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LEPINGU POOLED
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Edaspidi nimelaludka eraldiseisualt
ehitustiirjde
,,P00/" udi koos1a iihiselt ,,P00/ed",sdlnisid kciesohua
tiiriudtalepingu
(edaspidi,,bping"), udttesalusekslihtmeneilusega
riigthanke,]\anta Kesklinna Gifunaasiami
remonltiiiid"(30.06.20/1 banke,Qutse
nr 48 Narua linnaueebilehel)
tulemused
0,VIW4 22.07.201t hankekomiyouiprotokoll),olleskokku leppinudaQcirgneuas:
2.

LEPINGU

2.1.

2.2.

I(iesoleva toov6rulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Narva Kesklinna
Giimnaasiumi hoones (Puikrni 29, 20305Narva)poiste tualettruumi remonttdride
teostamine, vastavaltTellija juhisteleja Lepingu dokumentidele(edaspidr:
Tti6d).
Toode maht ja ularuson rnaararudLepingu dokumentidega.irg Tellijajuhrstega.

3.

LEPINGU DOIruMENDID

3.1.

Toov6ru korraldus toimub vastavalt kaesolevaie Lepingule, lihtmenedusega hanke
dokumenndele, ToovStja pakkumuseie, I"elli1a juhisteie, ehirusseaduseie, v6la6igus-
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seadusele, EV kehtvar:ele kdrgendarud kvaLiteedistandarditele ja Lepingule lisarud
dokumentidele.
I(6ikide kdesoleva J-epingu lisade kehtivust kinrutavad Poolte esindajad oma allkir-jadega. Koik lisad peavad olema varustafud kuupdevadega ^i.g Poolte volitarud
esindajate tliehke nimede ja ametikohtade nimefustega.
Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde jdrgrrused lisad:

3.2.

3.3.

3. 3. 1. T o o d e e e l a rv e- I-rs a 1 .
3.4.
I(desoleva Lepingu lahutamatuks osaks on kogu tehnihne dokumentatsioon, mille
Tellija on andnud Toovotja kisurusse seosesLepingu taitmisega.
3.5.
Toov6tja on kohustatud Toode teostamise jirgselt tagastama Tellijaie kogu dokumentatsiooni, mille TelJija on seosesLepingu tiitmisega tema valdusesseandnud.

4.

TooD

Toovotja teostab, l,epingu dokumenndest la Tellija juhstest lahruvalt, Lepingu
eesmargi saavutamiseks n6utavad Tood ja toirningud.
4.2.
Toov6tja teostab Lepingujdrgsed Tood, sealjuures kohusrub Toov6tjana teostama
k6ikl toid ja asjakohaseid toiminguid, v6tma irialaseid riske ja kandma k5iki otseseid ja
kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks,et:
4.2."1. Teostada Tood vastavalt Lepingus sdtestarud kva[teedin6uetele;
4.2.2. I(aitsta Tellijat koigl ndudmiste eest, mida kolmandad isikud v6iksid Lepingu raames
Toov6tja tegemiste 1a/v6i tegemata jitmise t6tru Tellijale esitada ri.g huvitada k6ik
selliste n6udmiste t6tru viimastele tekkida v6ivad kahjud 1a/v6i kulud.
4.3.
Tood sisaidavad k6ikr Lepingu eesmirgi saa.urrtamiseks vajalikl<e toid, toimingurd,
tooj6udu, k6iki vajalikke materjale ja toos kasutatavaid seadmeid, vajalike litsentside ja
lubade hanlamist, vajaliku tiitedokumentatsiooni vormistamist ia Tellijale ule-andmist.
4.1.

s.

rtirrrenc

5.1.

Toov6tja alustab Toode teostamiseks n6utavate toirningutega kdesoleva Lepingu allkirj astamisele jdrgneval kuup aeval.
Toov6tja esitab Tellijale l6plikuks vasruv6tmiseks nduetekohaseit teostarud Tood
hiliemalt
27 .09.2011.a. (r.o 45 kalendrip aeva jooksul hankelepingu s6lrnimisest

5.2.

arvates).

6.

LEPINGU HIND

6.1.

I(desoleva Lepingu hind moodustab koos kdibemaksuga 6 370135 (kuus tuhat kolm
sada seitse kiimnend viis) eutot 35 senti (edaspidi Lepingu hirrd).
Toode eelarve (I-isa 1) on Toov6tjale siduv. Lepingu hind sisaldab tekkinud ehirusjziitmete kdidemiseks vajalikJie kulutusi, samuti Toode teostamisel kasut^tava tehnika
soenrsmaksumust rung rendihinda. Lepingu hind on lophk ning ei s6lru Toov6tja
maksu- ja muude riiklike kohustuste v6imalikust suurenemisest.
-foov6tjal
Lepingu hind maarab Toov5tlale makstava tasu iiiempiiri ning
ei ole 6igust
n6uda tdiendavate kuiutuste huvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi krjalikult kokku
leppinud.
Tellila tasub Toov6tjale faktiliselt teostarud ja Tellija poolt aktsepteeritud Toode eest
uhes osas Toode l6pliku uleandmise-vasfuv6tmise akti pohjal koostarucl arve alusel.
Teilija maksetdhtaeg on 15 (viisteist) kalendripdeva, vastava arve ki.ttesaamisestar\rates.
Tellija kirjalikul ndudmisel tehtavad Lisatood, mille tegemine ei kuulu Toov6tja
kohustuste hulka, ltkseentakse kirjalikult koos vastavate toode kirjeldusega l-epingu

6.2.

6.3.

6.4.

6.5"

TIll,Lq,\:
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6.6

hsana oi.g Teilija tasub ToovOtjale Lisatoode eest uksnes juhul, kui Pooled on selles
eelnevalt kirjalikult kokku lepprnud.
Tellija ei ole kohustarud aktsepteerima ega hrlvrt^m rihtegi Toov6tja poolt tehrud
Lisatooga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjaiikult kokku leppinud.

7.

roooE t[BewoMrNE

7.1

Toode uleandmrne ia vastuv6tmine toimub iihes osas, sellekohase uleandmis-vasruv6tmisaktiga, peale Toov6tja koigi Lepinguliste kohusruste tditmrst.
Toode uleandmise kohta esitarud akti allakirjutamise jirgselt tekib Toov6tjai 6igus
esitada Tellijale uleanrud Toode maksumust h6lmav arve.
Toode uleandmise vormistamiseks esitab Toovdtya, Toode loplikule teostamisele
jargneva toonldala jooksul, Tellijale enda poolt allkirjastarud irleandmise-vastu-v6tmise
akti kahes eksemplaris. Tellila on kohustafud vastava uieandmise-vasru-v6tmise akti 5
(.ii.) toopaeva jooksul, kittesaamisest arvates, allakirjutanrlt Too-v6tja1e t^gastarn .
Toode vastuvStmisest keeidumise korral peab Tellija eelnimetatud tahtaja jooksul

1.2.
7.3.

7.4.

8.

esitama Toov6tjaie motiveeritud vasruvd.itevastuv6tmisest keeldumise kohta.
Lahkawamuste korral teostarud Toode eest tasumisel maksab Tellija Toov6tjale
teostatud Toode selle osa eest, milie suhtes puuduvad pretensioorud. Ul.laan.-rd Toode
eest - peale lahkarvamuste lahendamist.

TOOvOTA KoHUSTUSED

8.1

kohusrused:

8.1.1. Teostada k6ik Tood, mis on mdaradetud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures
k6ik Toodeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku
leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendeie toodele ja toimingutele, mis ei ole
Lepingus v6i selle Lisades sitestarud, kurd miilised oma olemusest ldhruvalt kuuluvad
kdesoleva Lepinguga seorus Toode hulka .i.g mille tegemine on vajalik Lepingu
eesmhrgi saarrutamiseks;
8.1,.2. Koostama ja vormistama Toode alustamiseks n6utavad dokumendid;
8.1.3. Anda Tellijale Toode kiigust aru tema esimesel n6udmisel;
8.1.4. I(6rvaldama oma kului teostarud ja/v6i teostatavate Toode ja kasut^t^v^te materjalide
puudused, mis on tekkinud Tellijast s6ltumafutel p6hjustel, vastasel korral on Tellijal
6igus teha avastarud puuduste k6rvaldamine ulesandeks m6nele kolmandale isikule
Toov6tja kulul .irg vdhendad^ v^st^v^lt Toov6tjale Lepingu alusel makstavat tasu;
8.1.5. Hankima koik Toode teostamiseks vajalikud materjaiid vastavalt Lepingu dokumentatsioonile;
8.1.6. Vasrutama Toode teostamisel kasutarud materjaLi kva[teedi eest;
8.1.1. Toov6tla kannab Toode juhusliku hdvirnise ja kahjusrumise riisikot kuni Toode lopliku
vasruv6tmiseru Tellij a poolt;
8.1.8. ArvestamaTelJ\a juhistega Toode teostamise kohta, ol1es selliseid juhiseid viivitamata
nende saamisejirel prisavaltkontrollinud.Juhui kru Tellija poolt anrud juhised ohustavad
-foode
kvalteeti vdi muus osas takistavad Lepingu kohast ti.itrnist, on Toov6tja kohustarud Teilijale sellest viivitamata, s.t, mitte hiljem kui 1 (uhe) roopdeva jooksul kirlalikrrlt
Ieatalna.
8.1.9. Teavitamiskohusruse rikkurnisel vasfutab Toov6tja Tellija poolt antud luhiste jargimrsest p6hjustafud tagalargedeeest;
8.1.10. Eeldatakse, et Toov6tja teostab k6ik Lepingus kokkulepitud Tood isiklil'-u1t. Alltoov6tjate kasutamine Toov6tja poolt on iubarud vaid TelLija kirjalikul n6usolekul. Vastava
kirialiku n6usoleku olemasolui on Toov6tja kohustarud eelnevalt koosk6lastama
I't t.t,t;,i:

TOOvr-lt1.r:

3 (B)

Tellilaga k6ik alltoovdtjad, keda Toov6tja kavatseb kasutada Lepingu taitmiseks. Tellija
ees jddb Lepingust nrlenevate kohusruste nduetekohase tditmise, sh selliste, mille tegerniseks on Toov6tja kasutanud alltoovdtjaid, eest vasrutavaks Toov6tja;
8.1.11. Toopdeva l6pus koristar..rr^
)^ ara vedama Toode teostamise kaigus tekkinud jddtmed,
j irgides kehtivaid j idtmehooldusn6udeid;
8.1.12. Teostarna 2 (kahe) ^ast^ jooksul Toode l6pliku vasruv6tmise hetkest alates Toodes
tirg likvideenma esile
avastatud puuduste ja vigade korvaldamiseks ganniiremonti
tulnud puudused ja vead Tellija poolt madratud m6isthku tahtala jooksui. Tahtaja
iiletamise korral on Tellijal muuhulgas 6igus n6uda leppetrahvi tasumist vastavalt
Lepingu punktides 10.5.-10.6. sitestarule 1a/v6i k6rvaldada puudused ise v5i teha
puuduste k6rvaldamine ulesandeks kolmandate isikutele Toov6tja kulul,
8.1.13. Toovdtja kohusfib 2 (kahe) ^^st^ jooksul Toode lopliku vasruv6tmise hetkest alates,
Toode teostamisel kasutarud materjalides esilenrlnud puuduste korral, asendama
mater;alid uute vastu Tellija poolt mddrarud m6isdiku tahtaja jooksul. Vastasel korral
on Tellijal 6igus n6uda Lepingu punkrides 10.5.-10.6. sitestarud leppetrahvi tasumist
1a/v6i asendada puudustega materjalid ise v6i teha puudustega materjalide asenda-mine
kolmandate isikutele Toov6tja kului;
8.1.14. Toov6tja ei vastuta vigade ja puuduste eest rJksnes juhul, ktl need tekkisid Tellija
tahtliku tegevuse tagalaqel;
8.1.15. Toov6tla kannab tlielikku ja tingimusteta varalist vasturust Too lepingutingimustele
mittevastavuse t6tu Tellijale v6i kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
8.1.16. Jargtna Te[tja poolt koosk6lastatud Toode teostamise I{alendergraafikus kokkulepirud tihtaegu;
8.1.1,7. Toode teostamisel juhinduma teeseadusestja selle aiusel kehtestarud normidest ning
E V keh tivate st k6rge ndarud kvali teedistandardi test;
8.1 .18. Toode teostamisel arvestama kehtivate tenrisekaitsen6uetega;
8.1.19. Tagarna Lepingu kehtir,'use perioodil Toode teostamiseks vajalike tegevuslubade,
registreeringute, koosk6lasfuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima viivitamanrlt n6utavad litsentsid jaload omal kulul ia vasrurusel;
8.1.20. Vajadusel koostama ja vormistama n6utava tditedokumentatsiooni, sh kasurusloa
tao demis eks n6ut avad dokumendtd;
8.1.21,.I(oosk6lastama Tood asjaomasteametkondade ja asurustega;
8.1.22. I(asutama Toode teostamisel vaid kvalifitseerirud tooj6udu. I(valifikatsiooni vasta-\'use
hin damisel ldhrutakse kehtivas t ku tsestandardist;
8.1.23. Toov6tja kohusrub kahe ^ st^ jooksul, Toode l6pliku vasruv6tmrse kuupdevast arvate s, k6rv aldarna Toode s esin evad puudus ed (Toov6 rugaran tii) ;
8.1,.24. Toov6rugarantiiga on h6lmarud ka need puudused, mis on tekkinud Tellijast s6ltumatutel p6hjustel pirast Toode vasruv6rnist Teliija pooit;
8.1.25. Toov6tja kohusrub kahe aast^ jooksul, Toode l6pliku vasruv6tmise kuupievast arvates,
viirna Too vastavusse muurunud standardite ja 6igusakdde n6uetega, mis takistavad
Too eesm argpparastkasutamist;
8.1,.26. Tagama Tellija eesmdrgi saar,'utamineToov6tja materjalidest ja riisikol;
8.1.27, V6imaldama Tellijaligal ajal teostada kontrolli tehtava Toode mahu ja kvaliteedi
vasta\,'use i-r.le;
8.1.28. Toov6tja tagastabLepingu l6ppemisele jirgneva todnidala iooksul Tellijale dokumendid
ja esemed, mis ta Lepingu tziitmiseksv6i sellegaseoseson saanud.
8. 2.

T
- o o v 6 ti a 6 i s u s c d :

8.2.1. Saada Toode tegemise eest Teliijalt tasu vastavalt Lepingus sdtestarud nngimustele ja
korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt l.epingu taiun-tselmoistlikuit vajalikl<u kaasabi (juhised, n6usolekud jms);
-f
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8.2.3. N6uda Toode lopptihtaja nihutamrst jul-rui,ktu Telliya pole 6igeaegselttartnud maksekohustusi voi kui ruleb Tellija soovil teostada lisatoid;
8.2.4. Esitada kirjalikult motiveeritud vasruvdide, kui Tellija 6igustamanrlt keeldub n6uetekohaselt teostarud foode vasruvdtmisest.

9.

TELLIJA KOHUSTUSEDJA OIGUSED

9.1,.

Telliia kohusrused:

9.1.1. Tasuma Toov6tjale n6uetekohaselt teostatud la vasruv6erud Toode eest vastavalt
Lepingus sdtestatud tingimustele ja kotrale;
9.1,.2. Vasruv6tmaToov6tja poolt vasruv6tmrseksesitarud kvaliteetsed valmis Tood ettendhrud tahtaial;

9.1.3.

5 (wiie) toopdeva jooksul, kittesaamisest arvates, aktsepteerida v6i lukata tagasi Toode
uleandmis e-vasruv 6 tmr se akt.

9.2.

Telliia
6igused:
-

9.2.1.

Teostada jooksvat kontrolli Toode kdigu, mahu J^ kvaliteedi ule ^irg puuduste
avastamisel teha Toov6tjale kohusrusliklie ettekirjurusi Toode kva[teedi osas;
I(ui Toode tegemise alal on ilmselt selge, et Tood ei tehta n6uetekohaselt, siis on
Tellijal 6igus m;aarata Toov6tjale vajalik tihtaeg puuduste k6rvaldamiseks, teatades
sellest Toov6tjale kirjalikult. Kui Toovdtja seda n6uet tahtalaks ei t;irda, siis on Tellijal
6igus kas Lepingust taganeda ja n6uda kahjude hiivitamist v6i teha Toode jdtkamine )a

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

parandamine irlesandeks kolmandale isikule Toov6tja arvel;
Kui Toov6tja kaldub Lepingu tingimustest k6rvale ja see halvendab Tood, v6i laseb
tekkida muid puudusi Toodes, siis on Tellijal 6igus n6uda puuduste tasLrtaparandamist
Tellija kehtestarud tdhtajaks v6i vajahke kuluruste huvitamist, mis Tellija kandis Toodes
esinenud puuduste parandarniseks oma vahenditega v6i Toode hinna vastavat
vihendamist. Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste v6i muude oluliste puuduste
olemasoiul Toodes on Tellijal 6igus Leping ules oelda/taganeda ja n6uda kahjude
htivitamist:
I(eelduda Toode eest tasumisest, kui Toov6tja ei tlida endale Lepinguga v6erud kohus-

rusi.
10.

POOLTE VASTUTUS JA ESTNDUS

10.1.

Lepinguga eneseie v6erud kohustuste tiitmata jitrnise eest v6i mitten6uetekohase
taitrnrse eest vasrutavad Pooied Lepinguga ja Eesd Vabariigi seadustega ettendhtud
korras ja ularuses.
Lepingus nrlenevate kohusruste teitmata latrrise eest v6i rnitten6uetekohase taimisega
teisele lepingu Poolele tekitarud kahju eest kannavad Pooled tlielikku ja nngimusteta
vasrutust tekrtarud kahju ularuses.
Teilrja maksab Toov6tjale maksetdhtaegade rikkumise eest r,rivist 0,2o/omakse surrunast
iga viivrtatud toopdeva eest, krxd mitte ule 30% hilinenud makse summast.
Toov6tja viivisen6ue Tellija vasfu peab olema esitarud hiljemalt 30 (kolmekrlmne)
kalendripaeva jooksul, maksevriviruse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse
Toov6tja viivisen6ue aegunuks rung Tellija vabaneb vrivise maksmise kohusnrsest.
Toov6tja maksab Tellijale f.oode tegemise v6i uleandrnise i6pptdhtaja irletamise eest
leppetrahti 0,2o/oLepingu hinnast iga hilinenud kalendripdeva eest, kr-ridmitte ule 30%o
kdesoleva Lepingu hr-innast.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

-ftr.t-r.r;,r:
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10"(r" Igakordse k6rvald^tava iseloomuga iepingulise kohusruse rikkumise eest maksab l'oov6tja Teliijaie leppetrah',t 2o/o Lepingu hinnast, kuid kokku mitte ule 30 o/o kdesoleva
Lepingu hinnast.
10.7. Uhekordse ja poordumafu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab
Toovdtja Tellijale leppetrahvt 30o/oLepingu hinnast.
10.8. Uhekordse ja poordumaru iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all m6istavad
Pooled eeik6ige lepingulise kohusruse olulist rikkumist, millega v6ib kaasneda Lepingu
ulesutlemine 6iguskaitsevahendina.Uhekordseks ja poordumaruks lepingulise kohusruse
rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 10.5. ja 10.6. nimetarud sustemaatihsed
rikkumised.
Lepingu punktide 10.5., 10.6. v6i 10.7. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine
fikseeritakse Teilija poolse Lepingu mrttekohase tditmise akdga, mis tehakse T'oov6tjale kirjalikus v6i vdhemalt kirjalikl,u taasesitamist v6imaldavas vorrnis teatavaks 5
(tii.) toopaeva jooksul akti koostamisest arvates.
10.10. Toodes esinevate puuduste k6rvaldamine lepingulise kohusruse tditrniseks antud
tiiendava tahtaja jooksul ei vabasta Toov6tjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
10.9"

10.11. Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 10.5., 10.6. v6i 10.7. sdtestarud korras
arvutarud leppetrahv kirui Toov6tjale makstavast tasust. Leppetrahvi n6udmine ei
vilista Tellija 6igust n6uda Toovotjalt Lepingu tditmist ja/v6i kahlude hrh,rtamist.
10.12. Lepingu Pooled nimetavad tehniliste kusimuste lahendamiseks rirg Toode iileandmiseva sruv6 tmi se akti all ku j astamrseks kummaltki poolt esinda j ad:
o

-Tell-riaesindaiaks on

Marina Tihhomitova , tel 35 99 162,mob. 567 57 294;
e-mail marina.dhhornirova@narva.ee

o

Toov6tia esindaiaks on

Natalia Pivovarova , mob. +(372)55692151
e-mailbikonst@hot.ee

11. vAAnanATuJOun
1,1.1,. Lepingust nrlenevate kohusruste mittetditmist v6i mittenduetekohast taitrnist ei loeta
lepingu rikliumiseks kui selle p6hjuseks oE Yaaramaru j6ud.
11.2. Yaanrnaru j6ud kiesoleva Lepingu tdhenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei
saanud m6jutada ja moisdikkuse p6himottest lehtudes ei saanud temalt oodata, et ta
lepingu s6lmirnise v6i ajal selle asjaoluga arvestaks.
11.3. Yaarumaruks jduks on eelk6ige sundmused, mille saabumine ei s6lru Poolte tahtest s.h. loodus6nnerus, s6da, uldstreik. Yaaramafuks j6uks ei ole tavaparasest raskemad
ilmasrikuolud.
11.4. Lepingu mittetditmine pohjustel, mida oli tekitanud Vdaramaru j6ud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud j6upingutusi Lepingu tiitmist takistava
olukorra vdltimiseks, kirjalikult tearritanud teist Poolt Lepingu tiitmist takistavatest
asjaoludest ning vdtnud tarvirusele vajalikke meetmed Lepingu teitmiseks.
I 1.5. Kui Vaeramaru jou m6ju on ajunne, on kohusruste mittetiitmine v6i mitten6uetekohane tditmrne vabandatav uksnes aja vditel, mil Vddramaru ioud kohusruse tditmist
takistas.

12.

LEPINGU LOPPEMINE

12.1.

Leping j6usrub seiie allakirjutamrsehetkest Poolte poolt ;a kehdb kuni Lepingus sdtestatud kohusruste mdlemapr:olse taiehku tziitmrseru.
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12.3.

Leping lopeb Lepingust tuienevate Poolte kohusruste moiemapoolse tatehku ja n6uetekohase tiitmisega, mis ei vaara lepinguringimuste, mis olemus[kult sdtestavad Poolte
6igusi ja kohusrusi Lepingu taitmise jdrgselt (nt toov6rugarantii), kehtir.ust.
Muudel juhrudel Leping l6petatakse seadusessitestarud alustel ja korras.

IJ.

LEPINGU MUUTMINE

12.2.

1,3.1,. Lepingut v6ib muuta ja tdiendada uksnes Poolte vahei kirjalikult s6lmitavas kdes-oleva
Lepingu ljsas.
13.2. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele vihemalt
kaks nadalat (14 kalendripaeva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult m6istliku
tahtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) paeva jooksul ettepaneku saamisest
arvates. I(ui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku n6usolekut, muudarus
ei j6usru.
1,3.3. Lepingu muutmist taodev Pool peab koos muudaruse p6hjenduse ja selgirusegaesitama
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

muudaruste m6ju analijusi Lepingu hinnale.
Lepingu Pooi ei v6i taodeda Lepingusse muudaruste tegemist, kui need on tingirud iihe
Poole poolt oma kohusruste mittetiitmisest kaesoleva v6i muu tema poolt s6lmirud
lepingu alusel.
Juhul, kui 6igusaktide vastuv6tmise, muutmise v6i tiiendamisega osutub m5ru
Lepingu punktidest kehteruks, v6tavad Leprngu Pooled tarvitusele abrn6ud kehteru
punkti asendamiseks uue, seadusliku sittega. Lepingu m6ne punkti kehterus ei mSjuta
Lepingu ulejidnud sitete kehtivust.
Toov6tjal on 6igus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Toode teostamise tdhtaegade
osas, kui tlitmise viivitus Lepingus kokkrrlepirud tihtaegade suhtes on tekkinud Vliramatu jou mojul.
Toov6tjal on teadlik, et kiesolev ieping on s6lmrrud hankemeneduse tulemusel ning
vastavalt <<Riigihangete seadusele>>v6ib hankija s6lmirud hankelepingu muutmises
kokku leppida uksnes juhul, kui muutrnise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud
hankijal v6imalik hankelepingu s6lmimise ajal ette niha 1a hankelepingu muuurlata
jdtrruse korrai satuks tlielikult v6i olulises osas ohtu hankelepinguga taotlerud eesmirgi
saar,rrtamine.Samuti ei v6i hankija hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taodetavat eesmirki on v6imalik saavutada uue hankelepingu s5lmimisega.

14.

TEADETE EDASTAMINE

14.1.

I(iesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt
vihemalt kirjalikku taasesitamist v6rmaldavas vormis, vaIla arvatud juhul, kui kirjaliku
vormi n6ue nrieneb Lepingust v6i teated on informatiivse iseloomuga, mille
edastamine ei too teisele Poolele diguslikke tagajargi.
Uks Pool saadab teisele Pooiele Lepinguga seorud teated Lepingus niidatud aadressil.
Aadressi muutmisest on Pooled kohustanrd teineteist viivitamanrit informeenma.
Informatsioonilist teadet v6ib edastada telefoni, faksi, eiektronposti (e-marl) jne kaudu.
Teade loetakse edastaruks, kui see on Poole poolt katte saadud v6i kui tdhirud kirja
saatmisest teise Poole poolt nlidarud aadressil on moodunud 5 (riit kalendn-pieva.
Uhe Poole mistahes n6ue teisele Poolele seoses l.epingu rikkumisega peab olema
vormis tarud kirj alikult.

14.2.
14.3.

14.4.

15.

roppsArrEo

15.i.

l,eping;dusrub selle allal<rrjutamrsehetkest Poolte pooit ja kehdb kuru lepinguliste
kohustuste taieliku tditmrseru.
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Pooled taidavad Lepingut vastastikuse usalduse p6him6ttel, lahtudes [,epingu taitmrse]
hea usu ja m6isthkkuse p6him6ttest.
15.3. Pooled kohusruvad vastastikuses suhdemises kdesoleva Lepingu alusel ldhtuma ausa
dritegevuse p6Lum6 tetest j a eetikanormides t.
15.4. Lepinguie ei laiene E,hiruse toov6nrlepingute rildtingimused (E,TU 2005) rung Pooled ei
julrrndu sellest ka vaidluste lahendamisel.
15.5. Pooltei on 6igus loo'"'utada Lepingust nrlenevaid 6igusi ja kohusrusi kolmandatele
isikutele ainult teise Poole kirjalikul n6usolekul.
1,5.6. Lepingus toodud m6isted ja pealkirjad on m6eldud kiesoleva sisu edasiandmiseks.
Vasruolu korral m6iste ja/v6i pealkirja ja sisu vahel lihtutakse sisust.
1,5.7. I{aesoleva Lepinguga reguleerjmata kusirnustes juhinduvad Pooied harmoniseentud
standarditest,seadustestja teistest 6igusaktidest.
15.8. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu tditmisel, muutmisel ja l6petamisel lahendatakse
Hbfueakimiste teel. I(okkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
Viru Maakohru Narva kohrumajas.
15.9. Toov6tja kinnitab, et Tellija on v6imaldanud rurrruda enne Lepingu s6lmimist Toode
teostamiseks n6ut^vate andmetega ning esitanud k6ik Toode teostamiseks vajalikud
dokumendid. Toov6tja deklareerib, et omab koiki 6igusi ja tehnilisi vahendeid Lepingu
esemeks olevate'Ioode teostamiseks.
15.10. Leping on koostarud kaheksal lehel, eesti keeles,kahes identses v6rdset juriidiiist j6udu
omavas originaaleksemplaris, millest iiks jadb Tellijale ja iiks antakse Toovdtjale.
15.2.

16.

POOLTE ALLKTRJAD
Teliija esindaja:

Toov6tja esindaja:
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Jelena Skulat5ova
Varade osakonna luhatala
direktori kt ulesannetes
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