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Edaspidi nimetatud kn eraldiseisvalt,,Pool" vdi koosja ilhiselt ,,Pooled", sdlmisid luiesoleva
ehitustodde t\ovdtulepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes aluselcsehitustoode lihthanlre ,Narva
Lauatennisekompleksikstuserenoveerimine"(viitenumber135434)tulemused(LVMA 16.07.2012
\
hanlrelromisjoniprotolcoll), olles lakku leppinud alljargnevas:
2.

LEPINGU ESE

2.1.

2.2.

K?iesolevatciciv6tulepingu(edaspidi ka Leping) esemeks on Narva Lauatennise
kompleksi katuse renoveerimine vastavalt Ehitusprojektile,Tellija juhistele ja Lepingu
dokumentidele(edaspidi:T66d).
T66demahtja ulatuson md[ratudLepingudokumentidega
ning Tellijajuhistega.

3.

LEPINGU DOKUMEI\IDID

3.1.

Tti6v6tukorraldustoimub vastavaltkiiesolevaleLepingule,lihthankedokumentidele,T60v6tja pakkumusele,Tellija juhistele,ehitusseadusele,
vdladigusseadusele,
EV kehtivatele
j a Lepingule lisatud dokumentidele.
k6rgendatudkvaliteedistandarditele
Kdikide kiiesolevaLepingu lisadekehtivustkinnitavadPoolteesindajadoma allkirjadega.
Kdik lisad peavadolema varustatudkuupiievadeganing Pooltevolitatud esindajatetiiielike
nimedej a ametikohtadehimetustega.
Klesoleva Lepi4qu lahutamatuksosakson lihthanke dokumendid,sh lihthanketeadeja
pakkumuskoos li$adega,ning kogu tehniline dokumentatsioon,
mille Tellija on andnud
T66vdtjp kiisutussepeosesLepingutiiitmisega.

3.2.

3.3.

3.4.

T66v6tja on kohustatud Tricide teostamise jiirgselt tagastama Tellijale kogu
mille Tellija on seosesLepingutiiitmisegatemavaldusesse
dokumentatsiooni,
andnud.

4.

roou

ja Tellija juhistest liihtuvalt,Lepingu eesm[rgi
T66v6tja teostab,Lepingu dokumentidest
ja
ndutavadT66d toimingud.
saavutamiseks
4.2. T66vdtjateostabLepingujiirgsedT66d, sealjuureskohustubT66v6tjanateostamakdiki tdid
ja asjakohaseid
toiminguid, v6tma iirialaseidriske ja kandmakdiki otseseidja kaudseid
kulusid,mis on vajalikudselleks,et:
4.2.1. Teostada
TciodvastavaltLepingussiitestatud
kvaliteedin6uetele;
4.2.2. Kaitsta Tellijat k6igi ndudmiste eest, mida kolmandad isikud v6iksid Lepingu raames
Tocivdtjategemistejalv6i tegematajdtmiset6ttu Tellijale esitadaning hiivitadak6ik selliste
ndudmistetdttu viimasteletekkida vdivad kahjudjalvdi kulud.
4.3. T66d sisaldavadkdiki Lepingu eesmlrgi saavutamiseksvajalikke tdid, toiminguid,
t66j6udu, k6iki vajalikke materjaleja t66s kasutatavaidseadmeid,vajalike litsentside
hankimist,vajalikutiiitedokumentatsiooni
vormistamistja Tellijaletileandmist.
4.1.

5.

TAHTAEG

5.1.
5.2.

Toriv6tjaasubTciodeteostamisele
LepingusdlmimiselejZirgnevalesimeselt66piieval.
jooksul, Lepingu allkirjastamisele
jiirgnevast
T66v6tjaesitabkirjalikult 2 (kahe)tocipaeva
kalendripiievastarvates, Tellijale kooskdlastamiseks"Tciride teostamiseajakava" kahes
originaaleksemplaris,milles esitataksekronoloogilisesjiirjekonas sooritatavatet66de ja
toiminguteliihikirjeldus. "Tdddeteostamiseajakava"detailsusastme
mii2irabTellija.
Tellija poolt kirjalikult kooskdlastatud
t?ihtajadon
"Tcicideteostamiseajakavas"sdtestatud
T66v6tjalesiduvadning nende mittejiirgimiselv6ib Tellija kohaldadaLepingu p-s 11.5
nimetatud leppetrahve. Kooskdlastamise jiirgselt muutub kalendergraafik Lepingu
lahutama-tuksosaks.
T66v6tja korraldabEhitustdcideteostamisevastavaltEhitust66deteostamisegraafikule nii,
et Ehitust66delSpetamiseja Ehitise iileandmiseaeg on hiljemalt 16.10.2012.^.(s.o 90
kalendripleva Lepingu s6lmimisestarvates).Ehitustciddloetakseldpetatuksja Ehitis iileantukspZirastvalminud Ehitisele kohaliku omavalitsusepoolt kasutusloaviiljastamistning
Pooltepoolt Ehitiseiileandmise-vastuv6tmise
akti allkirj astamist.
Tellijal on pdhjendatudvajadusekorral 6igusEhitust66deteostaminepeatadakuni 50 (viiekiimneks) kalendriplievaks.Sellisel juhul pikeneb p-s 5.4 nimetatud ldpptiihtaegTellija
poolt p6hjustatudtridseisakukestvusev6rra. Vdimalikest t66seisakuvajadustestjalvdi
pdhjustesteavitabTellija T<icivdtjatkirjalikult. Klesolevas punktis ette ntihtud Ehitust66de
peatamineei m6ju Lepingu hinnalesuurendavalt.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

LEPINGU HIIYD

6.1.

Kiiesoleva Lepingu hind moodustabk6ibemaksuga102 148180(sada kaks tuhat sada
nelikfimmend kaheksa) eurot 80 senti (edaspidiLepingu hind).
Pakkumusemaksumustabel(LHD Lisa 3) on Tciov6dale siduv. Lepingu hind sisaldab
tekkinud ehitusjii?itmetekditlemiseks vajalikke kulutusi, samuti T66de teostamisel
kasutatava.t6:trlilasoetusmaksumust
ning rlndihinda. Lepingu hind on lSplik ning ei sdltu
j a muuderiiklike kohustustevdimalikustsuurenemisest.
T66vdtj4umaks{tl

6.2.

m....
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6 . 3 . Lepingu hind mliirab Tcicivdtjalemakstavatasu tilempiiri ning Toovdtjal ei ole digust
nduda ttiiendavatekulutustehi,ivitamist,kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku
leppinud.
6.4. Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Muudatus-ja Lisatcidd,mille tegemine ei kuulu
Tcicivddakohustustehulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tcicidekirjeldusega
Lepingu lisananing Tellija tasubTociv6daleMuudatus-ja Lisatoddeeestiiksnesjuhul, kui
Pooledon selleseelnevaltkirjalikult kokku leppinud.
6 . 5 . Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hrivitama rihtegi Tridvdda poolt tehtud
Muudatus-vdi Lisat66gaseotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevaltkirjalikult
kokku leppinud.

7.

AKTEERIMINE

7. 1 .

Tellija ei tee ettemaksu.Ehitust66deeesttasuminetoimub faktipdhiseltvastavaltakteeritud
t66deleja esitatudarvetealusel.Viimase maksesuuruseksjiirgselt piirastvalminud Ehitise
i,ileandmise-vastuvdtmise
akti allkirjastamist,on viihemalt lUyoLepingu hinnast.
Akleerimine toimub kord kuus. T66vdtja esitab iga kalendrikuu viimaseks tddpiievaks
Tellijale teostatudt6dde akti (edaspidiAkt). Akti saamiselteostabTellija esindajaAktis
nimetatudtod iilevaatusejalvdi kontrollmddtmised5 (viie) toopleva jooksul arvatesAkti
ning aktsepteerib
saamisest
sellev6i liikkabAkti koosp6hjendusega
tagasi.
Maksed T66v6tjale tasutaksevastavalt Tellija poolt aktsepteeritudAkti alusel koostatud
arvele l5 (viieteistkiimne)kalendripiievajooksul arve kdttesaamisest
arvates.
Tellijal on 6igus tasutava arye summast iihepoolselt maha arvata leppetrahvid,
kahjuhiivitisedja muud T66v6da vastu suunatudrahalisednduded(nduetetasaarvestus).
Tellija poolt tasutavaviimase makse suumspiirastEhitise (koos kasutusloaja muu ndutud
dokumentatsiooniga)iileandmist on viihemalt 10% Lepingu hinnast. Selle piiri
saavutamiselenne kasutusloaviiljastamist teostatudtood akteeritakse,kuid Torivdtja ei
oma 6igust nimetatudAktide v6i Aktiosadeeestarvet esitada.
Muudatus-ja lisat66deeest tasumine (tAhtajadja summad)lepitaksePoolte vahel kokku
kirjalikult ja tasutakseeraldi lisa- ja muudatustcicide
aktsepteeritudAktide ja vastavate
arvete alusel. Kui Tocivdtja iiletab Lepingu hinda ilma Poolte eelneva kirjaliku
kokkuleppeta,ei lasuTellijal kohustustiiletatudsummattasuda.
Aktide esitamineTddv6tja poolt Tellija esindajaletoimub jiirgneva korra kohaselt.Tellija
esindajamiirgib koheseltsaadudAkti tagakiiljeleAkti saamisekuupdevaja oma allkirja,
mida Pooledei kiisitletriddevastuvdtmistkinnitavaallkirjana.Tellija esindajakirjutabAkti
alla hiljemalt 5 (viie) todpdevajooksul arvates akti Tellija esindajaleiileandmisest.
Pretensioonide
olemasolulvdi puudusteavastamiselinformeeribTellija T66v6tjatnendest
jooksul, arvatesakti Tellija esindajaleiileandmisest.Juhul kui Tellija
(viie)
5
tcidp2ieva
vaidlustab osaliselt akteeritud Ehitustodde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos
pretensiooniesitamisega
Akti selle osa, mille kohta Tellija esindajalei ole pretensioone.
Vaidlusalustekiisimuste lahendamisekson Pooltel 6igus kaasata eksperte,juhul kui
Pooltevahelisedliibiriiiikimisedei annatulemusi.
Valminud ehitis vdetakse vastu p?irast kasutusloa viiljastamist kahepoolse Ehitise
iileandmise-vastuvdtmise
aktiga. Nimetatud akt esitatakseTellijale allkirjastamiseks
hiljemalt 5. td<ipiievalpiirast ehitisele kasutusloaviiljastamist. Koos Ehitise iileandmisevastuvdjrf,r\ aktiga esitatakseTellijale ehitusj[iitmete nduetekohastkiiitlemist tdendav
dokumdnt l(iiititmedeklaratsioon).Deklaratsiooni mitteesitamisel kuulub Ehitise
iileandmise-rqastuvdtmise
akt tagastamisele.Tellija otsustab Ehitise vastuvdtmise 5.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7. 8 .

JA TAST}MII\-E

jooksul akti esitamisestarvates.Ehitise iile-andmise-vastuvdtmise
t66p?ieva
akt on ainsaks
(viihemalt
aluseksviimast makset
l0% Lepinguhinnast)hdlmavaarve esitamiseks.

8.

TOOvOTJAKOHUSTUSED

8.1.

T66vdtjakohustused:

8.l. 1" Teostadak6ik T66d, mis on mii[ratletudLepingusja selleLisades,kandesseejuureskdik
Tcicideks
vajalikud otsesedja kaudsedkulutused.Kui Pooledei ole teisiti kokku leppinud,
laienebteostamiskohustus
ka nendeletocideleja toimingutele,mis ei ote LepingusvOi selle
Lisadesstitestatud,kuid millised oma olemusestl[htuvalt kuuluvad kiiesolevaLepinguga
seotusToddehulka ning mille tegemineon vajalik Lepingueesmdrgisaavutamiseks;
8.1.2. Koostamaja vormistamaTciodealustamiseksndutavaddokumendid(ehitamisealustamise
teatisjms);
8.1.3. Anda TellijaleTciridek[igust aru temaesimeselndudmisel;
8.1.4. Kdrvaldama oma kulul teostatudjalvdi teostatavateT66de ja kasutatavatematerjalide
puudused,mis on tekkinudTellijastsdltumatutelpdhjustel,vastaselkorral on Tellijal 6igus
teha avastatudpuuduste kdrvaldamine tilesandeksmdnele kolmandale isikule Triovdtja
kulul ning viihendadavastavaltTddvdtjaleLepingu aluselmakstavattasu;
8.1.5. Hankima k6ik T66de teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu
dokumentatsioonile;
8.1.6. Vastutama
T66deteostamiselkasutatudmaterjalikvaliteedieest;
8.1.7. Triovdtja kannab T66de juhusliku hiivimiseja kahjustumiseriisikot kuni T6<ideldpliku
vastuv6tmiseniTelI ij a poolt;
8.1.8. ArvestamaTellija juhistega T66de teostamisekohta, olles selliseidjuhiseid viivitamata
nendesaamisejiirel piisavaltkontrollinud.Juhul kui Tellija poolt antudjuhised ohustavad
Tdridekvaliteeti v6i muus osastakistavadLepingu kohasttaitmist, on Tcicivddakohustatud
Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui I (iihe) todpiievajooksul kirjalikult
teatama.
8.1.9. Teavitamiskohustuse
rikkumisel vastutabTorivdtja Tellija poolt antud juhiste jiirgimisest
p6hjustatudtagajiirgedeeest;
8.1.10.Eeldatakse,et T66vdtjateostabkdik LepinguskokkulepitudTddd isiklikult. Alltddvddate
kasutamineT66vdtja poolt on lubatudvaid Tellija kirjalikul n6usolekul.Vastavakirjaliku
ndusolekuolemasolul on Tcidvdda kohustatudeelnevaltkooskdlastamaTellijaga k6ik
alltoriv6tjad, keda T66vdtja kavatseb kasutada Lepingu tiiitmiseks. Tellija ees jaab
Lepingusttulenevatekohustusten6uetekohase
t[itmise, sh selliste,mille tegemisekson
Tri<iv6tja kasutanudallt66vdtjaid, eestvastutavaksTdrivdtja;
8.l.ll. Tcicipiieval6pus koristamaja dtravedama Tdride teostamisekiiigus tekkinud jiiiitmed,
j Srgideskehtivaidj [Zitmehoo
ldusndudeid;
8.1.12.Teostama24 (kahekiimnenelja) kalendrikuujooksul T66de lOpliku vastuv6tmisehetkest
alates Tricides avastatud puuduste ja vigade kdrvaldamiseks garantiiremonti ning
likvideerimaesiletulnud puudusedja veadTellija poolt m[Ziratudmdistliku tdhtajajooksul.
Tlhtaja iiletamisekorral on Tellijal muuhulgas6igus n6uda leppetrahvitasumistvastavalt
Lepingu p-des 11.5.-11.6.sltestatulejalv6i kdrvaldadapuudusedise v6i teha puuduste
kdrvaldaminetilesandeks
kolmandateisikuteleTocivdtjakulul;
8.1.13.T6ov6tjakohustub2 (kahe)aastajooksulT66deldpliku vastuv6tmisehetkestalates,T6ode
teostamise,l-lgsutatud
materjalidesesiletulnud puudustekorral, asendamamaterjalid uute

materjalidise vdi teha puudustegamaterjalideasendaminekolmandateisikuteleT6ov6tja
kulul;
8.1.14.Tri6v6tjaei vastutavigadeja puudusteeestiiksnesjuhul, kui needtekkisid Tellija tahtliku
tegevusetagajtirjel;
8.I . I 5. T66vdtja kannab tiiielikku ja tingimustetavaralist vastutust T66 lepingutingimustele
mittevastavuse
tdttu Tellijale v6i kolmandateleisikuteletekkinud kahju eest;
Tdrideteostamisetiihtaegu;
8.1.16.JiirgimaTellija poolt kooskdlastatud
ja sellealuselkehtestatud
juhindumaehitusseadusest
normidestning EV
8.1.17.Tricideteostamisel
itest;
kehtivatest kdrgendatudkvaliteedistandard
8.1. I 8. Toodeteostamiselarvestamakehtivatetervisekaitsenduetega;
8.I . 19.Tagama Lepingu kehtivuse perioodil T66de teostamiseksvajalike tegevuslubade,
registreeringute, koosk6lastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatultndutavadlitsentsidja load omal kulul ja vastutusel;
8.1.20.Vajadusel koostama ja vormistama ndutava taitedokumentatsiooni,sh kasutusloa
taotlemiseksndutavaddokumendid;
ja asutustega;
T66d asjaomaste
8.1.21.Kooskdlastama
ametkondade
8.1.22.KasutamaT66de teostamiselvaid kvalifitseeritudt6oj6udu. Kvalifikatsiooni hindamisel
l?ihtubTellij a kehtivastkutsestandardist;
8.1.23.T66v6tjakohustub24 (kahekiimnenelja) kalendrikuujooksul, Tocidel6pliku vastuv6tmise
kuu-piievastarvates,kdrvaldamaTdodesesinevadpuudused(T6ov6tugarantii);
on hdlmatudka needpuudused,mis on tekkinudTellijast sdltumatutel
8.1.24.Todv6tugarantiiga
p6hjustelpiirastT66devastuvdtmistTellija poolt;
8.1.25.Td<ivdtjakohustubkahe aastajooksul, T66de l6pliku vastuvdtmisekuupiievastarvates,
viima T6ri vastavussemuutunud standarditeja 6igusaktidenduetega,mis takistavadTrio
eesmiirgi-piirast kasutami st;
ja riisikol;
T6<iv6damaterjalidest
8.1.26.TagamaTellija eesmiirgisaavutamine
8.1.27.VdimaldamaTellijal igal ajal teostadakontrolli tehtavaT66demahuja kvaliteedivastavuse
iile;
j?irgnevat66nadalajooksulTellijaledokumendidja
8.1.28.T66v6tjatagastabLepingul6ppemisele
esemed,mis ta Lepingutiiitmiseksv6i sellegaseoseson saanud.
8.2.

Tdcivdtjadigused:

8.2.1. SaadaT<icidetegemiseeest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sdtestatudtingimusteleja
korrale;
8.2.2. SaadaTellijaltLepingutditmiselmdistlikultvajalikku kaasabi(uhised,ndusolekudjms);
8.2.3. Nduda T66de ldppt2ihtajanihutamistjuhul, kui Tellija pole digeaegselttaitnud maksekohustusivdi kui tuleb Tellija soovilteostadamuudatus-vdi lisatciid;
8.2.4. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuviiide, kui Tellija digustamatult keeldub
nduetekohaselt
teostatudTo6devastuvdtmisest.
g.

TELLIJA KOIIUSTUSED JA OIGUSEI)

9.1.

Tellijakohustused:

teostatudja vastuvdetudT66deeestvastavaltLepingus
9.1.l. TasumaT66v6dalenduetekohaselt
sdtestatud
tingimustelej a korrale;
9.1.2. Vastu
T66v6tja poolt vastuvdtmiseksesitatud kvaliteetsedvalmis T66d etteniihtud
9.1.3. 5 (v/ie) td<ipiievajooksul, k?ittesaamisest
arvates,aktsepteerida
v6i ltikata tagasi Tdride
iileafrdmi se-riastuv6tm
i se akt.

9.2.

Tellija6igused:

jooksvatkontrolli Tricidekiiigu, mahuja kvaliteedii.ilening puudusteavastamisel
9.2.1. Teostada
Tciovdtj
ale kohustuslikkeettekirjutusi Toodekvaliteedi osas;
teha
siis on Tellijal
9.2.2. Kui Toddetegemiseajal on ilmselt selge,et T66d ei tehta nduetekohaselt,
6igus mddrata Tddvddale vajalik tiihtaeg puuduste k6rvaldamiseks, teatades sellest
Toovdtjalekirjalikult. Kui T66vdtja sedanduett[htajaks ei tAida,siis on Tellijal 6igus kas
Lepingusttaganedaja nduda kahjudehiivitamist vdi teha T6odejdtkamineja parandamine
iilesandekskolmandaleisikuleT66v6tjaarvel;
9.2.3. Kui Tdovdtja kaldub Lepingu tingimustestkdrvale ja see halvendabT66d, vdi laseb
tekkida muid puudusiT<i6des,siis on Tellijal 6igus n6uda puudustetasutaparandamist
Tellija kehtestatudtahtajaksvdi vajalike kulutuste hiivitamist, mis Tellija kandis Toodes
esinenudpuudusteparandamiseksoma vahenditegav6i T66de hinna vastavatviihendamist.
Lepingustoluliste kdrvalekaldumistev6i muude oluliste puudusteolemasolulToddeson
ja ndudakahjudehiivitamist;
Tellijal 6igus Leping iiles 6elda/taganeda
kui T66vddaei t[ida endaleLepingugav6etudkohustusi.
9.2.4. KeeldudaToodeeesttasumisest,
10.

GARANTIID JA TAGATISEI)

Hiljemalt 5 (viie) tcirip[evajooksul, Lepingu s6lmimisestarvates,on Tciovdtjakohustatud
andma ehitusaegsetagatise,mis on Tellija arveldusarveledeponeeritudrahasummavdi
fi nantseerimisasutusegarantiikiri, vastavaltj ?irgmi steletin gimustele:
10.1.1.Tagatisesuurusekson lDYoLepingup-s 6.1 nimetatudLepinguhinnast(ehitust66dekogumaksumusest
k[ibemaksuga).Ehitusaegnetagatispeab olemajdus lisaks ehitusperioodile
(iiks)
vdhemaltI
kuu piirastehitusperioodil6ppu;
10.1.2.GarantkohustubtasumaTellijale tagatissummaTellija esimeselkirjalikul n6udel.N6ude
esitamisepdhjuseksv6ib muuhulgasolla asjaolu, et pakkuja ei t?iidaoma lepingulisi
(nt ehitust66det[htaegsetditmisekohustus).
kohustusin6uetekohaselt
10.2. Hiljemalt 5 (viie) tdopdevajooksul, Ehitise iileandmisepiievastarvates,kohustubT6ov6tja
andmagarantiiperiooditagatise,mis on Tellija arveldusarveledeponeeritudrahasummav6i
fi nantseerimi
sasutusegarantiikiri, vastavaltj 6rgmi steletin gimustele:
Lepingup-s 6.1 nimetatudLepinguhinnast(ehitus10.2.1.Tagatisesuurusekson 5o/oehitustciode
t6ode kogumaksumusestk[ibemaksuga). Garantiiperioodi pikkus on vdhemalt 24
(kakskiimmendneli) kalendrikuud, Ehitise tileandmise-vastuvdtmise
akti allkirjastamise
pZievastarvates.
10.2.2.GarantkohustubtasumaTellijale tagatissummaTellija esimeselkirjalikul n6udel.N6ude
esitamisep6hjuseksv6ib muuhulgasolla asjaolu,et pakkuja ei tiiida oma garantiikohustusi
nduetekohaselt(nt tciddesilmnenud puudustetlhtaegse kdrvaldamisekohustus,garantiikohustuserikkumisegatekitatudkahju htivitamisekohustus).
+o*
T66v6tja on vastutavT6ode teostamiseeestvastavaltLepinguleja Lepingu dokumentidele
ning on kohustatudomal kulul ja nii kiiresti kui vdimalik parandamav6il ja asendamak6ik
puudusedja vead,mis ilmnevadkahekiimnenelja (24) kalendrikuuvdi teatudTciodeosade
puhul toodete,materjalideja seadmetedokumentidessdtestatudpikema garantiiperioodi
j ooksul Ehitiseiileandmise-vastuvdtmi
se akti allkirj astamisest.
jalvdi ehitisesilmnenudpuudustekorral, nendeolemasolut66de
10.4. Garantiiajalehitustdddes
i.ileandmiseleeldataksening T66v6tja vabaneb vastutusestiiksnes juhul, kui suudab
pdhjusekson ebakohanehooldusv6i Tellija tahtlik tegevus.
tdendadar.et{nittevastavuse
10.5. Garantii6jap{ioodiltuvastatudpuudustekdrvaldamiseleasubT66v6tjaomal kulul 5 (viie)
tdcipii*a jo{ksul pEirastvastava teate saamist Tellijalt. Tellija miiiirab garantiitoride
l+l.

kdrvaldab puudused,defektid, vaegtocidjms, hi.ivitabTciciv6tjaTellijale nimetatudto<ide
teostamisegaseonduvadkulud vastavaltTellija poolt esitatudarvetele.
10.6. Tellijal ei ole digust kdrvaldadapuudusi,vaegtoid,praaktdidjms ise, viilja arvatudjuhul,
kui Tellija on selliset6o vajadusestTcicivdtjale
teatanudja viimane ei ole 5 (viie) t66pbeva
jooksul asunud puudusi kdrvaldama.Sellisel juhul on Tellijal 6igus n6uda T6ov6tjalt
vajalike kulutuste hi.ivitamist, mis Tellija kandis Ehitustriodes esinenud puuduste
parandamisel.
10.7. Ehitust66devastavustkontrollib garantiikomisjon.Tellija kutsub garantiikomisjonikokku 2
(kaks) kuud enneesimeseja 4 (neli) kuud enneteise garantiiaastal6ppu. Vajaduselv6ib
kokkutulekut.
TelI ij a ndudagarantiikomisjoni sagedamast
10.8. Tdovddalejtiiib piirast garantiiperioodil6ppu vastutusnende puuduste,vaegt66dev6i
mitte-vastavusteeest, mida Tellija kiisitleb hooletusenavdi l6petamata toona ja mis
tulenevad Ehitustcidde osalisest v6i tiiielikust tegematajiitmisest,materjalide jalv6i
rikkumisestv6i muude tehnoloogilistejuhiste, normide,
seadmetetootja paigaldusjuhiste
eeskirjadejne. Mitte-tiiitmisestning mille varjatud iseloom ei v6imaldanudTellijal v6i
omanikujiirelvalveltuvastadamittevastavusiehitus- ega garantiiperioodijooksul. Selline
ja Ehitise iileandmist.
Toovdtja vastutuskestab6 (kuus) aastatpiirastEhitustcicide
11.

POOI.JTEVASTUTUS JAESII\DUS

I l. I . Lepingugaeneselevdetudkohustustetiiitmatajiitmise eestv6i mitten6uetekohase
tlitmise
eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustegaettendhtudkorras ja
ulatuses.
1I.2. Lepingus tulenevate kohustustet2iitmatajdtmise eest vdi mittenduetekohasetiiimisega
teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavadPooled tdielikku ja tingimusteta
vastutusttekitatudkahju ulatuses.
11.3. Tellija maksabTorivdtjalemaksetdhtaegade
rikkumise eest viivist 0,2Yomaksesummast
iga viivitatud tcidpiievaeest,kuid mitte nle 20o/ohilinenud maksesummast.
11.4. Tci6v6tja viivisen6ue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 90 (iiheksakiimne)
kalendri-piieva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse
T66vdtjaviivise-ndueaegunuksning Tellija vabanebviivise maksmisekohustusest.
11.5. Tci6v6tjamaksabTellijaleTciddetegemisevdi iileandmisetiihtaegadetiletamiseeestleppetrahvi 0,2yo Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripdeva eest, kuid mitte iile 20%
kiiesolevaLepinguhinnast.
I 1.6. Igakordsekdrvaldatavaiseloomugalepingulisekohustuserikkumise eest, mis ei seisne
Tocidetegemisegavdi iileandmisegaviivitamises,maksabTcicivdtjaTellijale leppetrahvi
2o/oLepingu hinnast,kuid kokku mitte nle 20o/okdesolevaLepingu hinnast.
ll.7 . Uhekordseja p66rdumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
Toovdda TeIIij ale leppetrah
vi 20o/oLepingu hinnast.
11.8. Uhekordseja pcicirdumatuiseloomugalepingulise kohustuserikkumise all mdistavad
Pooled eelkdigelepingulisekohustuseolulist rikkumist, millega v6ib kaasnedaLepingu
i,ilesiitleminediguskaitsevahendina.
Uhekordseksja pddrdumatukslepingulise kohustuse
rikkumiseks on muuhulgaska Lepingu p-des 11.5.ja 11.6. nimetatud siistemaatilised
rikkumised.
I I .9. Lepingur?de I I .5., I I .6. vdi II .7. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine
fikseerit'akseTellija poolse Lepingu mittekohasettiitmise aktiga, mis tehakseT66vdtjale
kirjalifius vdi viihemalt kirjalikku taasesitamistv6imaldavasvormis teatavaks5 (viie)
joofsul akti koostamisestarvates.
t66p?ieva

il
\

I1.10. Triodesesinevatepuudustek6rvaldaminelepingulisekohustusetiiitmiseksantudtiiiendava
tiihtajajooksul ei vabastaT66v6tjatleppetrahvimaksmisekohustusest.
ll.1l. Tellijalon 6igus pidadaLepingup-des 11.5.,11.6.vdi 11.7.s[testatudkorrasarvutatud
leppe-trahvkinni T<iriv6tjalemakstavasttasust.Leppetrahvin6udmine ei v[lista Tellija
digustn6udaT66v6tjalt Lepingutiiitmist jalv6i kahjudehtivitamist.
ll.l2. Pooled nimetavad tehniliste kiisimuste lahendamiseks ning Toride iileandmisevastuvdtmiseakti allkirj astamisekskummaltki poolt vastutavadisikud:
o

Tellijavastutavisik

Ircna Weiss, tel 35 99 167,mob.56 157296;
e-maiI irena.weis@narva.ee

o

Todvdtjavastutavisik

Dmitri Fjodonov,mob 53444139.
gmail.com
e-maiI katuseabc@

12. vAAntu^lru JOUD
12.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist vdi mittenduetekohasttaitmist ei loeta
j6ud.
lepingurikkumisekskui sellepdhjuseksoli Yddtramatu
jdud
Lepingu
mistahes
tiihenduseson
asjaolu,mida Pool ei saanud
12.2. Viiiiramatu
kiiesoleva
mdjutada ja m6istlikkuse pdhimdttest liihtudes ei saanudtemalt oodata, et ta lepingu
s6lmimisevdi ajal selleasjaolugaarvestaks.
jduks on eelkdigesiindmused,mille saabumineei s6ltu Poolte tahtest- s.h.
12.3. Vii2iramatuks
loodus6nnetus,s6da, iildstreik. Vd[ramatuks jduks ei loeta tavapiirasest raskemaid
ilmastiku-olusid.
12.4. Lepingu mittetAitmine p6hjustel, mida oli tekitanud VlZiramatu j6ud loetakse
vabandatavaks
tingimusel,et Pooledon sooritanudjdupingutusi Lepingu tAitmist takistava
olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu teitmist takistavatest
asjaoludestning vdtnud tarvituselevajalikke meetmedLepingutditmiseks.
12.5. Kui V[iiramatu jdu m6ju on ajutine, on kohustustemittet?iitminev6i mittenduetekohane
tditminevabandataviiksnesaja vdltel, mil V56ramatujdud kohustusetditmist takistas.
13.

LEPINGU L6PPEMII\IE

13.1. Lepingjdustub selleallakirjutamisehetkestPooltepoolt ja kehtib kuni Lepinguss[testatud
kohustustem6lemapoolse
tlieliku tlitmiseni.
13.2. Leping l6peb LepingusttulenevatePoolte kohustustem6lemapoolsetiiieliku ja n6uetekohase tiiitmisega, mis ei vddra lepingutingimuste,mis olemuslikult siitestavadPoolte
6igusija kohustusiLepingutiiitmisejdrgselt (nt t66v6tugarantii),kehtivust.
13.3. T66vdtja on teadlik, et Tellijal on k6rgendatudhuvi Lepingu tiihtaegset[itmise vastu.
Juhul,kui Tdid teostataksesedavdrdaeglaselt,et Lepingu tiihtaegnetditmine seatakseohtu,
on Tellijal 6igus Leping, kohustuse tiiitmiseks t[iendavaid tiihtaegu andmata ja
meeldetuletusitegemata,erakorraliseltiiles cieldav6i Lepingusttaganeda.
13.4. Muudeljuhtudel Leping ldpetatakseseadusessiitestatudalustelja korras.

14.

LEPING

14.1. Lepingrftv6i muuta ja tiiiendada0ksnes Poolte vahel kirjalikult sOlmitavask6esoleva
Lepingu lisas. Lepingu muudatusedvormistatakseLepingu lisana ning need allkirjastab
jiirgne esindaja(direktorv6i tedaasendavteenistuja).
Tellij4p6him

14.2. Lepingumuutasooviv Pool teeb sellekskirjaliku ettepanekuteiselePooleleviihemaltkaks
nldalat (14 kalendrip[eva)ette, millele teine Pool vastab kirjalikult mdistliku tiihtaja
jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme)pleva jooksul ettepanekusaamisestarvates.Kui
teinePool ei annaLepingumuutmiseksoma kirjalikku ndusolekut,muudatusei jdustu.
14.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatusepdhjenduseja selgitusegaesitama
muudatustem6ju analtiiisiLepinguhinnale.
14.4. Lepingu Pool ei v6i taotledaLepingussemuudatustetegemist,kui need on tingitud tihe
Poolepoolt oma kohustustemittetZiitmisest
kiiesolevav6i muu temapoolt sdlmitudlepingu
alusel.
14.5. Juhul, kui digusaktidevastuvdtmise,muutmisevdi tiiiendamisegaosutub mdni Lepingu
punktidest kehtetuks, v6tavad Lepingu Pooled tarvitusele abindud kehtetu punkti
asendamiseks
uue, seaduslikuslttega. Lepingu mdne punkti kehtetusei m6juta Lepingu
tilejiiiinud siitetekehtivust.
14.6. Tddvddal on 6igus taotledaLepingu tingimuste muutmist Tdride teostamiset[htaegade
osas,kui tiiitmise viivitus Lepinguskokkulepitudtiihtaegadesuhteson tekkinud Vliiramatu
j6u m6jul.
14.7. T<i<ivdtjalon teadlik, et kiiesolevleping on s6lmitud riigihanketulemuselning vastavalt
<Riigi-hangeteseadusele>v6ib hankija sdlmitud hankelepingumuutmiseskokku leppida
iiksnesjuhul, kui muutmisetingivadobjektiivsedasjaolud,mida ei olnud hankijalv6imalik
hanke-lepingusdlmimise ajal ette n[ha ja hankelepingumuutmata jatmise korral satuks
tiiielikult vdi olulises osasohtu hankelepingugataotletud eesmiirgisaavutamine.Samuti ei
vdi hankija hankelepingumuutmiseskokku leppida, kui muutmisegataotletavateesmiirki
on vdimalik saavutada
uue hankelepingusdlmimisega.
15.

TBADETE EDASTAMINE

15.1. KdesolevaLepingugaseonduvadteatedpeavadolema vormistatudPooltepoolt vdhemalt
kirjalikku taasesitamistvdimaldavasvormis, viilja arvatudjuhul, kui kirjaliku vormi n6ue
tulenebLepingustv6i teatedon informatiivseiseloomuga,mille edastamineei too teisele
Poolele6iguslikke tagajargi.
15.2. Uks Pool saadabteisele Poolele Lepingugaseotud teated Lepingus niiidatud aadressil.
Aadressimuutmiseston Pooledkohustatudteineteistviivitamatult informeerima.
15.3. Informatsioonilistteadetv6ib edastadatelefoni, faksi, elektronposti(e-mail) jne kaudu.
Teade loetakse edastatuks,kui see on Poole poolt k?itte saadudv6i kui tiihitud kirja
saatmisestteisePoolepoolt niiidatudaadressilon m66dunud5 (viis) kalendripdeva.
15.4. Ufre Poole mistahes n6ue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormistatudkirj alikult.

16. loppsArrED
16.1. Leping j6ustub selle allakirjutamisehetkest Poolte poolt ja kehtib kuni lepinguliste
kohustustetiiieliku tiiitmi seni.
16.2. PooledtiiidavadLepingutvastastikuse
usaldusep6him6ttel,llhtudesLepingutiiitmisel hea
usuja m6istlik\usep6himdttest.
16.3. Pooled kohustuvadvastastikusessuhtlemisesk[esoleva Lepingu alusel liihtuma ausa
Sritegevusep6himdtetestj a eetikanormidest.
16.4. Lepinguleei laiene Ehitusetoriv6tulepingutetildtingimused(ETU 2005) ning Pooled ei
juhindu sellestki vaidlustelahendamisel.

16.5. T66vdtjal on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid digusi ja kohustusi kolmandatele
isikuteleainult Tellija kirjalikul ndusolekul.Kiiesolevakohustuserikkumiselkohaldatakse
leppetrahvi.
T66v6tjasuhtesLepingup-s 11.6siitestatud
ja
pealkirjad
mdeldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks.
on
16.6. Lepingus toodud mdisted
Vastuolukorral mdistejalvdi pealkirjaja sisuvahelllhtutaksesisust.
16.7. K?iesolevaLepinguga reguleerimataktisimustesjuhinduvad Pooled harmoniseeritud
seadustestj a teistest6i gusaktidest.
standarditest,
16.8. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tiiitmisel, muutmisel ja ldpetamisel lahendatakse
kuuluvad vaidlusedlahendamiseleViru
l?ibiriibkimisteteel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
MaakohtuNarva kohtumajas.
16.9. Tddvdtja kinnitab, et Tellija on vdimaldanudtutvuda enne Lepingu sdlmimist T6<ide
teostamiseksndutavate andmetega ning esitanud k6ik T6ode teostamiseksvajalikud
dokumendid.T66vdtja deklareerib,et omab k6iki digusi ja tehnilisi vahendeidLepingu
esemeksolevateT66deteostamiseks.
16.10. Lepingpnrkoostatudtiheksal(10) lehel, eestikeeles,kahes(2) identsesvdrdsetjuriidilist
jdudu/6mavasoriginaaleksemplaris,
millest tiksjaab Tellijaleja tiks antakseTdciv6tjale.

17.
T66vdtja esiny'aja:
/

Ellen Uuskflla
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