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NARVA linnas

LEPINGU POOLED

Tellija
Nimi

Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
75029820
Peetri plats 5, 20308 Narva
(+372) 3s 99 0s0
info@narvaPlan.ee

Asutuse registrikood

Asukoht
Telefon
E-post
Esindaja
Esinduse alus

Ellen Uuskiila
Ehitusj iirelevalve os akonna juhataj a
direktori ulesannetes

Tiiiivdtja
Nimi

oU ostenergo
12008739

Ariregistri kood
MTR
Asukoht
Telefon
Faks

E-post
Arveldusarrre Pangas
Esindaja
Esinduse alus

TEL001583
V6idu Pr' 1-68, 21008 Narva
(+372) 5656s468
(+372) 3s72s40
ostenereo@hot'ee
10220121451010 SEB Pank AS
Olga Matvejeva
.Iuhatuse liige

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool'
kiieso leva proj ekt/ehitustoode toov6tulepin
veebilehemenetlusega hanke,,Tallinna mnt

ristmikul) iilekiiigukohtade lisaviilisvalgu

(04.04.2013 hankekutse ru 47 Narva linna vt

hankekomisjoniprotokoli),olleskokkuleppinudalljtirgnevas:

2.

LEPINGU ESE

on Narva linnas Tallinna mnt 6Kdesoleva toov6tulepingu (edaspidi Leping) esemeks

i"r*..

tn - v6idu pr ristmikul) iilekiiigukohtade
lisaviilisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine'
Titlq):.
2.t. vastavalt Tellija.iuhistele ja Lepingu dokumentidele (edaspidi
juhistega'
z.z. Toode maht ja ulatus on miidratudiepingu dokumentidega ning Tellija
13 ja

v6idu pr (p.

.

PINGU DOKUMENDID

3 .1

.

Toov6tu korraldus toimub vastavalt kdesolevale Lepingule, veebileheh anke hanke

,,Tallinna mnt 6-13 ja V6idu pr (P. Kerese tn - V6idu pr ristmikul)
iilekiiigukohtade lisaviilisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine6'
hankedokumentidele, Toovdtja 16.04.2013 pakkumusele, Elektriohutusseadusele'

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19.06.2007 mdiirusele nr 53
<Kaigukonaldusele ja elektritoole esitatavad n6uded>>, Vdla6igusseadusele, EV

3.2.
3,3.
3.4,
3.5.

kehtivatele k6rgr;ndatud kvaliteedistandarditele, Elektriohutusseadusele, ning
Lepingule lisatud dokurnentidele. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde
jiirgmised lisad
Pakkumuse maksrumustabel - HK Lisa 3.
Pakkumuse tehniline kirjeldus - HK Lisa 4
K6ikide kdesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma
allkirjadega. K6ik lisad peavad olema varustatud kuupiievadega ning Poolte
volitatud esindajate tiiielike nimede ja ametikohtade nimetustega.
Kriesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on lihtrnenetlusega riigihanke
dokumendid, sh hankekutse ja pakkurnus koos lisadega, ning kogu tehniline
dokumentatsioon, mille Tellija on andnud Toov6tja kdsutusse seoses Lepingu
tiiitmisega.

3,6.

Toov6tja on kohustatud Tcicjde teostamise jiirgselt tagastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, rnille Tellija on seoses Lepingu tiiitmisega tema valdusesse
andnud.

4.

ro60

Toov6tja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest l2ihtuvalt, Lepingu
eesmdrgi saavutamiseks n6utavad Tood ja toimingud'
ja muu
4.2. Andmalellijale iile'Ioode teosrusjoonised, sertifikaadid, hooldusjuhendid
ja edasiseks
tdite- ning toodokumentatsiooni, mis on vajalik toode vastuvdtmiseks
ekspluatatsiooniks;
teostama
4.3. ToSv6tja teostab Lepinguj2irgsed Tood, sealjuures kohustub Toov6tjana
ja
k6iki
kandma
riske
iirialaseid
kdiki toid ja aslakohu."id toi-lnguid, v6tma
otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.3.1, Teostada Tood vastavalt Lepingus sdtestatud kvaliteedin6uetele;
4.3.2. Kaitsta Tellijat kdigi n6udmisie eest, mida kolmandad isikud vdiksid Lepingu
raames foovOtja tegemiste jalv6i tegemata jiitmise t6ttu Tellijale esitada ning
jalvdi
hrivitada kdik selliste n6udmiste t6ttu viimastele tekkida vdivad kahjud
kulud.
vajalikke toid,
4.4. Tood sisaldavad k6iki Lepingu eesmzirgi saavutamiseks
seadmeid,
ja
kasutatavaid
toos
toiminguid, tciojdudu, k6iki vajaiikke materjale
vajalike litseniside ja lubade hankimist, vajaliku taitedokumentatsiooni

4.L

votmistamist j a'Iellijale tileandrnist.

5.
5.1.

TAHTAEG
Toov6da asub Toode teostamisele Lepingu s6lmirnisele jtirgneval

esimesel

5.3.

5.4.
5.5.

ajakava" kahes originaaleksemplaris, milles esitatakse kronoloogilises jdrjekonas
Lepingu eesmdrgi saawtamiseks sooritatavate tciode ja toimingute h.ihikirjeldus.
"Toode teostamisr: ajakava" detailsusastme mddrab Tellija.
Tellija poolt kirjillikult koosk6lastatud "Tocide teostamise ajakavas" sdtestatud
tahtajad on Toovtitjale siduvad ning nende mittej?irgimisel vdib Tellija kohaldada
Lepingu punktis 10.5 nimetatud leppetrahve. Koosk6lastamise jiirgselt muutub
kalenderglaafik Lepingu lahutamatuks osaks.
Lepingu tiiitmise tiihtajad:
Narva linna Tallinna mnt 6-13 ja Vdidu pr' (Kerese tn - V6idu pr rishnikul)
rilekiiigukohtade lisaviilisvalgustuse projekteerimise ja ehitamise tiihtaeg - 01.
september 2013.2r.

LEPINGU HINT)
Kdesoleva Lepingu hind moodustab koos kiiibemaksuga 14254,36 (neliteist tuhat
kakssada viiskiimmend neli) eurot 36 senti (edaspidi Lepingu hind).
Pakkumuse rnaksumustabel (HK Lisa 3) on Toovdtjale siduv. Lepingu hind on
ldplik ning ei sdiltu Tcjcjvdtja maksu- ja rnuude riiklike kohustuste v6imalikust
suurenemisest.
Lepingu hind miiiirab Tciov6tjale makstava tasu rilempiili ning Toovdtjal ei ole
6igust n6uda tdierndavate kulutuste hiivitarnist, kui Pooled ei ole selles eraldi
kirj alikult kokku I eppinud.
Tellija tasub Toov6tjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Toode
eest rihes osas Toode ldpliku rileandmise-vastuv6tmise akti p6hjal koostatud arve

alusel. Tellija maksetdhtaeg

on 15

(viisteist) kalendripdeva, vastava

arve

kdttesaamisest alates.
6.5

Tellija kirjalikul n6udmisel tehtavad Lisatood, rnille tegemine ei kuulu Toov6tja
kohus-tuste hulkra, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate toode kirjeldusega
Lepingu lisana ning Tellija tasub Toriv6tjale Lisatoode eest tiksnes juhul, kui
Pooled on selles e,elnevalt kirjalikult kokku leppinud.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteelima ega hi.ivitana rihtegi Toov6tja poolt tehtud
Lisatociga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku
leppinud.

ro60r

ur,nnuovrrNE
Toode iileandmine ja vastuv6tmine toimub tihes osas, sellekohase rileandmisevastu-v6tmise aktiga, peale Toovdda k6igi Lepinguliste kohustuste taitmist.
Toode tileandrnisie kohta esitatud akti allakirjutamise jiirgselt tekib Toov6tjal
6igus esitada Tellijale i.ileantud Toode maksumust hdhnav arve.
Toode i.ileandmiseks esitab Toovdtja, Toode l6petamisele jdrgneva esimese
trjoniidala jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud tileandmisevastuv6tmise akti kahes eksemplaris.
Tellija on kohustatud vastava rileandmise-vastuvdtmise akti 5 (viie) tooptieva
l, selle kdttesaamisest alates, allakirjutatult Toovdtjale tagastama. Tocjde
vdtmisest keeldurnise korral peab Tellija eelnimetatud tZihtaja jooksul
na Toovdtj ale motiveeritud vastuveiite vastuv6tmisest keeldumi se kohta.

1.5.

Lahkarvamuste korral teostatud Toode eest tasumisel maksab Tellija Toov6tjale
ainult teostatud Toode selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid'
uleSaanud toode eest - peale lahkalamuste lahendamist.

8. TOOVoTJA KOHUSTUSED
8,1. Toov6tiakohustused:

8.1.1. Teostada k6ik To6d, mis on madratletud Lepingus ja selle Lisades, kancles
seejuures k6ik 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 sdtestatud, kuid millised oma
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

olemusest liihtuvalt kugluvad kdesoleva Lepinguga seotus Toode hulka ning mille
tegemine on vajalik Lepingu eesmdrgi saavutamiseks;
Vajadusel koostarna ja vormistama Toode alustamiseks ndutavad dokumendid
Anda Tellijale Toode kiiigust aru tema esimesel ndudmisel
kasutatavate
K6rvaldama oma kulul teostatud jalv$i teostatavate Toode

ja

materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast s6ltumatutel pdhjustel, vastasel
korral on teili.iat 6igus teha avastatud puuduste k6rvaldamine i.ilesandeks mdnele
kolmandale isikule toorrOqu kulul ning vdhendada vastavalt Toovdtjale Lepingu
alusel makstavat l.asu;

g.1.5. Hankima k6ik 'Ioode teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu
dokumentatsiooniile;
Vastutama Toode teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;

8.1.6.
g.1.7. Toov6tja kannab Toode juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisikot kuni Ttjode
lSpliku vastuv6tmiseni Tellija poolt;
g,1,8. Aruestama Tellija juhistega Toode teostamise kohta, olles selliseid juhiseid
viivitamata n"^d. saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt
antud juhised ohustavad Toode kvaliteeti v6i muus osas takistavad Lepingu
kohast 6itmist, on Toov6tja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte
hiljem kui 1 (iihe) tooptieva jooksul kirjalikult teatama'
g.1.9. Teavitamiskohusfuse rikkumisel vastutab Toov6tja Tellija poolt antud juhiste
j drgimisest p6hju statud tagaj iirgede eest;
g,1.10.-Eeldatakse,' .i Toou6tiu teostab k6ik Lepingus kokkulepitud kontrollirnis,
remontimis, sisseltilitamis ja hooldustood isiklikult, Alltoov6tjate kasutamine
Toov6tja poolt 11n lubatud vaid Tellija kirjalikul n6usolekul. Vastava kirjaliku
Tellijaga
nousoleku olemasolul on Toovdtja cohustatud eelnevalt kooskdlastama
Tellija
tiiitmiseks.
Lepingu
k6ik alltoov6tjacl, keda Toov6tja kavatseb kasutada
sh selliste, mille
ees jiiiib teping.rst tulenevate kohustuste n6uetekohase tditmise,
teguniseks otr ilrorrOtia kasutanud alltoov6tjaid, eest vastutavaks Toov6tja;
g.1.11. Toopaeva l6pus koristama ja iira vedama Tocide teostamise kiiigus tekkinud

iiiitined, j iirgidesr kehtivaid j iiZitmehooldusn6udeid ;
-vastuta
g , l . l 2, Toovdtj a ei
vigade ja puuduste eest tiksnes juhul, kui need tekkisid Tellij a
tahtliku tegevuse tagaj iirj el;
g.1.13. Toov6tja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust T60
t6ttu Tellijale vdi kolmandatele isikutele
_]glingutingimusrtele mittevastavuse
,z' telkkinud kahju eest;
tiihtaegu;
A.V.4q. Jiirgima Tellija trroolt koosk6lastatud Toode teostamise
j

8.1.15. Toode teostamisel juhinduma elektriohutusseadusest ja selle alusel kehtestatud
ngrmidest ning EV kehtivater;t kdrgendatud kvaliteedistandarditest;
8.1.16. Tagama Lepingu kehtivuse pelioodil Toode teostamiseks vajalike tegevuslubade,
registreeringute, koosk6lastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankirna
viivitamatult n6utavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
8. 1 . I 7. Vajadusel koostama ja vomristama n6utava taitedokumentatsiooni;
8.1.18. Koosk6lastama Tood asjaomaste arnetkondade ja asutustega;

8,1.19.Kasutama Toode teostamisel vaid kvalifitseeritud tooj6udu. Kvalifikatsiooni
vastavuse hindami sel ltihtutal<se kehtivast kutsestandardist ;
8.1.20. Tagama Tellija eesmiilgi saa',rutamine ToovStja materjalidest ja riisikol;
8,1.21. Vdimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Toode mahu ja kvaliteedi
vastavuse iile;
8.l.z2.Tocivdtja tagastalb Lepingu l6ppemisele jiirgneva tooniidala jooksul Tellijale
dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu tiiitmiseks vdi sellega seoses on saanud.

8.2.

Toov6tja 6isused;

8.2.1. Saada Toode tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus

stitestatud

tingimustele j a kon ale;

8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel m6istlikult vajalikku kaasabi (uhised,
ndusolekud jms);

8.2.3. Esitada kirjalikullt motiveeritud vastuviiide, kui Tellija digustamatult keeldub
n6uete-kohaselt teostatud Toode vastuvdtmisest.

g,
9.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA OTCUSBN
Tellijakohustuse,f

9.1.1. Tasuma Toov6tjale nduetekohaselt teostatud ja vastuv6etud Toode eest vastavalt
Lepingus sdtestatud tingimustele ja konale;
g.1.2. Vastu vdtma Toov6tja poolt vastuvdtmiseks esitatud kvaliteetsed valmis Triod
etteniihtud tahtajal;
toopiieva jooksul, kdttesaamisest arvates, aktsepteerida vdi hikata tagasi
Toode iileandmise-vastuv6trnise akt.

g.L3. 5 (viie)

9.2,

Tellija 6ieused:

g.2.L

Teostada jooksvat kontrolli Toode kiiigu, mahu ja kvaliteedi tile ning puuduste
avastamisel teha Tocivdtjale kohustuslikke ettekirjutusi Toode kvaliteedi osas;
Kui T<iode tegemise ajal on ilmselt selge, et Tood ei tehta n6uetekohaselt, siis on

9.2.2.

Tellijal 6igus mddrata Toov6tjale vajalik tiihtaeg puuduste k6rvaldamiseks,
teatades sellest T'oovdtjale ldrjalikult. Kui Toov6tja seda n6uet tahtajaks ei tdida,
siis on Tellijal 6igus kas Lepingust taganeda ja n6uda kahjude hiivitamist vdi teha
Toode jiitkamine ja parandarline filesandeks kolmandale isikule Toov6tja arvel;
g,2.3. Kui Toovdtja kaldub LepirLgu tingimustest kdrvale ja see halvendab Tood, v6i
laseb tekkida muid puudusi Toodes, siis on Tellijal 6igus n6uda puuduste tasuta
--\arandamist Tellliia
hrivitamist, mis

ke

teiliia kandis Tclbdes

iooi"

hinna

vastavat

vahenditega vdi
ekaldumiste v6i

T'ellijal 6igus Leping iiles
muude oluliste puuduste olemasolul Toodes on
oelda/taganeda ja nduda kahjucle hiivitamist;
tiiida endale Lepinguga v6etud
9.2.4. Keelduda Toode eest tasumise,st, kui Toov6tja ei
kohustusi'

10.

POOLTE VASTUTUS JA EISINDUS

10'l.LepingugaeneselevOetudkohustustetiiitmatajiitmiseeestv6imittenduetekohase
ja Eesti Vabariigi seadustega
tiiitmise eest vasrlutavad Pooled Lepinguga
etteniihtud korras ja ulatuses'
jiitmise eest v6i mittenSuetekohase
10.2. Lepingus tulenevate kohustuiste taitmata
tiiielikku ja
Poolele tekitatud t<atr;u eest kannavad Pooled

10.3.

tiiimisega teisele lepingu
tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatu
eest viivist 0'20% makse
Tellija maksab Toov6tjale muksetlahtuegade rikkumise
30% hilinenud makse
summast iga vii,ritarud toopiieva eestl kuid mitte rile
summast,

esitatud hiljemalt 30
10.4. Toov6tja viivisen6ue TelliLja vastu peab olema toimumisest arvates'
(kolmekiiinne) kalendripiieva jooksul, makseviivituse
Teliija vabaneb
korral loetakse Todvdija viivisendue aegunuks ning

Vastasel
viivise maksmise kohustusest'
tiihtaegade iiletamise
10.5. Toovdtja maksab Tellijale TiSode tegemise v6i iileandmise
hilinenud kalendripiieva eest' kuid
eest leppet rahvt 0,2oh LepinLgu hiniast iga
mitte i.ile 30% kbesoleva Lepingu hinr
10.6, Igakordse kdrvaldatava iseloomuga
,ii.tt" Toode tegemisega 'v6i iil
Tellijale leppetrahvi 2% Lepingu hi
LePingu hinnast.
kohustuse rikkumise eest
10.7. Uhekordse ja pciordumatu iseloomuga lepingulise
maksab Toov6tja Tellijale leppetra
10.8. Uhekordse ja poordumatu iseloo
m6istavad Poolecl eelk6ige lepingul
kaasneda Lepingu iilesiitlemine
stemaatilised rikkumised'

v6i 10.7'

kohaldamise aluseks olev

10.10. Toodes esinevate puuduste k6rvald
tiiiendava tehtaja jooksul ei 'vabasta
10.11. Tellijal on Sigus pidada Lepringu
arvutatud leppetrahv kinni lloovd
viilista Tellija Sigust nduda'Ioov6tj
10.12. L.epingu Pooled nitnetavad t
i.ileandmise-vashrv6tmis e akti a

o
-l

Telliia kontaktisik

Veera Mihhailova , tel 35 99 136;

e-mail: veera.mihhailova@narva. ee

Lepingu muutmisre, sh materjalide asendamise, ktisimusi lahendab Narva
Linnavalitsuse Arhitekruuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pdhimiitiruse jdrgne
esindaja (direktol v6i teda asendav isik). Tellija kontaktisikul vastavad volitused
puuduvad!

Tciov6tja kontaktisrik

-'

Olga Matvejeva, tel 35 72540, mob 56565468.
e-mail ostenerqo @hot, ee

11.
I l.l.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD

Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist v6i mitten6uetekohast tAitmist ei
loeta lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli Viiiiramatu j6ud'
11.2. Vddramatu jdud kiiesoleva Lepingu tdhenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei
saanud mdjutada ja mdistlikkuse p6him6ttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et
ta lepingu s6lmimise vdi ajal selle asjaoluga alestaks.
11.3. Viidrarnatuks j6uks on eelkdige srindmused, mille saabumine ei s6ltu Poolte
tahtest - s.h. loodusdnnetus, sdda, iildstreik. Vddramatuks j6uks ei loeta
tavapdrasest raskemaid ilmasrtikuolusid'
11.4, Lepingu mittetiiitmine p6hjustel, mida oli tekitanud Viiiilamatu j6ud loetakse
vabanda-tavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu tiiitmist
takistava olu-korra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu tiiitmist
takistavatest asja-oludest ni.ng v6tnud tawitusele vajalikke meetmed Lepingu
tiiitmiseks.
1

1.5. Kui Viiiiramatu j6u rn6iu on ajutine, on kohustuste mittetditmine v6i mitten6uetekohane tiiitmine vabandatav riksnes aja vdltel, mil Vii2iramatu j6ud kohustuse
tiiitmist takistas.

12,
l2.L

LEPINGU LOPIIEMINE
Leping j6ustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus
s

dtestatud kohustuste m6lemirpoolse tiiieliku tiiitmiseni.

12.2. Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mdlemapoolse tiiieliku ja
nduete-kohase tiiitmisega, rnis ei viidra lepingutingimuste, mis olemuslikult
sdtestavad Poolte digusi ja kohustusi Lepingu taitmise jiirgselt (nt
toov6tugarantii), kehtivust.

12.3. Toovfitja on teadlik, et Tellijal on k6rgendatud huvi Lepingu tiihtaegse teitmise
vastu. Juhul, kui Toid teostatakse sedav6rd aeglaselt, et Lepingu tiihtaegne
tiiitmine seatakse ohfu, on Tellijal 6igus Leping, kohustuse tiiitmiseks tiiiendavaid
tiihtaegu andmata ja meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt iiles oelda v6i
Lepingust taganeda.
12.4. Muudel juhtudel Leping l6petatakse seaduses sdtestatud alustel ja korras.
13.

LEPINGU MUfITMINE
Lepingut v6ib muuta ja tiiiendada iiksnes Poolte vahel kirjalikult sdlmitavas
6esoleva Lepingu lisas. Lepingu muudatused vomtistatakse Lepingu lisana ning

need allkirjastab Tellija p6hirntiiiruse jiirgne esindaja (direktor v6i teda asendav
teenistuja).
13.2. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele
vdhemalt kaks neidalat (14 kalondripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult
m6istliku tahtaja jooksul, kuid rnitte hiljern kui 7 (seitsme) pdeva jooksul
ettepaneku saamisest arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma
kirjalikku n6usolekut, muudatus ei j6ustu.
13.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse pdhjenduse ja selgitusega
esitama muudatuste mdju analiiiisi Lepingu hinnale'
13.4, Lepingu Pool ei v6i taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on
tltrgitoO tihe Poole poolt oma kohustuste mittetiiitmisest kdesoleva v6i muu tema

poolt s6lmitud lepingu alusel.
13.5. Juhul, kui 6igusafttide vasturr6tmise, muutmise v6i tiiiendamisega osutub mdni
Lepingu punktidest kehtetuks, v6tavad Lepingu Pooled tarvitusele abindud kehtetu
punkti asendamiseks uue, seadusliku sdttega. Lepingu mdne punkti kehtetus ei
m6j uta Lepin gu til ej iiiinud s atete kehtivust'
13.6. Toov6tjal o.r 6igrs taotleda Lepingu tingimuste muutmist Toode teostamise
tiihtaegade osas, kui tiiitmise'viivitus Lepingus kokkulepitud tiihtaegade suhtes on
tekkinud Vddramaru j6u mdjul.
13.7. Toov6tjal: on teadlik, et kiiesolev leping on s6lmitud hankemenetluse tulemusel
ning vastavalt (trLiigihangete seadusele> v6ib hankija s6lmitud hankelepingu
muutmises kokku leppida iiksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed
asjaolud, mida ei olnucl hankijal v6imalik hankelepingu s6lmimise ajal ette ndha
ja hankelepingu muutmata jZitmise konal satuks tiiielikult v6i olulises osas ohtu
iankelepinguga taotletud r:esmdrgi saavutamine. Samuti ei vdi hankija
hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmiirki on
v6imalik saavutada uue hankelepingu s6lmirnis e ga'

14.
I4.I.

TEADETE EDASTAMINE
K6esoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt
juhul, kui
viihemalt f<irjafincu-taasesitamist vSimaldavas votmis, viilja arvatud
kirjaliku vormi niiue tuleneb Lepingust vdi teated on informatiivse iseloomuga'
mille edastamine ei too teisele Poolele 6iguslikke tagajdrgi'

14.2. Uks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus niiidafud
aadressil. Aadressi muutmirsest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult
informeerima.

jne

teadet v6ib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail)
kaudu. Toade loertakse edastatuks, kui see on Poole poolt kiitte saadud v6i kui
tahitud kirja saatrnisest teise Poole poolt niiidatud aadressil on mocidunud 5 (viis)
kalendripzieva.
Uhe poote mistahes n6ue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema

14.3. Informatsioonilist

14.4.

vormistatud kiri
15.

al

ikult,

15.1. Leping j6ustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt

ja

kehtib

kurni

lepinguliste kohus fuste tZiieliku tiiitmiseni.
15.2, Pooled tiiidavad llepingut vastastikuse usalduse p6himdttel, ldhtudes Lepingu
tiiitmisel hea usu ja rrdistlikkuse p6him6ttest.
15.3. Pooled kohustuvad vastastikr,rses suhtlemises kiiesoleva Lepingu alusel Iiihtuma
ausa dritegevuse p6himdtetesrt j a eetikanormidest.
15.4. Lepingule ei laiene Ehituse toov6rulepingute tildtingimused (ETU 2005) ning
Pooled ei juhindu sellest ka vaidluste lahendamisel'
15.5. Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid 6igusi ja kohustusi kohnandatele
isikutele ainult teir;e Poole kirjalikul n6usolekul.
edasiandmiseks.

ja

pealkirjad on m6eldud kiiesoleva sisu
Vastuolu kc,rral rndiste jalv6i pealkirja ja sisu vahel liihtutakse

15.6. Lepingus toodurl m6isted
sisust.

15.7, Kdesoleva Lepinguga reguleerimata ktisimustes juhinduvad

Pooled

harmoniseeritud standarditesl, seadustest ja teistest 6igusaktidest.
15.8. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tditmisel, muutmisel ja ldpetamisel lahendatakse
Itibirriiikimiste teel, Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused
lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohturnaj as.
15.9. Tocivdtja kinnitatr, et Tellija on vdimaldanud tutvuda enne Lepingu s6lmimist
Toode teostamiseks n6utavate andmetega ning esitanud kbik Toode teostamiseks
vajalikud dokumendid. Toov6tja deklareerib, et omab k6iki 6igusi ja tehnilisi
vahendeid Lepingu esemeks ,olevate Toode teostamiseks.
15.10. Leping on koostatud kaheksal (8) lehel, eesti keeles, kahes (2) identses vdrdset
juriidilist jdudu ornavas originaaleksemplaris, rrillest iiks jiiiib Tellijale ja iiks
antakse Toov6tiale.
16.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija esindaja:

Narva Liruravalitsuse
Arhitekruuri- j a Linnaplaneerimise
Ellen Uusktila
Ehitusj iirelevalve o s akonna juhataj a
direktori i.ilesannetes

Toov6tja esindaja:

OU Ostenergo
Olga Matvejeva
Juhatuse liige

