Olmekahjurite ja n ar iltste torje leping nr 1

Narva linn

22.09.2010.a

OU PROFULAKTILISTE TEENUSTE BUROO, Taitja Liidia Semjonova isikus (edaspidi
nimetatud T6rje teostaja), tegutseb Pohikirja alusel, iihelt poolt ja NARVA LINNAKANTSELEI,
Peetri plats 5, Narva linn, Tellija Iinnasekretar Ants Liimets isikus (edaspidi nimetatud T6rje tellija),
tegutseb Pohikirja alusel, teiselt poolt, solmisid kaesoleva lepingujargmiselt:
1.

Tfirje teostaja kohustused:

1.1

Teostada deratisatsiooni Wade vastavalt tabele:

Too liik

Objekti nimetusja aadress
/ Lepingu objekt /

Uhiku hind

Mitmekordne

Aasta

mise

iihekordse

tootlemise

iildsumma

liik

tootlemise eest eest

Moot

Pindala

(kr.)

Narilistetorje ja

Narva

Deratisatsioon:

Linnakantselei;

Ihiired, rotid/

m

2

700

2.58

monitooring

1806.00

teostatakse aasta
jooksul 6 korda +
tellimistel.

Kokku
I

1806.00

Kaibemaks 20%

361.20

Summa kokku

2167.20

EUR 138.51

Lepingu aasta maksumus kahjurputukate ja nariliste tdrjel ja monitooring on: Kaks tuhat
iikssada kuuskiimmend seitse krooni 20 senti

1.2 Torje teostaja kohustub tagama Torje vastavuse Tarbijakaitse, Kemikaaliseadusele, Riigi
Tervisekaitse ja teistele seadusega satestatud n6uetele.
1.3 T6rje teostaja annab Torje tellijale kahjurite arvukuse kontrolli alla saamise garantii lepingu
kestvuse ajaks.
1.4 T6rje teostaja garanteerib T6rje tellijale konfidentsiaalsuse kahjurite olemasolu kohta.
1.5 Suuliselt konsulteerima T6rje tellijat sanitaar-profiilaktilistest kiisimustest, mis on seotud
labiviidavate toodega.
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tookvaliteet. Ebaefektiivselt labiviidud deratisatsiooni toode juhul ette votta

taiendavaid meetmeid.
1.7 Uute hindade sisseviimisel desinsektsiooni ja deratisatsiooni toode labiviimiseks, informeerida
Tellijat 2 (kaks) nadalat ette.

2. Torje tellimine ja teostamine:
2.1. T5rje tellimine toimub kirja teel, v5i telefoni teel.
2.2. T5rje teostatakse vastavalt tabele.
2.2.1. Kahjurputukate ja nariliste t5rje ja monitooring vastavalt vajadusele soovitatavalt
mitte vahem kui ilks kord 2 kuus, kus juures torje kuupaev ja kellaaeg lepitakse
kokku vahemalt 2 paeva enne t5rjet.
2.2.2. Nariliste t5rje voi monitooring ilks kord 2 kuus.
2.3 .Teostatud t5rje aluseks on t5rje aruanne, millest kumbki Pool saab uhe eksemplarija
mis allkirjastatakse T5rje iileandmisel molema Poole poolt.
2.4 .Aruanne sisaldab jargmisi andmeid:
2.4.1 objekti nimetus, aadress, tellija nimi;
2.4.2 kahjurit5rje tegemise kuupaev ja kellaaeg;
2.4.3 kahjurit5rje liik (kahjurputukate t5rje v.m.s.);
2.4.4 ruumide voi pindade loetelu koos pindalaga, kus viidi labi kahjurit5rje;
2.4.5 kahjuritOrjemeetod (pritsimine, peibutussooda kasutamine voi muu);
2.4.6 kasutatud t5rjeaine(te) ja toimeaine(te) nimetus, kontsentratsioonja kulu;
2.4.7 ooteaeg (aeg, mille moodumisel voib uuesti kasutada ruume voi pindu);
2.4.8 vajalikud kahjuritorjejargsed meetmed (puhastustood ja muud) enne objekti
kasutamist;
2.4.9 paigaldatud puuniste, soodakarpide voi - kastide arv ja paigalduskoht;
2.4.10 juhised esmaabiks, naidates ara torjeaines esineva toimeaine vastumiirgi;
2.4.11 kahjurite seire eest vastutaja;
2.4.12 kontaktisiku allkiri; kahjuritOrjuja(te) allkiri.
2.5 .Tellija peab kahjuritOrje kohta vormistatud aktid sailitama vahemalt viis (5) aastat.
2.6 .T5rje teostatakse ilks kord kuus, vajadusel vastavalt kokkuleppele ja tellimisel
sagedamini.
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Torje tellija kohustused:
3.1.

T6rje tellija kohustub enne t6rjet t6rjutavad pinnad ette valmistama vastavalt T6rje teostajaga
koosk61astatud tingimustele,

3.2.

Tagama T6rje teostajajuurdepaasu T6rje objektil k6ikidesse ruumidesse hiljemalt
kokkulepitud T6rje algusajal.

3.3. Maarata alaliselt vastutav isik, kelle juuresolek on kohustuslik toode teostamise ajal.
Labiviidud tOo vormistatakse tookorraldustega ning kirjutatakse alla rnolema poole
poolt: T5rje tellijaja Torje teostaja.
3.4. TAITA ettevaatusabinouded murgiste ainete tarvitusele votmisel.
3.5.

T6rje tellijal ei ole oigust volitada toode labiviimiseks oma tootajad.

3.6.

Teostada nariliste kaikude ja urgude taitmine Tellija materjalidega.

3.7.

T6rje tellija kohustub tasuma T6rje teostajale saadud T6rje v6i ostetud kemikaalide eest
vastavalt T6rje teostaja poolt esitatud arvetele 30 (kolmkurnmend) paeva jooksul arve
esitamisest.
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3.8.

T6rje tellija kohustub tasuma viivist 0,15 % paevas maksmata sum malt 19a maksega
viivitatud paeva eest. .

3.9. T6rje tellija on kohustatud teatama T6rje teostajale oma iimberkorrastusest, reorganisatsiooni
v6i ettev6tte likvideerimise, aadressi v6i arveldusarve muutumise juhul iihe (1) kuu ette enne
reorganiseerimist v6i likvideerimist. K6ik kohustused lepingus lahevad 6igusjarglasele tile.

4.

Lepingu tahtaeg:

4.1. Leping kehtib alates 01.01.2011.a kuni 31.12.2013.a ja ning joustub

01.01.2011.a
4.2. Kui (1) ilks kuu ette lepingu aja moodumist kumbki poolteist ei teata oma
muudavusteist voi katkestamisest, siis leping loetakse pikendatud veel uheks aastaks.

5. Muud kokkulepped:
5.1. Lepingu ennetahtaaegne katkestamine on voimalik poolte kokkuleppel v6i iihepoolsel
noudmisel, millest teatakse kirjalikult 1 kuu ette.
5.2. K6ik lepingu vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
5.3. Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse Poolte poolt.
5.4. Kaesolev Leping on koostatudja allkirjatatud kahes (2) vordsetjuriidilist joudu omavas
eksemplaris, millest iiks jaab T6rje teostajale, teine T6rje tellijale.

Juriidilised poolte andmed ja allkirjad:

Torje teostaja:

Torje tellija:

OU PROFi'rLAKTILISTE

NARVA LINNAKANTSELEI

TEENUSTE BURDO

Peetri plats 5, 20308 Narva

Ariregistrikood: 10896121

Registrikood: 75008485

Uuskiila 18 - 75,20205 Narva

tel., 35 99099 info

Tellfaks; 35 78 802, 56 635 492

3599029 Olga Muiznieks

liidiasemjonova@hot.ee

kontaktisik

Ala 221020701346 Swedbank, kood 767
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