiiielikult v6i olulises osas ohtu hankelepinguga
taotletud eesmiirgi saavutamine. Hankija ei vdi hankelepingu muutmises kokk.u

leppida,

kui

muutmisega taotletavat eesm[rki

roovOrra:

on vdimalik saavutada uue
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13.

TEADETE EDASTAMINE

13.1' Kiiesoleva Lepinguga

13.2'

13.3'

13'4'

14.

seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt
viihemalt kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis, viilja arvatud juhul, kui
kirjaliku vormi ndue tuleneb Lepingust vdi teated on informatiivse iseloomuga, mille
edastamine ei too teisele Poolele diguslikke tagajdrgi.

Uks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga r.otra teated Lepingus niiidatud aadressil,
Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima,
Informatsioonilist teadet v6ib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) ine
kaudu.
Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kiitte saadud v6i kui tiihitud kirja
saatmisest teise Poole poolt niiidatud aadressil on moodunud 5 (viis) kalendripiieva.
Uhe Poole mistahes ndue teisele Poolele seoses Lepingu riki<umisegu p"ub olerna
vormistatud kirj alikult.

r,oppsArrnn

14.1. Pooled taidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6himdttel, liihtudes kohustuste

14'2,
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

tiiitmisel hea usu ja m6istlikkuse p6him6ttest.
Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid 6igusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise Poole kirjalikul n6usolekul,
Lepingus toodud mdisted ja pealkirjad on m6eldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks.
Vastuolu korral mdiste jalvdrpealkirja ja sisu vahel liihtutakse sisust.
Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tiiitmisel, muutmisel ja ldpetamisel lahendatakse
liibiriiiikimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
Tciovdtja kinnitab, et Tellija on vdimaldanud tutvuda enne Lepingu sdlmimist Tcjode
teostamiseks ndutavate andmetega ning esitanud k6ik Tocjde teostamiseks vajalikud
dokumendid.
Toovdtja deklareerib, et omab k6iki Lepingu esemeks olevate Tcjode teostamiseks
ndutavaid avalik-diguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-

vahendeid.

14.7. Leping on koostatud kuuel lehel,

eesti keeles, kahes identses vdrdset juriidilist jduclu
omavas originaaleksemplaris, millest iiks jaZib Tellijale ja iiks antakse Tocivdtjale.

15.

POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:

Tiiiivdtja:

-/'d/'

Tamara
Narva Li
ja Majandusamet
Linnav
Direktori kohusetiiitja

TELLIJA:

Aleksarldr Golubinski
OU Liinar Kaubandus
Juhatuse liise
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Lisa2.
I. Rahu tiinaval HU Zenit kdrval

II. Pu5kini tiinaval (Pu5kini

63)

Karj uputka tdrjumise kohad

III. Kariamaa

tee

IV. AU Riabinka sissesdidu teel (tee iiiires)

V. AU Adonis ia Salvia. Niikineiu ia Laeva sisses6idu teel

VI. AU Adonis ia Salvia (kolmnurk)

