TEENUSTN TIiSUNDUSLEPING

Narvas,
1.

NT

. 05. 2013.a.

LEPINGU POOLED

Kiiesoleva teenuste kiisunduslepingu (edaspidi: Leping) on sdlminud Narva
Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikoo d75029820. (peetri plats 5,
Narva,
20308), mida esindab Peeter Tambu, peaarhiteki(direktori asetiiitja) diiektori
iilesannetes
(edaspidi : Kiisundiandja), j a

TSM Projektijuhtimise OU, registrikoodiga I 0591717,(Uus-Tatari 25lVeerenni 13,
10134
Tallinn), mida esindab Einar vettus, juhatuse liige (edaspidi, Ker,.rrdisaaja),
edaspidi viidatud ka kui Pool v6i iihiselt kui pooled, alljiirgnevas:
2. LEPINGU OBJEKT JA UINSATTNO
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Lepinguga kohustub Kiisundisaaja osutama Kiisundiandjale jiirgmisi teenuseid
(edaspidi: Teenus vdi Teenused): ehituse omanikujtirelevalve i".nm
iu -uud Lepingus
siitestatud lisateenused Narva linnas Aleksander Puskini tiinava ti (edaspial iniirs;

rekonstrueerimistoode teostamisel.
Kiisundisaaja kohustub osutama Teenuseid Lepingus toodud mahus ja tiihtaegadel.
Kiisundiandja kohustub maksma Kiisundisaajale iepingus siitestatud tasu.
Poolte diguste ning kohustuste aluseks on Leping oma tisaAega, digusaktid, ning teised
Lepingu objekti kiisitlevad dokumendid. Lepingu raames termin "Leping" trOtmab
endas k6iki eelnevalt loetletud dokumente, kui konkreetsest siittest ei tulene teisiti.
Pooled kinnitavad, et Lepingu sdlmimisega ei ole nad rikkunud iihtegi enda suhtes
kehtiva seaduse, pdhikirja v6i muu akti siitet ega iihtki endale varem sOlmitud lepingute
ja kokkulepetega vdetud kohustust ning neil on olemas vajalikud volitused paaevus
ia
Lepingu sdlmimiseks selles stitestatud tingimustel ja konas.
Lepingu jdustudes kaotavad kehtivuse k6ik Poolte vahel varem sdlmitud lepingud,
kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivdrd, kuivdrd need on vastuolus Lepinguga.

TCiSUNNTSAAJA OTCUSNN JA KOHUSTUSED
Kiisundisaa ia kohustub:

3.1'

Ehitustoode omanikujtirelevalve teostamine vastavalt Ehitusseaduses (ES) jt seonduvates
6igusaktides siitestatud koruale, sh:
3.1 .1. Kiisundisaaja tegeva isiku rilesandeks on kontrollida:
' Tellfa esindamine ja tema huvide kaitsmine ehitusobjektil ja teistes asutustes volituste
piires;
. Ehituskoosolekute juhtimine ja protokollimine;
o Ehitamise tehniliste dokumentide komplekteerimine ja siiilitamine ehitusperioodil;
o Informatsiooni vahetamise korraldamine ehitajate, projekteerijate jatellija vahel;
o Ehitustoode graafikute tiiitmise jiilgimine ja v6imalike mahajtiiimuste kiisitlemine;
. Ehitustriovdtj ate kvaliteedij uhtimissiisteemi j iilgimine;
o Ehitusmahtude kontrollimine; teostatud toode akteerimine toimub proportsionaalselt
teostatud ehitustoode mahust liihtuvalt.

o

Omanikujiirelevalvet tehakse lepingu sdlmimisest kuni toode faktilise ldpetamiseni.
Viimase arve maksmine toimub piirast omanikujiirelevalve tegija poolt kdikide kasutusloa
vlilj astamiseks vaj alike dokumentide esitamist.
. Omanikujiirelevalve tegija esindaja peab olema objektil ehitust<jrjde labiviimise ajal ning ei
v6i objekti vahetult todprotsessilt puududa tellija kirjaliku ndusolekuta.
o Ehitaja poolt esitatud aktide ja arvete aktsepteerimise eelduste kontroll;
o Ehitustoov6tu lisa- ja muudatust<iode anahiiisil osalemine;
. Telhja informeerimine ehitustoode hetkeseisust ning maksumusest;
o Ehitustciovdtja poolt antud tagatiste ja kindlustuste paikapidavuse kontroll;
. Ehitise (vdi selle osa) lilevaatuse akti ettevalmistamrne;
o Ehitise tilevaatuse kiiigus esitatud miirkuste ja vaegtoode ttiitmise organiseerimine.
3,L2. Omanikujiirelevalve tegija peab omanikujiirelevalve tegemisel tiiitma ehitamise ktiigus
ehitise ja ehitamise ohutuse eesmiirgil kehtestatud n6udeid.
3.1.3. Omanikujiirelevalve tegija jiirgib oma toos majandus- ja kommunikatsiooniministri
kehtestatud Omanikuj iirelevalve tegemise korda (OJK),
3,2. Teenuste osutamisel liihtuma eelkdige Kiisundiandja poolt edastatud informatsioonist
vdi dokumentidest ning oma erialastest teadmistest;
3.3. Teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) toopiieva jooksul alates
vastavatest asjaoludest teadasaamisest, Kiisundiandjat asjaoludest, mis m6jutavad v6i
vdivad m6jutada oluliselt kokkulepitud Teenuste osutamist vdi sunnivad Kiisundisaajat
saadud juhistest k6rvale kalduma vdi v6ivad ajendada Kiisundiandjat muutma Teenuste
o
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sutamiseks antud j uhiseid;

Teavitama viivitamatult kuid mitte hiljem kui viie (5) todplieva jooksul alates
vastavatest asjaoludest teadasaamisest, Kiisundiandjat asjaoludest, mis vdivad
pdhjustada huvide konflikti Kiisundiandja ja Kiisundisaaj avahel, eelkdige juhul, kui
Ktisundisaaja on ktisundi taitmiseks tehtava tehingu teiseks pooleks vdi teise poole
esindajaks;
Lepingu ldppemisel viivitamatult tagastama Kiisundiandjale tema poolt Kiisundisaajale
Teenuste osutamiseks tileantud ja Lepingu tiiitmise k2iigus loodud dokumendid. Juhul,
kui Kiisundisaaja on Teenuste osutamisel teinud tehinguid, kohustub Kiisundisaaja iile
andma Kiisundiandj ale ka nimetatud tehinguid puudutavad dokumendid.
Kiisundisaaj al on 6i gusj.
Maarata kindlaks Teenuste osutamise kord j a viis, arvestades Kiisundiandj a juhiseid;
Teha Ktisundiandjale ettepanekuid Lepingu objekti vdi Lepingu objektiga seotud
dokumentide muutmiseks, esitades selle kohta omapoolsed kirjalikud pdhjendused,
millised Kiisundiandja peab liibi vaatama ja otsuse vastu vdtma ning sellest
Kiisundisaajale kirjalikultteatamaviie (5) todpiieva jooksul alates vastavate
ettepanekute saamisest Kiisundis aajalt;
Saada Teenuse osutamise eest tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja

korrale.

4.

rcisuNnrANDJA Orcusnu JA KOHUSTUSED

Kiisundiandj a kohustub :
Ule andma viie (5) tciopiieva jooksul arvates Lepingu sdlmimisest Kiisundisaajale
Teenuste o sutami s eks vaj alikud dokumendid drakirj adena v6 i el ektro ons elt ;
4.1.1. Ehitise omanik peab omanikujiirelevalve tegijale edastama viihemalt jiirgmised
dokumendid:
. ehitamise aluseks olev ehitusprojekt;
o ehitusettevdtja ja omaniku vahelise lepingu ehitustehniline osa.
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Teavitama Ktisundisaajat nii Lepingu s6lmimisel kui ka Lepingu taitmise kiiigus
asjaoludest, mis m6jutavad v6i vdivad mdjutada Teenuste osutamist Kiisundisaaja
poolt;
Andma Kiisundisaajale kirjalikult taasesitavas vormis juhiseid Teenuste osutamiseks,
kui Kiisundisaaja neid n6utab;
Tasuma Klisundisaajale Teenuse osutamise eest vastavalt Lepingus sZitestatud
tingimustele j a korrale;
Kiisundiandj al on 6igUs

:.

Saada mdistliku aja jooksul Kiisundisaajalt informatsiooni Teenuste osutamise kriigu
kohta vastavalt Kiisundiandj a po olt esitatud taotlusele ;
Anda Ktisundisaajale vajadusel Lepingu tiiitmise kiiigus tiiiendavaid jalvdi ttipsustavaid
juhiseid Teenuste osutamise kohta.

5. TAHTAJAD
5.1. Teenuse osutamise algus on mdiiratud Ehitustcicide tegeliku alustamisega ning l6pp
valminud Ehitisele kasutusloa vtiljastamise ja vastava kahepoolse akti allkirjastamisega.
kohustused ja vastutus, mis on seotud Ehitise ja
Ehitustciode garantiiperioodiga, kehtivad kuni vastava garantiiperioodi ldppemiseni.
Konkreetsete toimingute tegemise tahtajad selgitatakse valja jafikseeritakse vastavalt
vajadusele Poolte poolt Lepingu lisadeks olevates kahepoolsetes protokollides Lepingu
tiiitmise kiiigus.

5.1.1. Lepingust tulenevad 6igused,

5.2.
6,
6.I.

TEENUSTB VASTUVoTMINE
Osutatud Teenused antakse Kiisundiandjale iile ning vdetakse Kiisundiandja poolt vastu
Kiisundisaaja poolt esitatava Teenuse iileandmise-vastuvdtmise aktiga, mille
Ktisundiandjavaatab labi ja tagastab Kiisundisaajale enda esindaja poolt allkirjastatult
kolme (3) tciopiieva jooksul alates selle saamisest. Teenuse iileandmise-vastuvdtmise
akt on aluseks arve esitamisel. Teenuste vastuvdtmisest keeldumise korral esitab
Klisundiandja K.iisundisaajale eelnimetatudtahtaja jooksul motiveeritud otsuse
vastuv6tmisest keeldumise kohta.

1

LEPINGU HIND

7,1

Kiisundiandja maksab Kiisundisaajale Ehitustoride alustamisest kuni valminud Ehitisele
kasutusloa viiljastamiseni n6uetekohaselt osutatud Teenuse eest tasu kogusummas
3 528 (kolm tuhat viissada kakskiimmend kaheksa) eurot, (edaspidi Lepingu hind).
Lepingu hind on l6plik ning ei sdltu Kiisundisaaja maksu- ja muude avalik-diguslike
rahaliste kohustuste vdimalikust suurenemisest ega Teenuse osutamise kestusest.
Muudatused 6igusaktides ei m6juta Lepingu hinda. 6igus- ja maksuriske kannab
Kiisundisaaja. Samuti ei mdjuta Lepingu hinda esialgsete ehitusmahtude muutumine
(vastavalt nende v?ihenemine v6i suurenemine) kuni2}Yo ulatuses. Ehitusmahtude
muutumi sel nle 20%o korri geeritaks e proportsionaal s elt Lepin gu hinda.
Teenuse eest tasumine toimub iihes osas, sellekohase tileandmise-vastuvdtmise aktiga,
peale Toovdtj a k6igi Lepinguliste kohustuste teostamist.
Kiisundiandja teostab Ktisundisaajale maksed pangaiilekandega hiljemalt viieteistkiimne (15) kalendripiieva jooksul arve kiittesaamisest arvates. Makse tasumise
eelduseks on valminud Ehitisele kasutusloa viiljastamine ja vastava kahepoolse akti
allkirjastamine.
Juhul, kui iiks Pooltest kasutab iilesr.itlemisdigust ning Ehitustood pole Lepingu
l6ppemise piievaks lOplikult teostatud, puudub Ktisundisaajal 6igus Lepingu hinnana
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miiiiratletud kogutasule. Sellisel juhul makstakse K2isundisaajale tasu proportsionaalseit
teostatud ehitustoode mahtudega. Teostatud Ehitustoode mahud miiiiratakse Lepingu
ldppemise paeva seisuga.
Lepingu hinnaga on hdlmatud ka m6istlikud ja vajalikud kulud, mida Kiisundisaaja
kannab seoses Teenuse osutamisega. Kiisundisaaja ei v6i n6uda enne Teenuse
osutamisele asumist ega Teenuse osutamise ajal ettemakse tegemist. Lisaks pole
K2isundisaajal digust nduda tiiiendava tasu maksmist, kui Pooled ei ole tiiiendava tasu
maksmises eelnevalt kirj alikult kokku leppinud.

POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID
Ktisundiandjat esindab:
Tehnilistes j a lepingu tiiitmisega seonduvates kiisimustes :
Ljudmila Morina, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Arhitektuuri j a planeerimise osakonna linnaaednik, 3 59921 5, 5 6650125,
l-i udlqila. mo rina@narva. ee ;
Kiisundisaaj at esindab

:

Tehnilistes i a lepingu tiiitmise ga seonduvates kiisimustes :
Enn Raa, mob. 56564460, e-post: enn.raa@tsm.ee ja Fjodor Sokolov, tel.5254035,
todor.sokolov@tsm.eq
9.

vAAnavrATU JOUD

9.r.

Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste taitmisest osaliselt
v6i ttiielikult, kui seda takistab viiiiramatu j6ud, kusjuures Pooled on kohustatud
rakendama kdiki meetmeid, et iira hoida teisele Poolele kahju tekitamine jatagada
vdimalikult suures ulatuses Lepingu taitmine.
Yaarumatujdu esinemine peab olema tdendatud selle Poole poolt, kes soovib virdata
nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast jalvdi I-epingus
siitestatud vastutusest endale Lepinguga v6etud kohustuste mittetaitmise v6i
mittevastava tiiitmise eest.
Viiiiramatu j6u esinemisest tuleb teist Poolt sellest viivitamatult kirjalikult informeerida.
Yaaramatujdu esinemisel kestusega iile kolme (3) kalendrikuu on Kiisundiandjal 6igus
Lepingust taganedavdi Leping tiles oelda.
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POOLTE VASTUTUS

10.1.

Pooled on teadlikud asjaolust, et endale Lepinguga vdetud kohustuste mittetAitmisel vdi
mittekohasel taitmisel vastutavad nad teise Poole ees Lepingus ja seadusandluses
siitestatud ulatuses.
Rahalise kohustuse mittetaitmise konal on Kiisundisaajal 6igus n6uda Kiisundiandjalt
viivist O,IYo tahtajaks tasumata summalt iga viivitatud piieva eest, kuid mitte tile 30%
tasumata summast. Tasumine loetakse tehtuks vastava Kiisundiandja makse
laekumisega Kiisundi-saaja pangaarvele. Kiisundisaajal on 6igus Lepingust taganeda
v6i Leping iiles oelda, kui Kiisundiandja poolne p6hjendamatu viivitamine kestab iile
kolme (3) niidala.
Igavaltava iseloomuga rikkumise eest on Kiisundiandjal 6igus nduda Kiisundi-saajalt
leppetrahvi 0,IYoLepingu hinnast iga kohustuse tiiitmisega viivitatud piieva eest, kuid
mitte iile 30YoLepingu hinnast (leppetrahv kohustuse tiiitmisele sundimiseks).
Klisundiandjal on 6igus Lepingust taganeda v6i Leping iiles 6elda, kui Ktisundisaaja
poolne p6hjendamatu viivitamine kestab tile kolme (3) nadala.
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Iga mitteviiltava iseloomuga rikkumise eest on Kiisundiandjal 6igus nduda Kiisundisaajalt leppetrahvi lYoLepingu hinnast, kuid mitte nle 30oh Lepingu hinnast (leppetrahv
kohustuse ttiitmisele sundimiseks).
Kiisundiandjal on 6igus Lepingust taganeda v6i Leping i.iles oelda, kui Kiisundi-saaja
rikub oluliselt Lepingut. Kui rikkumisega kaasneb Lepingu tilesiitlemine
diguskaitsevahendina, on Kiisundiandjal 6igus nduda Ktisundisaajalt leppetrahvi 30%
Lepingu hinnast (leppetrahv kohustuse tiiitmise asendamiseks.
Pooled vastutavad k6igi teisele Poolele kirjalikult edastatud Lepingu taitmist
puudutavate andmete 6igsuse eest.
Pooled tasuvad Lepingus siitestatud viivised ja leppetrahvid teisele Poolele hiljemalt
viie (5) toopiieva jooksul alates vastava pdhistatud kirjaliku teate saamisest 6igustatud
Poolelt. Kiisundiandj al on Kiisundisaaj a tasu kinnipidamis-digus ning
tasaarvestamisOigus.

LEPINGU LOPETAMINE
Kiisundiandja vdib Lepingu viie (5) kalendripiievase etteteatamistiihtajaga iiles oelda,
kui Kiisundiandjalt ei v6i k6iki asjaolusid arvestades mdistlikult n6uda Lepingu taitmise
jiitkamist kuni Ehitisele kasutusloa saamiseni (eelkdige ehitus-trjode lSpetamisel
kasutusluba saamatavdi investeeringuprojekti ennetiihtaegsel ldpetamisel sdltumata
selle p6hjustest).
Kiisundisaaja poolse lepingurikkumise korral v6ib Kiisundiandja igal ajal Lepingu
etteteatamiseta riles oelda. Kiisundisaaja on kohustatud hiivitama Kiisundiandjale kdik
tiiiendavad kulud, mida viimane kannab seoses lepinguliste tci<jde tegemata jatmisega ja
tegemisega muul viisil, sh muu isiku poolt, et saavutada Lepingus ettentihtud tulemus.
Ktisundisaajal puudub korraline iilestitlemis6igus. Kiisundisaaja vdib Lepingu iiles
oelda iiksnes diguskaitsevahendina Ktisundiandj a poolse olulise lepingurikkumise
korral.

LOPPSATTED
Leping jdustub selle allakirjutamise momendist Poolte esindajate poolt. Sama kord
laieneb kdigile Lepingu lisadele ja muudele Lepingu alusel vormistatavatele
dokumentidele, kui dokumendis endas ei ole siitestatud teistsugust jdustumise korda.
Leping kehtib kuni Poolte poolt endale Lepinguga vdetud kohustuste kohase tiiitmiseni
v6i Lepingu ldppemiseni Lepingus vdi seaduses siitestatud muul alusel.
Pooltel on 6igus Lepingust tulenevaid ja sellega seotud ndudeid ja kohustusi
kolmandatele isikutele i.ile anda ainult teise Poole eelneval kirjalikul n6usolekul.
Mittekohaselt i.ile antud nduete ja kohustuste osas jiiiib teise Poole ees vastutavaks
nduded ja/vdi kohustused iile andnud Pool.
Lepingut, selle tingimusi ning Lepingu taitmise kiiigus saadavat informatsiooni teise
Poole v6i Lepingu sisu kohta hoiavad Pooled konfidentsiaalsena. Sellise informatsiooni
avaldamine toimub ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel eesm2irkidel, mis ei kahjusta
teist Poolt (niiiteks reklaami jms. eesmiirgil).
Kdik Pooltevahelised teated seoses Lepingu tiiitmisega esitatakse teisele Poolele
kirjalikus vormis Poolte poolt Lepingu peati.ikis 1 fikseeritud aadressidel v6i m6nel
muul aadressil, mida tiks Pool on teisele Poolele kirjalikult teatavaks teinud.
Lepingut muudetakse ainult Lepingu lisaks oleva kirjaliku kokkuleppega.
Lepingust tulenevad v6i sellega seotud vaidlused piiiiavad Pooled lahendada
liibirririkimiste teel. Kui vaidlust ei dnnestu lahendada Poolte liibiriiiikimiste teel. on

12'8.

I2.9.

Pooltel 6igus pddrduda vaidluse lahendamiseks Kiisundiandja asukohajiirgsesse
maakohtusse vastavalt Eesti vabariigis kehtivatele digusaktidele.
Leping on sdlmitud kahes (2) v6rdset juriidilist jdudu omavas eksemplaris, millest
kummalegi Poolele jarib tiks eksemplar.
Kiiesoleva Lepingu lisadeks on:
12.9 .I K2isundiandj a hankedokumendid;
12.9.2 Kiisundisaaj a pakkumus.

Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise Amet
Peaarhitekt (direktori asetiiitj a)
Direktori iilesannetes

TSM Proj ektijuhtimise OU
Juhatuse liige

