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LEPINGU POOLED

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 7502982Ct"
asukoht Peetri plats 5, 20308 Narua linn, (edaspidi "Tellija"), keda esindab geodeesia ja
maakorralduse osakonna juhataj a direktori rilesannetes Sergei T6sj atov
ja
AS N&Y registrikood 10003028, asukoht Kaasiku 28, J6hvi Iala, 41541, J6hvi vall
(edaspidi "Toov6tja", "Pool" v6i koos Tellijaga "Pooled"), keda esindab Aleksandr Smirnor,,,
teiselt poolt
Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool" v6i koos ja iihiselt ,,Pooled", sdlmisid kdesolevs
teetoode tciov6tulepingu (edaspidi ,,Leping"), v6ttes aluseks veebilehehanke <<Narva linnir
tdnavatel lciokaukude remont)) tulemused (ALPA hankekomisjoni 28.02 .2014 protokoll), olles
kokku leppinud allj drgnevas :

)

LEPINGU ESE

2.L

Kdesoleva toovdtulepingu esemeks on Narva linna tiinavatel locjkaukude remont
(edaspidi Titiid).
Konkreetsed Tciode mahud kujunevad vastavalt Tellija poolt esitatavatele tellimustele
Toode teostamiseks. Teostatavate toode maksumuse miiriratlemisel liihtutakse Eelarves
sdtestatud rihilcuhindadest (Lisa 1).
Tcicjde hulka kuulub ka nende iilesannete taitmine ja nende tocjde tegemine v6i
teenuste osutamine, mis ei ole L,epingu dokumentides otseselt toodud, kuid mill<:
tegemine on tavaptiraselt vajalik Lepingu eesmrirgi saavutamiseks (eelk6ige:
ettevalmistus- j a k6rvaltodd).

2.2.

z.).

3.
3.1.

LEPINGU DOKUMENDID

Toovdtu korraldus toimub vastavalt kdesolevale Lepingule, Tellija

juhistele.,

ja selle alusel
Eesti Vabariigis kehtivateler

veebilehehanke dokumentidele, Tcicivdtja pakkumusele, Teeseadusele

kehtestatud 6igusaktidele, V6ladigusseadusele,

k6rgendatud kvaliteedistandarditele j a Lepingule lisatud dokumentidele.
3.2. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde jiirgmised lisad:
3.2.1, Eelarve - Lisa 1.
3,3. Kiiesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on tehniline dokumentatsioon, mille Tellija on
andnud Tciovdtja kdsutusse seoses Lepingu tiiitmisega.
3.4. Toovdtja on kohustatud Tciode teostamise jiirgselt tagastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu tiiitmisega tema valdusesse and.nud.

3'5.

K6ikide kdesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma

allkirjadega. K6ik lisad peavad olema varustatud kuupiievadega ning Poolte volitatud
esindajate tiiielike nimede ja ametikohtade nimetustega.

4.

rAHrRnc

4'l'

Tdovdtja alustab Toode teostamisega 03.03.2014.a. ning k6ik Tddd peavad
olema
ldpuleviidud ja Tellijale vastuvdtmiseks esitatud hiljemalt lt.tz.zot+.u.-

5.
5'1'

LEPINGU HIND

5.2.
5'3'
5'4'
5.5'
5.6'
5'7'
5.8.
5.9'

6.
6.1'
6,2.

6.3.

Lepingu maksimaalne rnaksumus koos kiiibemaksuga moodustab
(kolmkiimmend neli tuhat kolmsada viiskiimmend) eurot (edaspidi
hind).

Eelarves toodud tihikuhinnad (Lisa 1) on Tcicivdtjale siduvad.
Lepingu hind sisaldab Tciode teostamisel kasutatavate (ehitus) materjalide
soetusmaksumust. Lepingu hind on ldplik ning ei s6ltu Todvdtja maksuriiklike kohustuste v6imalikust suurenemisest.
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Lepingu hind miiiirab Todvdtjale makstava tasu tilempiiri ning Tocivdtjal ei ole
6igust.
nduda tiiiendavate kulutuste hi.ivitamist, kui Pooled ei ole selles eialdi kirjalitult
kokku leppinud.
Tasustamine toimub tegelikult teostatud To6de mahu alusel, v6ttes seejuures
aluseks
Tciode tihikuhinnad. Teostamisele kuuluvad Toode mahud mtiiirab igakordselt
Tellija
ning Toovdtjal puudub 6igus nduda tasu tegelikult teostamata Tocjde eest.
Tasustamine toimub igakuiselt kirjalikult aktsepteeritud Tcjode eest, Toode
iileandmise-vastuvdtmise akti p6hj al koostatud arve alusel.
Tellija maksetiihtaeg on 15 (viisteist) kalendripdeva, vastava arve kiittesaamisest
arvates. Toovdtjal puudub 6igus n6uda Tellijalt ettemakse tegemist.
Tellija kirjalikul
isat6od, mille tegJmine ei kuulu Tci6v6tja
kohustuste hulka,
t koos vastavate tcicide kirjeldusega Lepingu
lisana ning Tellija
atoode eest iiksnes juhul, kui Pooled on selles
eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hiivitama tihtegi Tocivdtja poolt tehtud
Lisatdciga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt t<irjatlt<ult t ot l, leppinud.

roooB ur,nANnvrrun
Tcicjde iileandmine ia vastuv6trnine toimub iihekordselt peale tricide tiiielikku
teostamist, sellekohaste iileandmise-vastuvdtmise aktiga.
Tcicjde i.ileandmise vormistamiseks esitab Tciovdtja fettllate enda poolt allkirjastatud
iileandmise-vastuv6tmise akti kahes eksemplaris. feliija on kbhustatud vastava
iileandmise-vastuvdtmise akti 5 (viie) tocipiieva jooksul, kiittesaamisest arvates,
allakirjutatult Todvdtjale tagastama. Tocjde vastuvdtmisest keeldumise korral peab
Tellija eelnimetatud tahtaja jooksul esitama Toov6tjale motiveeritud vastuvaite
vastuvdtmisest keeldumise kohta.
Tellija poolt Tciode iileandmise kohta esitatud akti allakirjutamise jzirgselt tekib
Toovdtjal 6igus esitada Tellijale vastuvdetud Toride maksumust hdlmav arve.

7.
T.L

TOOVcTJA KOHUSTUSED JA OIGUSED
Tiitiv6tjakohustub:

7.1.I.

Teostama Tocid vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja korrale. To<ide osalisel
vdi tiiielikul tellimisel alltoov6tjate kiiest jdab Tellija ees tiiies ulatuses vastutavaks
Tciovdtja.

7'1.2. T6ode teostamise kZiigus kinni pidama kdigist

koostocis Tellijaga kokku lepitud tiihtja tagama Lepinguga kehtestatud Tiiode kvaliteedi.
7'1,3. Tagama Toode teostamiseks vajalike tegewslubade, litsentside, kooskdlastuste jrn
dokumentide olemasolu ning vajadusel viivitamatult hankima noutavad load jeL
kooskdlastused omal riisikol ia kulul.
7'1'4. Tciovdtja tagab Tciode teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tcioj6u kasutamise.,
samuti esitab Tellijale andmed Tcjcjde vahetute teostajate ja nende-kvalifikatsiooni
kohta Tellija esimesel n6udmisel.
7.I.5. Mivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tciopzieva jooksul alates hetkest, kui
Toovdtja sai vdi pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima
Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised vdivad takistada Td6de teostamist.
Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. jiirgimine mdjutab Tcidde kvaliteeti
vdi tiihtaegadest kinnipidamist v6i tekitab tiiiendavaid kulutusi.
7'1.6' Jiirgima Toode teostamisel kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis pole
aegadest

7.1.7'

7.1'8'

vastuolus eelpoolmainitud normatiividega.
Peale Tellijalt teate saamist k6rvaldama omal kulul nZiidatud tahtajajooksul Toov6tja
tegevusest vdi tegevusetusest tulenevad puudused, mis on avastatud Toode kiiigus,
Mitte peatarna Toode teostamist ega muutma tiihtaegu seoses vdimalike vaidlustesa
Toode kvaliteedi, mahu, teostuse v6i muudatuste iile.

7.1.9. Vastutama Tellijale

ja

kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub
eelnimetatud kahj u hiivitama.
7' 1.10. Kooskdlastama Tellijaga kdik valitud alltoovdtjad enne nendega allhankelepingu(-te)
sdlmimist. Lepingu tiiitmisele kaasatud alltoovdtjatel ei tohi esineda nffs
$-s :A
siitestatud hankemenetlusest kdrvaldamise aluseid.
7'l.Il' Teostama 2 (kahe) kalendriaasta jooksul Toode ldpliku vastuvdtmise hetkest alates
Tdodes avastatud puuduste ja vigade kdrvaldamiseks garantiiremonti ning
likvideerima esile tulnud puudused ja vead Tellija poolt miiiirutrd
-Oirtliku tahtaji
jooksul. Tdhtaja iiletamise korral on Tellijal muuhulgas 6igus n6uda
leppetrahvi
tasumist vastavalt sZitestatule ja/vdi k6rvaldada puudused ise v6i teha puuduste
kdrvaldamine lilesandeks kolmandate isikutele T6ov6tia kulul.

7.2.

Tiitivdtjal on 6igus:
7.2.1. Lepingu dokumentidest kdrvale kalduda mddras, mis ei muuda Tocidele esitatud
ndudeid (nn mitteolulised kdrvalekaldumised), mis Toovdtja parima arusaamise
kohaselt vdiksid kaasa aidata Toode optimaalsemale teostamiiele v6i kvaliteedi
7

.2.2'

tagamisel e, kdrvalekaldumised koo skdlastataks e kirj alikult Tel lij aga.
Saada Tellijalt Tciode teostamise eest tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele

ja

korrale.

8.
8.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA oTCUSNI

Tellija kohustub:
8.1.1' Esitama Todvdtjale tellimused konkreetsete tcicimahtude dranditamisega kirjalikku
taasesitamist vdimaldavas vormis.

8.1.2. Tasuma Toovdtjale Toode teostamise eest vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele
ja korrale.

8.1.3' Viie (5) tocipiieva jooksul peale Todde iileandmise-vastuvdtmise akti

i.ileandmist

esitama kirjalikud pretensioonid v6i kirjutama aktile alla.

8.1'4. Edastama Todvdtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima

iirandgemise
kohaselt v6ib aidata kaasa T<iode kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.
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8.1.5' Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) todpiieva jooksul alates

vastavate:

asjaolude ilmnemisest informeerima T6<iv6tjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis;
vdivad takistada Tciode lepingukohast teostamist.
8.1.6' Viie (5) toiipiieva jooksul vastama (vajadusel kooskdlastarna v6i motiveeritulr;
keelduma) kirjalikult Toovdtja poolt esitatud ettepanekutele, kirjadele jm. teadetele.

8.2.

Tellijal on 6igus:
8.2.1' N6uda Toovdtjalt Lepingus slitestatud tiihtaegadest, kvaliteedin6uetest

8.2.2'

8.2'3' Keelduda Tddde tasustamisest, kui Tocivdtja ei tiiida enesele Lepinguga
kohustusi.

9.
9'1.
9.2.
9.3'
9'4.
9'5'
9.6'
9'7,
9'8'
9.9.
9.10'

9'11'

ja.

maksumusest kinni pidamist arvestades Lepingus siitestatud erandeid.
Teostada kontrolli Tcjcide teostamise mahu ja kvaliteedi vastavuse kohta kehtestatud
n6uetele. Tellijal on 6igus igal ajal kontrollida Toode ktiiku ja kvaliteeti.
vdetud

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
Pooled kannavad tiiielikku ja tingimusteta vastutust oma Lepingujiirgsete kohustuste
tditmata idtmise v6i mittekohase tiiitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.
Tocivdtja hiivitab Tocide teostamise kiiigus tekkiva kahju kolmandatele isikutele ja
keskkonnakahju.
Todvdtja viib mittekohaselt teostatud too Tellija poolt antud tahtaja jooksul omal kulul
kehtivate nduetega vastavusse. Tocivdtja poolse kohustuse taitmatajiitmisel on Tellijal
6igus tellida vastavate tocide teostamise kolmandatelt isikutelt 3a 1oo eest tasumisel
viihendada Tciovdtjale makstavat tasu Tellija poolt tehtud kulutuste summa v6rra.
Tasumisest pdhjendamatu keeldumise vdi tasumisega viivitamise korral on Toov6tjal
6igus nduda Tellijalt viivist 0,1 yo tasumata arve summast iga tasumise tahtajast ile
liiinud todpiieva eest, kuid kokku mitte tile 30 o/o tdhtaegselt tasum ata awe summast.
Tdcivdtja viivisendue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 3 (kolme) kalendrikuu
jooksul, makseviivituse toimumisele jiirgnevast piievast arvates. Vastasel konal
loetakse To<ivdtja viivisendue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise
kohustusest,
Toode kvaliteeti kontrollib ja hindab Tellija. Kontrolli toimumisest teavitab Tellija
Tocivdtjat kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis vlihemalt iiks (1) tdopiiev ette.
Kdik avastatud puudused fikseeritakse teenuse kvaliteedi mittevastavuse aktiga.
Mittevastavuse aktis antakse Tellija kirjaliku otsusega Tdcivdtjale puuduste
k6rvaldamiseks tiiiendav tahtaeg, mis ei vabasta Tdcivdtjat vastutusest Lepingu
mittekohase tiiitmise eest.
Toovdtja maksab Tellijale Toode teostamise tiihtaegade, sh Toode iileandmise
ldpptiihtaja, i.iletamise eest leppetrahvi 0,1 % Lepingu hinnast iga hilinenud
kalendriplieva eest, kuid mitte i.ile 30 % kiiesoleva Lepingu hinnast.
Igakordse k6rvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, mis ei ole
hdlmatud Lepingu punktiga 9,8., maksab Toov6tja Tellijale leppetrahvi 2 YoLepingu
hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % kiiesoleva Lepingu hinnast.
Uhekordse ja pcidrdumatu iseloomuga lepingulise lohustuse rikkumise eest maksab
Toovdtja Tellijale leppetrahvi 30 o/oLepingu hinnast.
Uhekordse ja podrdumatu iseloomrgu l.pingulise kohustuse rikkumise all mdistavad
Pooled eelkdige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega v6ib kaasneda
Lepingu tilestitlemine diguskaitsevahendina. Uhekordseks ja poordumatuks
lepingulise kohustuse rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 9.8. ja 9.9.
nimetatud siistemaatilised rikkumised.
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9.12'

Lepingu punktide 9.8.,9.9. jalv6i 9.10. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine:
fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase tiiitmise aktigi, mis tehakse:

Toovdtjale kirjalikus

9'13.

vdi viihemalt kirjalikku

taasesitamist vdimaldavas vormis;

teatavaks 5 (viie) tcio-piieva jooksul akti koostamisest arvates.

Tciodes esinevate puuduste k6rvaldamine lepingulise kohustuse taitmiseks antudl

tZiiendava tahtaja jooksul ei vabasta Toovdtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.

9.14. Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 9.8, 9.9 jalvdi 9,10 siitestatud korras;
arvutatud leppetrahv kinni Tocivdtjale makstavast tasust. Leppetrahv ei asenda.
Todv6tjal lasuvat Lepingu taitmise kohustust. Samuti

9.I5.

ei vibasta leppetrahvi
kohaldamine Tciovdtjat lepingu rikkumisega tekitatud kahju htivitamise kohuslusest.
Pooled nimetavad tehniliste ki.isimuste lahendamiseks ning Toode i.ileandmise-vastuvdtmise akti allkirj astamiseks kummaltki poolt esindaj ad :

(a)

Tellija esindajaks on

RimmaAleksejeva, tel: 359 9214,

(b)

Todvdtja esindajaks on

e-post: rimma. aleksej eva@narva.ee.
Vjatseslav Stankevits, tel 33 66 731;
e-mail infoasnv2@ gmail. com

10.

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD

10.1' Lepingust tulenevate
10.2.

10'3.

10.4.

kohustuste mittetaitmist vdi mittenduetekohast aitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks kui selle p6hjuseks oli Viiiiramatu j6ud.
Viiiiramatu jdud kiiesoleva Lepingu ttihenduses on mistahes asjaolu, mida pool ei
saanud mdjutada ja mdistlikkuse pdhim6ttest liihtudes ei saanud temalt oodata, et ta
lepingu sdlmimise v6i ajal selle asjaoluga arvestaks. Viiliramatuks jduks on eelk6ige
stindmused, mille saabumine ei s6ltu Poolte tahtest - s.h. loodusdnnetus, s6da,
tildstreik. Tavaptirasest raskemaid ilmastikuolusid ei loeta Viitiramatuks j6uks.
Lepingu mittetiiitmine pdhjustel, mida oli tekitanud Viiiiramatu l6ud loetakse
vabandata-vaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jdupingutusi Lepingu teitmist
takistava olukorra viiltimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu ttiitmist
takistavatest asjaoludest ning vdtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu
tiiitmiseks.

Kui

Viiiiramatu

jdu mdju on

ajutine,

on

kohustuste mittetaitmine v6i
mil Viiiiramatu j6ud

mittenduetekohane taitmine vabandatav iiksnes aja viiltel,
kohustuse tiiitmist takistas.

11.
1

1.1.

ll.2.

LEPINGU LoPPEMINE
Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mdlemapoolse tiiieliku ja n6uetekohase tiiitmisega.
Muudel juhtudel Leping ldpetatakse seaduses siitestatud alustel ja korras.

12, KOHTUALLUVUS
l2'1. Pooled kohustuvad rakendama kdiki kohaseid meetmeid, et lahendada kdik Lepingust
tulenevad vaidluski.isimused 1[birii2ikimi ste teel.

12.2. Lahkhelide korral peab Tciovdtja t6endama tema poolt teostatu vastavust Lepingu

m6ttele, heale tavale, kokkulepetele, eeskirjadele ja digusnormidele. Hea tava all
m6istavad Pooled Toode teostajate ja tellijate poolt aktsepteeritavat ning
praktiseeritavat tildtunnustatud praktikat.

12'3. Kokkuleppele mittejdudmisel

lahendatakse

Maakohtu Narva kohtumaj as.

13.
l3'1'

kdik Lepingust tulenevad vaidlused Viru

LEPINGU MUUTMINE

Lepingut v6ib muuta ja tiiiendada iiksnes Lepingu Poolte vahel kirjalikult s6lmitavas;
kiies-oleva Lepingu lisas.
l3'2' Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse pohjenduse ja selgituseger
esitama muudatuste m6ju analtiiisi Lepingu hinnale.
13.3. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku
teisele poolele viihemalr:
kaks niidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult m6istliku:
tahtajajooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) p?ieva jooksul ettepaneku saamisesl.
arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku n6usolekut,
muudatus ei j6ustu.
13.4. Lepingu Pool ei vdi taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud
tihe Poole poolt oma kohustuste mittetiiitmisest kiiesoleva v6i muu tema poolt
sdlmitud lepingu alusel.
13'5. Juhul, kui digusaktide vastuv6tmise, muutmise vdi tiiiendamisega osutub m6ni
Lepingu punktidest kehtetuks, v6tavad Lepingu Pooled tarvitusele lbinoud kehtetu
punkti asendamiseks uue, seadusliku siittega. Lepingu mdne punkti kehtetus ei m6juta
Lepingu iilej iiiinud siitete kehtivust.
13'6. Tciovdtjal on teadlik, et kiiesolev leping on sdlmitud hankemenetluse tulemusel nins
vastavalt <Riigihangete seadusele> vdib Tellija hankijana sdlmitud hankelepingi
muutmises kokku leppida i.iksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolu-d,
mida ei olnud hankijal vdimalik hankelepingu sdlmimise ajal ette nihu ja
hankelepingu muutmata jfltmise korral satuks tiiielikult vdi olulises osas ohtu
hankelepinguga taotletud eesmiirgi saavutamine. Hankija ei v6i hankelepingu
muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmiirki on vdimalik saavutada
uue hankelepingu s6lmimisega.

14.

TEADETE EDASTAMINE

I4.1.

Kiiesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud poolte poolt
viihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis, vdlja arvatud juhul, kui
kirjaliku vormi ndue tuleneb Lepingust vdi teated on informatiivse iseloomuga, mille
edastamine ei too teisele poolele 6iguslikke tagajdrgi.
14.2. Uks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotuaieated Lepingus niiidatud aadressil.
Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima.
Informatsioonilist teadet vdib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne
kaudu.

14,3. 'Ieade loetakse

14'4'

edastatuks, kui see on Poole poolt kiitte saadud v6i kui tiihitud kiria
saatmisest teise Poole poolt nAidatud aadressil on mcjodunud 5 (viis) kalendripiieva.
Uhe Poole mistahes ndue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormistatud kirj al ikult.

ls.

roppsArrnt

15'1. n-eping jdustub allkirjastamisel
l.Ziitmiseni.

::

ja

kehtib kuni lepinguliste kohustuste tiiieliku

15,2. Pooled tiiidavad Lepingut vastastikuse usalduse pdhimdttel, liihtudes
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

16.

kohustust<:

tiiitmisel hea usu ja mdistlikkuse pdhim6ttest.
Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kiiesoleva Lepingu alusel ldhtuma ausa
majandus- ja kutsetegevuse pdhim6tetest ja eetikanormidest.
Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid 6igusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise Poole kirlalikul ndusolekul.
Lepingus toodud m6isted ja pealkirjad on mdeldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks,
Vastuolu korral mOiste jalvdi pealkirja ja sisu vahel liihtutakse sisust.
Lepinguga reguleerimata ktisimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja
teistest 6igusaktidest.
Tcicivdtja kinnitab, et Tellija on vdimaldanud tutvuda enne Lepingu s6lmimist Toode:
teostamiseks n6utavate andmetega ning esitanud k6ik Toode teostamiseks vajalikud
dokumendid.
Leping on sdlmitud kuuel lehel, eesti keeles, kahes v6rdset juriidilist j6udu omavasi
eksemplaris, millest kummalegi Poolele jiiiib riks eksemplar.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija:

Tiiiiv6tja:

Aleksandr Smirnov
Geodeesia j a maakorralduse

osakonna juhataja
direktori iilesannetes

