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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt ,,Pool"
Omanikujdreleval,ve krisunduslepingu (eda
<<Linna teede ja tilnavate remonttiiiide om
94) tulemused (ALPA 17.09.2014.a. protokol

1. LEPINGU ESE
1.1. Omanikujilrelevalve kohustub osutama Tellijale feekatte remonttiiiide
omanikuj iirelevalve teenust.
I.2. Teenusega on hdlmatud tee remonditoode omanikujiirelevalve tefstarnine (edaspidi ka
Teenus) teekatte remonttodde ktiizus Narva linnas

)
2.r.

2.2.

LEPINGU DOKUMENDID
Klisundi tiiitmine toimub vastavalt kriesolevale Lepingule ning Lepingule lisatud
dokumentidelo (eelkdige veebilehehanke ,,Linna teede jd tdnavate remonttoode

omanikujdrelevalve" dokumentidele ja Om
V6la6igussea<lusele, Teeseadusele, Maj andu
mddrusele m l2l ,,Tee ehitus- ja remondi
Omanikuj iirelevalve Klisunduslepingu Uldti
Eesti Vab arii gis kehtivatele harmoni se eritud
Teenuse osutamise ajaks annab Tellija Om
vajalikud dokumendid.

2.3.

Teenuse osutamise jiirgselt, koos krisundi

t
on Omanikujdrelevalve kohustatud Tellijal
dokumendid.

3.
3.1.

3.2.

LEPINGU TAHTAEG
Leping jdustrrb tema allakirjutamise hetkest
ldpliku ttiitmisega Poolte poolt. Lepingu
kehtivust, mis oma olemusest tulenevalt s
Lepingu eesmrirgi saavutamist (nt Omanikuj
Teenuse osutamise algusaeg on 19.09. 20
tliismahus vastavalt lihthankele <<Linna teede

ja tiinavate renfontl;iiiide 2014> (viitenr.

155098).

4. LEPINGU HIND
4.1. Tellija kohustub maksma Omanikujrir

4.2.

n6uetekohaselt osutatud Teenuse ee
kaheksasada nelikiimnend kaheksa)
Lepingu hind). Lepingu hind on l6pli
muude avalik-diguslike rahaliste kohustu
N6uetekohaselt osutatud teenuse eest t
Lepingu hinna ulatuses igakuiselt, seotu
mahtudest.

A'

+.J.
4.4.

4.5.
4.6.

5.1.

Lepingu punktis 4.1. s[testatud Lepingu hi
kdsundi tiiitmiseks teostatud k6igi toi:mingut
Omanikujtirelevalve poolt esitatud arve,
aktsepteeritud kiisundi triitmise vaheaktide
(viieteist) kalendripiieva j ooksul, arve kiittes
Omanikujrirelevalvel ei ole digust n6uda Te
ole tiiiendava tasu maksmises eelnevalt kirjal
Lepingu hinnaga on hdlmatud ka mdistlikud
kannab seoses teenuse osutamisega. Om
osutamisele asumist ega teenuse osutamise ajal Tellijalt ettemakge tegemist.

KASUNDI TAITMISE VORMISTAMINE
Kdsundi tiiitmise vormistamine toimub jooksvalt koostatud kii$undi tliitmise vaheaktide
alusel ning ktisund loetakse ldplikult ttiidetuks Lepingu kehfivuse perioodil osutatud
kohta esitatud l6pp
l6pparuande
aruande akts
aktseoteerimise
epteerimi s e ji iirgs
drsselt.
elt.
Omanikujiirelevalve esitab Tellijale aktsepteerimiseks eelnerial kalendrikuul kiisundi
ttiitmiseks teostatud toimingute kohta igakuise vahearuande. Vahearuanne esitatakse
Tellijale aktsepteerimiseks kirjalikult, aruandeperioodile jzirgn$va kalendrikuu esimesel
tdontidalal. Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud va
on aluseks jooksval
ajavahemikul osutatud teenuse eest tasumisele kuuluva arve
iseks.
Tellija loetakse Lepingu tiiitmise ldplikult vastu vdtnud olevflks, kui ta
kirjalikult Omanikujrirelevalve poolt esitataval Lepingu tziitmis$ tdendamis
dokumendil (kiisundi tiiitmise ldpparuanne). Tellija poolt kirjalikult
ldpparuanne on aluseks tasumisele kuuluva arve koostamiseks,
Tellija peab 5 (viie) toopdeva jooksul, kas
koostatud aruanded (nii jooksvad vahearua
eksemplari allkirjastatult Omanikujilreleval
teenusee
teenus

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

esitades Omanikujlrelevalvele motiveeritud vastuvdite kiisunfi tZiitmise vastuvdtmisest
keeldumise kohta.

Kiisundi tliitmise aruanne muutub Tellija poolt
lahutamatuks osaks ning Omanikujdrelevalvel tekib

jiirgselt Lepingu
Tellijale tiiidetud

kiisundit h6lnrav arve.

6.
6.I.

OMANIKU.TANNT,NVALVE KOHUS
Omanikujdrelevalve kohustused:
6.1.I. tee ehitus- ja remonditoode omanikujrirel
6.1 .2. toovdtj ate kvaliteedijuhtimissiisteemi j il
6.1.3. toode ktiigus tekkivate erimeelsuste lahe
6.1.4. mahtude kontroll;
6.1.5. toov6tjate poolt esitatud aktide ja arvete
6.1.6. Tellija informeerimine todde hetkeseisus
6.1.7 . toov6tja poolt antud tagatiste ja kindlustu
6.1.8. iilevaatuse ktiigus esitatud mdrkuste ja va
6.1.9. Tellija esindamine ja tema huvide kaitsm
6. 1 . 1 0. tegevuse korraldamine garantiiajal.
6.1.11" samuti andma Telliiale iile teenuse os
dokumendid, mis on Omanikujiirelevalve valduses seoses Lepi
tZiitmisega;
6,LI2. osutama Lepinguga kindlaksmtiiiratud teenust erapooletult.
teenuste osutamise ajal
ilmnevad Ornanikujiirelevalve objektiivsust vdi sdltuma
vliZtravad asjaolud, on
Omanikuj iirelevalve kohustatud sellest Tellij at viivitamatult in
)
6.1.13.teavitama ki{alikult Tellijat teenuse osutamise kiiigus a
puudustest, samuti
juhtima Tellij a tdhelepanu puuduste tekkimise vdimalusele;
6.LI4. teavitama kirjalikult Tellijat teenuse osutamise ktiigus Omaniku drelevalve teada olevatest
muudest asjaoludest, mis v6ivad kahjustada Tellija huvisid;
6. 1. 1 5. Omanikujiirelevalve on kohustatud teavitama Tellijat Lepingu
ides 6.1 .13. ja 6.1.14.
nimetatud asjaoludest viivitamatult suuliselt ja kirjalikult ii
todpiieva jooksul alates
ajast, mil Omanikuj?irelevalve vastavatest asjaoludest teada sai;
6.1.16, Omanikujiirelevalve kohustub osutama teenust vastavalt oma teadmistele ja vdimetele
Tellija jaoks parima kasuga ning iira hoidma kahj,, tekkimise Te lija ja kolmandate isikute
varale;
6.l.IT.Omanikujiirelevalve on kohustatud osutama teenust tildiselt
ustafud kutseoskuste
tasemel:
1 . 1 8. Omanikuj iirelevalve osutab teenust isiklikult, kolmandate isi
abi kasutamata:
6.1.I9, Omanikujtirelevalve kohustub jiirgima Tellija juhiseid, olles sel iseid juhiseid viivitamata
nende saamise jiirel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poo antud juhised ohustavad
to<jde kvaliteerti v6i muus osas takistavad Lepingu kohast taitmi , on Omanikujiirelevalve
kohustatud T'ellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem ku iihe toopiieva jooksul,
kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab
ikuj tirelevalve Tellij a
poolt antud vigaste juhiste jtirgimisest pdhjustatud tagajdrgede
6.1.20. Omanikujdrelevalve kannab tiiielikku ja tingimusteta va
vastutust Teenuse
lepingutingimustele mittevastavuse t6ttu Tellijale vdi k
isikutele tekkinud
kahju eest.
6.2.
Omanikuj iirelevalvel on 6izus :
6,2.1. Nduda Tellijalt informatsiooni ia kirjalike dokumentide esi
ist, mis on Teenuse
osutamise eelduseks. Juhul kui kirjalikult esitatavad dokumend on Tellija kiisutuses ka
elektrooniliselt, on Omanikujrirelevalvel 6igus n6uda vastava dokumentide esitamist
muu hul gas elektrooniliselt;

6.

6.2.2.

Saada Tellijallt Teenuse osutamise eest tasu Lepingus siitestatud fingimustel

ja konas;

7.
7.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA OIGUSED:
Tellija kohustub:
7.I.1. abistama Ornanikujiirelevalvet Lepingu tditmisel, edastadps digeaegselt Lepingu
tiiitmiseks vajalikke juhiseid ja )manikujtirelevalve pdolt digustatult ndutud
informatsioorri;
7.1.2. nduetekohaselt osutatud teenuse tditmine vastu v6tma;
1,L3. tasuma kvaliteetselt ja kokkulepitud tdhtajal osutatud
uste eest Lepinguga
kokkulepitud ajal ja ulatuses;
1.I.4. andma Lepingu s6lmimisel Omanikujiirelevalvele tile ko k Lepinguga mridratud
dokumendid, mis on eelduseks Omanikujdrelevalve kohustu
triitmisel ning millede
tileandmi st orr Omanikuj drel evalve kirj alikult ndudnud ;
7.1.5. esimesel v6irnalusel kirjalikult informeerima Omanikujii
vet mistahes viivitusest
Lepingu tiiitrnisel, kui hilinemine on toimunud v6i on selzu
, et see v6ib toimuda.
Samas teatatakse hilinemise p6hjus ja vdimalik kohustuse tiiitmi jril.kamise aeg;
7.1.6. teatama Omanikujtirelevalvele kirjalikult ja viivitamatult
ikujlirelevalve poolt
Lepingu tliitrnise kdigus, enne teenuse vastuvdtmist, samuti vastuvdtmisel avastatud
mittevastavustest teenuse osutamisel pdrast mainitud asj aoludest teada saamist;
7.I.7. Tellijale teatavaks saanud teenuse mittevastavustest, Oman kujrirelevalvele teatades,
muuhulgas kirjeldama, milles puudus seisneb ning v6i alusel andma puuduste
kdrvaldamiseks tdiendava m6istliku tiihtaja.
7.2.
Tellijal on 6isus:
1,2.r. n6uda Omani kuj iirel evalvelt i gaki.il gs et informatsio oni teenuse
tamise kziigu osas;
7.2,2. nduda Omanikujiirelevalvelt kirjalikke selgitusi teenuse
ise kiiigu v6i teenuse
osutamise kiiigus avastatud oluliste asjaolude kohta;
7.2.3. anda Omanikuj tirelevalvele Oiguspiiraseid juhiseid Lepingu
tmiseks. Juhised peavad
ol ema antud kirj alikku taas esitami st vdimaldavas vormis ;
1.2.4. n6uda Omanikujrirelevalvelt Lepingus mriiiratud I
rahvi tasumist,
Omanikujiirelevalve rikub Lepingus sdtestatud kohustusi (jtitab kohustused tditamata
tliidab neid puudulikult);
7.2.5. keelduda Omanikujiirelevalvele tasu maksmisest juhul, kui
ikui iirelevalve ei t?iida
endale Lepinguga vdetud kohustusi.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

POOLTE VASTUTUS
Omanikujiirelevalve vastutab ainuisikuliselt Tellija ees
kohustuste kohase ning tlihtaegse tditmise eest, tagades muuhu
oleks vastuolus kehtiva Sigusega, Tellija poolt seatud sead

guga temale mliiiratud
et osutatud teenus ei

ike eesmrirkidega ning

Lepingus kokkulepitud tingimustega.
Juhul kui Omanikujiirelevalve kasutab temale digusaktidega an
digust n6uda toovdtjalt
teatud teo sooritamist v6i sellest hoidumist, kuid sellise ndud hilisemal vaidlustamisel
selgub, et see ei olnud Lepingu triitmise eesmdrgist tulen
lt pdhjendatud, peab
Omanikujtirelevalve kompenseerima'Iellijale oma tegevusega
hjustatud otsese kahju.
Kui Omanikujdrelevalve n6udmisel v6i soovitusel tehakse too
muudatusi ning hiljem
selgub, et sellised muudatused pdhjustasid ehitusdefekti, on Omanikujiirelevalve
kohustatud h{.ivitama Tellijale tekitatud otsese kahju vastava t Le,pingule, mis tekkis
seoses defektide likvideerimisega.
Kui Omanikujiirelevalve ei triida endale Lepinguga v6etud k ustusi on Tellijal 6igus
n6uda leppetrahvi tasumist vastavalt Lepingus kokkulepitule.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.
8.1 0.

8.1 1.

8.r2.
8.13.

8.14.

9.

9.r.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Omanikujiirelevalve ei vastuta Lepingu mittetliitmise v6i mi
see oli tingitud vddramatu j6u asjaoludest. Kui Lepingu mitt
Pooltest mitteolenevatest asjaoludest, lepivad Pooled kokku
tinsimustes.
Omanikujrirelevalve ei vastuta kolmandate isikute (s.h. too
pdhjustatud kahju eest viilja arvatud juhul, kui Omanikujiirel
erapooletu, rikkudes OKU-s 2005 siitestatud 1oj aalsuskohustust.
Omanikuj drel evalve vabaneb vastava puuduse t6ttu tekkinud
kui ta teatab 'tellijale kirjalikult teenuse osutamise kiiigus avas
Tellij a tdhelepanu sellise puuduse k6rualdamise vaj adusele.
Omanikujiirelevalve vastutab enda poolt
tiiitmise
isikute teger,use eest Lepingu tiiitmisel.
Tellija vastutab endale Lepinguga vdetud kohustuste rikkumise
ettendhtud maksete tiihtajaks tasumata jiitmise eest.
Y altav a, kuid kdrvaldatav a, i s elo omuga Lepingulis e kohustus e
n6uda leppetrahvi 0,05 % pdevas Lepingu tasust iga
Omanikujiirelevalve ei ole tiiitnud endale v6etud kohustusi ni
vabandatav. tjhe ja sama kohustuse vdltava rikkumise eest m
olla siiski suurem kui 20 % Lepingu tasust, kuid erinevate sam
summeeritult mitte rile 40 o/oLepingt tasust.
Uhekordse ja pdordumatu iseloomuga Lepingulise kohus
Leppetrahvi suuruseks ei tohi olla rohkem kui 20 % Lepin
samaliigiliste rikkumiste puhul summeeritult mitte rJ,le30 Yo
Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 8.10. ja 8.11. s
lepp etrahv kinni Omanikuj iirelevalvel e makstavast tasust.
Juhul, kui Tellija viivitab Omanikujlirelevalvele Tasu m
tdhtaja, on Ornanikujiirelevalvel 6igus n6uda viivist summas 0,
summast iga tasumisega viivitatud kalendripZieva eest, kui
(kakskrimm end) %o tasumi s e ga viivitatud summast.
OmanikujZirelevalve viivisen6ue Tellija vastu peab ol
(kolmekrimne) kalendriplieva jooksul, makseviivituse toimumi
loetakse Omanikujiirelevalve viivisendue Tellija vastu aegun
viivise maksmise kohustusest.

LEPINGU MUUTMINE
Lepingut vdib muuta ja ttiiendada tiksnes Poolte vahel kirjali

ohase triitmise eest. kui
ditmine tuleneb Lepingu
lngu edasise tiiitmise
tegevusega Tellijale
lve ei ole Lepingut tiiites
,ju osas vastutusest juhul,

puudustest ning juhib

vastutavaks mdiiratud
sealhulgas Lepingus

kkumise eest v6ib Telliia

deva eest, mille osas
mittetiiitmine ei olnud
v leppetrahv ei tohi
iigiliste rikkumiste puhul

rikkumise eest n6utava
tasust. kuid erinevate
ngu tasust.
tud korras arvutatud

isega

iile

kokkulepitud

o/o

tasumisega viivitatud
mitte rohkem, kui 20

esitatud hiljemalt 30
arvates. Vastasel korral
ning Tellija vabaneb

lt s6lmitavas kdesoleva
Lepingu lisas,
Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku
e Poolele vZihemalt kaks
ntidalat (14 kalendripiieva) ette, millele teine Pool vastab ki ialikult mdistliku tdhtaia
jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) p2ieva jooksul
saamisest arvates. Kur
teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku ndusol
muudatus
ei jdustu.
,
ja selgitusega esitama
Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse p6hjend
muudatuste mdju analiiiisi Lepingu hinnale.
Lepingu Pooled ei vdi taotleda Lepingusse muudatuste te
kui need on tingitud iihe
Poole poolt oma kohustuste mittetiiitmisest kdesoleva vdi
tema poolt s6lmitud
lepingu alusel.
Juhul, kui iildkohustuslike v6i digusaktide vastuvdtmise. mu
v6i tdiendamisega
osutub mdni Lepingu punktidest kehtetuks, siis v6tavad
Pooled tarvifusele
abin6ud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku
See ei mdjuta Lepingu
i.ilei tiiinud s Zitete kehtivust.

Kui Teenuse osutamise ajal muutub vdi tekib vajadus muu

9.6.

Lepingu s6lmimise ajal

Pooltele teadaoleva ehitusperioodi kestust, teatavad Pooled sel
Omanikujiirelevalve on teadlik, et kZiesolev leping on sdlmitud
ning vastavalt <Riigihangete seadusele>> v6ib hankija s6lmi
kokku leppida riksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiiv

teineteisele.
ankemenetluse tulemusel
hankelepingu muutmises
asjaolud, mida ei olnud
hankijal v6irnalik hankelepingu s6lmimise ajal ette niiha ja hankelepingu muutmata
jiitmise korral satuks tiiielikult v6i olulises osas ohtu hankel
guga taotletud eesmiirgi
saavutamine. Hankija ei vdi hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega
taotletavat eesmiirki on vdimalik saavutada uue hankelepingu

9.7.

10.

LEPINGU LOPPEMINE

10.1. Tellija v6ib Lepingu mSjuval p6hjusel mdistliku
kalendripiieva) i.iles 6elda, eelk6ige kui Tellijalt ei vdi k
m6istlikult nduda Lepingu tiiitmise jiitkamist kuni kokkulepi

I0.2,
10.3.

11.
11.1.

11,2.

11.3.

T2.

ehitust66de enneaegne l6petamine ilma kasutusluba saamata).
lepingurikkumise korral vdib Tellija igal ajal Lepingu iiles ci
Omanikujiirelevalvel puudub konaline iilesritlemis6igus.
anikuiiirelevalve v6ib
Lepingu iiles oelda iiksnes diguskaitsevahendina Tellija pool olulise lepingurikkumrse
korral.
Tellijal ei ole tasu maksmise kohustust juhul, kui
ngu iilesiitlemise tingis
Omanikujtirelevalve poolne Lepinguliste kohustuste tiiitmata
ine, sellisel juhul on
Omanikujrirelevalve kohustatud hiivitama Tellijale ka triienda
lculud, mida viimane
kannab seoses lepinguliste toode legemata jiitmisega ja
isega muul viisil, et
saavutada Lepingus ettentihtud tulemus.

TEADETE EDASTAMINE
Uks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lep

s miirgitud aadressil"
Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima
st Lepingupoolt.
Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti v6i faksi teel, v.a uhtudel, kui Lepingus on
ette niihtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse
isele Poolele posti teel
tahitud kirjaga vdi antakse teisele Poolele iile allkirja vastu. Ki
ik teade loetakse teisele
Poolele iile antuks, kui postitamisest on mdddunud 3 (kolm) kal
ripiieva.
Poole n6ue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema
kirialikus vormis.
KONTAKTISIKUD

12.L

Tellija esindajaks lepingu ttiitmise perioodil on:
Aleksandr T5ernossitov , tel. 35 99 134. aleksandr.tsernossi

12.2,

Omanikuj 2irelevalve esindaj aks lepingu triitmise perioodil on:
Tanel Stroo, tel. (+372) 53 73 31 55, Tanel@,tarvaprojekt.ee
Raigo Vdrno, tel (372) 52 87 979,@

o

o
o

ahtajaga (viihemalt 15
i asiaolusid arvestades
ttihtpiievani (eelkdige
anikuj iirelevalve poolse

13. r,oppsArrnn

13.1. Lepingu triitmisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi
13.2.

seadust

kutseoskusele omastest nduetest, headest tavadest ning vajali
Lepingus reguleerimata kiisimustes juhinduvad Pooled muu
kiisundus lepingute iildtin gimustest" (OKU 2 0 0 5 ).

,

teistest 6igusaktidest,

hoolsuse tasemest.

,,Omanikujdrelevalve

13.3. Pooltel on 6igus loovutada Lepingust tulenevaid
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise Poole kirialiku n6usolekul.
Lepingus toodud m6isted ja pealkirjad on mdeldud kiiesol a sisu edasi andmiseks.
Vastuolu korral mdiste jalvdi pealkirja ja sisu vahel leihtutakse s
Omanikujiirelevalve kinnitab, et Tellija on vdimaldanud tu
enne Lepingu sdlmimist
Teenuse osutamiseks ndutavate andmetega ning esitanud
ikuiZirelevalvele k6ik
Teenus e tulemuslikuks o sutami s eks vai alikud dokumendid.
Omanikujiirelevalve deklareerib, et omab k6iki 6igusi ( alik-6iguslikud load ja
registreeringud) Lepingu esemeks oleva Teenuse osutami
Vajadusel kohustub
omanikuj iirel evalve hankima Teenuse o sutamis eks ndutavad lo ja kooskdlastused.
Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tiiitmisel, muutmisel ja 6petamisel lahendatakse
eelkdige lZibiriiiikimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutami I kuuluvad vaidlused
lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumaias
alt Eesti Vabariisi
seadusandlusele.

13.8. Leping on koostatud iiheksal lehel eesti keeles

kahes i

omavas, eks emplaris, mil lest iiks antakse Omanikuj iirelevalvele

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija:

Omanikujiire

/allkirj astatud digitaalselt/

/allkirjastatud digi

Natalja Sibalova
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise Amet
Direktori kohusetiiitia

Janno Jde
Juhatuse

liige

v6rdset juriidilist jdudu
teine jiiiib Tellijale.

