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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool" v6i koos ja i)hiselt ,,Pooled", s1lmisicl krjesoleva
Omanikujcirelevalve krisunduslepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes ahLseks veebilehehanlce
<Narva teekatte remonttddde ehitusjiirelevalve 2013y (01.04.2013.a. hanketeade nr, 43)
tulemused (ALPA 23.04.2013.a. protokoll), oiles kokku leppinttd alljdrgnevas;

1. LEPINGU ESE
1.1, Omanikujiirelevalve kohustutr osutama Tellijale teekatte remonttiiiide
omanikuj iirelevalve teenust.
1.2. Teenusega on h6lmatud tee remonditcjode omanikujrirelevalve teostamine (edaspidi ka
Teenus) teekatte remonttcjode kiiigus Narva linnas

2.
2.1'

LEPINGU DOKUMENDID

Kiisundi teitmine toimub vastavalt kziesolevale Lepinguie ning Lepingule lisatud
dokumentidele (eelkdige veebilehehanke ,,Narva teekatte remontto-dde ehitusiiirelevalve

2'2'
2'3'
3.
3'1'

2073" dokumentidele ja Omanikujiirelevalve 08,04.2013.a pakkumusele),
V6ladigusseadusele, Teeseadusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri
zg.tz.20Og'.a
mddrusele nr I27 ,,Tee ehitus- ja remonditcicide omanikujiirelevalve tegemise
kord,,,
omanikujiirelevalve Kdsunduslepingu Uldtingimustele (oKU 2005), ueale Ehitustavale, ,
Eesti Vabariigis kehtivatele harmoniseeritud standarditele ja 6igusaktidele.
Teenuse osutamise ajaks annab Tellija Omanikujiirelevalve valdusesse Lepingu
tiiitmiseks
vajalikud dokumendid.
Teenuse osutamise jiirgselt, koos kdsundi tiiitmise vornistamiseks esitatud
dokumendiga, on
Omanikujiirelevalve kohustatud Tellijale tagastama k6ik Lepingu tiiitmisega
..otua
dokumendii,.
LEPINGU TAHTAEG
Leping jdustub tema allakirjutamise hetkest ning l6peb lepinguliste kohustuste
kohase ja
ldpliku tiiitmisega Poolte poolt. Lepingu tiiitmine ei m-oiuta nende lepingutingimu.ie
kehtir'ust, mis oma olemusest tulenevalt sdtestavad Poolte digusi ja kohustusi pziiast
iepingu

eesmdrgi s aar,utami st (nt omanikuj iirelevalve garantiikohustus j rns).
Teenuse osutamise algusaeg on 06.05.2013 ja eeldatav l6pptiihta eg 20.07
.2013.

'2.
4, LEPINGU HIND
4'L Tellija kohustub
3

4'2'

4'5'
4'6,
5.
5.1'
5'2.

maksma omanikujiirelevalvele Lepingu kogu kehtivuse perioodil
nduetekohaselt osutatud Teenuse eest tasu kogusumm as 2232 (kaks tuhat
kakssada
kolmkiimmend kaks) eurot, mis sisaldab kiiibemaksu (edaspidi Lepingu hind). Lepingu
hind on 15p1ik ning ei s6ltu omanikujiirelevalve maksu- ja muude urruiik-oigrrslike
rahaliJe
kohustuste vdimalikust suurenemisest.
Nduetekohaselt osutatud teenuse eest tasumine toimub Lepingu punktis 4.1. miirgitud
ionaai s elt j agatud eeldatav a ehitus aj a pikkus e ga.
hind h6lmab tasu Lepingu kehtiruse perioodil
te eest ning on Omanikujiirelevalvele siduv.

, mis on koostatud Tellija poolt kirjalikult
aktsepteeritud kiisundi tiiitmise vaheaktide alusel, kuulub Tellija poolt tasumisele
15
(viieteist) kalendripiieva j ooksul, arve krittes aamisest aryates.
Omanikujiirelevalvel ei ole 6igust n6uda Tellijalt tdiendava tasu maksmist, kui pooled
ei ole
tiiiendava tasu maksmises eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
Lepingu hinnaga on h6lmatud ka mdistlikud ja vajalikud kulud, mida Omanikujiirelevalve
kannab seoses teenuse osutamisega. Omanikujiiielevalve ei vdi n6uda enne teenuse
osutamisele asumist ega teenuse osutamise ajal Tellijalt ettemakse tegemist.
T<IisuNnT TAITMISE VoRMISTAMINE
Kiisundi ttiitmise vormistamine toimub jooksvalt koostatud k?isundi tiiitmise vaheaktide
alusel ning kdsund loetakse l6plikult tiiidetuks Lepingu kehtivuse perioodil osutatud
teenuse
kohta esitatud ldpparuande aktsepteerimise j iirgs elt.
Omanikujiirelevalve esitab Tellijale aktsepteerimiseks eelneval kalendrikuul kiisundi
tiiitmiseks teostatud toimingute kohta igakuise vahearuande. Vahearuanne esitatakse Tellijale
aktsepteerimiseks kirjalikult, aruandeperioodile jiirgneva kalendrikuu esimesel toc;nridalal.
Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud vahearuanne on aluseks jooksval ajavahemikul
osutatud teenuse eest tasumisele kuuluva arve koostamiseks.

5'3'

Tellija loetakse Lepingu t2iitmise l6plikult vastu vdtnud olevaks, kui ta kinnitab
seda
kirjalikult omlnikujiirelevalve poolt esitataval Lepingu tiiitmise t6endamiseks
koostatud
dokumendil (kiisundi tiiitmise l6pparuanne). rllli:a poolt kirlalikult
aktsepteeritud

5'4'

Tellija peab 5 (viie) tocipiieva jooksul, kas allkirjastama kiisundi tiiitmise
tdendamiseks
koostatud aruanded (nii jooksvad vahearuanded kui l6pparuande)
ning tagastama tihe
eksemplari allkirjastatult omanikujdrelevalvele vdi liikkama kiisundi
iait-i.. tagasi, esitades
omanikujiirelevalvele motiveeritud vastuvdite ktisundi tiiitmise vastuv6tmisest
keeldumise

5'5'
6.
6,1,

6

I,1

6.L2.
6.1.3.

6.I.4.

q15
6.1

.6.

6,1,7.
6' 1.8.

6'I'9'

ldpparuanne on aluseks tasumisere kuuluva arve koostamiseks,

kohta.

Kiisundi taitmise aruanne muutub Tellija poolt allkirjastamise jiirgselt
Lepingu lahutamatuks
osaks ning omanikujiirelevalvel tekib 6igus esitada Tellijale
taide;d kasunort hdlmav arve.

OMANIKUJARELEVALVE KOHUSTUSED JA OIGUSED

remonditciode

tee ehitus- ja
tcicivdtjate kvaliteedijuhtimi
tciride kiiigus tekkivate

erirn

ostamine;

korraldamine;

mahtude kontroll;
toovdtjate poolt esitatud aktide ja arvete aktsepteerimise eelduste kontroll.
Tellija informeerimine tciode hetkeseisust ning maksumusest;
toov6tja poolt antud tagatiste ja kindlustuste plikapidavuse kontroll;
tilevaatuse kiiigus esitatud miirkuste ja vaegtc;<ide t:iit-ir" kontrollimine;
Tellija esindamine ja tema huvide kaitsmine objektil ja teistes asutustes
volituste piires;

6. 1, 1 0. tegevuse

korraldamine garantiiajal.
6'1'11' samuti andma Tellijale iile teenuse osutamise l6ppemisel k6ik
vajalikud ja kasulikud
dokumendid, mis on Omanikujdrelevalve valduses seoses Lepingu tiiitmisega;
6'r'12' osutama Lepinguga kindlaksmiirirltud teenust erapooletuli. r"i teenuste
osutamise ajal
ilmnevad Omanikujiirelevalve objektiivsust v6i s6ltumatust vaaravad, asjaolud,
t'
Omanikujtirelevalve kohustatud sellest Tellijat viivitamatult informeerima;
6'1'13' teavitama kirjalikult Tellijat teenuse osutamise kiiigus avastatud puudustest,
samuti juhtima
Tellij a tdhelepanu puuduste tekkimise v6i malusele ;
6'I'r4'teavitama kirjalikult Tellijat teenuse osutamise keiigus omanikujiirelevalve
teada olevatest
muudest asjaoludest, mis v6ivad kahjustada Tellija huvisid;
6'1'15. omanikujiirelevalve on kohustatud teavitama remiat Lepingu punktides
6.1.13. ja 6.1.14.
t suuliselt ja kirjalikult iihe tcicipiieva jooksul alates ajast,
t asjaoludest teada sai;
6.1.16.
ama teenust vastavalt oma teadmistele ja v6imetele Tellija
jaoks parima kasuga ning iira hoidma kahju tekkimise
Tellija ja kolmandaie isikute varale;
6'1'17' omanikujiirelevalve on kohustatud o.rturnu teenust rildiselt tunnustatud
kutseoskuste

tasemel;
6'1'18. Omanikujiirelevalve osutab teenust isiklikult, kolmandate isikute abi
kasutamata;
6'1'I9, Omanikujiirelevalve kohustub jiirgima Tellija juhiseid, olles selliseid juhiseid
viivitamata
nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud, Juhul kui Telhja poolt antui juhised
ohustavad
tocjde kvaliteeti vdi muus osas takistavad Lepingu kohasitaiimist, on
omanikujiirelevalve
kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitle hitl"- kui rihe t<iopzieva jooksul,
kirjalikult

ikujiirelevalve Tellija poolt antud

6.L20.
eesr.

6.2.
6'2'1'

6'2'2'

7.
7.1.

st vastutust Teenuse
andatele isikutele tekkinud kahiu

Omanikuizirelevalvei on 6ieus:
n6uda Tellijalt informatsiooni ja kirjalike dokumentide esitamist,
mis on Teenuse osutamise
eelduseks. Juhul kui kirjalikult esitatavad dokumendid
on Tellijakiisutuses ka
elektrooniliselt, on omanikujiirelevalvel 6igus n6uda vastavate
dokumentide esitamist muu
hulgas elektrooniliselt;
saada Tellijalt Teenuse osutamise eest tasu Lepingus
siitestatud tingimustel ja korras;

TELLIJA KOHUSTUSED JA 6ICUSNN:

.l.1.

Telli_ia kohustub:

abist

vajal
7.1.2. ndue
7

7
7

'l'3'
'l

'4.

tasurna kvaliteetselt
ajal ja ulatuses;

?:'f,i:::":filft*"[:1X.r:'*,",:,"Jilil

tiiitmiseks

vastu v6tma:
osutatud teenuste eest Lepinguga kokkulepitud

ja kokkulepitud flhtaial

andma Lepingu s6lmimisel omanikujiirelevalvele i.ile k6ik
Lepinguga meiiiratud dokumendid.

mis on eelduseks Omanikujiirelevalve
Omanikuj iirelevalve kirj alikult ndudnud;

kohustuste tZiitmisel

ning millede rileandmist

on

esimesel v6imalusel kirjalikult informeerima omanikujiirelevalvet
mistahes viivitusest
Lepingu tiiitmisel, kui hilinemine on toimunud vdi on selglnud,
et see v6ib toimuda. Samas
teatatakse hilinemise pdhjus ja vdimalik kohustuse taitmisJjatkamise
aeg;
7.1.6. teatama omanikujiirelevalvele kirjalikult ja viivitamatult
omanikujarelJvalve poolt Lepingu
tiiitmise kiiigus, enne teenuse vastuvdtmist, samuti vastuv6tmisel
avastatud mittevastar.ustest
teenuse osutamisel pdrast mainitud asjaoludest teada saamist:
7 .1,7 . Tellijale teatavaks saanud teenuse
mittevastar,ustest, omanikujiirelevalvele teatades,
7

.1,5.

muuhulgas kirjeldama, milles puudus seisneb

7.2.

7.2.r.
7.2.2.

n^a
| ,z.J.
1)A

7

'2'5'

8.
8'1'

kdrvaldamiseks tdiendava m6istliku ttihtaia.
Telli_ial on 6igus:

ning vdimalusel andma puuduste

atsiooni teenuse osutamise kiiigu osas;
tusi teenuse osutamise kriigu v6i teenuse
ohta:
eid Lepingu tiiitmiseks. Juhised peavad olema
is;

n6uda omanikujdrelevalvelt Lepingus miiiiratud leppetrahvi tasumist, kui

omanikujiirelevalve rikub Lepingus siitestatud kohustusi (atab kohustused
tditamata v6i
tiiidab neid puudulikult);
keelduda omanikujiirelevalvele tasu maksmisest juhul, kui omanikujiirelevalve
ei ttiida
endale Lepinguga v6etud kohustusi.

POOLTE VASTUTUS
omanikujiirelevalve vastutab ainuisikuliselt Tellija ees Lepinguga temale
mriiiratud
kohustuste kohase ning tiihtaegse tiiitmise eest, tagades muuhulga-s, -et
osutatud teenus ei

8'2'
8.3.
8'4'
g.5.

oleks vastuolus- kehtiva 6igusega, Tellija poolt seatud seaduslike
eesmdrkidega ning
Lepingus kokkulepitud tingimustega.
Juhul kui omanikujtilelevalve kasutab temale digusaktide ga
antad.6igust n6uda tcidv6tjalt
teatud teo sooritamist vdi sellest hoidumist, kuid sellise n6ude
hilisemal vaidlustamisel
selgub, et see ei olnud
Omanikuj iirelevalve kompe
Kui Omanikuitirelevalve n
muudatused p6hjustasic
tekitatud otsese kahju vastavalt Lepingule, mis tekkis seoses
defektide
Kui omanikujiirelevalve ei tiiida endale Lepinguga v6etud kohustusi on
Tellijal 6igus n6uda

kkulepitule

ase

8'6'
8'7

'

8'8'
8'9'
8'10'

tditmise eest, kui

see

t

mitteolenevatest asjaoludest, repivad pooled
HH:1"1,"f;ffi.1;:nt"
omanikujiirelevalve ei vastuta kolmandate isikute (s.h. toovdtjad)
tegewsega Tellijale
pdhjustatud kahju eest viilja arvatud rul, kui omanikujiirelevaive'ei
ole Lepingut tiiites
erapooletu, rikkudes oKU-s 2005 siite fud lojaalsuskohustust.
omanikujiirelevalve vabaneb vastava puuduse t6ttu tekkinud kahju
osas vastutusest juhul,
kui ta teatab Tellijale kirjalikult teenuse osutamise kiiigus avastaird puudustest
ning juhib
Tellij a tiihelepanu sellise puuduse kdrvaldamise vaj adusele.
omanikujiirelevalve vastutab enda poolt Lepingu iait-i.. eest
vastutavaks mddratud isikute
tegevuse eest Lepingu tiiitmisel.
Tellija vastutab endale Lepinguga v6etud kohustuste rikkumise eest,
sealhulgas Lepingus
etteniihtud maksete tahtajaks tasumata jdtmise eest.
Vdltava, kuid k6rvaldatava, iseloomuga Lepingulise kohustuse rikkumise
eest v6ib rellija

n6uda leppetrahvi 0,05 % pdevas Lepingu tasust igu pdeva eest,
mille osas
omanikujiirelevalve ei ole tiiitnud endale
kohustusl ning mittetiiitmine ei olnud
vabandatav' utre ja sama kohustuse valtava "o"tua
rikkumise eest mddratav leppetrahv ei tohi
siiski suurem kui 20 % Lepingu tasust, kuid erinevate samaliigiliste rikkumiste olla
puhul

summeeritult mitte rile 40 o/oLepingatasust.
8'11' Uhekordse ja pocirdumatu isiloomuga Lepingulise kohustuse rikkumise eest
ndutava
Leppetrahvi suuruseks ei tohi olla lohkem t<ui 20 % Lepingu tasust,
kuid erinevate
samaliigiliste rikkumiste puhul summeelitult mitte iile 30
8'r2' Tellijal on Sigus pidada Lepingu punktides 8.10. ja %repingutasust.
8.11. siitestatud ko*as an'tatud
leppetrahv kinni omanikuj iirelevalveli makstavast tasust.
8'13' Juhul, kui Tellija viivitab Omanikujiirelevalvele Tasu maksmisega iile kokkulepitud
tiihtaja,
on omanikujdrelevalvel 6igus n6uda viivist summas 0,05 o tasJmisega
viivitatud summast
iga tasumisega viivitatud kalendripdeva eest, kuid mitte rohkem, t-ui
Io (kaksktimm end) %
tasumisega viivitatud summast.

8'14' omanikujiirelevalve viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt
30

(kolmekiimne) kalendripiieva jooksul, makseviivituse toimumisest
alates. Vastasel korral

loetakse omanikujtirelevalve viivisen6ue Tellija vastu aegunuks
ning Tellija vabaneb viivise
maksmise kohustusest.

9.

LEPINGU MUUTMINB

9'r'
9'2'
9'3'
9'4'
9'5'
9'6'
9'7'

Lepingut v6ib muuta ja tiiiendada tiksnes
Poolte vahel kirjalikult s6lmitavas kiiesoleva
Lepingu lisas.
Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku
ettepaneku teisele poolele viihemalt kaks
niidalat (i4 kalendripiieva) ette, millele teine
Pool vastab kirjalikult mdistliku tiihtaja jooksul,
kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) piieva jooksul
ettepaneku saamisest arvates. Kui teine pool
ei anna Lepingu muutmisek. o-u ki4urii.ko
ut, -u.ra*" .i:o"rr.
Lepingu muutmist taotlev Pool peab t oo."ou*i.t
pdhjenduse ja selgitusega esitama
muudatuste m6ju analiirisi Lepingu hinnale. -.,uautuse
Lepingu Pooled ei v6i taotlia Lepingusse
muudatuste tegemist, kui need on tingifud iihe
Poole poolt oma kohustuste mittetaitmisest
kiiesoleva v6i n u terna poolt sdlmitud lepingu

alusel.

Juhul, kui iildkohustuslike v6i 6igusaktide
vastuv6tmise, muutmise v6i tiiiendamisega
osutub mdni Lepingu punktidest kehtetuks,
siis vdtavad L rpingu pooled tarvitusele abin6ud
kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku
srittega. See ei rn6juta Lepingu rilejiiiinud siitete
kehtiwst.
Kui Teenuse osutamise ajal muutub v6i tekib vlja{u1
muuta, Lepingu sdlmimise

ajal
Pooltele teadaoleva ehitusperioodi kestust,
teatavad pooled sellest teineteisele.
omanikujtirelevalve on teadlik, et kiiesoiev leping
on s6lmitud hankemenetruse tulemusel
ning vastavalt
mitud hankelepingu muutmises
kokku leppida

<Riigihanl
iiksnes jul

r -o

tiivsed asjaolud, mida ei olnud
hankijal v6imalik hankele
hankelepingu muutmata jiitmise
ko'al satuks tiiielikult v6i
taotletud eesmdrgi saavutamine.
Hankija ei v6i hankelepingu muutmises kokku
leppida, kui muutmi."gu iuott.tavat eesmiirki
on vdimalik saal,utada uue hankelepingu
sOlmimisega.

10.

LEPINGU LOPPEMINE

10'1' Tellija vdib
.Lepingu m6juval p6hjusel mdistliku
kalendriptieva)

etteteatamistiihtajaga (viihemalt 15
iiles iielda, eelk6ige tcui reml'att ei v6i k6iki asjaolusid
arvestades m6istlikult
n6uda Lepingu tiiitmise jiitkamist kuni ktkkulepitud
tiihtpiievani (eelk6ige ehitustcjcjde

enneaegne l6petamine

r0'2'
10'3'

11.
1' 1'
1

I1.2.

ilma

kasutusluba saamata). omanikujiirelevalve

poolse
lepingurikkumise korral v6ib Teilr.1a igar ajalrepngu
riles oelda.
omanikujiirelevalvel puudub t<orratin-e tiles.itreioi.Eigrr.
o-unikujiirelevalve v6ib Lepingu
tiles cjelda iiksnes Siguskaitsevahendina Tellija pools"'ol.rlise
korral.
Tellijal ei ole tasu mi smise kohustust^ juhul, kui lepingurikkumise
i"pirgu
tilesritiemise
tingis
omanikujiirelevalve poolne Lepinguliste kohu"stuste
triitmata jdtmine, sellisel juhul on
omanikujiirelevalve kohustatud- hrivitama reililale
ka tiiiendavad kuiud, mida viimane
kannab seoses lepinguliste tcicide tegemata jiitmisega
1a tegemisega muul viisil, et saavutada
Lepingus etteniihtud tulemus.

TEADETE EDASTAMINE
Uks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise
Poole Lepingus miirgitud aadressil. Aadressi
muutusest on pool kohustatud
u'LrD rix lucr koheselt
Koneselt informeerima
lnronneenma teisfrepi
teist Lepingupoolt.
Teadete edasfamin.
edastamine fnim,,L.
^ ,-- Ll v6i faksi teel,
toimub +^.t^f^-:
telefoni, e-posti
v.a juhtudel,
iuhtudel. kui Lepingus on etre
yop:Kirjalikudteated
saadetakse
1,1i31 ]_""1," T1?"ti5
poolele iite aukirj"
J::,:li:
fy::.ft,illil'_:,l.isele
rile antuks, kui postitamisest on mciodunud :
it<otm; tat.rra.rpa"rru.

,"^;l;;;;il;t1:;iff;;

"".;. K,r"L,k;;; ,;;;k5;i:,.*

11'3'

Poole n6ue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt
Lepingu rikkumisest, peab olema
kirjalikus vormis.

12.

KONTAKTISIKUD
12.1. Tellija esinda_iaks lepingu tiiitmise perioodil

o

12.2. omanikuj iirelevalve

o

on:

Rimma Aleksejeva , tel. 35 gg 2l4,rimma.aleksejeva(@narva.ee

Matti J6e, tel +372

esindajaks lepingu tiiitmise perioodil on:
509 g737, mittiblarvakesk;s.ee

13.

LoppsArrnn
13'1' Lepingu tiiitmisel juhinduvad Pooled Eesti vabariigi

seadustest, teistest 6igusaktidest,
tavadest ning vajalikust hoolsuse tasemest.

duvad pooled muu hulgas,,Omanikuirirelevalve
200s).
nevaid 6igusi ja kohustusi kormandatele isikutele

6eldud kriesoleva sisu edasi andmiseks, Vastuolu
iihtutakse sisust.

v6imaldanud tutvuda enne Lepingu sdlmimist
ing esitanud Omanikujiirelevalvel. t Oit Teenuse
endid.

1a IJ. /.

13.8.

omavas, eksemplaris, millest riks antakse O

POOLTE ALLKIRJAD
Omanikuj iirelevalvele

Tambu

Janno Jde

:

