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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool" vdi koos ja ilhiselt ,,Pooled", sdlmisid
kriesoleva projekt/ehitustodde toovdtulepingu (edaspidi,,Leping"), vdttes aluseks
veebilehemenetlusega hanke ,,Narva linna lastemiinguviiljakute ja spordirajatiste
remont 2013" (20.05.2013 hankekutse nr73 Nat"va linna veebilehel) tulemused (ALPA
3 0. 0 5. 2 0 1 3 hanke komi sj oni pr otokoll), olle s kokku leppinud allj rir gnev as :

2.
2.I.
2.2.

LEPINGU ESE
Kiiesoleva tdovdtulepingu (edaspidi Leping) esemeks on Narva linna
lastemflnguviiljakute ja spordirajatiste remont 2013 aastal vastavalt Tellija
juhistele ja Lepingu dokumentidele (edaspidi Tititd).
Toode maht ja ulatus on miiiiratud Lepingu dokumentidega, hanke dokumentide
maksumuse tabeliga ja tehnilise kirjeldusega ning Tellija juhistega.

3.

LEPINGU DOKUMENDID

3.1

Tciov6tu korraldus toimub vastavalt kliesolevale Lepingule, veebilehehanke
<<Narva linna lastemdnguviiljakute ja spordirajatiste remont 2013>

3.6.

4.

hankedokumentidele, Tciovdtj a 3 0. 0 5.20 1 3 pakkumusele, vdlaoi gus seadusele, heale
ehitustavale, ning Lepingule lisatud dokumentidele. Lepingu allkirjastamisel
kuuluvad selle juurde jiirgmised lisad:
Pakkumuse maksumustabel - HK Lisa 3.
Pakkumuse tehniline kirjeldus - HK Lisa 4
Kdikide kiiesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma
allkirjadega. Kdik lisad peavad olema varustatud kuupiievadega ning Poolte
volitatud esindajate t[ielike nimede ja ametikohtade nimetustega.
Kiiesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on lihtmenetlusega riigihanke
dokumendid, sh hankekutse ja pakkumus koos lisadega, ning kogu tehniline
dokumentatsioon, mille Tellija on andnud Toov6tja k?isutusse seoses Lepingu
tiiitmisega.
Todvdda on kohustatud Td<ide teostamise jiirgselt tagastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu taitmisega tema valdusesse
andnud.

roon

4.L

Todvdtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest liihtuvalt, Lepingu
eesmiirgi saavutamiseks ndutavad Trlod ja toimingud.
4.2. Andma Tellijale i.ile T6ode teostusjoonised, sertifikaadid, hooldusjuhendid ja muu
tiiite- ning tdodokumentatsiooni, mis on vajalik toode vastuvdtmiseks ja edasiseks
ekspluatatsiboniks;
4.3. T<iovdtja teostab Lepingujlrgsed Tood, sealjuures kohustub Toovdtjana teostama
kdiki tdid ja asjakohaseid toiminguid, v6tma iirialaseid riske ja kandma k6iki
otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.3 .1 . Teostada Tci6,d vastavalt Lepingus siitestatud kvaliteedinduetele;
4.3.2. Kaitsta Tellijat kdigi ndudmiste eest, mida kolmandad isikud vdiksid Lepingu
raames Tdovdtja tegemiste jalvdi tegemata jiitmise t6ttu Tellijale esitada ning
hiivitada k6ik selliste n6udmiste tdttu viimastele tekkida vdivad kahjud jalvdi
kulud.
4.4. Tood sisaldavad kdiki Lepingu eesm?irgi saavutamiseks vajalikke tdid,
toiminguid, tooj6udu, kdiki vajalikke materjale ja toos kasutatavaid seadmeid,
vajalike litsentside ja lubade hankimist, vajaliku teitedolrumentatsiooni
vormistamist j a Tellijale iileandmist.

5.
5.1.
5.2,

TAHTAEG
Toovdtja asub Todde teostamisele Lepingu sdlmimisele jiirgneval

esimesel

toopiieval.
Toovdtja esitab kirjalikult 2 (kahe) tdopiieva jooksul, Lepingu allkirjastamisele
j?irgnevast kalendripiievast arvates, Tellijale koosk6lastamiseks "Toode teostamise

5.3.

<A
5.5.

Lepingu eesm?irgi saavutamiseks sooritatavate tocide ja toimingute
li.ihikirjeldus.
" Tci ci de teo stami s e aj akav a" detai I sus astm
e miiiirab reit i; a.
Tellija poolt kirjalikult kooskdlastatud "Tocide teostamise ajakavas,, siitestatud
tiihtajad on Torivdtjale
ejiirgimisel vOiU tettla kohaldada
I epingu punktis i0.5
Koosk6lastamise jargselt muutub
kalendergraafik Leping
Lepingu taitmise tzihtaeg 28.06.2013 (tiihtaeg v6ib pikeneda s6ltudes uute
elementide tarnimise perioodist).
Tcicivdtja esitab Tellijale ldplikuks vastuvdtmiseks nduetekohaselt
teostatud Tcjod
iihes osas 28.06.2013 (tahtaeg v6ib pikeneda sdltudes uute elementide
tarnimise
perioodist).

LEPINGU HIND
Kiiesoleva Lepingu hind moodustab koos kiiibemaksu ga 7922,,76 (seitse
tuhat
iiheksasada kakskiimmend kaks) eurot (seitsekiim-*O kuus)
senti (edaspidi
Lepingu hind).
Pakkumuse maksumustabel (HK Lisa 3) on Tcidv6tjale siduv. Lepingu
hind on
ldplik ning ei sdltu Toov6tja maksu- ja muude riiklike kohustuste v6imalikust
suurenemisest.

Lepingu hind mtiiirab Tddvddale makstava tasu iilempiiri ning Toovdtjal
ei ole
digust nduda tiiiendavate kulutuste hiivitamist, kui Pooled ei ole selles
eraldi
kirjalikult kokku leppinud.
Tellija tasub Tocivdtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud
Tcjcjde
eest iihes osas Tocide ldpliku iileandmise-vastuvdtmise akti pdhjai
koostatud arve
alusel' Tellija maksetlihtaeg on 15 (viisteist) kalendripiieva, vastava arve

kiittesaamisest arvates.
6.5.

6.6

Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Lisatcjod, mille tegemine ei kuulu Toov6tja
kohus-tuste hulka, f,ikseeritakse kirjalikult koos vast-avate toode kirjelduseia
Lepingu lisana ning Tellija tasub Tocivdtjale Lisatocjde eest tiksnes
lutrut, tiui
Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hiivitama iihtegi T6ov6tja poolt
tehtud
Lisatciciga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelievalt
kidalikult kokk,
leppinud.

r66nn ttr,naNtvrrxn
Toode iileandmine ja vastuvdtmine toimub i.ihes osas, sellekohase iileandmisevastu-vdtmise aktiga, peale Tcicivdtja k6igi Lepinguliste kohustuste taitmist.
Tcicide iileandmise kohta esitatud akti allakirjulamise jtirgselt tekib
Toovdtjal
6igus esitada Tellijale i.ileantud rci<ide maksumust hdlmav arve,
Toode iileandmiseks esitab Torivdtja, Todde l6petamisele jiirgneva esimese
tdontidala jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkiriastatud iileandmise_
vastuvdtmise akti kahes eksemplaris.
Tellija on kohustatud vastava i.ileandmise-vastuvdtmise akti 5 (viie) tddpiieva
jooksul, selle kiittesaamisest arvates, allakirjutatult Tocivdtjale
tagastamu. 'i,;oO.
vastuvOtmisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatu d, tahtaja jooksul
esitama T v6dale motiveeritud vastuviiite vastuvdtmisest keeldumise kohia.

7.5,

Lahkarvamuste korral teostatud Toode eest tasumisel maksab Tellija Toovdtjale
ainult teostatud Totide selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid.
Ulejaanud tddde eest - peale lahkarvamuste lahendamist.

8.

r6ov6rJA

8.1.

Toovdtjakohustused:

KOHUSTUSED

8.1.1. Teostada k6ik T66d, mis on miiiiratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes
seejuures kdik Tcitideks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole
teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele toodele ja
toimingutele, mis ei ole Lepingus v6i selle Lisades siitestatud, kuid millised oma

8.L2,
8.1.3.
8.1.4.

olemusest liihtuvalt kuuluvad kiiesoleva Lepinguga seotus Toode hulka ning mille
tegemine on vajalik Lepingu eesm2irgi saavutamiseks;
Vajadusel koostama ja vormistama Tocjde alustamiseks ndutavad dokumendid
Anda Tellijale Toode kiiigust aru tema esimesel ndudmisel
Kdrvaldama oma kulul teostatud jalvdi teostatavate Todde
kasutatavate

ja

materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sdltumatutel p6hjustel, vastasel
korral on Tellijal 6igus teha avastatud puuduste kdrvaldamine iilesandeks mdnele
kolmandale isikule Tocivdtja kulul ning viihendada vastavalt Tdovdtjale Lepingu
alusel makstavat tasu:

8.1.5. Hankima kdik To<jde teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu
dokumentatsioonile;
8.1.6. vastutama Todde teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
8.1.7. Todv6tja kannab Toode juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisikot kuni Tcjcide
ldpliku vastuvdtmiseni Tellija poolt;
8.1.8. Arvestama Tellija juhistega Todde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid
viivitamata nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt
antud juhised ohustavad Tocide kvaliteeti v6i muus osas takistavad Lepingu
kohast taitmist, on Tdovdtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte
hiljem kui 1 (iihe) tdopiieva jooksul kirjalikult teatama.
8.1.9. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Tocivdtja Tellija poolt antud juhiste
jiirgimisest pdhjustatud tagaj iirgede eest;
8.1.10. Eeldatakse, et Todvdtja teostab kdik Lepingus kokkulepitud remontimistciod
isiklikult. Alltoovdtjate kasutamine Tddvdtja poolt on lubatud vaid Tellija
kirjalikul n6usolekul. Vastava kirjaliku n6usoleku olemasolul on Tocivdtja
kohustatud eelnevalt koosk6lastama Tellijaga kdik alltcjovdtjad, keda Tocivdda
kavatseb kasutada Lepingu tiiitmiseks. Tellija ees jiiiib Lepingust tulenevate
kohustuste nduetekohase tiiitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Tdovdtja
kasutanud alltoOvOd aid, eest vastutavaks T6ov6tj a;
8.1.11. Tciopiieva l6pus koristama ja iira vedama T6ode teostamise kiiigus tekkinud
j tiiitmed, j iirgides kehtivaid j iiZitmehooldusndudeid;
8.1.I2. Toovdtja ei vastuta vigade ja puuduste eest iiksnes juhul, kui need tekkisid Tellija
tahtl iku te geruse tagaj arj el;
8.1.13. Todv6tja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust Too
lepingutingimustele mittevastavuse t6ttu Tellijale vdi kolmandatele isikutele
tekkinud kahju eest;
8.1.14. Jlirgima Tellija poolt koosk6lastatud Toode teostamise tiihtaegu;

8.1.15. Tocjde teostamisel juhinduma

kvaliteedistandarditest (EVS

hea ehitustavast, EV kehtivatest kdrgendatud
-EN I 17 6 :2008 EVS -EN I 17 7 :2008).

8.1.16. Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Tridde teostamiseks vajalike tegevuslubade,

registreeringute, kooskdlastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatult n6utavad litsentsid f a load omal kulul ja vastutusel;
8. 1 . I 7. Vajadusel koostama j a vormistama n6utava taitedokumentatsiooni;
8.1.18. Kooskdlastama T6od asjaomaste ametkondade ja asutustega;
8.1.19.Kasutama Tcidde teostamisel vaid kvalifitseeritud t66jdudu. Kvalifikatsiooni
vastavuse hindamisel liihtutakse kehtivast kutsestandardist;
8.1.20. Tagama Tellija eesmiirgi saavutamine Tdovdtja materjalidest ja riisikol;
8.1.21. V6imaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava T<jcjde mahu ja kvaliteedi
vastavuse iile;
8.L22, Tocivdtja tagastab Lepingu ldppemisele jiirgneva tooniidala jooksul Tellijale
dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu tliitmiseks v6i sellega seoses on saanud,

8.2.

Toovdtja 6igused:

8.2.1. Saada T66de tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus siitestatud
tingimustele j a komale;

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

8.2.3. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuviiide, kui Tellija digustamatult keeldub
n6uete-kohaselt teostatud Tocide vastuvdtmi sest.

9.
9.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNN
Tellijakohustused:

9.1.1. Tasuma Toovdtjale nduetekohaselt teostatud ja vastuvdetud T6ode
Lepin gus siitestatud tingimustele .j a konale

eest vastavalt

;

9.L2.

Vastu v6tma Toovdtja poolt vastuvdtmiseks esitatud kvaliteetsed valmis Tood
etten iihtu d tirhtai al;
9,1,3. 5 (viie) tdopiieva jooksul, kiittesaamisest arvates, aktsepteerida v6i li.ikata tagasi
T6ode iileandmise-vastuv6tmise akt.

9.2.

Tellija 6igused:

9.2.1. Teostada jooksvat kontrolli Tocjde kiiigu, mahu ja kvaliteedi i.ile ning puuduste
9.2.2.

avastamisel teha T6ov6tjale kohustuslikke ettekirjutusi Todde kvaliteedi osas;
Kui T6ode tegemise ajal on ilmselt selge, et Tood ei tehtanduetekohaselt, siis on

Tellijal 6igus maaruta Tocivdtjale vajalik tiihtaeg puuduste k6rvaldamiseks,

9.2.3.

teatades sellest Toovddale kirjalikult. Kui Todv6tja seda nduet tahtajaks ei tiiida,
siis on Tellijal 6igus kas Lepingust taganeda ja nduda kahjude hiivitamist vdi teha
T6ode jiitkamine j a parandamine i.ilesandeks kolmandale isikule Toovdtja arvel;
Kui T<icjvdtja kaldub Lepingu tingimustest k6rvale ja see halvendab Tcicjd, v6i
laseb tekkida muid puudusi Tciodes, siis on Tellijal 6igus nduda puuduste tasuta
parandamist Tellija kehtestatud tahtajaks v6i vajalike kulutuste htivitamist, mis

Tellija kandis Tdodes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega v6i
T6<ide hinna vastavat viihendamist. Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste vdi

muude oluliste puuduste olemasolul Toodes on Tellijal 6igus Leping iiles
leldaltaganeda ja n6uda kahjude htivitamist;
9.2.4. Keelduda Tciode eest tasumisest, kui Tciov6da ei tiiida endale Lepinguga vdetud
kohustusi.

10.

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS

10.1'

Lepinguga enesele vdetud kohustuste taitmatajiitmise eest vdi mittenduetekohase
taitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega
etteniihtud korras ja ulatuses.
10.2. Lepingus tulenevate kohustuste taitmata jiitmise eest vdi mitten6uetekohase
tiiimisega teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled t6ielikku ja
tin gimusteta vastutust tekitatud kahj u ulatuses.
maksab Ttiovdtjale makset?ihtaegade rikkumise eest viivist 0,2o/o makse
summast iga viivitatud toopaeva eest, kuid mitte nle 30o/o hilinenud makse

10'3. Tellija

summast.

10,4. Tocivdda viivisen6ue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30
(kolmekiimne) kalendripiieva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates.
Vastasel konal loetakse Tciovdtja viivisendue aegunuks ning Tellija vabaneb
viivise maksmise kohustusest.
10'5. Tdov6da maksab Tellijale Toode tegemise vdi tileandmise tiihtaegade tiletamise
eest leppettahvi 0,2Yo Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripiieva eest, kuid
mitte tile 30% kiiesoleva Lepingu hinnast.
10.6. Igakordse kdrvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, mis ei
seisne T6ode tegemisega vdi i.ileandmisega viivitamises, maksab Toovotja
Tellijale leppetrahvi 2Yo Lepingu hinnast, kuid kokku mitte tile 30 % kiiesoleva
Lepingu hinnast.
10.7. Uhekordse ja potirdumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest
maksab T6ov6tj a Tellij ale leppetrahvi 30yo Lepinsu hinnast.
10'8. Uhekordse ja pdordumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all
m6istavad Pooled eelkdige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega v6ib
kaasneda Lepingu tilesiitlemine diguskaitsevahendina. Uhekordseks ja
poordumatuks lepingulise kohustuse rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu
punktides 10.5. ja 10.6. nimetatud siistemaatilised rikkumised.
10.9. Lepingu punktide 10.5., 10.6. v6i 10.7. kohaldamise aluseks olev
lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase ttiitmise
aktiga, mis tehakse Tocivdtjale kirjalikus vdi viihemalt kirjalikku taasesitamist
vdimaldavas vormis teatavaks 5 (viie) todplieva jooksul akti koostamisest arvates.
10'10. Tciodes esinevate puuduste kdrvaldamine lepingulise kohustuse tiiitmiseks antud
tiiiendava tehtaja jooksul ei vabasta Tcicivdtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
10.11. Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 10.5., 10.6. vdi 10.7. siitestatud korras
arvutatud leppetrahv kinni Tcjovdtjale makstavast tasust. Leppetrahvi ndudmine ei
viilista Tellija digust nduda Toovdtjalt Lepingu tiiitmist jalv6i katrjude hiivitamist.
10.I2. Lepingu Pooled nimetavad tehniliste kiisimuste lahendamiseks ning Toode
tileandmise-vastuvdtmise akti allkirjastamiseks kummaltki poolt kontaktisikud:
ntaktisik

Olga Rudomina, tel 35 99 135;

e-mail : olga.rudomina@narv aplan.ee

Lepingu muutmise, sh materjalide asendamise, ktsimusi lahendab Narva
Linnavalitsuse Arhitekruuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pdhimliiiruse jiirgne
esindaja (direktor vdi teda asendav isik). Tellija kontaktisikul vastavad volitused
puuduvad!

o

Tcjovdtja

kontaktisik

-

Viktor Petrov, mob 5514367.
e-mail kenturikon @.hot.ee

11.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD

11.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetaitmist v6i mitten6uetekohast taitmist

IL2.
11'3.

1L4,

ei

loeta lepingu rikkumiseks kui selle pdhjuseks oli vtiiiramatu jdud.
Vii2iramatu jdud kiiesoleva Lepingu tiihenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei
saanud mdjutada ja mdistlikkuse p6himdttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et
ta lepingu sdlmimise vdi ajal selle asjaoluga arvestaks.
Yaaramatuks jduks on eelkdige siindmused, mille saabumine ei s6ltu Poolte
tahtest s.h. loodusdnnetus, sdda, iildstreik. Ydaramatuks jduks
loeta
tavapiirasest raskemaid ilmastikuolusid.

-

ei

Lepingu mittetiiitmine pdhjustel, mida oli tekitanud Ydaramatu j6ud loetakse
vabanda-tavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu taitmist
takistava olu-korra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu taitmist
takistavatest asja-oludest ning vdtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu
tiiitmiseks.

11.5. Kui Viiiiramatu jdu mdju on ajutine, on kohustuste mittetiiitmine vdi mittenduetekohane taitmine vabandatav iiksnes aja vdltel, mil Viiiiramatu j6ud kohustuse
tAitmist takistas.

12.
I2.L

LEPINGU LoPPEMINE

12,4,

Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus
siitestatud kohustuste mdlemapoolse tiiieliku ttiitmiseni.
Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste m6lemapoolse tiiieliku ja
n6uete-kohase taitmisega, mis ei v2i2ira lepingutingimuste, mis olemuslikult
siitestavad Poolte digusi ja kohustusi Lepingu taitmise jtirgselt (nt
toovdtu garantii), kehtivust.
T6ov6tja on teadlik, et Tellijal on k6rgendatud huvi Lepingu tiihtaegse taitmise
vastu. Juhul, kui Tdid teostatakse sedav6rd aeglaselt, et Lepingu t[htaegne
tiiitmine seatakse ohtu, on Tellijal 6igus Leping, kohustuse tiiitmiseks tiiiendavaid
tiihtaegu andmata ja meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt iiles oelda vdi
Lepingust taganeda.
Muudel juhtudel Leping ldpetatakse seaduses s?itestatud alustel ja korras.

13.

LEPINGU MUUTMINE

12.2.

12.3.

13.1. Lepingut vdib muuta ja tiiiendada tiksnes Poolte vahel kirjalikult

s6lmitavas
kliesoleva Lepingu lisas. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning

need allkirjastab Tellija pdhimiiiiruse j2irgne esindaja (direktor v6i teda asendav
teenistuja).
13.2. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele poolele
v2ihemalt kaks niidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult
mdistliku ffihtaia jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) pdeva jooksul
ettepaneku saamisest arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma
kirjalikku ndusolekut, muudatus ei j6ustu.
13.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse pdhjenduse ja selgitusega
esitama muudatuste m6ju analiiiisi Lepingu hinnale.
13,4. Lepingu Pool ei vdi taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on
tingitud i.ihe Poole poolt oma kohustuste mittetaitmisest kiieioleva v6i muu tema
poolt sdlmitud lepingu alusel.
13.5. Juhul, kui digusaktide vastuvdtmise, muutmise v6i tiiiendamisega osutub m6ni
Lepingu punktidest kehtetuks, vdtavad Lepingu Pooled tarvitusele ubinouO kehtetu
punkti asendamiseks uue, seadusliku siittega. Lepingu mdne punkti kehtetus ei
mdj uta Lep ingu iilej iiiinud siitete kehtivust.
13'6, Tci6v6tjal on 6igus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Tocide teostamise
ttihtaegade osas, kui taitmise viivitus Lepingus kokkulepitud ttihtaegade suhtes on
tekkinud Viiiiramatu j6u m6jul.
13.7. Tocivdtjal on teadlik, et kiiesolev leping on sdlmitud hankemenetluse tulemusel
ning vastavalt (Riigihangete seadusele> v6ib hankija sdlmitud hankelepingu
muutmises kokku leppida iiksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed
asjaolud, mida ei olnud hankijal v6imalik hankelepingu s6lmimise ajal ette niiha
ja hankelepingu muutmata jatmise korral satuks taielikult v6i olulisls osas ohtu
hankelepinguga taotletud eesmiirgi saavutamine. Samuti ei v6i hankija
hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmiirki on
vdimalik saavutada uue hankelepingu s6lmimisega.

14.
l4.l'

TEADETE EDASTAMINB

Ktiesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud poolte poolt
viihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis, viilja arvatud juhul, kui
kirjaliku vormi n6ue tuleneb Lepingust vdi teated on informatiivse iseloomuga,
mille edastamine ei too teisele poolele diguslikke tagajargi.
14.2. Uks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus niiidatud
aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult
informeerima.
14.3. Informatsioonilist teadet vdib 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 niiidatud aadressil on mcj<jdunud 5 (viis)
kalendripiieva.
l4'4. Uhe Poole mistahes nSue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormistatud kirj alikult.

15. r,oppsArrno
15'1. Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt
lepinguliste kohustuste tiiieliku tiiitmiseni.

ja

kehtib kuni

15'2. Pooled tiiidavad Lepingut
15.3.
15.4.
15.5.

vastastikuse usalduse p6him6ttel, liihtudes Lepingu
taitmisel hea usu ja m6istlikkuse p6him6ttest.
Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kiiesoleva Lepingu alusel liihtuma
ausa iiritegevuse p6him6tetest ja eetikanormidest.
Lepingule ei laiene Ehituse toovdtulepingute tildtingimused (ETU 2005) ning
Pooled ei juhindu sellest ka vaidluste lahendamisel.
Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid digusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise poole kirialikul ndusolekul.

15.6. Lepingus toodud mdisted

ja

on m6eldud kiiesoleva sisu
jalvdi pealkirja ja sisu vahel liihtutakse

pealkirjad

edasiandmiseks. Vastuolu korral mdiste
sisust.

15'7, Kiiesoleva Lepinguga reguleerimata kiisimustes juhinduvad

pooled
harmoniseeritud standarditest, seadustest ja teistest digusaktidest.
15'8. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tiiitmisel, muutmisei ja l6petamisel lahendatakse
liibiriiiikimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused
lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumai as.
15.9' Todvdtja kinnitab, et Tellija on vdimaldu.rud tutuuda enne Lepingu s6lmimist
Tciode teostamiseks n6utavate andmetega ning esitanud kdik Tocide teostamiseks
vajalikud dokumendid. Toovdtja deklareerib, et omab k6iki digusi ja tehnilisi
vahendeid Lepingu esemeks olevate Tocide teostamiseks.
15'10. Leping on koostatud kaheksal (8) lehel, eesti keeles, kahes (2) identses v6rdset
juriidilist j6udu omavas originaaleksemplaris, millest tiks jUiab Tellijale ja iiks
antakse Tdovdtjale.

16.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija esindaja:

Tciov6tja esindaja:

