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LEPINGU ESE

(:dTpjdi
ff;:i:::-.1::lTl"ll",ry,
.Leping) esemeks on Jdulukaunistustepaigatdus
Z0l4-vastavalt Tellija juhis_tele ja Lepingu
dokumentidele (edaspidi T;i;i.r\
Tciride maht jaulatus on mdiiratud Lepingu dokumentidega
ning ret
istega.

3.
3.1.

LEPINGU DOKUMENDID

Tcjrivdtu korraldus toimub vastavalt kdesolevale
Lepingule, veebilehehanke ((
Jdulukaunistuste paigardus z0r4>> hankedokumentidele,
Toovdtja rr.rr.2014

ajandus-ja
usele

ja

kommunikatsiooniministri

elektritii
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kdrgendatud
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3.2.
3.3.
3.4.

Tehniline kirjeldus

l

- Lisa 2
itavad poolte esindajad oma allkirjadega.
adega ning poolte volitatud esindajate

3.5.

menetlusega riigihanke dokumendid, sh
kogu tehniline dokumentatsioon, mille
ingu tiiitmisega.

3.6.

A

dokumentidele.

roon

4.1.

ellija juhistest liihtuvalt, Lepingu eesmiirgi

A'
a,L.

ifikaadid, hooldusjuhendid ja muu tiiite_
vastuv6tmiseks

ja

edasiseks

es kohustub Tcicivdtjana teostama k6iki
eid riske ja kandma k6iki otseseid ia

tud kvaliteedin6uetele:

sid Lepingu raames
ning hrivitada k6ik

toid, toiminguid,
alike litsentside ja
ale rileandmist.
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TAHTAEG
s6tmimisele jiirgnevar esimeset tcicipiieval.

T::;:ili

TllJ9,:*,1::,:rlT,'::1".L:file"
To.civdda esitab
kirjalikult 2 (kahe)kalendri^iorroof
on,^a^^
T^tti:-r
i
r dr
kal
endrip iievast arvates,
Teliij ar e r.o
o rr.or u.iu-^i.
nrici-ool-l--^*'^l^-:-,--

:rr

$;1',1,*::;:t:::^lll::
s,ooritatavil:
:?:J:ii1l...li_

tcibpalva;ooksur,id;;"-,,-;il:::::l::li:"-'
J; -"' id;

aj akav a" detailsus astme mdiirab

5.3.

krgngroogiiises-
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Tellii

a.

Lo,LrL4JaT\I
:r?6q" 1"":1"::: ajakavas" siitestatud tahtajad
on Tciovdtjale siduvad ning nende mittejiirgimisel
v6ib Tellija kohal@{a r"pi"g" punktis

*'lil*;,:lijl*:,t*t:,1"^":Tllly.d

5.4.
5'5'
6,
6'r'

,t"Hrffifll3j.n::**n"e.

Kooskdlastamise jiirgselt muutub kalendergraafik
Lepingu

Lepingutiiitmise tiihtaiad:
Tocivdda
ldplikuks vastuvdtmiseks n6 etekohaselt teostarud
"ti1t.T:lli:l.
rocjd rihes
osashiliemalt
24.1 1.2014.a

LEPINGU HIND

Kiiesoleva Lepingu hind moodustab koos
kiiibemaksuga 4 gsO,g4eurot(neli tuhat
ngu hind)'
6'2' Lepingu ee.rarve ( Lepi"gu iisa t.; on Tciriv.tjale sidu
srou
6plik ning ei
s6ltu ic;ov6tja mai<su-'ju io.r.,o. riiklike
6.3. Lepingu hind miiiiraU f,itiffi:ule maks
.iri ning Toovdtjal il'"r. 6igust
n6uda tiiiendavate kulutuste htvitamist,
le selles eraldi kirjalikult kokku
leppinud.
6'4' Tellija tasub Totivdtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt
aktsepteeritud Tocide eest
rihes osas Toode ldpliku tiieandmise-vastuv6tmise
akti pdhjal koostatud a.e alusel.
Tellija maksetiihtaeg on 15 (viisteist)
,ru.tuuu arue kiittesaamisest aryates.
6'5' Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad kalendripiierru,
Lisatciod, milie tegemine ei kuulu Tciov6da
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos
vastavate toode kirjeldusega Lepingu lisana
ning Tellija tasub Tcicjvdtjale Lisatocide eest
ilksnes juhul, kui pooled on selles eelnevalt
kirjalikult kokku leppinud.
6'6' Tellija ei ole kohustatud aktsepteerim a ega hrivitama rihtegi
Tociv6tja poolt tehtud
Lisatciciga seotud kulutust, kui Pooled
ei ole Jelles eelnevalt ti4iril..,rir.oncu
kaheksasada viiskrimmend eurot kaheksakrimmend
neli

leppinud.

7.

roonn UrnaNourNn

7'1'
.7 .
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Tcjcide tileandmine ja vastuvdtmine toimub
iihes osas, sellekohase rileandmise-vastuv6tmise.aktiga, peale T<i )v6tja k6igi Lepinguliste
kohustuste

7'3'

tiiitmist.
Ioode iileandmise kohta esitatud_at<ti altatirjutamise jiirgselt
tekib Toov6tjal 6igus
esitada Tellijale rileantud Tocide maksumust
hdlirav arve.
Tocide iileandmiseks esitab Tririvdtja, Tcjode
ldfetamisele jiirgneva esimese tcjciniidala
jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt
allkirjastatud rileandmise-vastuv6tmise
akti kahes

eksemplaris.
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7"5'

Tellija on kohustatud vastava rileandmise-vastuvdtmise
akti 5 (viie) tciopiieva jooksul,
selle kiittesaamisest arvates, allakirjutaturt
roovoUaie tagastama. Tciode vastuv6tmisest
keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud
iattulu- jooksul esitama Toov6tjale
motiveeritud vastuviiite vastuvdtmisest keeldumise
kohta.
Lahkarvamuste korral teostatud Tocjde eest
tasumisel maksab Tellija Toovdtjale ainult
teostatud Tciode selle osa eest, mille suhtes puuduvad
pret:nsioonid. iii"Jaa""d tciode eest
- peale lahkarvamuste lahendamist.

8.

r6ov6rJA

8.1.

Tciovddakohustused:

8.1'

1.

KOHUSTUSED

Teostada kdik Tddd, mis on miiiiratletud
Lepingus
Tciodeks vajalikud otsesed ja kaudsed kurutusei'.

ja selle Lisades, kandes seejuures k6ik
Kui pooted ei ole teisiti kokku leppinud,

laieneb teostamiskohustus ka nendele toodele ja
toimingutele, mis
selle Lisades sdtestatud, kuid millised oma
olemusesi liihtuvalt
Lepinguga seotus Tocjde hulka ning mille tegemine
on vaialik
saavutamiseks;

e alustamiseks ndutavad dokumendid
simesel ndudmisel

lJ,"i'#::*:,ji
Todvdda kulul ning viihendada vastavalt roovodlf?:rttrh;3.e1-ak.tu,nur
-8'1'5' Hankima
^
k6ik Toode

teostamiseks

'T,,?,',',1:

ru..,,ttidt"

va3iiha mlte4atio uu.turrutt

Lepingu
dokumentatsioonile;
8.1.6. vastutama Tcicide teostamisel kasutatud materjali
kvaliteedi
8'1'7' Tciciv6tja kannab Tcicjde juhusliku hiivimise ja katrl'ustumiseeest;
riisikot kuni rcjcjde l6pliku
vastuvdtmiseni Tellija poolt;
8'1'8' Arvestama Tellija juhistega Tocjde teostamise kohta,
olles selliseid juhiseid viivitamata
nende saamise jzirel piisavalt kontrollinud. Juhul
kui Tellija poolt antud juhised ohustavad
Tcjode kvaliteeti v6i muus osas takistavad Lepingu
kohast taitm"ist, on Toriv6tja
kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte
hit3"- kui 1 (rihe) toopiieva jooksul

1'9'

kirjalikult teatama.

Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Tciovdtja
Tellija poolt antud juhiste jiirgimisest
pdhjustatud tagaj tirgede eest;
8.1.10. Eeldatakse, et Toov6tja teostab k6ik
L
sissehilitamis ja hooldustocjd isiklikult
lubatud vaid Tellija kirjalikul ndusole
Tcicivdtja kohustatud
k6ik alltoov6tjad, keda Tciovdtja
kavatseb kasutada L
Tt]t1it"
nouetekohar.
"*"-tT;r':Xtr|!t"'J,ilX"St'"ffiJ:1hX*';;;1:
r oovotta:
8'1'11'
koristama ja dta vedama Tocide teostamise kiiigus
tekkinud jiiiitmed,
d jiiiitmehooldusn6udeid;
8'l '12' Tociv6tja ei vastuta vigade ja puuduste eest
riksnes juhul, kui need tekkisid Tellija tahtliku
tegevuse tagajiirjel;
8'1'13'Tociv6tja kannab tiiielikku ja tingimusteta
varalist vastutust Too lepingutingimustele
mittevastar'.us,e t6ttu Tellijale v6i kolmandatele
isikutele tekkinud kahjuiest;
8.1.14. Jiirgima Tellija poolt koosk6lastatud T<iode
teostamise tiihtaegu;
8' 1' 15' Tciode teostamisel juhinduma elektriohutusseadusest
ja selle alusel kehtestatud normidest
ning EV kehtivatest k6rgendatud kvalitee
8.1.16. Tagama Lepingu kehti,,use perioodil Tcici
vajalike tegevuslubade,
.lastuste jm dokumentide or
lu. vajaduir hankima
8'
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1.18. Koosk6lastama Tci<id asjaomaste ametkondade

ja asutustega;
8'1'19' Kasutama Toode teostamisel vaid kvalifitseerltud
tocijdudu. Kvalifikatsiooni vastavuse
hindamisel liihtutakse kehtivast kutsestandardist;
8'l'20' Tagama Tellija eesmdrgi saar.utamine Tciovdtja materjalidest ja
riisikol;

8'L'2r' vdimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli
tehtava
vastavuse rile;

Tcjcjde mahu

ja kvaliteedi

'1'22' Tocivdtja tagastab-Lepingu l6ppemisele jdrgneva tociniidala jooksul
Tellijale dokumendid
ja esemed, mis ta Lepingu ttiitmiseks
,roirir.gu seoses on saanud.
8.2. Tocivdtja6igused:
8

8'2'1'

Inl?.loode

tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus
stitestarud tingimustele ja

8'2'2' Saada Tellijalt Lepingu tiiitmisel m6istlikult vajalikku
kaasabi fiuhised,
8'2'3' Esitada kirlalikult motiveeritud vastuviiide, kui Tellija

nousolekud jms);
digustamatult keeldub n6uete-

kohaselt teostatud Tcicide vastuvdtmisest.

9.
9.1.

TELLIJA KOHUSTUSED JA cTCUSNN
Tellijakohustused:

9'1'1' Tasuma Toov6tjale n6uetekohaselt teostatud
Lepingus sdtestatud tingimustele ja kor:rale

9'1'2' vastu v6tma Tciciv6tja poolt
etteniihtud ljdihtajal;
9.1.3.

ja vastuv6etud

To<ide eest vastavalt

;

vastuvdtmiseks esitatud kvaliteetsed

valmis

Tdod

5 (viie) tcicipiieva jooksul, kiittesaamisest arvates. aktsepteerida
vdi hikata tagasi Toode
iileandmise-vastuv6tmise
akt.

9.2.

Tellija 6igused:

9.2.1.
9.2,2.

parandamine r.ilesandeks kolmandale isi

9.2.3. Kui Tcjov6tja kaldub Lepingu tingim

9'2'4'

9'3'

.Icjod,
ndab
v6i laseb
tekkida muid puudusi Tocides, siis on
ste tasuta parandamist
Tellija kehtestarud tahtajaks v6i vajalike l,
lellija kandis Tocjdes
esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega
v6i Tciode hinna vastavat
viihendamist' Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste
v6i
muude oluliste puuduste
olemasolul Tocides on Tellijal Sigus Leping i.iles
oeld,altaganeda ja n6uda kahjude
htivitamist;
Keelduda Tcicjde eest tasumisest, kui Tocjvdtja ei
tiiida endale Lepinguga v6etud
kohustusi.

PooLTE
JA ESrNDUSLepinguga enesele v6etud kohustuste taitmata
jiitmise eest'ASTUTUS
v6i mitten6uetekohase taitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja
Eesti
Vabariigi seadustega etteniihtud konas ia ulatuses.

9'4'
9.5.
9'6'

Lepingus tulenevate kohustuste tditmatajtitmise
eest v6i mitten6uetekohase tiiimisega
teisele lepingu Poolele tekitatud kuhj.,
r.ut-urrad pooled tiiielikku ja tingimusteta
"..t
vastutust tekitatud kahiu ulatuses.
Tellija maksab Toov6dale maksetd
est viivist 0,2yo makse summast
iga viivitatud tocipiieva eest, kuid m
d makse summast.

Toovdtja viivisendue Tellija vastu peab olema
esitatud hiljemalt 30 (kolmekiimne)
kalendriptieva jooksul, makseviivitu;e toimumisest
arvates. vastasel korral loetakse
Tocivdtja viivisen6ue aegunuks ning Tellija
vabaneb viivise maksmise kohustusest.
Totivdtja maksab Tellijale Tciode tegemise v6i
tileandmise tiihtaegacle riletamise eest
leppetrahvi 0,2%o Lepingu hinnast iga hilinenud
kalendripdeva eest, kuid mitte i;le 30%
keiesoleva Lepingu hinnast.
Igakordse kdrvaldatava iseloomuga lepingulise
kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne
Tciode tegemisega v6i iileandmisega viiviiamises,
maksab Tciovdtja Tellijale leppetrahvi
ev|neu hinnast, kuid kokku mitte iile 30 % klesoleva
Lepingu hinnast.
li/."t
Uhekordse ja pocirdumatu iseloomuga lepingulise
kohustuse rikkumise eest maksab
Toov6tja

9'7'
9'8'
9'9'
9.10.

fettl^

Uhekordse ja
poored eerk-oige

repingu
muuhulg

i.ilestitl emine 6iguskaits

rikkumiseks on
rikkumised.

9'11'

9'12'

9'r3'
9'r4'

o
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Lepingu punktide 10'5., 10.6. v6i 10.7. kohaldamise
aluseks olev lepingurikkumine
f,rkseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase
taitmise ak;tg; -i.'t"rr"r.." Tociv6tjale
kirjalikus v6i viihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas
vormis teatavaks 5 (viie)
tciopiieva j

ooksui akti koostamisest arvates.
Tcjcides esinevate puuduste kdrvaldamine lepingulise
kohustuse tiiitmiseks antud
tdiendava tiihtaja jooksul ei vabasta Tcicivdtjat leppetiahvi
maksmise kohustusest.
Tellijal on 6igus- pidada Lepingu punktides lb.s., 10.6. v6i
10.7. siitestatud komas
an'utatud leppetrahv kinni Tcjovdtjale makstavast
tasust. Leppetrahvi n6udmine ei viilista
Telhja 6igust-n6uda Tciovdtjalt Lepingu ttiitmist jalv6i
kahjud; htivitamist.
Lepingu Pooled nimetavad tehniliste lcisimuste lahendamiseks
ning Tcidde iileandmisevastuvdtmi s e akti allkirj astamis eks kummaltki po
o lt kontakti sikud :
Tellija kontaktisik
Olga Godunova, tel 35 99 L35:
e-mail : olga. godun ov a@naw aplan.ee

o

Lepingu -urlt1t-:?, sh materjalide asendamise, lcisimusi
lahendab Narva Linnavalitsuse
Arhitekruuri- ja Linnaplaneerimise Ameti p6himiiiiruse jiirgne
esinoa3a ldirektor v6i teda
asendav isik). Tellija kontaktisikul vastavai volitused
puuduvad!

Triovdt-iakontaktisik

-

oleksandrTaradin, ter71666g3, mob 562666g3.
e-mail : oleks andr.taradin@ev.vkg. ee

10.
10'1'

LEPINGU RIKKUMIST VALISTAVAD ASJAOLUD
Lepingust tulenevate kohustuste mittetiiitmist
vdi

mittenduetekohast tiiitmist

oli Viiiiramatu j6ud.

ei

loeta

s on mistahes asjaolu, mida pool ei saanud
es ei saanud temalt oodata, et ta lepingu

mille saabumine ei s6ltu poolte tahtest _ s.h.
atuks j6uks ei loeta tavaprirasest raskemaid

sed,

ilmastikuolusid.

10.4. Lepingu mittetiiitmine pdhjustel, mida

j6ud loetakse vabanda_
ingu tiiitmist takistava olu_
tiiitmist takistavatest asja_
atu

tavaks tingimusel, et pooled on

korra viiltimiseks, kirjalikult
oludest

ning

tmiseks.
ohustuste mittetiiitmine v6i mittenduete-kohane
viidramatu j6ud kohustuse tditmist takistas.

10'5' Kui viiiiram
tiiitmine

vab

11. LEPINGU
11'1'

r1.2.

soorita
teavitanu

LOPPEMINE
allakirjutamise hetkest Poolte pooit
tiiitmiseni

ja

kehtib kuni Lepingus

irfilffi"t.J;1Tiifl

ja

n6uete-

vad Poolte

lL4.

d huvi Lepingu tiihtaegse ttiitmise vastu.
e , et Lepingu tdhtaegne tiiitmine seatakse
Leping, kohustuse tiiitmiseks tiiiendavaidlahtu.g'
andmata ja
, erakoraliselt riles oelda v6i Lepingust taganed,a.
lSpetatakse seaduses siitestatud alustel lorrur.
ia

12.

LEPINGU MUUTMINE

r2'1'

Lepingut v6ib muuta ja tiiiendada iiksnes Poolte
vahel kirjalikult s6lmitavas kiiesoleva

12.2.

muudatuse pdhjenduse

ja

selgitusega esitama

datuste tegemist,

kui need on tingitud tihe
ktiesoleva v6i muu tema poolt ,Ot_ituO

l2'5'

lepingu aluse-.
Juhui, kui digusaktide vastuv6tmise, muutmise vdi
tiiiendamisega osutub m6ni Lepingu
punktidest kehtetuks, v6tavad Lepingu Pooled
tarvitusele ubi.rorrd kehtetu punkti

asendamiseks uue, seadusliku siittega. Lepingu
m6ne punkti kehtetus ei m6juta Lepingu

tilej iitinud sdtete kehtiwst.

gimuste muutmist Triode teostamise tdthtaes.ade
kokkulepitud trihtaegade suhtes on tekklnud

sdlmitud hankemenetluse tulemusel nins

uhur,kuimuutmiselipi"aa3.ui"?,tl'Sf

ff *ij::l?J#i:1ffi T",,:ffi

epingu s6lmimise ajal ette niiha ja hankelepingu
muutmata jtitmise korral
v6i olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmiirgi
saavutamine.
Samuti ei vdi hankija hankelepingu
leppida,
kui
muutmisega
_r.or.r.o
taotletavat eesmiirki on vdimalik saavutada-.rut-i."".
uue hankelepingu ,6h"n-;";u.

13.

TEADETE EDASTAMINE

13.1.

Keiesoleva Lepinguga seonduvad tea
kirj alikku taasesitamist v6imaldavas
tuleneb Lepingust v6i teated on informat

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

kui see on

saatmisest teise poole poolt niiidatud aa

I3.4. Uhe Poole mistahes n6ue

teisele po

vormistatud kirjalikult.

14. r,oppsArrrn
r4'1'

Leping j6ustub.-selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja
kehtib kuni lepinguliste
kohustuste tiiieliku tiiitmiseni.
14'2' Pooled tiiidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6him6ttel,
liihtudes Lepingu tiiitmisel
hea usu ja m6istlikkuse p6him6ttest.
14'3' Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kiiesoleva Lepingu
alusel lihtuma ausa
iiritegevuse p6him6t
14.4. Lepingule ei laiene
e iildtingimused (ETU 2005) ning pooled ei
juhindu selrest ka va
tulenevaid 6igusi ja kohustusi kolmandatele
olekul.
on mdeldud kiiesoleva sisu edasiandmiseks.
sisu vahel liihtutakse sisust.
imustes juhinduvad pooled harmoniseeritud
idest.

isel, muutmisel ja l6petamisel lahendatakse
avutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
danud tutvuda enne Lepingu sdlmimist Tocide
teostamiseks n6utavate andmetega ning esitanud
k6ik Tddde teostamiseks vajalikud

dokumendid' T<iovdtja deklareerib, et omab
k6iki digusi ja tehnilisi vahendeid Lepingu
teostamiseks.
14'10' Leping on koostatud kaheksal (8).lehel
eesti keeles, kahes (2) identses vdrdset juriidilist
j6udu omavas or ginaalekr.*piu.ir,
miilest riks iaab iellijale ja tiks antakse Toovdtiale.
esemeks olevate Tcicide

15.

I

POOLTE ALLKIRJAD

Natalja
avalitsuse

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Direktori kohusetiiitj a

VKG Elektriehitus AS
Narva os akonna juhataj a

