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Edaspidi nimetrttud ka eraldiseisvalt ,,Pool" vdi koos ja i)hiselt
,,pooled", s1lmisict kciesoleva
projekt/ehitustc)dde tdr)vdtulepingu (edaspicli ,,Leping'11, ,6tt", aluseks
veebilehehanke ,,Joala
tn 8c pargi vdlisvalgustuse taastamine" (02,04.2013 hankekutse nr 45 Narva linna
veebilehel)
tulemused (ALPA 25.04,2013 hankekomisioni protokoll), ctlles kokku leppinud
alljcirgnevas;

2,
2,1.

LEPINGU ESE

2'2.

Kdesoleva toovdtulepingu (edaspidi Leping) esemeks on Joala tn 8c pargi
vrilisvalgustuse taastamine vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu dokumentidele
(edaspidi Titiid).
Tocjde maht ja ulatus on mddratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

3.

LEPINGU DOKUMENDID

3,1.

TcicivStu korraldus toimub vastavalt kdesolevale Lepingule, Toov6tja pakkumusele,
Teilija juhistele, Heale ehitustavale. tiiiendavaltee tcicidele koostatud
idele ning

3'2'
3'3'
3'4'

4.

Lepingule lisatud dokumentidele. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad
selle juurde
jiirgmised lisad:
Eelarve - Lisa 1.
Kdikide kdesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad poolte esindajad
oma
allkirjadega' K6ik lisad peavad olema varustatud kuupiievadega
ning poolte volitatud
esindajate tiiielike nimede j a ametikohtade nimetustega.
Ktiesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on lihtmenetlusega
riigihanke dokumendid, sh
hankekutse ja pakkumus koos lisadega, ning kogu tehnilinelokumentatsioon,
mille
Tellija on andnud Toovdtja kdsutusse seoses Lepingu tiiitmisega.
Tcicivdtja on kohustatud Tricjde teostamise
liirgselt tigastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni' mille Tellija on seoses Lepingu iait-i."gu terna
valdusesse andnud.

ro6n

4'r'

Tocivdtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest liihtuvalt,
Lepingu eesmiirgi
saavutamiseks ndutavad Tdod ia toiminsud.
4'2' Andma Tellijale tile 'Icjcide teostusjooniied, sertifikaadid, hooldusjuhendid ja muu tiiitemis on vajalik tocjde vastuvdtmiseks ja edasiseks
il_19,
'ggdokumentatsiooni,
ekspluatatsiooniks;
4'3' Tociv6tja teostab T epingujiirgsed Tocid, sealjuures kohustub Tocivdtjana teostama k6iki
toid ja asjakohaseid toiminguid, vdtma iirialaseid riske ja kandma
k6iki otseseid ja
kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.3 .r . Teostada Tciod vastavalt Lepingus sritestatud
kvaliteedinduetele;
4'3'2' Kaitsta Tellijat kdigi n6udmiste eest, mida kolmandad isikud vdiksid Lepingu
raames
Tciciv6tja tegemiste jalvdi tegemata jiitmise tdttu Tellijale
esitada ning htivitada k6ik
selliste ndudmiste tdttu viimastele tekkida v6ivad kahjud jalv6i
kulud.
4'4' Tocid sisaldlySd kgifi Leeingu eesmdrgi saavutamisets vajalikke
tciid, toiminguid,
tcioj6udu, k6iki vajalikke materjale ja tcicis kasutatavaid seadmeid,
vajalike litsentsiie ja
lubade hankimist, vajaliku taitedokumentatsiooni vormistamist ja
Tellijale rileandmist.

5.
5'1'
5'2'

5'3'
5'4'

TAHTAEG
Tciov6tja asub Toode teostamisele Lepingu s6lmimisele jdrgneval
esimesel tciopiieval.
Tocivdtja esitab kirjalikult 2 (kahe) lodpa.rru jooksrr[ Lepingu
allkirjastarnisele
jdrgnevast kalendripzievast alvates, Tellijale koosk6lastamis&s -,,Tcjode
teostamise
ajakava" kahes originaaleksemplaris,
esitatakse kronoloogilises jiirjekonas
-ill..
Lepingu eesmiirgi saavutamiseks sooritatavate tocjde ja toimingute
hif,iki4eldus. ,,Trjcjde
teostamise aj akava" detailsusastme mddrab Tellii a.
Tellija poolt kirjalikult kooskdlastatud "Tcicide"teostamise ajakavas,, sritestatud
tahtajad
on Tocivdtjale siduvad ning nende mittejiirgimisel v6ib Tellija kohaldada Lepingu
punktis 10.5 nimetatud leppetlahve. Kooskdlastamise jiirgselt
muutub kalendergr.aafik
Lepingu lahutamatuks osaks.
Tocivdtja esitab T'ellijale l6plikuks vastuv6tmiseks nduetekohaselt
teostatud Tcjcjd iihes
osas hiljemalt .07.2013.a. (s.o 80 kalendripiieva jooksul
hankelepingu s6lmimisest
atvates

).

6.
6'l'
6'2'
6'3'
6.4.

6.5.

6.6.

7.
7'r'
'2'
7'3'
7

7.4.
7.5.

LEPINGU HIND
Kdesoleva Lepingu hind moodustab koos kiiibemaksuga 28997,76 (Kakshimmend
kaheksa tuhat iihek-sasa tiheksaktimmend seitse) eurot (seitsekiimmend
kuus) senti
(edaspidi Lepingu hind).
Pakkumuse maksumustabel (HK Lisa 3) on To<iv6tjale siduv.
Lepingu hind sisaldab
tekkinud ehitusjiiiitrnete kiiitlemiseks vajalikke kulutusi, samuti'fO"c;Oe
teostamisel
kasutata
ng rendihinda. Lepingu hind on l6plik ning ei
solru I o
kohustuste v6imalikust suurenemisest.
Lepingu
ava tasu tilempiiri ning Tciciv6tjal ei ole 6igust
n6uda tdiendavate kulutuste hrivitamist, kui Pooled ei ole selles
eraldi t<i4atit.-utt kokku
leppinud.
Tellija tasub Tcicjvdtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud
Tcjcide eest
iihes osas Tcicide l6pliku rileandmise-vastuv6tmise at<ti pdhjal koostatud
arve alusel.
l"l1!" maksetrihtaeg on 15 (viisteist) kalen
t arvates.
Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Li
Toov6tja
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult
yepingu
lisana ning Tellija tasub Tocivdtjale Lisato
on selles
eelnevalt kirj alikult kokku leppinud.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega htivitama rihtegi Tciov6tja poolt
tehtud
Lisatciciga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt
kirlalikult ko"kku leppinud.

r66nn ur,naNnnrrNn
Tocjde iileandmine ja vastuvdtmine toimub tihes osas, sellekohase
iileandmise-vastuvdtmise aktiga, peale Tciciv6tja kdigi Lepinguliste kohustuste tiiitmist.
Toode tileandmise kohta esitatud at<ti attat<i4utamise jiirgselt tekib
Tcicjv6tjal 6igus
esitada Tellijale tileantud Toode maksumust h6lmav arve.
Tciode rileandmiseks esitab Tciovdtja, Tcicide l6petamisele jdrgneva
esimese t<joniidala
jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud
rileandmise-vastuvdtmise akti kahes
eksemplaris' Koos Toode tileandmise-vastuv6tmise aktiga esitatakse
Tellijale
ehitusjiiiitmete n6uetekohast kiiitlemist tdendav dokumeni (jiiiitmedeklaratsioon).
Nimetatud dokumendi mitteesitamisel kuulub Toode iileandmise-vastuvdtmise
akt
tagastamisele.
Teostusjoonised ja md6distustulemused antakse Tellijale i.ile kahes (2)
eksemplaris
paberkandj
DVD plaajil (dwg failina ja pDF failina).
Ehitustood
iileantuks pdrast poolte poolt Ehitise

iileandmise
7.6.

7'7'

Tellija on kohustatud vastava tileandmise-vastuv6tmise akti 5 (viie) toripiieva jooksul,
selle kdttesaamisest urYates, allakirjutatult Tocivdtjale tagastama. Tcjcide
vastuvdtmisest
keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud iatttulJ jooksul esitama
Tciriv6tjale

motiveeritud vastuvriite vastuvdtmisest keeldumise kohia.
Lahkarvamuste korral teostatud Tocide eest tasumisel maksab Tellija
Tcicivotjale ainult
teostatud Tcicide selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonia.
ut.iaatr.rd tdode
eest - peale lahkarvamuste iahendamist.

8. TO6V6TJA KOHUSTUSED
8.1. Tocivdtjakohustused:

8.1.1.

Teostada
ry:l
KolK
I

d Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures
sed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti Lokku
nendele tcicidele ja toimingutele, mis ei ole

m..,.
oo
leppinud,
1

Lepingus v6i selle Lisades sdtestatud, kuid millised oma
olemusest liihtuvalt kuuluvad
ktiesoleva Lepinguga seotus Tocide hulka ning milie tegemine
on vajalik Lepingu
eesmrirgi saavutamiseks

8'1'2'

ja

;

votmistama Toode alustamiseks ndutavad dokumendid (ehitamise

5:::'.11"
alustamise teatis jms);

simesel n6udmisel;
avate Toode

ja kasutatavate

materialide

tel p6hjustel, vastasel korral on

tllliial

iilesandeks m6nele kolmandale isikule
Tciov6tja kulul ning viihendada vastavalt Tdciv6tjale Lepingu
alusel makstavat tasu;
8'1'5'
Tocide teostamiseks va.laiikud materjalid vastavalt Lepingu
T:5:".
.kdik
dokumentatsioonile;

8.1.6. vastutama

Tricide teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
Tciovdtja
kannab Ttiode juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisikot kuni
'
Tciode l6pliku
vastuv6tmiseni Tellij a po olt;
8'1'8' Arvestama Telhla juhistega Tcjode teostamise kohta, olles selliseid juhiseid
viivitamata
nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt
antud juhised
ohustavad Tocjde kvaliteeti v6i muus osas takistavad Lepingu
kohast triitmist, on
Tociv6tja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hrljem
kui 1 (rihe) tciopiieva
j ooksul kirj alikult teatama.
8' 1'9' Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab
Tociv6tja Tellija poolt antud juhiste jiirgimisest
pdhjustatud tagaj iirgede eest;
8'1'10' Eeldatakse, et Toov6tja teostab k6ik Lepingus kokkulepitud
paigaldustocid isiklikult.
Alltddvdtjate kasutamine T<iovdtja poolt onlubatud ,ruio r"mlu
[it:"ril.rr n6usolekul.
vastava kirjaliku n6usoleku olemasolul on Tcidv6tja kohustatud
eelnevalt koosk6lastama
Tellijaga k6ik alltocivdtjad, keda Toriv6tja kavatseb kasutada
Lepingu tiiitmiseks. Tellrya
ees jiiiib Lepingust tulenevate kohustuste nduetekohase tiiitmisi
sh selliste, mille
tegemiseks on Toov6tja kasutanud alltcicivdtjaid, eest vastutavaks
Tdov6tja;
8'1'11' Tcicipiieva l6pus koristama ja dra vedama Tricjde teostamise
kiiigus tekkinud jiiiitmed,
jtirgides kehtivaid jiiiitmehooldusndudeid;
8'1'12'Teostama 2 (kahe) aasta jooksul Toode 16p1iku vastuvdtmise
hetkest alates Toodes
avastatud puuduste ja vigade kdrvaldamiseks garantiiremonti ning
likvideerima esile
tulnud puudused ja vead Tellija poolt m?iiirutod
-oirtliku tahtaJa jooksul. Tahtaja
riletamise korral on Tellijal muuhulgas 6igus nduda leppetrahvi
tasumlst vastavalt
Lepingu punktides 10.5.-10.6. siitestatule
k6rvaldada
puudused
1ut"oi
ise v6i teha
puuduste k6rvaldamine fllesandeks kolmandut" irikot.l"
Tcicivdtj a kulul;
8'1'13" Tocivdtja kohustub 2 (kahe) aasta jooksul Tricjde ldpliku
vastuvdtmise hetkest alates,
8'1'7

Tocjde teostamisel kasutatud materjalides esiletulnud puuduste korral,
asendama
materjalid uute vastu Tellija poolt miiiiratud m6istliku tahtaja jooksul.
Vastasel korral on
Tellijal 6igus n6uda Lepingu punktides 10.5.-10.6. sritestatud leppetrahvi
tasumist jalvdi
asendada puudustega materjalid ise v6i teha puudustega materjalide
asendamine
kolmandate isikutele T'<iov6tj a kulul;
8'1'14' Toovdtja ei vastuta vigade ja puuduste eest iiksnes juhul,
kui need tekkisid Tellija
tahtliku tegevuse tagajdrjel;
8'1'15'
kannl! ta1:*1ni ja tingimusteta varalist vastutust Tod lepingutingimusrele
I:::u,::
mittevastavuse t6tru Tellijale v6i kolmandatele isikutele tekkinud kahju
eest;

8.1.16. Jiirgima Telh.la poolt koosk6lastatud Tciode teostamise
tiihtaegu;
8'1'17' Toode teostamisel juhinduma tuleohutuse seadusest ja selle
alusel kehtestatud normidest
8.

1.1

ning EV kehtivatest k6rgendatud kvaliteedistandardiiest;
8. Tciode teostamisel aryestama kehtivate tervisekaitsenduetega;

8'f i9'Tagama Lepingu kehtiwse perioodil T<iode teostamiseks vajalike

registreeringute
viivitamatult n6
8.1.20. Vajadusei koost

jm

tegevuslubade,

dokumentide olemasolu. vajadusel hankima
a load omal kulul ja vastutusel;
a ndutava

tiiitedokumentatsiooni;

8.r.2r. Koosk6lastama Tocicl asjaomaste ametkondade ja asutustega;
8'r'22' Kasutama Toode teostamisel vaid kvalifitseeritud tcicij6udu.
Kvalifikatsiooni vastavuse

hindamisel liihtutakse kehtivast kutsestandardist;
aasta jooksul, Tciode ldpliku vastuvdtmise kuupaevast a1ates,
k6rvaldama Tcirides esinevad puudused (Tcirivdtugarantii);
8'1'24' Tocivdtugarantiiga on hdlmatud ka need priudused,
mis on tekkinud Tellijast
sdltumatutel p6hjustel prirast Tocide vas,v6tmirt t"tti;u poolt;
8'r'25' Tociv6tja kohustub kahe aasta jooksul, Tcicjde ldpliku vastuv6tmise
kuupzievast arvates,
viima Too vastavusse muutunud standa'dite ja 6igusaktide n6uetega, mis
takistavad Tcjo
eesmdrgipdrast kasutamist;
8'1'26' Tagama Tellija eesmdrgi saar,utamine Toovdtja materjalidest ja
riisikol;
8'1'27 ' Vdimaldama Tellijal igal ajalteostada kontrolli tehtava
Td6d; mahu ja tvaliteedi
vastavuse rile;
8'1'28' Tocivdtja tagastab Lepingu l6ppemisele jdrgneva tcioniidala jooksul
Tellijale dokumendid
ja esemed, mis ta Lepingu tiiitmiseks v6i sellega seoses
on saanud.

8'r'23' Tocivdtja kolY:lYb kahe

8.2.

Tciciv6tja dizusedj

8'2'1'

Saada Triode tegemise eest

9.
9.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNO

Tellijalt tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja
korrale;
8'2'2. Saada Tellijalt Lepirrgu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi (uhised,
n6usolekud
jms);
8'2'3' Nduda Tocide ldpptiihtaja nihutamist juhul, kui Tellija pole digeaegselt tiiitnud
maksekohustusi v6i kui tuleb Tellija soovil teostada lisatoid.
8,2.4. Esitada kirjalikult motiveeiitud vastuviiiJ", r,-ui i"riija 6igustamatult keetdub
n6uetekohaselt teostatud Tocide vastuvdtmisest.

Tellijakohustused:

9'1'1' Tasuma Tociv6tjale nduetekohaselt teostatud ja vastuv6etud Tcjcide eest vastavalt

9'I'2'
9'1'3'

Lepingus siitestatud tirrgimustele ja korrale ;
Vastu vdtma Toov6tja poolt vastuvdtmiseks esitatud kvaliteetsed valmis
Tood
etteniihtud tahtajal;
5 (viie) toopiieva jooksul, kiittesaamisest arvates, aktsepteerida v6i ltikata
tagasi Toode
iileandmise-vastuv6tmise akt.

9.2.

Tellija 6ieused:

9'2'I'

Teostada jooksvat kontrolli Tocide kiiigu, mahu ja kvaliteedi rile ning
puuduste
avastamisel teha Toovdtjaie kohustuslikke ettekirjutusi Triode kvaliteedi oru.i '
Kui Tocide tegemise ajal on ilmselt selge, et Tcjod ei tehta n6uetekohaselt, siis on Tellijal
Sigus miiiirata Tciov6tjale vajalik tiihtaeg puuduste k6rvaldamiseks, t
sellest

9.2.2.

Tocivdtjale kirjalikutt. Kui Tciovdrja
kas Lepingust taganeda ja n6uda
parandamine iilesandeks koimandale isi
9,2.3. Kui Tcjovdtja kaidub Lepingu tin
tekkida muid puudusi Tocjdes, siis
rellija kehtestatud rahtajaks v8i vajalike
esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega

tiiida, siis on Tellijal 6igus
teha Tocjde jeitkamine ja

I

ood, v6i laseb

ll"ffil3TJfi'"'J

v6i Tciode hinna vastavat
vtihendamist' Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste v6i
muude oluliste puuduste
olemasolul Tci<ides on Tellijal 6igus Leping iiles
oelda/taganed.a ja n6uda kahjude

hrivitamist;

9.2.4. Keelduda Toode eest tasumisest, kui Tciciv6tja ei
ttiida endale Lepinguga vdetud
kohustusi.

10.
10'1'

I0'2'
10'3'

hitmatajiitmise eest v6i mittenduetekohase tiiimisega
kuhj, eest kannavad pooled triielikku ja tingimusteia
Tellija maksab Toovdtjale ,oukr.tahtuegade rikkumise eest
viivist 0,2yo makse summast
iga viivitatud tciopiieva eest, kuid mitte rile 30% hilinenud
makse summast.
Toiivdtja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt
30 (kolmektimne)
kalendripiieva jooksul, makseviivitu;e toimumisest alates.
vastasel korral loetakse
ija vabaneb viivise maksmise kohustusest.
ise v6i rileandmise tiihtaegade iiletamise eest
linenud kalendripiieva eest, kuid mitte iile 30%

r0'4'

10'6'

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
Lepinguga enesele v6etud kohustuste taitmata jiitmise
eest v6i mittenduetekohase
tiiitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti vabariigi
seadusrega etteniihtud
konas ja ulatuses.

Igakordse k6rvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse
rikkumise eest, mis ei seisne
Tcjode tegemisega v6i iileandmisega viiviiamises, maksab
Triovdtja Tellfale leppetrahvi
z.%o Lepingu hinnast, kuid kokku
mitte iile 30 % kiiesoleva Leping" rri""urt.
lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
gu hinnast.
lepingulise kohustuse rikkumise all m6istavad
rse olulist rikkumist, millega v6ib kaasneda Lepingu
rilesiitlemine diguskait.sevahendina. Uhekordseks ja pciordumatuks
lepingulise kohustuse
rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 10.5. j;
r"o.o. nimetarud
stistemaatiiised rikkumis ed.

10.9.

damise aluseks olev
tiiitmise aktiga, mis t
v6imaldavas vormis

10'10' Tciodes esinevate puuduste korvaldamine iepingulise
kohustuse tiiitmiseks antud
tiiiendava tiihtaja jooksul ei vabasta Tcicivdtjat leppeiahvi
maksmise kohustusest.
10'11' Tellijal on 6igus p
10.5., 10.6. v6i 10.7. sdrestatud korras
aryutatud leppetrah
tavast tasust. Leppetrahvi n.udmine ei
vtilista Tellija 6igust
taitmist jalvOi kahjude hrivitamist.

10'12' Lepingu Pooled nimetavad tehniliste kiisimuste lahendamiseks
ning Toode rileandmisevastuvdtmise akti allkirj astamiseks kummaltki poolt kontaktisikud:

o

Tellija kontaktisik

Rimma Aleksejeva , tel 35 gg 214, mob. 56649020:
e-mail: rimma. aleksej eva@narva.

ee

Lepingu muutmise, sh materjalide asendamise, ktisimusi lahendab
Narya Linnavalitsuse
Arhitekruuri- ja Linnaplaneerimise Ameti p6himiitiruse jiirgne esindaja
(direktor vdi teda
asendav isik). Telhja kontaktisikul vastavad volitused puuduvad!

o

Ttiovdtia kontaktisik

-

Oleksandr Taradin, teI716 66g3, mob 5626 66g3.
e-mail : oleksandr.taradin@ev.vkg. ee

11.
11'1'
11'2'
i

1'3'

11'4'

11'5'

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD
Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist v6i mittenduetekohast
tiiitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks kui selle pdhjuseks oli viiiiramatu j6ud.
Vddramatu j6ud kiiesoleva Lepingu tiihenduses on mistahes
asjaolu, mida pool ei saanud
mdjutada ja mdistlikkuse pdhimdttest liihtudes ei saanud temalt
oodata, et ta lepingu
sdlmimise v6i ajal selle asjaoluga aruestaks.
viiiiramatuks j6uks on eelk6ige siindmused, mille saabumine ei s61tu poolte
tahtest - s.h.
s6da,
iildstreik.
j6uks
Viiiiramatuks
ei
loeta
tavapdrasest
l:od"::*:tus,
raskemaid

rlmastikuolusid.
Lepingu mittetiiitmine p6hjustel, mida oli tekitanud viiiiramatu j6ud
loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu
taitmist takistava olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist poott Lepingu taitmist
takistavatest asjaoludest ning v6tnud tarvitusele vajalikke meetmed repingu
taitmiseks.
Kui Viitiramatuj6u mdju on ajutine, on kohustuste mittetriitmine v6i
mittenouete-kohane
tiiitmine vabandatav riksnes ajavaltel,mil viiiiramatu j6ud kohustuse
taitmist takistas,

12.
r2'r'

LEPINGU LOPPEMINE
Leping j6ustub selle allakirjutamise hetkest poolte poolt ja kehtib
kuni Lepingus
s dtestatud kohustuste m6 lemapo o ls
e tiiieliku t iiitmi s eni.
I2'2' Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste m6lemapoolse tiiieliku ja
nduetekohase tditmisega, mis ei vadna lepingutingimuste, mis
olemuslikult sdtestavad
e jiirgselt (nt toov6tugaruntii), kehti,uust.
ndatud huvi Lepingu tiihtaegse ttiitmise vastu.
laselt, et Lepingu tiihtaegne tiiitmine seatakse
se tditmiseks tdiendavaid tiihtaegu andmata ja
meeldetuletusi tegema.ta, erakorraliselt tiles rielda v6i Lepingust taganeda.
12.4. Muudel juhtudel Leping l6petatakse seaduses sdtestatud alustel ia korras.
13. Ltr]PINGU

MUUTMINE
13'1' Lepingut v6ib muuta ja tiiiendada

13'2'

riksnes Poolte vahel kirjalikult s6lmitavas kdesoleva
Lepingu lisas. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning
need allkirjastab
Tellija p6himiiiiruse jiirgne esindaja (direktor v6i teda ur.rrduy teenistuj-a).
Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele poolele
vdhemalt
kaks niidalat
kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult m6istliku
\1!
tahtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) piieva jooksul
ettepaneku saamisest

arvates'

Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku

muudatus ei i6ustu.

os muudatuse p6hjenduse
ale.

lepingu

ndusolekut,

ja selgitusega

esitama

muudatuste tegemist, kui need on tingitud rihe
sest kiiesoleva v6i muu terna poolt sdlmitud

alusel.

13'5' Juhul, kui 6igusaktide vastuv6tmise, muutmise v6i tiiiendamisega
osutub

Hux' i:i,ffJ ffi
13'6'
r3.7.

m6ni

:"ffi lT:i:J3::iffilf t JJffi

Lepingu tingimuste muutmist Tcjcjde teostamise tiihtaesade
Lepingus kokkurepitud tiihtaegade suhtes on tekklnud

Tciovdtjal on teadiik, et kdesolev leping on sdrmitud
hankem
vastavalt <Riigihangete seadusele> v6ib hankija sdlmitud
h
kokku leppida riksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed
hankijal vdimalik hankelepingu s6lmimise aJal ette niiha ja
hankelepingu muutmata
jiitmise korrai satuks tiiielikult v6i olulise
ga taotletud eesmzirgi
saavutamine. Samuti ei v6i hankija
kokku leppida, kui
muutmisegataotletavat eesmdrki on v6i

14. TEADETE
14'I'

epingu sdlmimisega.

EDASTAMINE

ed peavad olema vormistatud Poolte poolt
davas vormis, valja arvatad juhul, tcui tciriatit-u
on informatiivse iseloomuga, mille edastamine

1A a
\a'L'

14.3. Informatsioonilist
14.4.

ls.
15'1'

teadet v6ib edastada t
Teade loetakse edastatuks, kui see on
saatmisest teise poole poolt niiidatud aad
Uhe Poole mistahes n6ue teisele poo
vormistatud kirj alikult.

uga seotud teated Lepingus niiidatud aadressil,
d teineteist viivitamatult informeerima.

roppsArrnt

Leping jdustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja
kehtib kuni lepinguliste
kohustuste tiiieliku tiiitmiseni.
15'2' Pooled tiiidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6him6ttel, liihtudes
Lepingu tiiitmisel
hea usu ja m6istlikkuse pdhimdttest.
15'3' Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kdesoleva Lepingu alusel
ldhtuma ausa
dritegeluse p6him6tetest ja eetikanormidest.
15'4' Lepingule ei laiene Ehituse tciovStulepingute tildtingimused (ETU 2005)
ning pooled ei
juhindu sellest ka vaidluste lahendamisel.
15'5' Pooltel on 6igus loor'utada Lepingust tulenevaid digusi ja kohustusi
kolmandatele
isikutele ainult teise poole kirjalikul n6usolekul.
15'6' Lepingus toodud m6isted ja pealkirjad on m6eldud kiiesoleva sisu
edasiandmiseks.
vastuolu korral m6iste jalv6i pealkirja ja sisu vahel liihtutakse
sisust.

l5'7'

Kiiesoleva Lepinguga reguleerimata kiisimustes juhinduvad pooled
harmoniseeritud
saktidest.

isel, muutmisel

ja

ldpetamisel lahendatakse
aavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele

n6

teostamiseks
,"J"JJi,1#:t11o"H.oo1*;tr.l;u,t##';;;?ff;
dokumendid' Tci
omab kdiki digusi ja tehnilisi vahendeid Lepingu
esemeks olevate
15'10' Leping on koostatud kaheksal (8) lehel,
eesti keeles, kahes (2) identses v6rdsetjuriidilist
j6udu omavas originaalekt"-pi*ir,
miilest tiks jaab Tellijale ja iiks antakse Tcicjv6tiale.
16. POOLTE

Tellija:

ALLKIRJAD

Tociv6tja:

Benno Anser

