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Edaspidi nimetatud ka eraldisgisvalt ,,Pool" v
ehitustoode toovdtulepingu (edaspidi ,,Leping"), vdttes aluselcs veebilehehanke <Narva linna
iilekdiguradade renoveerimine'p (28.08.2014 hankekutse nr 92 Narva lNnna veebilehel) tulemused
(ALPA 11.09.20I4 hankekomisJ,oni protokoll), olles kokku leppinud alljiQrgnevas:

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

LEPINGU ESE
Kiiesoleva tdovdtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Na*va linna tilekiiiguradade
renoveerimistiiiide tepstamine, vastavalt Tellija juhistele jf Lepingu dokumentidele
(edaspidi: Tititd).
T6<ide maht ja ulatus otr miiiiratud Lepingu dokumentidega nin! Tellija juhistega.

LEPINGU DOKUMENDID

Tdcivdtu korraldus tgimub vastavalt kiiesolevale Lepinglle, hankedokumentidele,
Todvdtja pakkumuselp, Tellija juhistele, ehitusseadusele, vdla6igusseadusele, EV
kehtivatele k6rgendatu<il kvaliteedistandarditele ja Lepingule lisatud dokumentidele.

I

3'2'

Kdikide kiiesoleva Lepir]rgu lisade kehtivust kinnitavad Poolte .$inOu;ua oma allkirjadega.
Kdik lisad peavad ol:i"? varustatud cuupiievadega ning P{olte volitatud esindajite
tiiielike nimede ja ametifohtade nimetu, ."gu.
3.3. Lep
kuuluvad selle
selle ji
3.3,1. Td6
3.4. Kiie
tamatuks osaks
on andnud Tciov6tja kiisftusse seoses
3.5. Tciovdda on kohustaiud 'Io6de

4.3.

selliste ndudmiste t6ttu Viimastele rekkida vOivad kahjud jalv6i
{ulud.
Tciod sisald?y?d kdiki Lepingu eesmiirgi saavutamiseks vailtin<e
t6id, toiminguid,
tdcij6udu, kdiki vajalikko materjale ja tci6s kasutatavaid
lubade hankimist, vajalilu tiiitedokumentatsiooni vormistamist j{ Tellij ale tileandmist.

5.

TAHTAEG

5'1.

Toovdda alustab Too{e teostamiseks ndutavate toiminsu

5.2.

5.3

5.4.

allkirj astamisele j iirgnevfl I kuupiieval,
Tocivdtja esitab kirjalikult 2 (kahe) todpiieva jooksul, Lepingu al
kalendripdevast arvates, Tellijale kooskdlastamiseks "Triode te
originaaleksemplaris, milles esitatakse kronoloogilises jiirjel
saavutamiseks sooritatavate t6cide ja toimingute ltihikirjel
aj akava" detai lsusastme fliiiirab Telliia.
Tellija poolt kirjalikult kqosk6lastatud "T6ode teostamise aiakav
Toov6tjale siduvad ning nende mittejiirgimisel v6ib Tellija ko
10'5 nimetatud leppetraljve. Kooskdlastamise jdrgselt muutub
lahutamatuks osaks.
Toov6tja esitab Tellijale l6plikuks vastuvdtmiseks ndueteko
osas hiljemal .10.2p14.n. (35 kalendripiieva jooksul ha
arvates).

kiiesoleva Lepingu
irjastamisele jiirgnevast
rras
ls.

ise ajakava" kahes
Lepingu eesmiirgi

"Toode teostamise

" siitestatud tiihtaiad on
dada Lepingu punktis
endergraafik Lepingu
teostatud Todd iihes

kelepingu sdlrnimisest

6.

LEPINGU HIND

6.1.

Kiiesoleva Lepingu hinfl moodustab koos kiiibemaksu s.a 12 183,58(kaksteist tuhat
tikssada kaheksakiimmend kolm eurot viisktimmend kaf,eksa
nti(edaspidi Lepingu
hind).

6.2.

6.3.

6.4

e akti pdhjal koodtatud arve alusel. Tellija
vastava arve kiittelaamisest alates.

6.5.

roonn ur,naNovrrNn
Tcidde tileandmine ja riastuvdtmine toimub

ohase iileandmis_vastu_
vdtmisaktiga, peale Too16tja k6igi Lepingulist
st.
Tocide iileandmise kohia esitatud akti allak
tekib Tcjovdtjal 6igus
esitada Tellijale iileantud T66de maksumust h6lmav arve.
T6ode iileandmise vorfnistamiseks esitab Tddvdtja, Tocjde l6plikule teostamisele
jiirqngv-a tooniidala jookpul, Tellijale
,oolt allkirjastatud iiteanamise-vastuvotmise
akti kahes eksemplaris. Tellija on k
(viie)

Tocide
I oovo

'7

/1

e

v
Lahkarvamuste korral teostatud Todde eest tasumisel maksab Te]lija
Tdovdtjale teostatud
Toode selle osa eest,_mil]e suhtes puuduvad pretensioonio. uteldanud
T66d; ."rt - p.ur.
lahkarvamuste lahendamlst.

8.

TO6VOT.IA KOHUSTUSED

8.L

Tociv6tja kohustused:

8.1, 1.

Teostada koik Tddd, mis bn miiiiratletud ingus ja selle
Tocideks vajalikud otsesed ja kaudsed
sd. Kui pooled ei
laieneb.teo.stamiskohustub ka nendele t6od ,le ja

k

Lisad
o
toimingutele,

k6ik
inud,

s v6i
selle Lisades siitestatud, kuid millised oma olemur"sf lahtuvalt kuuluvad
kiiesoleva
Lepinguga seotus Toodq hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu
eesmiirgi

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

saavutamiseks;
Koostama ja vormistama [ciode alustamiseks nOutavad dokumendid:
Anda Tellijale Tcjode krii$ust aru tema esimesel ndudmisel;

Kdrvaldama oma kulul ipostatud jalvdi teostatavate Tciode ja
fkasutatavate materjalide
puudused' mis on tekkiqtd Tellijast sdltunatutel pdhjustel,"valtasel
korral on Telliial

8.1.5.
8.1.6.

8.L7.
8. 1.8.

8.1'9.

Teavitamiskohustuse rilkumisel vastutab Tciovdtja Tellija pooli antud juhiste jtirgimisest

8'1.10. Eeldatakse, et Tdovdtja feostab kdik Lepingus kokkulepitud Todd isiklikult. Alltociv6tiate

allto<;vdtjad, keda Tcioydtja r\avarrwv
kavatseb \4rurqu4
kasutada Lepingu
Lvyrrrbu taitfniseks.
L4rLlrrtJgNb, Tellija
rErrrJil tr95
els jaab
Jili1D
Lepingust tulenevate kohustuste nduetekohase taitmise, sh selliste. mille tesemiseks on
Tdovdtj a kasutanud alltQov6tj aid, eest vastutavaks Tciov6tj a;
8.1'11. Tdcipiieva l6pus koristayna ja iira vedama Tocide teostamise kiiigus tekkinud jiiiitmed,
j iirgides kehtivaid j iiiitmdhoo ldusn6udeid
;
8'l'l2.Teostama 2 (kahe) aasia jooksul Todde l6pliku vastuvdtmise hetkest alates Toodes
avastatud puuduste ja Vigade kdrvaldamiseks garantiiremonti ning likvideerima esile
tulnud puudused ja vead Tellija poolt miiiiratud mdistliku tiihtaja jooksul. Tahtaja
tiletamise konal on TQllijal muuhulgas 6igus nduda leppeilahvi- tasumist vastavalt
Lepingu punktides 10.$,-10.6. siitestatule jalvli k6rvaldada puudused ise v6i teha
8,1 .1 3.

asendada puudustega rlnaterjalid ise
kolmandate isikutele Tddv6tja kulul;
8.1.14. Toov6tja ei vastuta vigade ja puuduste e
tegevuse tagajarjel;
8'1.15' Toov6tja kannab ttiieliliku ja tingimusteta varalist vastutust ifod lepingutingimustele
mittevastavuse tdttu Tellijale vdi kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
8'1.16. Jiirgima Tellija poolt kobskdlastatud Tcjode teostamise Kalendergraafikus kokkulepitud
tiihtaegu;
8.1'17' T6ode teostamisel juhinduma ehitusseadusest ja selle alusel kehtestatud normiclest ning
EV kehtivatest kdrgendatud kvaliteedistandarditest;
8. 1 . 1 8. Toode teostamisel arvestpma kehtivate tervisekaitsen6uetesa:
8. I . 19. Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Todde teostami"seks vajalike tegevuslubade,
registreeringute, kooskfllastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatult ndutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;

8.2.2. Saada Tellijalt
8.2.3. N6uda Tciode

ingu tziitmisel mdistlikult vajalikku kaasabi (uhised, n6usolekud jms);
tahtalla nihutamist juhul, kui Tellija pole digeaegselt tiiitnud maksekohustusi v6i kui leb llellija soovil teostada lisatoid;
16

8.2.4. Esitada kirjalikul motiveeritud vastuviiide, kui Tellija digustamatult keeldutr
kohaselt teostatud 'ciode vastuvdtmisest.

9.

TELLIJA KOH

n6uete-

TUSED JA oIGUSED

9.1.
Td<ivdd e nduetekohaselt teostatud ia vastuv6etup Tcjode eest vastavalt
Lepingus siitestat
tingimustele ja korrale;
9.1.2. Vastu v6tma T 6tja poolt vastuv6tmiseks esitatud kvaliteetsed valmis Tci6d
etteniihtud tilhtajal
9.1.3. 5 (viie) tdopiieva
l, kiittesaamisest arvates, aktsepteerida v6i ltikata tagasi T6ode
i.ileandmise-vastu
misp akt.

9.1.1. Tasuma

9.2.

Tellija Sieused:

9.2.1. Teostada jooksv
9.2.2.

avastamisel teha
Kui T66de tesemi

konfrolli Tciode ktiigu, mahu

ja

kvaliteedi i.ile ning puuduste

v6tj ale kohustusl ikke ettekirj utusi Toode kval iteedi osas

;

ajal on ilmselt selge, et Tood ei tehta nduetekohaselt.) siis on Telliiiial
Sigus miiZirata T
6tjale vajalik tahtaeg puuduste kdrvaldamiseks, teatades seilest
Tdovdtjale kirjalik It. Kui rri6v6tja seda n6uet tahtajaks ei tiiida; siis on Tellijal <iigus kas
Lepingust tagan a ia nduda kahjude hiivitamist v6i teha Tocide iiitkamine ia
parandamine i.ilesa deks kolmandale isikule T6ov6tia aryel:
9.2.3. Kui Toov6tja ka ub Lgpingu tingimustest kdrvale ja see halvendab Td6d, v6i laseb
tekkida muid pu usi Tbcides., siis on Tellijal
Telliial Sigrrs
nrnrdrrsfe tzqrfa
narnndqmicr
6igus nduda puuduste
tasuta parandamist
Tellija kehtestatud
tajaks vdi vajalike kulutuste hiivitamist, mis Tellija kandis Toddes

esinenud puuduste pafandamiseks oma vahenditega vdi Toode hinna vastavat
viihendamist. Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste v6i mrlude oluliste puuduste
olemasolul Tciodes on [ellijal 6igus Leping iiles oelda tagaireda ja nduda kahjude
hiivitamist;
hUvrtamrst;
9.2.4, Keelduda To6de eest tl[sumisest, kui Tciovdda ei tliida en(lale Lepinguga vdetud
kohustusi.

IO.

POOI;TEVASTI]TIIS.IARSTNDIIS
tditmata jZitmise eest v6i mitten6uel.ekohase
a ja Eesti Vabariigi seadustega etteniihtud korras

jiitmise eest vdi mitt(nduetekohase tlimisega
teisele lepingu Poolele tgkitatud kahju eest kannavad Pooled {iiielikku ja tingimusteta
vastutust tekitatud kahju irlatuses.
maksab Tocivdtjalb
Tocivdtialb maksetiihtaeg

10.3. Tellija
Telliia

iga viivitatud tocipaeva eeist, kuid mitte ti

10.4. Todvdtja viivisendue Tqllija vastu pea
kalendrip[eva jooksul, fnakseviivituse
Toovdtja viivisen6ue aeglrnuks ning Tell
10.5. T6ovdtja maksab Tellija[e T66de tegemise v6i iileandmise l6pptahtaja tiletamise eest
leppetrahvi 0,2oh Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripdeva eest, kuid mitte nle 30%
kiiesoleva Lepingu hinnagt.
10.6. Igakordse kdrvaldatava ilseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab Toovdtja Tellijale leppetraht4i 2% Lepingu hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % kZiesoleva
Lepingu hinnast.
10.7. Uhekordse ja poordum4tu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
Toovdtj a Tellij ale leppetrphvi 30oh Lepingu hinnast.
10.8. Uhekordse ja pdordumafu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all mdistavad
Pooled eelkdige lepingulfse kohustuse olulist rikkumist, millega vdib kaasneda Lepingu
iilesiltlemine 6iguskaitsevahendina. Uhekordseks ja poordumatuks lepingulise kohustuse
rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 10.5. ja 10.6. nimetatud stistemaatilised
rikkumised.
10.9. Lepingu punktide 10.5., 10.6. v6i 10.7. kohaldamise aluseks olev lepinguril<kumine
fikseeritakse Tellija pool$e Lepingu mittekohase ffiitmise aktiga; mis tehakse Toovdtjale
kirjalikus v6i vZihemalt kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vprmis teatavaks 5 (viie)
tciOpiieva j ooksul akti kodstam isest arvates.
10.10. Toodes esinevate puuduste k6rvaldamine lepingulise kohustuse tiiitmiseks antud
tiiiendava tahtaja jooksul ei vabasta Tciovdtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
10.11. Tellijal on 6igus pidad4 Lepingu punktides 10.5., 10.6. vdi 10.7. siitestatud korras
arvutatud leppetrahv kin4i Tdovdtjale makstavast tasust. Leppetrahvi n6udmine ei vlilista
Tellija Sigust nduda TodVdtjalt Lepingu tiiitmist jalvdi kahjude hi.ivitamist.
10.12. Lepingu Pooled nimetavhd tehniliste ktisimuste lahendamiseks hing Tdride iileandmisevastuv6tmise akti al lkirj astami seks kummaltki poolt esindaj ad :

o

Tellija esindajaks

on

RimmaAleksejeva, tel 35 99 214,mob.56649020
e-mai I :rimma.aleksej ev a@narv a.ee

Tci6v6tja esindajaks

on

Igor Fedulov, mob. 5556g49L
e-mai I : ehitusj

oud@qail.2

11.

I1,1.

Lepingust tulenevate kbhustuste mittetAitmist

v6i

mittenduetpkohast taitmist

ei

loeta

11.2.

asj4olu, mida pool ei saanud
tem]alt oodata, et ta lepingu

I 1.3.

le saabumine ei s6ltu poolte tahtest - s.h.
j6uks ei ole tavapiirasest raskemad

II.4.

kitanud Viiiiramat{ j6ud loetakse vabandaolukorra
asjaolude

1

1.5.

Kui Viiiir
tiiitmine vabandatav iiks$es aja viiltel, mil V

12.

LEPINGU r,oPPNiVrrNN

12.1.

Leping jdustub selle aflakirjutamise hetkest Poolte poolt
siitestatud kohustuste m6 lemapool se tiii eliku tiiitmi seni.

12.2.

LZ,J.

.

t3.2.

1

3.3.

13.4.

13.5.

kehtib kuni I-epingus

Leping l6peb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mdlemaploolse tiiieliku ja n6uetekohase t
imuste, mis olemuplikult siitestavad Poolte
digusi ja
nt toovdtugarantii), kehtivust.
Muudeli
siitestatud alustel il kor.ur.

LEPINGU MUUTMINE

13.
13.1

ja

Lepingut vdib muuta ja tiiiendada tiksnes Poolte vahel kirjatik{rtt solmitavas kliesoleva
Lepingu lisas.
Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks k
kaks niidalat (14 ka
jooksul, kuid mitte
Kui teine Pool ei
jdustu.
Lepingu muutmist taotleV Pool peab koos muudatuse pdhjenduge ja selgitusega esitama
muud
Lepingu hinnale.
Lepin
da Lepingusse muudatuste tegemist, liui need on tingitud iihe
Poole
ste mittetiiitmisest ktiesoleva vdi muu tema poolt sdlmitud
lepingu alusel.
Juhul, kui 6igusaktide valstuv6tmise, muutmise vdi tiiiendamisega
tiiiendamiseba osutub m6ni
mdni Lepingu
Leninorr
punktidest kehtetuks, vdtavad Lepingu pooled tarvitu;ele dUinOrA kehtetu punlti

pingu mdne punkti kghtetus ei mdjuta Lepingu

14.

TEADETE EDASTAMINB

14.1.

Ktiesoleva Lepinguga seonduvad teated
KlrJallkku taasesitamist rfdimaldavas
kir.yalikku
rf6imaldavas vor
vor
, J
tuleneb Lepingust v6i tepted on informatiivse islloo-|g; ;ll! J;r',"tile ei too
teisele
Poo lele diguslikke tagaj dr gi.
14.2. Uks Pool saadab teiseie poolele Lepinguga seotud teated Lepingus niiidatud aadressil.
Aadressi muutmisest on pooled kohustatud teineteist viivitamatultinformeerima.
14.3. Informatsioonilist teadet vdib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.
Teade loetakse edastatu|<s, kui see on Poole poolt kZitte saadud v6i kui tahitud
kirja
saatmisest telse
seBrmlse$
teise tsoole
Poole poolt niitdatud
niiidatud aadressil on mciodunud 5 (viis) kalendripiieva.
14.4. Uhe Poole mistahes niue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormistatud kiri alikult.
.

15.4' Lepingule ei laiene EhitrLrse tcicivdtulepingute tildtingimused (EtU

2013) ning pooled ei
juhindu sellest ka vaidlusrte lahendamisel.
l5'5' Pooltel on 6igus loovufada Lepingust tulenevaid 6igusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise poolp kirjalikul n6usolekul.
15.6. Lepingus toodud mdisted ja pealkirjad on mdeldud kiiesolerfa sisu edasiandmiseks.
Vastuolu korral mdiste jalv6i pealkirja ja sisu vahel ltihtutakse sisflrst.
15.7. Kiiesoleva Lepinguga rbguleerimata ki.isimustes juhinduvad pooled harmoniseeritud
.ktidest.

el, muutmisel ja ldpetamisel lahendatakse liibiamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru
danud tutvuda enne Ldpingu
Ldpinsu s6lmimist Toode
teostamiseks ndutavate hndmetega ning esitanud kdik Tcicide teostamiseks vaialikud

dokumendid. Tricivdda
esemeks olevate T<iride
15. 10,

16.

Leping on koostatud
omavas originaale

POOLTE ALLKIRJ
Tellija esindaja:

Natalja6ibalova

T66vdtja esindaja:

