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Edaspidi nimetatud Ira eraldiseisvalt "Pool" vai koos ja uhiselt "Pooled", vottes aluseks
/ihtmenetlusega hanke «Narva /inna jiiulukuuse langetamine, transport ja Peetri platsi/e
paigaldamine» tulemused (LVMA 01.11.2011 hankekomisjoni protokol/) siilmisid kaesoleva
toovondepingu (edaspidi .Leping"), alljdrgnevas:
2.

LEPINGU ESE

2.1.

Kaesoleva Lepingu esemeks on Narva Iinna joulukuuse langetamine,
transportimine ja Peetri platsile paigaldamine (edaspidi: Tood).
Toode maht ja ulatus on maaratud Lepingu dokumentidega ning Tellija soovidega.
Raieobjektiks oleva joulukuuse asukoht: Die kinnistu, Konju kula, Toila vald, Ida
Virumaa (katastritunnus 80201:002:0450).

2.2.
2.3.

3.

LEPINGU DOKUMENDID

3.1.

Toovotu korraldus toimub vastavalt kaesolevale Lepingule, Tellija soovidele, liht
menetlusega hanke "Narva linna joulukuuse langetamine, transportimine ja Peetri
platsile
paigaldamine"
dokumentidele,
Toovotja
hinnapakkumusele,
Volaoigusseadusele, Metsaseadusele, Teeseadusele ja Lepingule lisatud
dokumentidele.
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3.2.

3.3.
3.4.

Koikide kaesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma
allkirjadega. Koik lisad peavad olema varustatud kuupaevadega ning Poolte
volitatud esindajate taielike nimede ja ametikohtade nimetustega.
Kaesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on dokumentatsioon, mille Tellija on
andnud Toovotja kasutusse seoses Lepingu taitmisega.
Toovotja on kohustatud Toode teostamise jargselt tagastama Tellijale kogu
dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu taitmisega tema valdusesse
andnud.

4.

TOOD

4.1.

Toovotja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija soovidest lahtuvalt, Lepingu
eesmargi saavutamiseks noutavad Tood ja toimingud eelkoige:

4.1.1. Joulukuuse raie ettevalmistustood (lubade ja kooskolastuste hankimine, raie- ja
laadimistoode teostamise koha ette valmistamine);
4.1.2. Jculukuuse raie;
4.1.3. Joulukuuse laadimine transpordivahendile ning raie- ja laadimistoode teostamise
koha esialgse olukorra taastamine;
4.1.4. Joulukuuse vedu Narva linna;
4.1.5. Joulukuuse paigaldamine (pUstiasendis ) Narva linnas Peetri platsile;
4.1.6. Vajadusel joulukuusele okste lisamine;
4.1.7. Joulukuuse piirde remontja paigaldus;
4.1.8. Muud kaesolevas Lepingus nimetamata, kuid Tellija eesmargi saavutamiseks
vajalikud toimingud.
4.2.
Toovotja teostab Lepingujargsed Tood, sealjuures kohustub Toovotjana teostama
koiki toid ja asjakohaseid toiminguid, votma arialaseid riske ja kandma koiki
otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.2.1. Teostada Tood vastavalt Lepingus satestatule;
4.2.2. Kaitsta Tellijat koigi noudmiste eest, mida kolmandad isikud voiksid Lepingu
raames Toovotja tegemiste ja/voi tegemata jatmise tottu Tellijale esitada ning
hUvitada koik selliste noudmiste tottu viimastele tekkida voivad kahjud ja/voi
kulud.
4.3.
Tood sisaldavad koiki Lepingu eesmargi saavutamiseks vajalikke toid, toiminguid,
toojoudu ja transporti, koiki vajalikke materjale ja toos kasutatavaid seadmeid,
vajalike lubade ja kooskolastuste hankimist, vajaliku taitedokumentatsiooni
vormistamist ja Tellijale Uleandmist.

5.
5.1.
5.2.

6.

TAHTAEG
Tocde teostamise ajakava ning konkreetsed tahtajad maarab Tellija. Tellija poolt
maaratud tahtajad on Toovotjale siduvad.
Lepingu esemeks olevad Tood peavad olema esitatud Tellijale loplikuks
vastuvotmiseks hiljemalt 24.11.2010.a.
LEPINGU HIND

6.1.

1'ELLIJA:

6.2.

Lepingu hind on TOOvotjale siduv ning ei soltu TOOvotja maksu- ja muude avalik
oiguslike kohustuste voimalikust suurenemisest.
6.3. Lepingu hind maarab TOOvo~ale Lepingu taitmise eest makstava tasu tllempiiri
ning TOOvotjal ei ole oigust nouda taiendavate kulutuste hUvitamist, kui Pooled ei
ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.
6.3.1. Tellija tasub TOOvotjale faktiliselt teostatudja Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud
TOOde eest Lepingu punktis 6.1 satestatud Lepingu hinna ulatuses.
6.3.2. Tasumine toimub TOOde uleandmise-vastuvctmise akti pohjal koostatud arve alusel
ulekandega TOOvotja arveldusarvele. Tellija maksetahtaeg on 15 (viisteist)
kalendripaeva vastava arve kattesaamisest Tellija poolt.
6.4. Tellija kirjalikul noudmisel tehtavad Lisatood, mille tegemine ei kuulu TOOvotja
kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate toode kirjeldusega
Lepingu lisana ning Tellija tasub TOOvotjale Lisatoode eest Uksnes juhul, kui
Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
6.5. Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega huvitama uhtegi TOOvotja poolt tehtud
Lisatooga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku
leppinud.

7.

TOODE ULEANDMINE

7.1.

TOOde uleandmine ja vastuvotmine toimub uhes osas, sellekohase uleandmise
vastuvotmise aktiga, peale TOOvotja koigi Lepinguliste kohustuste taitmist.
TOOde uleandmise kohta esitatud akti allakirjutamise jargselt tekib TOOvotjal oigus
esitada Tellijale uleantud TOOde maksumust holmav arve.
TOOde uleandmise vormistamiseks esitab TOOvo~a, TOOde Ioplikule teostamisele
jargneva toonadala jooksul, Tellijale enda poolt allkirjastatud uleandmise
vastuvotmise akti kahes eksemplaris. Tellija on kohustatud vastava uleandmise
vastuvotmise akti 5 (viie) WOpaeva jooksul, kattesaamisest arvates, allakirjutatult
TOOvotjale tagastama. TOOde vastuvotmisest keeldumise korral peab Tellija
eelnimetatud tahtaja jooksul esitama TOOvotjale motiveeritud vastuvaite vastuvot
misest keeldumise kohta.
Lahkarvamuste korral teostatud TOOde eest tasumisel maksab Tellija TOOvotjale
teostatud TOOde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ulejaanud
TOOde eest - peale lahkarvamuste lahendamist.

7.2.
7.3.

7.4.

8.

TOOVOTJA KOHUSTUSED

8.1.

TOOvotja on kohustatud:

8.1.1. Teostama koik TOOd, mis on maaratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes
seejuures koik Toodeks vajalikud otsesedja kaudsed kulused.
8.1.2. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele
toodele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus voi selle Lisades satestatud, kuid
millised oma olemusest Iahtuvalt kuuluvad kaesoleva Lepinguga seotus TOOde
hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmargi saavutamiseks;
8.1.3. Vajadusel koostamaja vormistama TOOde alustamiseks noutavad dokumendid;
8.1.4. Joulukuuse transportimisel jargima keskkonnaministri 2I.12.2006.a maarusega nr
84 " Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali tlleandmis-vastuvotmlse akti,
muudud voi ostetud raieoiguse voi metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile
esitatava teatise ja veoselehe vorm" kehtestatud noudeid ning hankima koik veoks
vajalikud load, kooskolastused jm noutavad dokumendid;
8.1.5. Andma Tellijale TOOde kaigust aru tema esimesel noudmisel;
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8.1.6. Kcrvaldama oma kulul teostatud ja/voi teostatavate Toode ja kasutatavate
materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast soltumatutel pohjustel, vastasel
korral on Tellijal oigus teha avastatud puuduste korvaldamine Ulesandeks monele
kolmandale isikule Toovotja kulul ning vahendada vastavalt Toovotjale Lepingu
alusel makstavat tasu;
8.1.7. Arvestama Tellija soovidega Toode teostamise kohta, olles selliseid soove
viivitamata nende saamise jarel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija soovid
ohustavad Toode kvaliteeti voi muus osas takistavad Lepingu kohast taitmist, on
Toovotja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t, mitte hiljem kui 1 (uhe)
toopaeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab
Toovotja Tellija poolt valjendatud soovide jargimisest pchjustatud tagajargede eest;
8.1.8. Eeldatakse, et Toovotja teostab koik Lepingus kokkulepitud Tood isiklikult.
AlltOovotjate kasutamine Toovotja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul
ncusolekul. Vastava kirjaliku nousoleku olemasolul on Toovotja kohustatud
eelnevalt kooskolastama Tellijaga koik alltoovotjad, keda Toovotja kavatseb
kasutada Lepingu taitmiseks. Tellija ees jaab Lepingust tulenevate kohustuste
nouetekohase taitmise, s.h. selliste, mille tegemiseks on Toovotja kasutanud
alltoovotjaid, eest vastutavaks Toovotja;
8.1.9. Tcopaeva lopus koristama ja ara vedama Toode teostamise kaigus tekkinud
jaatmed, jargides kehtivaid heakorra eeskirju ja jaatmehooldusnoudeid;
8.1.10. Likvideerima Toodes avastatud puudused ja vead Tellija poolt maaratud moistliku
tahtaja jooksul. Tahtaja uletamisel on Tellijal muu hulgas oigus nouda leppetrahvi
tasumist vastavalt Lepingu punktides 10.5.-10.7. satestatule ja/voi korvaldada
puudused ise voi teha puuduste korvaldamine ulesandeks kolmandate isikutele
Toovotja kulul;
8.1.11. Toovotja ei vastuta Toodes avastatud vigade ja puuduste eest uksnes juhul, kui need
tekkisid Tellija tahtliku tegevuse tagajfu"jel;
8.1.12. Toovotja kannab taielikku ja tingimusteta varalist vastutust Too lepingutingimustele
mittevastavuse tottu Tellijale voi kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
8.1.13. Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Toode teostamiseks vajalike tegevuslubade,
registreeringute, kooskolastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima
viivitamatult noutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;
8.1.14. Vajadusel koostama ja vormistama noutava taitedokumematsiooni ning
kooskolastama Tood asjaomaste ametkondadeja asutustega;
8.1.15. Voimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Toode mahu ja kvaliteedi
vastavuse tile;
8.1.16. Toovotja kohustub 6 (kuue) kalendrikuu jooksul, Toode lopliku vastuvotmise
kuupaevast arvates, korvaldama Toodes esinevad puudused (Toovotugarantii).
8.1.17. Toovotugarantiiga on holmatud ka need puudused, mis on tekkinud Tellijast
soltumatutel pohjustel parast Toode vastuvotmist Tellija poolt;
8.1.18. Tagama Tellija eesmargi saavutamine Toovotja materjalidest ja riisikol;
8.1.19. Voimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Toode mahu ja kvaliteedi
vastavuse Ule;
8.1.20. Toovotja tagastab Lepingu loppemisele jargneva toonadala jooksul Tellijale
dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu taitmiseks voi sellega seoses on saanud;
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8.2.

Toovotjal on oigus:

8.2.1. Saada Toode tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus satestatud tingimustele
ja korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu taitmisel moistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nousolekud
jms );
8.2.3. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuvaide, kui Tellija oigustamatult keeldub
nouetekohaselt teostatud Toode vastuvotmisest.

9.

TELLIJA KOHUSTUSED JA OIGUSED

9.1.

Tellija on kohustatud:

9.1.1. Osutama Toovotjale Lepingu nouetekohaseks taitmiseks vajalikku kaasabi;
9.1.2. Tasuma Toovotjale nouetekohaselt teostatud ja vastuvoetud Toode eest vastavalt
Lepingus satestatud tingimustele ja korrale;
9.1.3. Vastu votma Toovotja poolt vastuvotmiseks esitatud kvaliteetsed valmis Tood
ettenahtud tahtajal;
9.1.4. 5 (viie) tOopaeva jooksul, kattesaamisest arvates, aktsepteerida voi lukata tagasi
Toode uleandmise-vastuvotmlse akt.
9.2.

Tellijal on oigus:

9.2.1. Teostada jooksvat kontrolli Toode kaigu, mahu ja kvaliteedi iile ning puuduste
avastamisel teha Toovotjale kohustuslikke ettekirjutusi Toode kvaliteedi osas;
9.2.2. Kui Toode tegemise ajal on ilmselt selge, et Tood ei tehta nouetekohaselt, siis on
Tellijal oigus maarata Toovotjale vajalik tahtaeg puuduste korvaldamiseks, teatades
sellest Toovotjale kirjalikult.
9.2.3. Kui Toovotja seda nouet tahtajaks ei taida, siis on Tellijal oigus kas Leping iiles
oelda ja nouda kahjude hUvitamist voi teha Toode jatkamine ja parandamine ules
andeks kolmandale isikule Toovotja arvel;
9.2.4. Kui Toovotja kaldub Lepingu tingimustest korvale ja see halvendab Tood, voi laseb
tekkida muid puudusi Toodes, siis on Tellijal oigus nouda puuduste tasuta
parandamist Tellija kehtestatud tahtajaks voi vajalike kulutuste hUvitamist, mis
Tellija kandis Toodes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega voi
Toode hinna vastavat vahendamist;
9.2.5. Lepingust oluliste korvalekaldumiste voi muude oluliste puuduste olemasolul
Toodes on Tellijal oigus Leping Ules oelda ja nouda kahjude hUvitamist;
9.2.6. Keelduda Toode eest tasumisest, kui To6votja ei taida endale Lepinguga voetud
kohustusi.

10.

POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS

10.1. Lepinguga enesele voetud kohustuste taitmata jatmise eest voi mittenouetekohase
taitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega ettenahtud
korras ja ulatuses.
10.2. Lepingus tulenevate kohustuste taitmata jatmise eest voi mittenouetekohase
taimisega teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled taielikku ja
tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.
10.3. Tellija maksab To6votjale maksetahtaegade rikkumise eest viivist 0,2 % makse
summast iga viivitatud toopaeva eest, kuid mitte iile 30 % Lepingu hinnast.
10.4. To6votja viivisenoue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekumne)
kalendripaeva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vas
1ko
loetakse
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10.5. Toovotja maksab Tellijale Toode tegemise voi uleandmise lopptahtaja uletamise
eest leppetrahvi 0,2 % Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripaeva eest, kuid mitte
Ole 30% kaesoleva Lepingu hinnast;
10.6. Uhekordse ja poordumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
Toovotja Tellijale leppetrahvi 30 % Lepingu hinnast.
10.7. Uhekordse ja poordumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all moista

10.8.

10.9.
10.10.
10.11.

o

vad Pooled eelkoige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega voib kaasneda
Lepingu ulesutlemine oiguskaitsevahendina. Uhekordseks ja poordumatuks lepin
gulise kohustuse rikkumiseks on muu hulgas ka Lepingu punktides 10.5. ja 10.6.
nimetatud stistemaatilised rikkumised.
Lepingu punktide 10.5. voi 10.6. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine
fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase taitmise aktiga, mis tehakse
Toovotjale kirjalikus voi vahemalt kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis
teatavaks 5 (viie) toopaeva jooksul akti koostamisest arvates.
Toodes esinevate puuduste korvaldamlne lepingulise kohustuse taitmiseks antud
taiendava tahtaja jooksul ei vabasta Toovotjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
Tellijal on oigus pidada Lepingu punktides 10.5. ja/voi 10.6. satestatud korras
arvutatud leppetrahv kinni Toovotjale makstavast tasust. Leppetrahvi ncudmine ei
valista Tellija oigust nouda Toovotjalt Lepingu taitmist ja/voi kahjude htivitamist.
Pooled nimetavad jooksvate ktisimuste lahendamiseks ning Toode uleandmise
vastuvotmise akti allkirjastamiseks kummaltki poolt volitatud esindajad:
Tellija esindajaks on

Ivan Brodnev, tel. 35 99130;
e-mail ivan.brodnev@narva.ee

o

Toovotja esindajaks on

11.

VAARAMATU JOUD

-

Aleksandr Matvejev, mob. 5038242;

11.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetaitmist voi mittenouetekohast taitmist ei loeta
11.2.

lepingu rikkumiseks kui selle pohjuseks oli Vaaramatu joud.
Vaaramatu joud kaesoleva Lepingu tahenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei
saanud mojutada ja moistlikkuse pohimottest Iahtudes ei saanud temalt oodata, et ta
lepingu solmlmise voi ajal selle asjaoluga arvestaks. Vaaramatuks jouks on eelkoige
stindmused, mille saabumine ei soltu Poolte tahtest - s.h, loodusonnetus, soda,

uldstreik.
11.3. Lepingu mittetaitmine pohjustel, mida oli tekitanud Vaarematu joud loetakse
vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud joupingutusi Lepingu taitmist
takistava olukorra valtimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu taitmist
takistavatest asjaoludest ning votnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu

taitmiseks.
11.4. Kui Vaaramatu jou moju on ajutine,

on kohustuste mittetaitmine voi
mittenouetekohane taitmine vabandatav tiksnes aja valtel, mil Vaaramaru joud
kohustuse taitmist takistas.

12.

LEPINGU LOPPEMINE

12.1. Leping joustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus
12.2.

satestatud kohustuste molemapoolse taieliku taitmiseni.
Leping lopeb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste on rnclemapoolse taieliku ja

nouetekohase taitmisega.
12.3. Muudel juhtudel Leping lopetatekse seaduses satestatud
TEu.UA:
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13.

LEPINGU MUUTMINE

13.1. Lepingut voib muuta ja taiendada Uksnes Lepingu Poolte vahel kirjalikult
solmitavas kaesoleva Lepingu lisas.
13.2. Toovotjal on teadlik, et kaesolev leping on solmirud hankemenetluse tulemusel ning
vastavalt «Riigihangete seadusele» voib hankija solmltud hankelepingu muutmises
kokku leppida uksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei
olnud hankijal voimalik hankelepingu solmimise ajal ette naha ja hankelepingu
muutmata jatmise korral satuks taielikult voi olulises osas ohtu hankelepinguga
taotletud eesmargi saavutamine.
13.3. Hankija ei voi hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat
eesmarki on voimalik saavutada uue hankelepingu solmimisega.

14.

TEADETE EDASTAMINE

14.1. Kaesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt
vahemalt kirjalikku taasesitamist vcimaldavas vormis, valja arvatud juhul, kui
kirjaliku vormi noue tuleneb Lepingust voi teated on informatiivse iseloomuga,
mille edastamine ei too teisele Poolele oiguslikke tagajargi, Teade loetakse
edastatuks, kui see on Poole poolt katte saadud voi kui tahitud kirja saatmisest teise
Poole poolt naidatud aadressil on moodunud 5 (viis) kalendripaeva.

15.

LOPPSATTED

15.1. Leping joustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni lepinguliste
kohustuste taieliku taitmiseni.
15.2. Pooled taidavad Lepingut vastastikuse usalduse pohimottel, lahtudes kohustuste
taitmisel hea usu ja mcistlikkuse pohimottest.
15.3. Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises kaesoleva Lepingu alusel Iahtuma
ausa aritegevuse pohimotetest ja eetikanormidest.
15.4. Pooltel on oigus loovutada Lepingust tulenevaid oigusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele ainult teise Poole kirjalikul ncusolekul.
15.5. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu taitmisel, muutmisel ja lopetamisellahendatakse
labiraakimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendami
sele Tellija asukohajargses kohtus.
15.6. Toovotja kinnitab, et Tellija on voimaldanud tutvuda enne Lepingu solmimist
Toode teostamiseks ncutavate andmetega ning esitanud koik Toode teostamiseks
vajalikud dokumendid.

16.

POOLTE ALLKIRJAD
Tellija:

Toovotja:
/
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Tamara Lui a

Aleksandr Matvejev

Narva Linn v itsuse
Linnavara- Majandusamet
Direktori kohusetaitja

1'ELLuA:

TOOVOTJA:
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