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Juhatuse Iiise

Arveldusarve pangas
Esindaja
Esinduse alus

Edaspidi nimetatud kq eraldiseisvqlt ,,Pool" vdi ,koos ja t)hiselt ,,Pooled", sdlmisid krjesoleva
lepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes aluseks lihtmenetlusega riigihanke <Narva linnas puude
hooldustddd 2014D (30.01.2014.a. lihthange Ri,igihangete registris, viitenumber 149)27
ia
30.01'2014.a' hanketeade nr 4 Narvq linnq veebitehet) tulemused (ALPA hankekomisiini
20.02,2014 ja 25.02.2014 protokollid), olles kokku reppinud alf cirgnevas;

".2.
'2.L
'2'2'
3.
3.1'

:\.2.

4=

LEPINGU ESE
Kiiesoleva Todv6tulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Narva linnas puude
hooldustiiiide teostamine koos iiiiikide utiliseerimisega, vastavalt Tellija juhis?ele ja
Lepingu dokumentidele (edaspidi: Tiiiid).
Tcjode maht ja ulatus on miiiiratud Lepingu clokumentidega ning Tellija juhistega.

LEPINGU DOKUMBNDID
Tciovdtu korraldus toimub vastavalt kiiesolevale Lepingule, Tellija juhistele,

lihtmenetlusega riigihanke dokumentidele, T'ocivdtja pakkumusele, Vdla6igusseadusele,
Narva Linnavolikogu 6. miirtsi 2008. a m[rlrusele nr 16 ,,Narva linna heakorra eeskiri,,,
Narva Linnavolikogu 6. miirtsi 2008. a m2iiirusele nr 20 ,,Raieloa andmise tingimused ja
kord", vastava valdkonna kvaliteedistandeLrrlitele ja heale kutsetavale ning Lepinguie
lisatud dokumentidele.
Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurcle jiirgmised risad:

/
I

,r/.l'

3.2.1.
3

2.2

Tciode eelarve

-

Lisa

1.

Toode kirjeldus (Hankekutse punkti

3.2,3. Tsiviilvastutuslepingu koopia
4.

III

,,Hanke liihikirjeldus,, osa)

_Lisa2

- Lisa 3.

roon

Torivdda teostab Lepingujiirgsed Tcirid, sealjuures kohustub Triovdtjana
teostama k6iki
tciid ja asjakohaseid toiminguid, vdtma arLlaseid riske ja kandma k6iki
otseseid ja
kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.r,t. Teostada Tood vastavalt Lepingus s iitestatu d kvaliteedin6uetele
;
4.1.2. Kaitsta Tellijat k6igi ndudmiste eest, mida kolmandad isikud
v6iksid Lepingu raames;
Todv6da tegemiste jalv6i tegemata jiitmise t6ttu Tellijale esitada ning trrivitada
k6ik:
selliste ndudmiste t6ttu viimastele tekkida v6ivad kahjub ja/vdikulud.
4.2.
ad kdiki Lepingu eesmiirgi saavutamiseks vajalikke t6id, toiminguid.
i vajalikke materjale ja toos kasutatavaid seadmLid, vajalike litsentside ja.
ist.
A'
t.J,
Lepingus ja selle lisades otseselt nimetatucl tegevused ei viilista muid toirninguid,
mis
4,1,

on

olemuslikult seotud Lepingu esemega

saavutamiseks. To<jde teostamine toimub vastavalt

4.4.

Toovdtja kohustub

ning vajalikud Tellija

iesmiirgi

teliija juhistele.

_jiirgima Tellija pool1. Tcicide teostamiseks miiiiratud tiihtaegu,

teostades ndutavad Tcidd 6igeaegselt.

5.
5'1.
5'2.
5.3.
5'4'
5'5.
:i'6.

:i,7'
5.8.

TAHTAEG JA LEPINGU HIND
Toovdtja kohustub Tood teostama ja Tellijale

i.ile andma hiljemalt 30.09.2AM.a.
Nduetekohaselt teostatud Todde eest kuulub tasumisele koos kziibemaksuga 16999,92
(kuusteist tuhat iiheksasada tiheksakiimmend iiheksa, 92) eurot (edaspidi
Lepingu
hind).
Toode eelarve (Lisa 1) on Tcidvdtjale siduv. Lepingu hind on ldplik ning ei s6ltu
Todv6tja maksu- ja muude riiklike kohustuste v6imalikust suurenemisest.
Lepingu hind miiiirab Toov6dale makstava tasu tilempiiri ning Tocivddal ei ole 6igust
nduda t[iendavate kulutuste hiivitamist, kui Pooled ei ole sellei eraldi t<i4afit<utt
kot<t<u
leppinud.
Tellijal on olulise avaliku huvi pdordumatu kahjustamise v?iltimiseks 6igus tihepoolselt
viihendada esialgselt kokkulepitud Toode mahte, viihendades prJportsionaalselt
Toov6tjale makstavat tasu. Tciode mahtude muutmisest teatafakse Tciovdtjale

kirjalikult.
Tellijal on 6igus arvestades objektiivseid asjaolusid ja erivajadust asendada:
5'6,1. konkreetsel objektil teostatavate tridde liiki (raie asendatakse ldikuseea v6i
16ikus raiega) arvestades iihiku hinda;
5.6,2' konkreetsel objektil hooldusele kuuluvate puude arvu teisel objektil
hooldustoode vastu arvestades todde liiki, mahtu ja tihiku hinda;
5 '6,3. hoolduse objekti teise objekti vastu arvestades toode liiki,
mahtu ja tihiku hinda.
Tellija tasub Toovdtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeriiud Tocjde eest
Tticjde iileandmise-vastuv6tmise akti pdhjal koostatud arve alusel. Tellija maksetiihtaeg
on l5 (viisteist) kalendripiieva, vastava arve kZittesaamisest arvates.
Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Lisatcicid, mille tegemine ei kuulu T6ov6tja
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tooC" kirjeldusega Lepingu
lisana ning Tellija tasub Tociv6tjale Lisatcj<ide eest iiksnes juhul, t<ui pootefo on selles
eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

5'9'

Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima (lga hiivitama iihtegi Tdriv6tja poolt tehtud
Lisatdoga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt ki!alikult koto'u
leppinud.

5,10. Lepingu eelarves niiidatud

5.11'

reservsummat kiisutab Tellija vasta'Jalt vajadusele. rdorrotlu,t
ei ole Sigust n6uda Tellijalt reservsum na kasutamist.
Toovdtjal ei ole digust n6uda Lepingu hinda iiletavate kulutuste hiivitamist, kui pooled

ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud. Samuti ei ole Tridvdtjal digust

Tellij alt ettemakse tegemist.

6.
6'l'
6.2.

6'3'
6'4'
7.
7,1.
7'l'l'

n6ud3

TOOUB UT,B.INONAINE JA VASTUVOTMINE
Toode eest tasumine toimub igakuiselrt faktiliselt teostatud tocide osas. Tdodr:
iileandmise-vastuv6tmise akti Tellija poolt allakirjutamise jiirgselt tekib
Tciov6tjal

6igus esitada Tellijale i.ileantud Tdode maksumust hdlmav arve.
Eelneval kalendrikuul teostatud Tcidde i.ileandmiseks esitab Tcicivdda To6de
teostamisele jiirgneva kalendrikuu esimesel tcioniidalal Tellijale allakirjutamiseks
To<jde:
iileandmise-vastuvdtmise akti kahes eksemplaris, millesi iiks jaab Tellijale ja
tiks;
tagastatakse Tciovdtjale. Tellija on kohustatud vastava tileandmise-vastuvijtmise
akti 3
(kolme) tcicipiieva jooksul, kiittesaamisest arvates, allakirjutatult To6v6tjale
tagastama.
Tddde vastuvdtmisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tiittulajooksu1
esitama Tticivdtjale motiveeritud vastuviiite vastuvdtmisest keeldumise kohta.
Lahkarvamuste korral teostatud Torjde eest tasumisel maksab Tellija Tciov6tjaler
teostatud Toode selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ulejaanud
Tcibde
eest - peale lahkarvamuste lahendamist.

TO6V6TJA KOHUSTUSED
T<jovdtja on kohustatud:
Teostama k6ik Tddd, mis on miiiiratletud llepingus ja selle Lisades, kandes
seejuures
kdik Tctddeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti

kokku
leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele toodele ja toimingutele., mis
ei ole
Lepingus vdi selle Lisades siitestatud, kuid millised oma olemusest liihtuvalt kuuluvad
kiiesoleva Lepinguga seotud Tcjcide hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu
eesmiirgi saavutamiseks;
7 12 Andma Tellijale viimase n6udmisel aru Tciode kiiigust;
7.1.3. K6rvaldama mdistliku aja jooksul oma kulul teostitud Td,<js esinevad puudused, mis on
tekkinud Tellijast s6ltumatutel pdhjustel, vastasel koral on Tellijal 6igus teha avastatud
puuduste k6rvaldamine iilesandeks m6nele kolmandale isikule fbovOtJa kulul;
7.]l4. Hankima kdik Tcidde teostamiseks vajalikud materjalid, tdrivalendid, load ja
koosk6lastused;

7'1.5. Arvestama Tellija juhistega Tcjode teostamise kohta, Juhul kui Tellija poolt antud
juhised ohustavad Tocide kvaliteeti v6i muus osas takistavad Lepingu
lohast taitmist,
on Toovdtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t, mitte tritjem lcui 1 (iihej
tocipiieva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab
7

''t

Toovdtja Tellija poolt antud juhiste jiirgimisest pdhjustatud tagajiirgede eest;
t<ot<t<utepltJO Tood isiklikult.
Alltocivdtjate kasutamine Tciovdtja poolt on lubatud vaid Tellija eelneval kirjalikul
n6usolekul. Tellija ees jiiiib Lepingust tulenevate kohustuste nduetekohase t[itmise,
s.h,
selliste, mille tegemiseks on Toov6tja kasutanud alltdov6tjaid, eest vastutavaks
Tocivdtia:
Jargima Tocide teostamisel kehtivaid jriiitmehooldus- ja heakorra

.1'6' Eeldatakse, et Ttidvdtja teostab koik Lepingus

'1,7

.

7.1.8. Tciovdtja kannab tiiielikku ja tingimusteta varalist vastutust Tod lepingutingimustel,e
mittevastavuse tdttu Tellijale v6i kolmandatele isikutele tekkinud kairju eest. Kahjuga
on hdlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju;

7.1.9. Vdimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava T66d; mahu
vastavuse i.ile;

7.l.10.Toovdtja kasutab

ja kvaliteedi

ja

tagab Lepingu tiiitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tocij6u
kasutamise, s_11uti esitab Tellijale viimase noudmisel andmed tcjcide vahetute teostajate
ja nende kvalifikatsiooni kohta. Kiiesolevas punktis nimetatud andmed peab Tociv"6tjs
esitama Tellijale kolme (3) tciopuieva jooksul n6ude klittesaamisest arvatei.

7.LlL Mitte

katkestama Toode teosiamist ega muutma Tciode teostamise tahtaeeu seoses
vdimalike vaidlustega Toode kvaliteedi, mahu v6i muude asiaolude tile.

7.2,

Toovdtjal on 6igus:
'2.L Saada Tcjdde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja
korrale;
7.2'2, Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi (uhised, n6usolekucl
jms).
7

8.
8,1.
8.1'1'

8.L2.

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNU
Tellija on kohustatud:
Tasuma Tciovdtjale nduetekohaselt teostatud Todde eest vastavalt Lepingus siitestatud
tingimustele j a korrale;
3 (kolme) t66piieva jooksul, kiittesaamisest arvates. aktsepteerida vdi liikata tagasi
Tcicide iileandmise-vastuvOtmise akt.

8.2.

Telli-ial on digus:
Teostada jooksvat kontrolli Todde kiiigu, mahu ja kvaliteedi tile ning puuduste
avastamisel teha Todvdtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tocide kvaliteedi osas;
8.2.2. Kui Tcicjde tegemise ajal on ilmselt selge, et Todd ei tehta n6uetekohaselt, siis on
Tellijal 6igus mliiirata Toovdtjale vajalik tahtaeg puuduste kdrvaldamiseks, teatades
sellest Toovdtjale kirjalikult. Kui Tciovdda seda nduet tahtajaks eitdida, siis on Tellijal
6igus kas Leping iiles 6elda ja nduda kahjude hiivitamist vdi teha T6ode jiitkamine ja
parandamine iilesandeks kolmandale isikule Tiiovdtia arvel:
8'2.3. Kui T66vdtja kaldub Lepingu tingimustest kdrvale ja see halvendab T66d, v6i laseb
tekkida muid puudusi Toodes, siis on Tellijal 6igus n6uda puuduste tasuta parandamist
Tellija kehtestatud tahtajaks v6i vajalike kulutuste hiivitamist, mis teilija kandis
Tci<jdes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega v6i T6ode hinna vastavat
viihendamist. Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste v6i muude oluliste puuduste
olemasolul Tocides on Tellijal 6igus Leping iiles delda ja nduda kahjude hiivitamist;
8.2.4' Keelduda Tcicjde eest tasumisest, kui Toovdtja ei tiiida endalq Lepinguga vdetud
kohustusi, kuni Toovdtja poolt endale Lepinguga vdetud kohustuste tiiitmiseni.

8'2.L

9,
9.1.
9.2.

POOLTE VASTUTUS
Lepinguga enesele vdetud kohustuste tditmata jiitmise eest vdi mittenduetekohase
tAitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega etteniihtud
korras ja ulatuses.
Lepingus tulenevate kohustuste tditmata j iitmise eest vdi mittenduetekohar;e tZiimisega
teisele Poolele tekitatud kahiu eest kannavad pooled
vastutust
tekitatud kahiu ulatuses.

9.3'
9,4.
9'5.
9.6,
9'7,
9.8.
9.9.
9.10"

9.I1.

Tcicivdtja hiivitab Tellijale vdi kolmandale isikule Tciciv6tjal lasuvate kohustuste
tditmata jdtmise vdi mitten6uetekohase tiiitmise tdttu tekkinud kahju tiiies ulatuses.
Totivdda kohustub viima mittenduetekohaselt teostatud t66 omal kulul kehtivate
nduetega vastavusse. Tcicivdtja poolse kohustuse tditmata jatmisel on
vastavate toode teostamine Toovdda kulul kolmandatelt isikutelt.

Tellijal 6igus tellida

Tellija maksab Tcicivdtjale maksetflhtaegade rikkumise eest viivist 0,05 yo tasumiselre
kuuluva makse summast iga viivitatud tdciplieva eest, kuid mitte iile 30 % hilinenu<l
makse summast.

Tdciv6tja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekiimne)
kalendripiieva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel konal loetaksr:
Tcidvdda viivisendue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.
Tdciv6tja maksab Tellijale kokkulepitud Tcicide teostamise tiihtaegade rikkumise eest
leppetrahvi summas 32 (kolmkiimmend kaks) eurot iga Toode teostamisega viivitatucl
kalendripiieva eest, kuid kokku mitte i.ile 30 % kiiesoleva Lepingu hinnast.
Igakordse kdrvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest. mis ei seisne:
Tciode teostamise tiihtaegade rikkumises, maksab Tci6v6tja Tellijale leppetrahvi
summas 32 (kolmkiimmend kaks) eurot, kuid kokku mitte iile 30 % kiiesoleva Lepingu
hinnast.

Uhekordse

ja

pciordumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksatr
3 TYo Lepingu hinnast.
Uhekordse ja poordumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all m6istavacl
Pooled eelk6ige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega vdib kaasrreda LepinguL
tilesiitlemine 5i guskaitsevahendina.
Lepingu punktide 9.7., 9.8, vdi 9.9. kohaldamise aluseks olev lepingurikkuminer
T6<iv6tj a Tel I ij ale vi imase n6udm isel leppetrahvi

fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase tiiitmise aktigi, mis tehakse,
T6ov6tjale kirjalikus v6i vtihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis
teatavaks 5 (viie) tricipiieva jooksul akti koostamisest arvates.
9.12' Tcitides esinevate puuduste kdrvaldamine lepingulise kohustuse tiiitnLiseks antud
tiiiendava tehtaja jooksul ei vabasta Todv6tjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
9.13. Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 9.7.,9.8. v6i 9.9. siitestatud korras arvutatud
leppetrahv kinni Tocivdtjale makstavast tasust. Leppetrahvi ndudmine ei viilista Tellija
digust nduda Tdovdtjalr Lepingu tiiitmist jalv6i kahjude hiivitamist.
9.I4. Pooled nimetavad tehniliste ki.isimuste lahendamiseks ning Toode iileandmisevastuvdtmise akti allkirj astamiseks kummaltki poolt volitatud isikud:
9.14.1. Tellija esindajaks on Ljudmila Morina, tel 35 gg 2ls, mob. 566 50 125;
e-post ljudmila.morina@narva. ee
9.14,2. Tcicivdtja esindajaks on

-

Aleksandrs Artjuhs; mob. 516 7g 65;
e-post

10.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD

10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetaitmist v6i mitten6uetekohast taitmist ei

10,2'

:-----R

loeta
lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli Viiiiramatu j6ud.
Viiiiramatu jdud kiiesoleva Lepingu ttihenduses on mistahes asjaolu, mida pool ei
saanud m6jutada ja mdistlikkuse pdhim6ttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et ta
lepingu s6lmimise vdi ajal selle asjaoluga arvestaks. Vliiiramatuks jduks on eelkdige

10.3.

Lepingu mittetaitrnine p6hjustel, mida oli tekitanud Vriliramatu j6ud loetakse
vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu taitmist
takistava olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt fepingu taihist

10.4.

Kui Viiiiramatu jdu mdju on ajutine, on kohustuste mittetiiitmine vdi mittenduetekohane
tiiitmine vabandatav iiksnes aja viiltel, mil Viiiiramatu jdud kohustuse tAitmist takistas.

11.

LEPINGU LOPPEMINE

taki stavatest asj aoludest ning teinud j dupingutusi Lep in gu tiiitmiseks.

11,1.

Leping on kehtib selle sdlmimise hetkest lepinguliste kohustuste mdlemapoolse ja
t?iieliku tiiitmiseni.

r1.2.

Tellijal on 6igus Leping igal ajal etteteatamistiihtaegu jdrgimata erakorraliselt iiles
6elda. Tellija ei pea lepingu erakorralist iilesiitlemist eraldi motiveerima, Lepingu
l6petamiseks piisab kirjalikus vormis tileiitlemisavalduse tegemisest foovOtjaie.

I 1.3.

Sellisel juhul loetakse Leping ldppenuks iilesiitlemisavalduses miirgitud tiihtpiievast.
Muudel juhtudel Leping l6petatakse seaduses siitestatud alustel ia korras.

12.

LEPINGU MUUTMINE

12.t.

Lepingut vdib muuta

ja

tiiiendada i.iksnes Lepingupoolte vahel kirjalikult sdlmitavas

kiiesoleva Lepingu lisas.
12.2.

12.3

12.4

12,5.

"

Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele viihemalt
kaks niidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult mdistliku
tdhtqajooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) piieva jooksul ettepaneku saamisest
arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku n6usolekut,
muudatus ei j6ustu.
Lepingu Pool ei vdi taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud
sama Poole poolt oma kohustuste mittetaitmisest kiiesoleva v6i muu tema poolt
sdlmitud lepingu alusel.
Juhul, kui 6igusaktide vastuvdtmise, muutmise vdi tiiiendamisega osutub m6ni
Lepingu punktidest kehtetuks, v6tavad Lepingu Pooled tarvitusele abindud kehtetu
punkti asendamiseks uue, seadusliku s[ttega. Lepingu m6ne punkti kehtetus ei m6juta
Lepingu iilej iitinud siitete kehtivust"
Toovdtjal on teadlik, et kiiesolev leping on sdlmitud hankemenetluse tulemusel ning
vastavalt <Riigihangete seadusele> vdib hankija sdlmitud hankelepingu muutmises
kokku leppida i.iksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud
hankijal v6imalik hankelepingu sdlmimise ajal ette niiha ja hankelepingu muutmata
jiitmise korral satuks tiiielikult vdi olulises osas ohtu hankelepinguga taotlelud eesmiirgi
saavutamine. Hankija ei v6i hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega
taotletavat eesmiirki on v6imalik saavutada uue hankelepingu s6lmimisega.

13.

TEADETE EDASTAMINE

13.1.

Kiiesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt
viihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis, valja arvatud juhul, kui kirjaliku
vormi n6ue tuleneb Lepingust v6i teated on informatiivse iseloom:uga, mille edastamine
ei too teisele Poolele diguslikke tagajargi.
Uks Pool saadab teisele Poolele fepinguga seotud teated Lepingus niiidatud aadressil.
Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima.
Informatsioonilist teadet vdib edastada telefoni, faksi, e-posti jngkrydu.
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e edastatuks, kui see on Poole poolt kiitte saadud v6i kui tiihitud kirja
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14. r,OppsArrnn
14,1. Pooled tliidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6himdttel, liihtudes

kohustuste

ttiitmisel hea usu ja m6istlikkuse p6him6ttest.
14.2, Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises kiiesoleva Lepingu alusel liihtuma
maj andus- j a kutsetegevuses j uurdunud tavadest nin g eetikanormideit.
14'3' Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid digusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise poole kirialikul n6usolekul.
14'4' Lepingus toodud mdisted ja pealkirjad on mdeldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks.
vastuolu korral mdiste v6i pealkirja ja sisu vahel liihtutakse sisust.
14.5. vaidlused, mis tekkivad Lepingu tiiitmisel, muutmisel ja l6petamisel lahendatakse
liibirliiikimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
Viru Maakohtu Narva kohtumaias.
14'6, Tcicivdtja kinnitab, et Tellija on vdimaldanud tutvuda enne Lepingu s6lmimist To6de
teostamiseks ndutavate andmetega ning esitanud kdik Tocide teostamiseks
vajalikud
dokumendid.
l4'7. Tocivdtja deklareerib, et omab k6iki Lepingu esemeks olevate Tocide teostamiseks

ndutavaid avalik-diguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja

14.8.

tootmisvahendeid.
Leping on koostatud seitsmel lehel, eesti keeles, kahes identses vdrdset juriidilist j6udu
omavas originaaleksemplaris, millest ti s jdiib Tellijale ja iiks Tdov6tjale.

15.

POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:

Sergei Tdsjatov
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Geodeesia j a maakorralduse osakonna juhatqi a
Direktori Ulesannetes

Tiiiiv6tja:

Osaiilaing Reacilvia
Juhatuse liige

