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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool" vdi koos ja ilhiselt ,,Pooled", sdlmisid
kdesoleva ehitustoode toovdtulepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes aluselcs ehitustoode
veebilehehankes ,,Kangelaste llb territooriumi heukorrastamine" (27.03.2013.a.
hankekutse nr 40 Narva linnaveebilehel) tulemused (ALPA 25.04.2013 hankekomisjoni
protokoll), olle s kokku I eppinud allj c)rgnev as :

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

LEPINGU ESB
Kiiesoleva t<iciv6tulepingu (edaspidi ka Leping) esemeks on krundi Kangelaste
prospekt 11b tenitooriumi heakorrastamine vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu
dokumentidele (edaspidi: Tood vdi Ehitustriod).
To6de maht ja ulatus on miilratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

LEPINGU DOKUMENDID

Tdovdtu korraldus toimub vastavalt kiiesolevale Lepingule oma

lisadega,
veebilehehanke dokumentidele, Toovdtja pakkumusele (Lisa 1 Lepingu eelarve),
ehitusprojektile, Tellija juhistele, ehitusseadusele, vdladigusseadusele, Eesti
kehtivatele ehitamise normatiividele, k6rgendatud

Vabariigis

kvaliteedistandarditele, Ehituse t6ov6tulepingu iildtingimustele

ETU

2005,

3.2.
3,3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3,3.
3,3.4,
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

3.4.

4.

Ehitustoode Uldistele Kvaliteedinduetele, RYL 2000 klass 1; LVI RYL 92; ST;
RT; ET kartoteegid, muudele kehtivatele 6igusaktidele, heale ehitustavale.
Normatiivaktide erinevuste korral j iirgitakse ran gemai d normatiive.
Kdikide kiiesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma
allkirjadega. Kdik lisad peavad olema varustatud kuupiievadega ning Poolte
volitatud esindajate tiiielike nimede ja ametikohtade nimetustega.
Kiiesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on:
veebilehehanke,,Kangelaste 11b territooriumi heakorrastamine" dokumendid;
tciovdtja 11.04.2013.a esitatud pakkumus (Lisa 1 Lepingu eelarve);
toode teostamise kalendergraafik ,,Todde teostamise ajakava" (Lisa 2) vastavalt
lepingu punktile 5.2. ja 5.3., mis ei muuda too l6ppt2ihtaega;
ehitusprojekt ,,Kangelaste 1lb territooriumi heakorrastamise pdhiprojekt", t{io nr
47KPI2, OU Artes Terrae, oktoober 2012, Tartu;
koosolekute ja ndupidamiste protokollid, mis koostatakse ja allkirjastatakse piirast
lepingu sdlmimist ning mis on muutunud lepingu lahutamatuteks koostisosadeks;
poolte vahel kirjalikult sdlmitud kokkulepped, tiiiendused, muudatused, aktid jm
asjasse puutuvad dokumendid, mis piirast allkirjastamist on muutunud lepingu
lahutamatuteks koostisosadeks ;
kogu tehniline dokumentatsioon, mille Tellija on andnud T66v5tja kiisutusse
seoses Lepingu tiiitmisega;
tiiitedokumentatsioon.
Toov6tja on kohustatud Todde teostamise jiirgselt tagastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu tiiitmisega tema valdusesse
andnud.

ro6n

4.1.

Todvdtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest l2ihtuvalt, Lepingu
eesmlrgi saavutamiseks ndutavad T66d ja toimingud.
4.2. Todvdtja teostab Lepingujiirgsed Tood, sealjuures kohustub Toovdtjana teostama
k6iki tdid ja asjakohaseid toiminguid, vdtma 2irialaseid riske ja kandma kdiki
otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.2.I. Teostada To6d vastavalt Lepingus siitestatud kvaliteedinduetele;
4.2.2. Kaitsta Tellijat kdigi ndudmiste eest, mida kolmandad isikud vdiksid Lepingu
raames Tocivdtja tegemiste jalv6i tegemata jiitmise tdttu Tellijale esitada ning
hiivitada kdik selliste n6udmiste tdttu viimastele tekkida vdivad kahjud ja/v6i
kulud.
4.3. Tood sisaldavad kdiki Lepingu eesmiirgi saavutamiseks vajalikke tdid,
toiminguid, todj6udu, kdiki vajalikke materjale ja toos kasutatavaid seadmeid,
vajalike litsentside ja lubade hankimist, sertifikaate, vajaliku
ffi itedokumentatsiooni vormistamist j a Tellij ale iileandmi st.

5.
5.1.
5.2.

TAHTAEG
Triovdtja asub Toode teostamisele Lepingu sdlmimisele jtirgneval esimesel
todpiieval.
Toovdtja esitab kirjalikult 2 (kahe) tdopiieva jooksul, Lepingu allkirjastamisele
jiirgnevast kalendripiievast arvates, Tellijale kooskdlastamiseks "T6ode teostamise
ajakava" kahes originaal eksemplaris, milles esitatakse kronoloogilises jtirjekorras

5.3.

5,4,

6.
6.L
6.2.
6.3.
6,4.
6.5.
6.6.

Lepingu eesmiirgi saavutamiseks sooritatavate toode ja toimingute li.ihikirjeldus.
"Toode teostami se aj akava" detailsusastme mii2irab Tellij a.
Tellija poolt kirjalikult koosk6lastatud "Tocide teostamise ajakavas" siitestatud
tahtajad on Tcicivdtjale siduvad ning nende mittejiirgimisel v6ib Tellija kohaldada
Lepingu p-s 10.5 nimetatud leppetrahve. Kooskdlastamise jZirgselt muutub
kalendergraafik Lepingu lahutamatuks osaks.
T<i6v6tj a esitab Tellij ale ldplikuks vastuv6tmiseks nduetekohaselt teostatud Tood
iihes osas hiljemalt 16.08.2013.a.

LEPINGU HIND

Kiiesoleva Lepingu hind moodustab koos kiiibemaksuga 34 787,91
(kolmkiimmend neli tuhat seitsesada kaheksaktimmend seitse koma
iiheksakiimmend iiks) eurot (edaspidi Lepingu hind).
Lisa 1 lepingu eelarve on T6ov6tjale siduv. Lepingu hind sisaldab tekkinud
ehitusjiiiitmete kiiitlemiseks vajalikke kulutusi, samuti Toode teostamisel
kasutatava tehnika soetusmaksumust ning rendihinda. Lepingu hind on ldplik ning
ei s6ltu Tddvdtja maksu- ja muude riiklike kohustuste vdimalikust suurenemisest.
Lepingu hind miiiirab Toovdtjale makstava tasu iilempiiri ning Toovdtjal ei ole
6igust nduda t2iiendavate kulutuste hiivitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi
kirj alikult kokku leppinud.
Tellija tasub Tdcivdtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Toode
eest tihes osas Tcjcide ldpliku tileandmise-vastuvdtmise akti p6hjal koostatud arve
alusel. Tellija maksetiihtaeg on 15 (viisteist) kalendrip?ieva, vastava arve
kiittesaami sest arvates.

Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Lisatood, mille tegemine ei kuulu Toov6tja
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate toode kirjeldusega
Lepingu lisana ning Tellija tasub Toovdtjale Lisatoode eest iiksnes juhul, kui
Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hiivitama [htegi T6ov6da poolt tehtud
Lisat66ga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku
leppinud.

7.

roouE ur,BRNovIINE

7.1.

Toode iileandmine ja vastuvdtmine toimub iihes osas, sellekohase iileandmisevastuvdtmise aktiga, peale T6<ivdtja kdigi Lepinguliste kohustuste ffiitmist.
Toode i.ileandmise kohta esitatud akti allakirjutamise jiirgselt tekib Tocivddal
6igus esitada Tellijale iileantud Tocide maksumust hdlmav arve.
Toode i.ileandmiseks esitab Tdcivdtja, Toode ldpetamisele jiirgneva esimese
todnZidala jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud iileandmisevastuvdtmise akti kahes eksemplaris. Koos Toode i.ileandmise-vastuv6tmise
aktiga esitatakse Tellijale ehitusjiiiitmete n6uetekohast kiiitlemist tdendav
dokument (iiiitmete deklaratsioon). Eelnimetatud dokumendi mitteesitamisel
kuulub Tocjde iileandmise-vastuvdtmise akt tagastamisele.
Tellija on kohustatud vastava iileandmise-vastuvdtmise akti 5 (viie) to<ipiieva
jooksul, selle kiittesaamisest arvates, allakirjutatult Toov6tjale tagastama. Toode
vastuvdtmisest keeldumise konal peab Tellija eelnimetatud tahtaja jooksul
esitama T6ov6tiale motiveeritud vastuviiite vastuvdtmisest keeldumise kohta.

7.2.
7,3.

7.4.

7.5.

Lahkarvamuste korral teostatud Tocjde eest tasumisel maksab Tellija Tdovdtjale
ainult teostatud T<jcjde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid.
Ulejaanud T<jode eest - peale lahkarvamuste lahendamist.

8.

r66v6rJA

8.1.

T6ov6tjakohustused:

KoHUSTUSED

8.1.1. Teostada k6ik Tddd, mis on miiiiratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes
seejuures k6ik Tricideks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole
teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele t<jodele ja
toimingutele, mis ei ole Lepingus vdi selle Lisades siitestatud, kuid millised oma

8.L2.
8.1.3.
8.1.4.

olemusest lZihtuvalt kuuluvad k2iesoleva Lepinguga seotus Tocjde hulka ning mille
tegemine on vajalik Lepingu eesmiirgi saavutamiseks;
Koostama ja vormistama Todde alustamiseks ndutavad dokumendid (ehitusluba,
ehitamise alustamise teatis jms);
Anda Tellijale Toode k2iigust aru tema esimesel ndudmisel;
Kdrvaldama oma kulul teostatud jalvdi teostatavate Toode
kasutatavate
materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sdltumatutel p6hjustel, vastasel
korral on Tellijal 6igus teha avastatud puuduste kdrvaldamine iilesandeks mdnele

ja

kolmandale isikule Todvdtja kulul ning viihendada vastavalt Tdovdtjale Lepingu
alusel makstavat tasu;
8.1.5. Hankima vastavalt Lepingu dokumentatsioonile kdik Todde teostamiseks
vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, detailid ja konstruktsioonid v6i korraldama
nende hankimise, tagama ehitusplatsil kdigi vajalike seadmete ja muude
t<jovahendite olemasolu, samuti kooskdlastama tellijaga tdo teostamisel
kasutatavad materjalid ja seadmed, kui need erinevad ehitusprojektis nimetatutest
v6 i on proj ekti s spetsifitseerimata (informatiivsed) ;
8.1.6. Vastutama Toode teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
8.1.7. Kasutama ainult kehtivatele standarditele vastavaid, sertifitseerituid tooteid,
materjale jne. Pdhimaterjalide sertifikaadid tuleb esitada tellija esindajale objektil
enne vastav a materjali kasutuselevdtmist ;
8.1.8. Vastutama hetkest, mil ehitusplats Tocjvdtjale Tellija poolt i.ile antakse, selle
siiilimise ja korrashoiu eest, sh olemasoleva Tellija vara siiilimise eest;
8.1.9. Kandma materjalide, seadmete ja toovahendite juhusliku varguse, hiivimise ning
riknemise riisikot, samuti valminud tdd juhusliku hiivinemise riisikot kuni too
l6pliku iileandmiseni Tellij ale;
8.1.10. Teostama ja l6pule viima ning Tellijale iile andma koosk6las lepingu tingimustega
kogu tod, kasutades toode teostamisel vaid ndutavat tehnoloogiat, kvalifrtseeritud
todjdudu ja kvaliteetseid materjale. Kvaliteedi hindamise aluseks v6etakse
kehtivad ehitusnormid ja eeskirjad: Tarindi RYL 2000, Maa RYL 2000, standardid
EVS-EN Il7 6:2008 ja EVS-EN 1177 :2008;
8.1.1 1. To<jde teostamisel juhinduma ehitusseadusest ja selle alusel kehtestatud normidest
ning EV kehtivatest k6rgendatud kvaliteedistandarditest;
8. 1. 1 2. Toride teostamisel arvestama kehtivate tervisekaitsenduetega;
8.1.13. Jiirgima ehitusplatsil tooohutuse, tootervishoiu, tuleohutuse ja muid vastavaid
eeskirju ning vastutama nende tiiitmise eest. Tocjvdtja vastutab ehitusplatsil
toimiva tegevuse eest;

8.1.14. Tciovdtja kannab T6<jde juhusliku hiivimise

ja kahjustumise riisikot kuni

Toode

ldpliku tileandmiseni Tellijale ja vastuvdtmiseni Tellija poolt;
8.1.15. Arvestama Tellija juhistega Toode teostamise kohta, olles selliseid juhiseid
viivitamata nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt
antud juhised ohustavad Totjde kvaliteeti vdi muus osas takistavad Lepingu
kohast tiiitmist, on Toovdtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte
hiljem kui 1 (iihe) tcidpiieva jooksul kirjalikult teatama.
8.1.16. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Toovdda Tellija poolt antud juhiste
j iirgimisest p6hjustatud tagaj ?irgede eest;
8.l.l7.Eeldatakse, et Toovdda teostab kdik Lepingus kokkulepitud Tood isiklikult.
Allt66v6date kasutamine Tdovdtja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul
n6usolekul. Vastava kirjaliku ndusoleku olemasolul on Toovdtja kohustatud
eelnevalt koosk6lastama Tellijaga kdik alltorivddad, keda Tcjovdtja kavatseb
kasutada Lepingu t?iitmiseks. Tellija ees jiiiib Lepingust tulenevate kohustuste
n6uetekohase tiiitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Tocivdtja kasutanud
allt6ov6tj aid, eest vastutavaks Tdovdtja;
8.1.18. Toop[eva l6pus koristama ja iira vedama Toode teostamise kiiigus tekkinud
jiiiitmed, jiirgides kehtivaid jiititmehooldusndudeid. Tridde lSpetamisel esitama
Tellij ale j iiiitmedeklaratsiooni ;
8.1.19. Tciov6tja ei vastuta vigade ja puuduste eest iiksnes juhul, kui need tekkisid Tellija
tahtliku tegevuse tagajarjel;
8.L20, Toovdtja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust T60
lepingutingimustele mittevastavuse t6ttu Tellijale vdi kolmandatele isikutele
tekkinud kahju eest;
8.1.2I. J?irgima Tellija poolt koosk6lastatud Tocide teostamise t2ihtaegu;
8.l.22.Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Tciode teostamiseks vajalike tegevuslubade,
registreeringute, koosk6lastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatult ndutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
8.1.23,Pidama ehitusto<jde piievikut, fikseerides selles jooksvalt tdode faktilise
teostamise ja kulgemise ning tagama tellijale vdi tellija esindajale vaba
juurdepiiiisu ehitusplatsi ptievikuga tutvumiseks;
8 .L24. Koostama j a vormistama n6utava taitedokumentatsiooni ;
8.\.25. Kooskdlastama To<jd asjaomaste ametkondade ja asutustega;
8"L26.Tagama Tellija eesmiirgi saavutamine Tdovdtja materjalidest ja riisikol;
8.I.27. V6imaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Todde mahu ja kvaliteedi
vastavuse tile;
8.1.28.Toovdtja tagastab Lepingu ldppemisele jiirgneva tdontidala jooksul Tellijale
dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu tiiitmiseks vdi sellega seoses on saanud.

8.2.

Tocjvdtjadieused:

8.2.L Saada Todde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus siitestatud
tingimustele j a konale;

8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi (uhised,
n6usolekud jms);

8,2.3. Nduda Toode ldpptiihtaja nihutamist juhul, kui Tellija pole 6igeaegselt tiiitnud
maksekohustusi vdi kui tuleb Tellija soovil teostada lisatdid;

8.2,4. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuviiide, kui Tellija digustamatult keeldub
nduetekohaselt teostatud Toode vastuv6tmisest.

9.

TELLIJAKoHUSTUSED JAOrcuspn

9.1.

Telliiakohustused:

9.1.1. Tasuma Tdovdtjale n6uetekohaselt teostatud ja vastuvdetud Toode

eest vastavalt

Lepin gus s 2itestatud tin gimustele j a korrale;
Vastu vdtma Todv6tja poolt vastuvdtmiseks esitatud kvaliteetsed

valmis Torid

9.1.2.

etteniihtud tahtajal;

9.1.3. 5 (viie) tooptieva jooksul, kiittesaamisest arvates,

aktsepteerida

v6i ltikata tagasi

Tciode i.ileandmise-vastuvdtmise akt.

9.2.

Telliia 6igused:

9,2.1. Teostada jooksvat kontrolli Triode kiiigu, mahu ja kvaliteedi iile ning puuduste
9.2.2.

avastamisel teha Toovdtjale kohustuslikke ettekirjutusi Todde kvaliteedi osas;
Kui Toode tegemise ajal on ilmselt selge, et T<jod ei tehta n6uetekohaselt, siis on

Tellijal 6igus mdaruta Toov6tjale vajalik tdhtaeg puuduste kdrvaldamiseks,

9.2.3.

teatades sellest Toovdtjale kirjalikult. Kui Tdovdtja seda n6uet tahtajaks ei tiiida,
siis on Tellijal 6igus kas Lepingust taganedaja n6uda kahjude hi.ivitamist vdi teha
Todde jtitkamine ja parandamine iilesandeks kolmandale isikule Todvdtja arvel;
Kui T<iovdtja kaldub Lepingu tingimustest kdrvale ja see halvendab Tood, vdi
laseb tekkida muid puudusi Tciddes, siis on Tellijal 6igus n6uda puuduste tasuta
parandamist Tellija kehtestatud tehtajaks vdi vajalike kulutuste hi.ivitamist, mis

Tellija kandis Tocides esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega v6i
Tocide hinna vastavat viihendamist. Lepingust oluliste kdrvalekaldumiste vdi
muude oluliste puuduste olemasolul Toodes on Tellijal 6igus Leping iiles
delda/taganeda ja n6uda kahjude hiivitamist;
9.2.4. Keelduda T<iode eest tasumisest, kui Tci6v6tja ei t[ida 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
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

etteniihtud korras ja ulatuses.
Lepingus tulenevate kohustuste tditmata jiitmise eest v6i mitten6uetekohase
tiiimisega teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled tiiielikku ja
tingimusteta vastutust tekitatud kahj u ulatuses.
Tellija maksab Tciovdtjale maksetiihtaegade rikkumise eest viivist 0,302 makse
summast iga viivitatud tdopeeva eest, kuid mitte nle 30%o hilinenud makse
summast.
Toovdtja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmeki.imne)
kalendripiieva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral
loetakse Tddvdtja viivisendue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise
kohustusest.
Toov6tja maksab Tellijale Todde tegemise v6i iileandmise tiihtaegade iiletamise
eest leppetrahvi 0,3%o Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripiieva eest, kuid
mitte iile 30% k2iesoleva Lepingu hinnast.
Igakordse k6rvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, mis ei
seisne Toode tegemisega v6i iileandmisega viivitamises, maksab Toovdtja

Tellijale leppetrahvi 3Yo Lepingu hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % ktiesoleva

I0.7,
10.8.

10.9.

10.10.
10.11.

I0.I2.

Lepingu hinnast.
Uhekordse ja po<irdumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest
maksab To dv6tj a Te ll ij al e lepp etrahvi 3 0o/o Lepingu hinnast.
Uhekordse ja pcitirdumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all
m6istavad Pooled eelkdige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega v6ib

kaasneda Lepingu i.ilesiitlemine diguskaitsevahendina. Uhekordseks ja
podrdumatuks lepingulise kohustuse rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu
punktides 10.5. ja 10.6. nimetatud siistemaatilised rikkumised.
Lepingu punktide 10.5., 10.6. v6i 10.7. kohaldamise aluseks olev
lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase tiiitmise
aktrga, mis tehakse Toov6tjale kirjalikus v6i vihemalt kirjalikku taasesitamist
v6imaldavas vormis teatavaks 5 (viie) tdopiieva jooksul akti koostamisest arvates.
Ttiddes esinevate puuduste kdrvaldamine lepingulise kohustuse t?iitmiseks antud
tiiiendava tiihtaja jooksul ei vabasta T6ov6tjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 10.5., 10.6. v6i 10.7. siitestatud korras
arvutatud leppetrahv kinni T<i6v6tjale makstavast tasust. Leppetrahvi ndudmine ei
viilista Tellija digust n6uda T6ov6dalt Lepingu tiiitmist jalvdi kahjude htivitamist,
Lepingu Pooled nimetavad tehniliste ki.isimuste lahendamiseks ning Toode
tileandmise-vastuv6tmise akti allkirjastamiseks kummaltki poolt esindajad:

o

Telliia esindaja - Ljudmila Morina, tel 35 99 215, mob 56 650 125, e-mail
lj udmila.morina@narva. ee

o

Telliia esindaja - Vladimir Silin, tel 73 10179, mob 53 440 554, e-mail
vladimir@tommi.ee

11. vAAnavrATU J6UD
I

1.1.

11.2.
11,3.
11.4.

11.5.

Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist v6i mittenduetekohast taitmist ei
loeta lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli Vliiiramatu j6ud.
Viiiiramatu jdud kiiesoleva Lepingu tiihenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei
saanud mdjutada ja m6istlikkuse pdhimdttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et
ta lepingu sdlmimise vdi ajal selle asjaoluga arvestaks.
Viiiiramatuks j6uks on eelkdige stindmused, mille saabumine ei sdltu Poolte
tahtest - s.h. loodus6nnetus, s6da, tildstreik. Vii[ramatuks j6uks ei loeta
tavapiirasest raskemaid ilmastikuo lusid.
Lepingu mittetaitmine p6hjustel, mida oli tekitanud Yaaramatu j6ud loetakse
vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud j6upingutusi Lepingu taitmist
takistava olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu taitmist
takistavatest asjaoludest ning vdtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu
tlitmiseks.
Kui Vtiiiramatu j6u m6ju on ajutine, on kohustuste mittetaitmine vdi
mittenduetekohane tditmine vabandatav iiksnes aja valtel, mil Vii2iramatu jdud
kohustuse taitmist takistas.

12.

GARANTIID JA TAGATISED

12.L

Toov6tja esitab tellijale krediidi-, finantseerimisasutuse vdi kindlustusandja poolt

viilj astatud j iirgmised garantiikirj ad:

12.LI. Garantiiperioodiaegsete kohustuste, sealhulgas hoolduse, tiiitmiseks 2Yolepingu,
hinnast. Garantiiperioodiaegse garantiikirja esitamine tellijale on eelduseks
tellijapoolse viimase makse tegemiseks. Garantiiperioodiaegne tagatis peab
kehtima kuni garantiiperioodi ldpuni;
12.1.2. Garantiikirjad peavad olema vormistatud lisatingimusteta, makse kohustusega
esimesel n6udmisel.
tema poolt ja korraldusel lepingu alusel teostatud toddele ja
paigaldatud inventarile garantiiaj a. Garantiiaeg algab obj ekti akti
allkirjastamisega tellija poolt ja kestab 36 (kolmktimmend kuus) kuud peale

12.2. Tddvdtja annab

objekti akti allkirjastamist tellija poolt.

12.3. Garantiiperioodil tuvastatud tciovdtja siitil tekkinud

puuduste kdrvaldamisele asub
jooksul
todv6tja omal kulul hiljemalt viie (5) todpiieva
peale vastavasisulise
kirj aliku teate saamist tellijalt.

12.4. Tellijal ei ole digust kdrvaldada puudusi, vaegtoid, praaktdid jms, v2ilja arvatud
juhul, kui tellija on sellise too vajadusest toovdtjale teatanud ja viimane ei ole
esitanud nende likvideerimise graafikut 5 (viie) toopiieva jooksul vdi vastavalt
p.I2.3. asunud puudusi kdrvaldama. Sellisel juhul on tellijal Sigus n6uda
toovdtjalt vajalike kuulutuste hiivitamist, mis Telliia kandis t<i6s esinenud
puuduste parandamisel.

13.

LEPINGU LoPPEMINE

13.1. Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus
siitestatud kohustuste mdlemapool se tiiieliku t2iitmiseni.

13.2. Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mdlemapoolse tiiieliku ja
nduetekohase tiiitmisega, mis ei vd+ara lepingutingimuste, mis olemuslikult
siitestavad Poolte digusi ja kohustusi Lepingu taitmise jiirgselt (nt
tdovdtugarantii), kehtivust.

13.3. Toovdtja on teadlik, et Tellijal on kdrgendatud huvi Lepingu tiihtaegse taitmise
vastu. Juhul, kui Toid teostatakse sedavdrd aeglaselt, et Lepingu t?ihtaegne
tbitmine seatakse ohtu, on Tellijal 6igus Leping, kohustuse tiiitmiseks t?iiendavaid
tiihtaegu andmata ja meeldetuletusi tegemata, erakonaliselt iiles oelda v6i
Lepingust taganeda.
13.4. Muudel juhtudel Leping ldpetatakse seaduses siitestatud alustel ja korras.

14.
I4.I.

LEPINGU MUUTMINE
Lepingut vdib muuta ja tiiiendada i.iksnes Poolte vahel kirjalikult sdlmitavas
kiiesoleva Lepingu lisas. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning
need allkirjastab Tellija pdhimiiiiruse jiirgne esindaja (direktor v6i teda asendav
teenistuja).

I4.2.

Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele
viihemalt kaks niidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult
mdistliku tahtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) piieva jooksul

14.3.
14.4.
14,5,

14.6.
14.7.

15.

ettepaneku saamisest arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma
kirjalikku n6usolekut, muudatus ei jdustu.
Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse pdhjenduse ja selgitusega
esitama muudatuste mdju analiiiisi Lepingu hinnale.
Lepingu Pool ei v6i taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on
tingitud iihe Poole poolt oma kohustuste mittetAitmisest kiiesoleva v6i muu tema
poolt sdlmitud lepingu alusel.
Juhul, kui 6igusaktide vastuvdtmise, muutmise v6i tiiiendamisega osutub m6ni
Lepingu punktidest kehtetuks, vdtavad Lepingu Pooled tarvitusele abindud kehtetu
punkti asendamiseks uue, seadusliku siittega. Lepingu mdne punkti kehtetus ei
m6j uta Lepingu tilej iiiinud s iitete kehtiwst.
Toovdtjal on 6igus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Tcidde teostamise
tiihtaegade osas, kui t[itmise viivitus Lepingus kokkulepitud tiihtaegade suhtes on
tekkinud Y ddramatuj 6u mdj ul.
T66v6tjal on teadlik, et kiiesolev leping on sdlmitud riigihanke tulemusel ning
vastavalt <Riigihangete seadusele> vdib hankija sdlmitud hankelepingu
muutmises kokku leppida i.iksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed
asjaolud, mida ei olnud hankijal vdimalik hankelepingu s6lmimise ajal ette niiha
ja hankelepingu muutmata jiitmise korral satuks tiiielikult vdi olulises osas ohtu
hankelepinguga taotletud eesmiirgi saar,utamine. Samuti ei vdi hankija
hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmiirki on
v6imalik saavutada uue hankelepingu sdlmimisega.

TEADETE EDASTAMINE

15,1. Kiiesoleva Lepinguga

seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt
vtihemalt kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis, vZilja arvatud juhul, kui
kirjaliku vormi n6ue tuleneb Lepingust vdi teated on informatiivse iseloomuga,
mille edastamine ei too teisele Poolele diguslikke tagajargi.
15,2. Uks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus niiidatud
aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult
informeerima.
15.3. Informatsioonilist teadet vdib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne
kaudu. Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt klitte saadud vdi kui
tehitud kirja saatmisest teise Poole poolt niiidatud aadressil on mocjdunud 5 (viis)
kalendripiieva.
15.4. Uhe Poole mistahes n6ue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormistatud kirj alikult.

16.

r,oppsArrnr

16,1. Leping j6ustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt

ja

kehtib kuni
tiiieliku tiiitmiseni.
16.2. Pooled tiiidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6himdttel, lZihtudes Lepingu
tiiitmisel hea usu ja mdistlikkuse pdhimdttest.
16.3. Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kliesoleva Lepingu alusel liihtuma
lep inguli ste kohustuste

ausa iiritegevuse pdhimdtetest j a eetikanormidest.

16,4. Lepingule ei laiene Ehituse toovdtulepingute i.ildtingimused (ETU 2005) ning
Pooled ei iuhindu sellest ka vaidluste lahendamisel.

16.5. Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid
isikutele ainult teise Poole kirjalikul ndusolekul.

16.6. Lepingus toodud mdisted

ja

pealkirjad

digusi

on

ja kohustusi kolmandatele

mdeldud kiiesoleva sisu
ja sisu vahel liihtutakse

edasiandmiseks. Vastuolu korral mdiste jalvdi pealkirja
sisust.

16J. Kiiesoleva Lepinguga reguleerimata kiisimustes juhinduvad

Pooled
harmoniseeritud standarditest, seadustest ja teistest 6igusaktidest.
16.8. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tiiitmisel, muutmisel ja ldpetamisel lahendatakse
liibiriiiikimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused
lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumaj as.
16,9. Toovdtja kinnitab, et Tellija on vdimaldanud tutvuda enne Lepingu sdlmimist
Tciode teostarniseks ndutavate andmetega ning esitanud kdik Toode teostamiseks
vajalikud dokumendid. Todv6tja deklareerib, et omab kdiki digusi ja tehnilisi
vahendeid Lepingu esemeks olevate Torjde teostamiseks.
16.10. Leping on koostatud iiheksal (9) lehel, eesti keeles, kahes (2) identses vdrdset
juriidilist jdudu omavas originaaleksemplaris, millest iiks jeeb Tellijale ja iiks
antakse Tocivdtiale.
17.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija

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

Toovdtja esindaja:

