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LEPINGU POOLED

Tellija
Nimi
Asutuse registrikood
Asukoht
Telefon
E-post
Esindaja
Esinduse alus

Tiiiivdtja
Nimi
Ariregistri kood
MTR
Asukoht
Telefon
Faks

E-post
Arveldusarve pangas
Esindaja
Esinduse alus

Narva Linnavalitsuse

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
75029820
Peetri plats 5, 20308 Narva
(+372) 35 99 0s0
info@narvaplan.ee
Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetiiitj a)
direktori iilesannetes
AS N&V
10003028
EE100137938
Kaasiku 28, Jdhvi knla, 41541J6hvi vald
(+372) 33 66 72s
(+372) 33 66 72r
infoasnv@gmail.com
105520007 64004 SEB pank
Tiit Lillemets
Volituse alusel

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool" vdi koos ja iihiselt
,,pooled", sdlmisid luiesoleva
/ehitustoode tdovdtulepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes aluseks lihthanke <Kvartalisiseste
teede remont Narva linnas>> (viitenumber 141604) tulemused (AL\A 0g.04.2013
hankekomi sj oni pro tokott), otle s kokku I eppinud ailj dr gnevas
;

2.
2.1.
2.2,
3.
3'1.

3.1

.1.

LEPINGU ESE
Kiiesoleva tociv6tulepingu (edaspidi Leping) esemeks on <<Kvartalisiseste teede remont
Narva linnas> vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu dokumentidele (edaspidi Tditd).
Todde maht ja ulatus on miiiiratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

LEPINGU DOKUMENDID
To<ivdtu korraldus toimub vastavalt k[esolevale Lepingule, lihthanke <<Kvartalisiseste
teede remont Narva linnas>> hankedokumentidele, T6<iv6tja 02.04.2013 pakkumusele,
ehitusseadusele, v6la6igus-seadusele, EV kehtivatele kdrgendatud kvaliteedistandarditele
ja Lepingule lisatud dokumentidele. Lepingu allkirjasiamisel kuuluvad selle juurde
jiirgmised lisad:
Pakkumuse maksumustabel HK Lisa 5.
-

3.1.2. Pakkumuse tehniline kirjeldus _ HK Lisa 6
Kdikide kae-s9l3v1 Lepingu lisade kehtivust kinnitavad poolte
esindajad oma
allkirjadega
lisad
peavad
olema
varustatud
poolte
kuupiievadega
ning
.59ik
volitatud
esindajate tiiielike nimede ja ameti Je nimetustega.
-3.3. Kiiesoleva
Lepingu lahutamatuks lihtmenetlusega riigihanke
dokumendid, sh
hankekutse ja pakkumus koos lisadega ing
tolu
tehniline
dokumentatsioon,
mille
'rellija

3'2'

on andnud Todvdtja kiisutusse

seor

Lepingir tiiitmisega.

3'4'

Tocivdtja on kohustatud Tdcide teostamise
lei.grelt {agastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu
uiit-ir.gu tJma valdusesse andnud.

4.

r60n

4'1'

Tocivdtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest
liihtuvalt, Lepingu eesmiirgi
rud.

sealjuures kohustub To<iv6tj ana teostama k6iki
iirialaseid riske ja kandma k6iki otseseid ja
, et:

ud kvaliteedinduetele;

kolmandad isikud v6iksid Lepingu raames
t6ttu Tellijale esitada ning hiivitada k6ik
vdivad kahjud jalvli kulud.
kdiki Lepingu eesmtirgi saavutamiseks vajalikke t<iid, toiminguid,
ajalikke materjale ja tods kasutatavaid seadmlid, vajalike litsentsiie ja
vaj aliku ffi itedokumentatsiooni vormi stami st j a Tellij
ale iileandmist.

4'3'
5.
5'1'
5'2'
6.
6.1.
6'2'
6'3'
6'4'
6'5'

TAHTAEG
Tocivdtja asub Tocjde teostamisele Lepingu sdlmimisele jiirgneval
esimesel tciopiieval.
T'ociv6tja esitab Tellijale ldplikuks vastivdtmiseks nduetekohaselt
teostatud Tocjd iihes
osas hiljemalt 14.06.2013.a (s.o. 45 paevaalates Lepingu
s6lmimisest).

LEPINGU HIND
Kiiesoleva Lepingu hind moodustab koos kiiibemaksuga 83
454,7 2 (kaheksakiimmend
kolm tuhat nelisada viiskiimmend neli eurot seitsekiimmend kaks senti)
(edaspidi

Lepingu hind).

Pakkumuse maksumustabel (HK Lisa 5) on Tdovotjale siduv.
Lepingu hind on l6plik
ning ei sdltu Totiv6tja maksu- ja muude riiklike kohustuste v6imalikust
suurenemisest.
Lepingu hind miitirab Tciovddale makstava tasu rilempiiri ning
To6v6tjal ei ole 6igust
nduda tiiiendavate kulutuste hiivitamist, kui Pooled ei ole selles
eraldi tci4atit<utt kokku
leppinud.
Tellija tasub Tcjcjvdtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud
Toode eest
tihes osas Tocide l6pliku iileandmise-vastuvdtmise akti pdhjal
koostatud arve alusel.
Tellija maksetiihtaeg on 15 (viisteist) kalendripdeva, vastav a arve kiittesaamisest
arvates.
Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Lisatricjd, mille tegemine ei kuulu T<iov6tja
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tocide
kirjeldusega Lepingu
lisana ning Telhja tasub T<jovdtjale Lisatocjde eest tiksnes juhul,
kui pooled on selles
eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

6'6'

Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima

ega hiivitama iihtegi Tocivdtja poolt tehtud
Lisatcioga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt
h4"atit<utt t<o[tuieppinud.

7.

ro6nn Ur,naNuvrrNn

'l'
7.2.

'Iciode tileandmine

7

7'3'
7'4'

ja

vastuvdtmine toimub i.ihes osas, sellekohase tileandmisevastuvdtmise aktiga, peale Tciciv6tja k6ig
tiiitmist.
Toride iileandmise kohta esitatud akti
tekib Tocivddal 6igus
esitada Tellijale tileantud Tocide maksu n
Tcidde iileandmiseks esitab Tocivdtja, Tricide ldpetamisele jiirgneva
esimese
jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud i.ileandmise-vastuvdtmise tcioniidala
akti kahes
eksemplaris.

kohustatu
kiittesaamisest
keeldumise korral
Tellija on

-vastuvdtmise akti 5 (viie) tcidpiieva jooksul,
Todvdtjale tagastama. r6ooe vastuvdtmisest
imetatud lantuii jooksul esitama T6<iv6tjale
motiveeritud vastuviiite vastuvdtmisest keeldumise kohta.
Lahkarvamuste korral teostatud Toode eest tasumisel maksab Tellija
Tdov6tjale ainult
teostatud Tocide selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonio.
ute;aanud t66de eest
- peale lahkarvamuste lahendamist.
selle

7'5'

8. r66v6rrA KOHUSTUSED
8.1.
8'l'1'

T<i<ivdtiakohustused:
Teostada k6ik T66d, mis on miiiiratletud Lepingus ja selle Lisades,
kandes seejuures kdik
Tciodeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole
teisiti kokki leppinud,

laieneb teostamiskohustus ka nendele tdodele ja toimingutele, mis ei ole
Lepingus voi
selle Lisades siitestatud, kuid millised oma ole-usest liihtuvalt kuuluvad kiiesoleva
Lepinguga seotus Tciode hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu
eesmiirgi
saavutamiseks;
8.1.2' Vajadusel koostama ja vormistama Tocide alustamiseks noutavad dokumendid
8.1.3. Anda Tellijale Tocide kiiigust aru tema esimesel ndudmisel
8'i'4' Kdrvaldama oma kulul teostatud jalvdi teostatavate Triode ja kasutatavate materjalide
puudused, mis on tekkinud Tellijast sdltumatutel pdhjustel, vastasel
korral on tltti.;at
6igus teha avastatud puuduste kdrvaldamine iileiandeks mdnele kolmandale isikule
T'6ovdtja kulul ning vlihendada vastavalt Tocivdtjale Lepingu alusel makstavat
tasu;
8'1'5. Flankima k6ik Tciode teostamiseks vaialikud materjalid vastavalt Lepingu
dokumentatsioonile;
8.1.6. vastutama Tcjcjde teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
8'l'7. Todvdtja kannab Ttiode juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisikot kuni Tcicide l6pliku
vastuvdtmiseni Tellij a poolt;
8'1'8' Arvestama Tellija juhistega Toode teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata
nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt antud juhised
ohustavad
Tocide kvaliteeti vdi muus osas takistavad Lepingu kohast taitmist, on Tdciv6tja
kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljim kui 1 (iihe) tcidpiieva jooksul
kirjalikult teatama.
8.1'9' Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Tocivdtja Tellija poolt antud juhiste jiirgimisest
pdhjustatud tagaj iirgede eest;

8.1.10.

kav ats

ulepitud kontrollimis_, remontimis_,
ate kasutamine To6v6tja poolt on
kirjaliku ndusoleku olemasolul on
e

b

kas utad

a L ep i n gu t iiitm

is

eks

i?'ffi ::l Hffi il'f',

nduetekohase tiiitmise, sh selliste, mille tegemiseks on
eest vastutavaks Tiiovdti a:

#l?fl Xi;fi.t ffiffJ:

foovotia kasutanud alltdov6tjaid,

8'1'11' Ttitipiieva l6pus koristima
ia dra vedama Tcjdde teostamise kiiigus tekkinud jtiiitmed,
j lirgides kehtivaid j iiiitmehooldusndudei
l;
8'l'12' Teostama 2 (kahe) aasta jooksul Tocide ldpliku vastuvdtmise
hetkest alates Tcjrides
avastatud puuduste ja vigade kdrvaldamir"kr gu.untiiremonti
ning likvideerima esile
tulnud puudused ja vead Tellija poolt miiiirulrd rnoirtliku teht{a jooksul.
Ttihtaja
iiletamise korral on Tellijal muuhulgas 6igus n6uda leppetrahvi'ta"sumist
vastavalt
Lepingu punktides 10.5.-10.6. siitestatule
iutroi k6rvaldada puudused ise v6i teha
puuduste kdrvaldamine i.ilesandeks kolmandaie isikutele Toiivdtj
a kulul ;
8'1'13' Tocivdtja kohustub 2 (kahe) aasta jooksul Tdode l6pliku vasiuvdtmise
hetkest alates,
Tocide teostamisel kasutatud materjalides esiletulnud puuduste korral,
asendama
materjalid uute vastu Tellija poolt mliiiratud mdistliku tiihtaja jooksul.
Vastasel korral on
Tellijal 6igus n6uda Lepingu punktides 10.5.-10.6. siitestatud leppetrahvi tasumist jalvdi
asendada puudustega materjalid ise vdi teha puudustega materjalide
asendamine
kolmandate isikutele T<icivdtj a kulul;
8'1'14' Tciovdtja ei vastuta vigade ja puuduste eest i.iksnes juhul, kui
need tekkisid Tellija
tahtliku tegevuse tagajarjel;
8'1'15. Tciovdtja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust T60
lepingutingimustele
mittevastavuse tdttu Tellijale vdi kolmandatele isikutele tekkinud kahju
eest;
8.1.16. Jiirgima Tellija poolt kooskdlastatud Tcicide teostamise tiihtaegu;
8'1'17' Tciode teostamisel juhinduma majandus- ja kommunikatsiooniministri
13. mai 2004. a
miiiiruses nt 732 ,,Teehoiutciode tehnoloogianduded", majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a miiiiruses nr 88 ,,Tee ehitus- ja remonditorjde
dokumenteerimise nduded ja kord", majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04.
2003.
a miiiiruses nr 69 ,,Liikluskorralduse nduded teetoodel", vastava valdkonna
kvaliteedistandardites (EVS 901-3:2008. Tee-ehitus) siitestatust ja heast kutsetavast;
8'1'18' Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Tciode teostamiseks vajalike
tegewslubade,
registreerinute, koosk6lastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatult ndutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
8. 1 . 1 9. Vaj adusel koostama j a vormistama ndutava tiiitedokumentatsiooni
;
8'1.20. Kooskdlastama Tood asjaomaste ametkondade ja asutustega;
8.1'21, Kasutama T6<ide teostamisel vaid kvalifitseeritud tdcijdudu. Kvalifikatsiooni
vastavuse
hindamisel liihtutakse kehtivast kutsestandardist;
8.1.22. Tagama Tellija eesmirgi saavutamine Tociv6tja materjalidest ja riisikol;
8'l'23. Vdimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Tocide mahu ja kvaliteedi
vastavuse iile;
8 '1.24. Tciovdtja tagastab Lepingu ldppemisele jiirgneva tcjoniidala jooksul
Tellijale dokumendid
ja esemed, mis ta Lepingu tiiitmiseks v6i sellega seoses on saanud.

8.2.

Todvdtja 6ieused:

8'2'1'

Saada Tiicide tegemise eest

korrale;

Tellijalt tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja

8'2'2' Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi
fiuhised,
8'2'3' Esitada kirjalikult motiveeritud va;tuviiid!, kui Tellijanduetekohaselt teostatud Tciode vastuv6tmisest.

9.
9.1.

ndusolekud jms);

6igustamatult keeldub

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNN
Tellijakohustused:

9'1'1' Tasuma Tocivdtjale nduetekohaselt teostatud
9'1'2'
9'1'3'

ja vastuvdetud Tiiode eest vastavalt
Lepingus siitestatud tingimustele ja koruale
;
Vastu v6tma Toovdtja poolt vastuv6tmiseks esitatud kvaliteetsed
valmis T6dd
etteniihtud tehtajal;
5 (viie) tciopiieva jooksul, kiittesaamisest arvates, aktsepteerida
vdi ltikata tagasi T6<jde
iileandmise-vastuvOtmise akt.

9.2. Tellija 6igused:
9.2.1.

uuduste

9.2.2.

Tellijal

sellest
Tciovdtjale kirjalikult. Kui Toovdtja seda n6uet tahtajaks ei tiiida,
siis on Tellijal 6igus
kas Lepingust taganeda ja n6uda kahjude htivitamist v6i teha Tcicide jiitkamine
ja
parandamine iilesandeks kolmandale isikule Todv6tj a
arvel;
9.2.3. Kui Tcicjvdtja kaldub Lepingu tingimustest
ndab T
tekkida muid puudusi Tcicides, siis on Tellij
sre msu
Tellija kehtestatud tahtajaks v6i vajalike kui
Tellija
esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega v6i To<jde
hinna vastavat

viihendamist. Lepingust oluliste kdrvalekaldumiste v6i muude oluliste
puuduste
olemasolul Tocides on Tellijal 6igus Leping iiles leldaltaganeda ja
nduda kahjude
hiivitamist;
9'2'4' Keelduda Toode eest tasumisest, kui Tciovdtja ei tiiida endale Lepinguga
v6etud
kohustusi.

10.

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
10'1' Lepinguga enesele vdetud kohustuste taitmata jiitmise eest v6i mitten6uetekohase
tiiitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega etteniihtud
korras ja ulatuses.
10'2'
hustuste taitmatajetmise eest v6i mittenduetekohase tiiimisesa
tekitatud kahju eest kannavad pooled tiiielikku ja tingimusteia
ulatuses.

10'3' Tellija maksab Td<ivdtjale
10'4.

maksetiihtaegade rikkumise eest viivist 0,05 oZ makse
summast iga viivitatud tcicipiieva eest, kuid mitte iile 30% hilinenud makse
summast.
Tcidvdtja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekiimne)
kalendriptieva jooksul, makseviivitu;e toimumisest arvates. Vastasel korral
loetakse
T6<ivdtja viivisendue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.

10'5'

Tellijale Tcjcide tegemise vdi tileandmise tiihtaegade tiletamise eest
I epingu hinnast iga hilinenud kalendripiieva eest,-kuid mitte nle 30 yo
hinnast.

gulise kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne
itamises, maksab Tii6v6tja Tellij ale leppetrahvi
e 30 Yo kiiesoleva Lepingu hinnast.
lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
gu hinnast.

lepingulise kohustuse rikkumise all mdistavad
olulist rikkumist, millega vdib kaasneda Lepingu
iilesiitlemine diguskaitsevahendina. Uhekordseks ja pcicirdumatuks lepingulise
kohustuse
rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides io.s.;u 10.6. nimetutrjrurt"-aatilised
rikkumised.
10.9. Lepingu punktide 10.5., 10.6. v6i 10.7. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine
fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase uitmise aktiga, mis
tehakse Todvdtjale
kirjalikus vdi viihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis teatavaks (viie)
5
tocipiieva j ooksul akti koostamisest arvates.
l0' 10' Tdodes esinevate puuduste kdrvaldamine lepingulise kohustuse
tiiitmiseks antud
tiiiendava tahtaja jooksul ei vabasta Tciov6tjat leppetiahvi maksmise kohusrusest.
10'11' Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides ib.s., 10,6. v6i 10.7.
siitestatud korras
arvutatud leppetrahv kinni Toovdtjale makstavast tasust. Leppetrahvi noudmine
ei viilista
Tellija digust nduda Tocivdtjalt Lepingu tiiitmist jalvdikahjud^e hiivitamist.
r0'12' Lepingu Pooled nimetavad tehniliste kiisimuste lahendamiseks ning Tciode
iileandmisevastuvdtmise akti al lkirj astamiseks kummaltki poo lt kontaktisikud :
o Tellija kontaktisik
Rimma Aleksejeva, tel 35 99 214;
e-mail : rimma. aleksejeva@narva.ee

Lepingu muutmise, sh materjalide asendamise, kiisimusi lahendab Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pdhimiiiiruse jtirgne esindaja (direktor
v6i teda
asendav isik). Tellija kontaktisikul vastavad volitused puuduvadl

o

Tocivdtja kontaktisik

-

VjatSeslav StankevitS, tel 33 66 731, mob 5057946.

e-mail infoasnv@gmail.com

II.
1

1.1'

11'2'
11.3.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD
Lepingust tulenevate kohustuste mittetaitmist vdi mittenduetekohast tiiitmist
ei loeta
lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli viiiiramatu j6ud.
Viiiiramatu jdud kiiesoleva Lepingu tiihenduses on misiahes asjaolu, mida pool ei saanud
mdjutada ja m6istlikkuse p6himdttest liihtudes ei saanud temalt oodata. et ta lepingu
sdlmimise vdi ajal selle asjaoluga arvestaks.
Viiiiramatuks jduks on eelk6ige stindmused, mille saabumine ei s6ltu poolte tahtest s,h.
loodusdnnetus, s6da, i.ildstreik. Vaiiramatuks jduks ei loeta tavapiirasest raskemaid
ilmastikuolusid.

1I.4. Lepingu mittetaitmine pdhjustel, mida oli tekitanud V[ziramatu j6ud loetakse
vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi tepingu
taitmist

12.
l2'l'

LEPINGU LOPPEMINE

12'2'

Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest poolte poolt ja
kehtib kuni Lepingus
siitestatud kohustuste m6 lemapoolse tiiieliku tiiitmiseni.
Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste
mdlemapoolse tiiieliku ja n6uete-rtingimuste, mis olemuslikult siitestavad poolte
elt (nt tcidvdtugarantii), kehtivust.
endatud huvi Lepingu tiihtaegse tiiitmise vastu.

12.4'

ohtu, on reuij ar 6 igus Leping, kohust,::T1li:"HTf,:o"}lil%?,HT*r"ix,1T;
meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt i.iles cielda v6i Lepingust
taganedtat.
Muudel juhtudel Leping l6petatakse seaduses siitestatud
alustel ia korras.

13.

LEPINGU MUUTMINE

13'1'

Lepingut vdib muuta ja tiiiendada i.iksnes Poolte vahel
kirjalikult sdlmitavas kiiesoleva
rmistatakse Lepingu lisana ning need allkirjastab
ektor v6i teda asendav teenistuji).
ks kirjaliku ettepaneku teisele poolele viihemalt
teine pool vastab kirjalikult mdistliku tahtaia
piieva jooksul ettepaneku saamisest arvates.
iseks oma kirjalikku ndusolekut, muudatus ei

Lepingu
Tellija p
l3'2' Lepingu

13'3' Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse
13'4'

pdhjenduse ja selgitusega esitama
muudatuste mdju analiitisi Lepingu hinnale.
Lepingu Pool ei v6i taotleda-Lepingusse muudatuste tegemist,
kui need on tingitud 1ihe
l^".-",-tt_

o":tt

oma kohustuste mittetaitmisest kiiesoleva v6i muu tema poolt
s6lmitud

lepingu alusel.

v6
ed
m6

b m6ni Lepingu
kehtetu punkti
mdjuta Lepingu

13'6' Tocivdtjal on.6igus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Tocide teostamise
tiihtaegade
osas, kui taitmise
.viivitus Lepingus kokkulepitud tiihtaegade suhtes on tekkinud
Viiiiramatu j6u m6jul.

r3'7' Tdovdtjal

on teadlik, et kiiesolev leping on sdlmitud hankemenetluse tulemusel
ning
vastavalt <Riigihangete seadusele> vdib hankija sdlmitud hankelepingu
muutmises kokku
leppida iiksnes juhul, kui muutmise tingivad o"bjektiivsed
asjaolud, mlda ei olnud hankijal
vdimalik hankelepingu sdlmimise ajal ette naha ja hankelepingu
muutmata jiitmise korral
satuks tiiielikult vdi olulises osas ohtu hankelepinguga tattlelud
eesmiirgi saavutamine.
Samuti ei vdi hankija hankelepingu muutmise"s "kokku leppida, tri
muutmisega
taotletavat eesmiirki on vdimalik saavutada uue hankelepingu sOtmimisega.
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TEADETE EDASTAMINE

14.1.

r4.2.

14.3. Informatsioonilist teadet v6ib edastada
Teade loetakse edastatuks, kui see on

saatmisest teise poole poolt niiidatud aad

14.4. Uhe Poole mistahes i6ue teisele poo
vormistatud kirj alikult.

ls.

roppsArrnn

15'l'

Leping jdustub.-selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja
kehtib kuni lepinguliste
kohustuste tiiieliku tiiitmiseni.
15'2' Pooled tiiidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6him6ttel, ltihtudes
Lepingu tiiitmisel
hea usu ja m6istlikkuse p6him6ttest.
15'3' Pooled kohustuvad vasiastikuses suhtlemises kiiesoleva Lepingu alusel
liihtuma ausa
iiritegevuse pdhim6t
rs.4.
laiene
e iildtingimused (ETU 2005) ning pooled ei
Llt]||!,:i
luhrndu sellest ka va
tulenevaid digusi ja kohustusi kolmandatele
olekul.
on m6eldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks.
sisu vahel liihtutakse sisust.
simustes juhinduvad pooled harmoniseeritud
idest.

ja ldpetamisel lahendatakse
avutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
isel, muutmisel

anud tutvuda enne Lepingu sdlmimist Tcjride
teostamiseks ndutavate andmetega ning esitanud k6ik T66de -teo-stamiseks
vajalikud
dokumendid. Tocivdtja deklareerib, et omab k6iki digusi ja
tehnilisi vahendeid Lepingu
esemeks olevate Tdcide teostamiseks.

15'10'

Leping

on

koostatud kahes

(2)

identses vdrdset juriidilist

j6udu

originaaleksemplaris, millest iiks jaab Tellijale ja iiks antakse Td6v6tiale. "

16.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija esindaja:

Todvdtja esindaja:

Tiit Lillemets

omavas

