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Edaspidi nimetatudka eruldiseisualt
prolekteenmis
,,Poo/"udi koos1a iihiselt ,,Poo/ed",filnisid kciesoleua
tiiiidetiidudtulepinga
(edaspidi,,Itpi,tg"), udttesalnsekslihtmeneilusega
iigihanke ,y'.Ptrikini tn 33 prolek
teeriniiliiod"(29.12.20// hankekutse
nr 124Narua linna ueebilehel)
tulemused
(I-VMA 30./ 2.20/ t hankekoniioni protokoll),olks kokku leppinudalljcirgneuas:
2.LEPINGU

ESE

2.1. Toov6tja kohusrub koostama ja Tellijale ule andma ,{"Pu5kini tn 33 (20305 Narva)
hoone tahvamai"lo tekonstrueedmine ehinrsptoiekti p6hiptoi.lai
stadiumis (edas-pidi
nimetafud Tditd), vastavaltLepingule, Lepingu dokumentidele ja Tellija juhistele.
2.2 Toov6tja teostab Tood vastavusesLepingu, Projekteerimistingimuste.irg kehtivate
6igusaktidegaja muude ehirusprojekddekoostamistreglementeerivate
dokumentidega.
3.LEPINGU
3.1.

Telliia

DOKUMENDID

Toov6ru korraldus toimub vastavalt kiesolevale Lepingule, Lepingule lisatud dokumentjdele, Telhja juhistele, Lihtmenedusegariigihanke dokumentatsioonile,Toovotja
V6la6igusseaduseie,
pakkumusele,
E,Lurusseadusele,
Muinsuskaitseseadusele,
Heale projek
Projekteerimisetoov6rulepinguuldtingrmustele(PTU 2007),Majandus-ja
teenmistavale,
,,,, ' ' l

Toov6tja
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kommunikatsioorumirustn l7.09.2010. ^ mddrusele nr 6J ,,N6uded ehrrusprojekdle",
Eesti Vabarugis kehnvatele standarditele .irg Projektecrirrusringimustele (l\LV 23.03
2011,.a korraldus nr 309-k).
Samuti on kdesoleva l,epingu lahutamaruks osaks muud dokumendid, mille Teihja on
andnud Toov6tja kisurusse seosesLepingu tiitmrsega.
Toovdtja on kohustarud Toode teostamise jdrgselt tagastama Tellijale kogu dokumentatsiooni, mille Tellija on seosesLepingu tditrnisega tema valdusesseandnud.

3.2"
3.3.

4. ziHtenc
4.1.

Toovdtja esitab Tellijale vasruv6tmiseks asjaomaste ametkondadega koosk6lastarud
ehirusprojekn 4 (nellas) eksemplaris paberkandjal ja iihes eksemplaris digitaalsel andmekandjal (D\.D-D hiliemalt 28.05.2012a. (t.o 150 kalendripieva jooksul hankelepingu
s6lmimisest arvates).

s. roooE orBervoMrNE
Toode uleandmine vormistatakse irleandmise-vasruv6tmise aktiga - ihes osas - pdrast
ToovStj a koigi lepinguliste kohusruste l6plikku tditrnis t.
Toode l6petamisel esitab Toov6tja Tellijale koos projektdokumentatsiooniga enda poolt
allkirj astatud Toode uleandmis e-vasruv6 tmis e akti kahe s eksemplaris.
Toode vastuv6tmisel v6i vasruv6trnisest keeldumisel ldhrub Tellija muuhulgas ehirusprojekti ekspertiisi nrlemustest. Juhul, kui ehirusprojekri ekspertiis avastab Toodes
puudusi, kannab korduva(te) ekspertiisi(de)ga seofud kulud Toov6tja.
Tellija kohusrub ragast^ma Toov6tjale allkirjastatud uleandmise-vastuv5trnise akti 7
(seitsme) toopdeva jooksul alates ehirusprojekti ekspertiisi nrlemuste kdttesaamisest v6i
lukkama motiveerirud otsusega irleandmise-vastuv6tmise akrid tagasi, teavitades sellest
Toov6tjat.
Toode uleandmise-vastuvdtmise akti Tellija poolt allkirjastamise jirgselt tekib Too-v6qal
6igus esitada Tellijale Toode maksumust h5lmav arve.
Toode vasfuv6tmisega lihevad Tellijale iile 6iguste kogumina k6ik autori varalised
6igused, samuti omandi6igus k6igile ftraterr^ lseteie objektidele, mille kaudu Too
vdljendub.
Toov6tja annab Tellijale ainulitsentsi k5igile Toole tekkinud autori isiklike 6iguste
kasutamiseks kogu autori6iguse kehtiwuse tdhtajaks, va 6igus autorlusele, 6igus autorinimele ning 6igus autorj au ja vadrikuse kaitsele.
Tellija poolt Toovotjale tasutav autorjtasu sisaldub Lepingu punktis 6.1. kokku lepirud
Lepingu hinnas.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

6. LEPINGU
6.1.

HIND

Lepingu hind koos kdibernaksugamoodustab Vl 312100Gaks kiimnend neli nrhat
kolm sada kaksteist ) eutot 00 senti (edaspidi Lepingu hind)..
kp-go hind on Toovotjale siduv. I*pirg" hind sisaldabrjielikku tasu Irprngu td.itrnise
eest ning Toov6tjal ei ole 6igust n6uda mingite kulude hiivitamist lisaks Irpingu hinnale,
kui sellesei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud.
Seega on kprngu hind l6plik, olles sSltuman: Toov6ga maksu- v6i muude avalik5iguslike rahaliste kohusruste v6imalikust suurenemisest.Ka maksuriske kannab tdies
ulatusesToov5tja.
ToovStjal ei ole 6igust n5uda Tellijait ettemaksetegemist.
Tellija tasub Toov6tjale arveldusarvelel6plikult teostatud Toode eest i.ihes osas Tellija
poolt allkirjastatud Toode kirjaliku irleandmise-vastuv6tmiseakti p5hjal koostarud arve
alusel.
Tellija maksetlhtaeg on 15 (viisteist)kalendripdevaalatesvastava^we kdttesaamisest
Tdiltla poolt.
Tellija kirjalikul n6udmisel tehtavad Lisatood, mille tegemine ei kuulu Toov6tja
kohustustehulka, fikseeritaksekirjalikult koos vastavateToo kirjeldusegaLepingu lisana

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
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rung Telhja tasub Toovotjale l-rsatoo eest iiksnes juhul, kr-rrPooled on selles eelnevalt
kirjalikult kokku leppinud. Tellija ei ole kohustarud aktsepteerima ega huwttama uhtegi
Toovotja poolt tehrud l-rsatooga seotud kr-rlurust, ku Pooied ei ole selles eelnevalt
l<rrjalikul t kokku leppinud.
6.8.

Lahkarvamuste korral teostarud Toode eest tasumisel maksab Tellija Toov6tjale
teostarud Toode selle osa eest, mille suhtes puuduvad iahkarvamused. Ulelaanud Toode
eest - peale lahkarvamuste iahendamrst.

t. PooLTE KOHUSTUSEDJA orcUSED
7.1,. ToovStia kohusrused:
7.1.1. I{oost^ma la vormistama, vastavaltLepingule ja Tellija juhistele, Toode alustamiseks
n6utavaddokumendid;
7.1,.2. Tellija kirjalikul n5udmiselteostamaUsatoid;
7.1.3. TeostamaTood, sh Tellija kirjalikul n5udmrseltehtavadLisatood, vastavuseskiesoleva
Lepingu ja kehtivate 6igusakddega;
7.1,.4. Toov6tja hangib k6ik Toode alustamiseksja tegemiseksvajalikud alusandmed,load,
ametiv6imudeettekirjurused,tehnilised tingimused.irg kannab nendegaseorud kulud;
7.1.5. Toov6rja peab Tellijale kirjalikult viivitaman-rlt teatama Lepingu tahtaja uletamise
vajadustest.Kui Toov6tja ei teata Tellijale eelnevalt nimetarud vajadustest,puudub tal
Sigusn6uda Tellijalt Toode teostamisetahtajapikendamist.
7.1.6. Toov6tja jergib too teostamiselTellija huvisid ja eesmirke koosk6las khesolevaLepinguga;
7.1.7. Toov6tja arvestab Lepingu tditmisel, ehitise kasurusalastlihruvalt, kavandatavaehirise
nrlevaseteadaolevav6i vdimaliku kasutajam6istlikke ja 6igusparaseidhuve;
7.1.8. TeostamaTood Poolte poolt kokldepirud tihtajaks.i.g andma n6uetekohaselttehrud
Too d d,leTellij ale vastava uleandmis-vasfuv6ruaktiga;
7.1.9. TagamaTellija eesmdrgisaavutamineToov6tja materjalidestja riisikol;
7.1,.1,0.V6imaldama Tellijal igal ajal teostadakontrolli Toode kdigu, mahu ja kvaliteedi rile;
7.1,.1'1'.
Kaitsta Tellijat koigl n6udmiste eest, mida kolmandad isikud v6iksid Lepingu raames
Toov6tja tegemiste ja/v6i tegemata jitrnise t6ttu Tellijale esitada .irg hiivitada k6ik
sellisten6udmiste t6ttu viimastele tekkida v6ivad kahjud ja/v6i kulud;
7.1.1,2.Teostadak6ik Tood, mis on maaratl,erud
Lepingus ja selle Lisades,kandes seejuuresk6ik
Toodeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulurused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku
leppinud, laieneb teostamiskohusruska nendele toodele ja toimingutele, mis ei ole
Lepingus v6i selle Lisades sdtestatud,kuid millised oma olemusest ldhruvalt kuuluvad
kiesoleva Lepinguga seotusToo hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmdrgi
saavutamiseks;
7.1.13. Tellija n6udmisel tegemaprojekteerimisel vajalikke muudatusi. Tehtavate rnuudaruste ja
lisatoode sisu ning m6ju Lepingu tditmiselelepitakse kokku kirjalikult enne muudaruste
tegemist.Muudatuste all m6istavad Pooled Toov6tja tegevust, mis lihrub Tellija poolsest ldhteandmetemuutmisest ning ei seondu Toodes esinevatepuuduste k6rvaldamisega.
7.1..14.Toov6tja kohustub k6rvaldama Toode esinevadpuudused Tellija poolt antud m5istliku
tahtaja jooksul, n6udmata seejuuresToo lepingutingimustega vastavusseviimise eest
tdiendavattasu.
7.1'.1,5.Teavttama Tellijalt viivitamata kirjalikult asjaoludest, mis takistavad Lepingu
n6uetekohasttditmist;
7.1.16. Juhul, kui Tellija juhiste jirgimine ohustab Toode n6uetekohast teostamist,on Toov6tja kohustatud Teltijale sellest viivitamata kirjalikult teat^rna ning v6imaluse korral
esitamaTellijale samaeesmirki saavutavalahenduse;
7.1.1'7.Eelnevas punktis sdtestatud teavitamiskohusruserikkumisel ei v5i Toov6tla rugineda
TelJijavigastelejuhistele kui Too mittevastavusep6hjustanud asjaolule;
Tellija
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(8)

7.1.18. Tagama Too ja koikrde Too osade omavahelise sobi'u'userung vastarv'usekehnvatele
normidele ja standardrtele;
7.1.19. Tagama, et foo juurde kuuluvad joonised on koostarud sellistes m66tskaalades, mis
v6imaldavad projekteerijal )a ehitajal mdista koigl toodete, materjalide, seadmete jt
projektikohaste eLurustoode teostamiseks vajalike komponennde ularust )a nende
paiknemrst uks teise suhtes;
7.1.20. I(indlustama Toode teostamiseks vajalike registreeringute, lubade, litsentside, koosk6lasruste jm projekteerirnistoodel n6utavate dokumentide olemasolu. Vajadusel viivrtamanrlt hankima vajalikud load ja koosk6lasrused omal kulul ja riisikol;
1.1.21. Tditma Lepingust nrlenevaid kohustusi isiklikult. Alltoov6tjate kaasamine Toov6tja
lepinguliste kohusfuste tdinrrisele on lubarud vaid Tellila eelneval kirjatikul n6usolekul;
1.1.22. I(oosk6lastama vaiminud v6i valmistatavad Tood asjaomaste asurusle 1a Tellija poolt
mddrarud ametkondadega;
7 .1.23. JargqmaToode teostamisel projekteerimistoodele normadivaktidega kehtestarud n6udeid
7.1.24. Toode teostamisel lihtuma projekteerimistoodele esitatavatest k6rgendanrd kvaliteedikehtivatest projekteerimisnormidest
n6uetest (standardid EVS; EI{) .i.g
(EPN),
Lepinguga reguleeramata kusimustes Projekteerimise toov6rulepingute uldtingimustest

(P-ru 2007);
7.1.25. 36 ftolmekunrne kuue) kalendrikuu jooksul, Toode lopliku vastuv6rnise kuupievast
arvates, k6rvaldama Tellija poolt mdirarud m6istliku tahtaja jooksul k6ik Toodes
ilmnenud puudused (To ov6 rugarantii);
1.1.26. Toov6ruganniiga on h5lmatud ka need Toodes ilmnenud puudused, mis on tekkinud
pirast juhusliku hivimise ja kahjustamiseriisiko irleminekut Tellijale.
7.1.27. Samuti kohustub Toov6tja Tellija poolt mdararud m6istliku tahtaja jooksul viima Too
vastavussemuufunud standarditeja 6igusaktiden6uetega,mis takistavadToo eesmdrgipdrastkasutamist;
7.1.28. Pirast Tellijalt vastavasisuliseteate saamist kohustub Toov6tja muuhulgas k5rvaldama
omal kulul Toov6tfa tegevusest tingirud puudused ehirustoodes, mis on avastatud
p5hiprojekti koostamiselejirgnevate projekteerimis- ja ehirustoode kdigus. Projekteerija
tegevusest dngitud defektid, mis ilmnevad 36 ftolmekiimne kuue) kalendrikuu jooksul
pirast ehitusobjekti vasnrv6trnist, k6rvaldatakseToov5qa kulul, Tellija poolt miiratud
tdhtpievaks.
7.1.29. Toov6tja peab Tellijale tema esimeseln6udmisel tagastamadokumendid ja esemed,mis
ta Lepingu tditrrriseksv6i sellegaseoseson Tellijalt saanud.
7.2.
Toov6tia 5igused:
7.2.1. SaadaToode tegemiseeest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sitestatud tingimustele ja
korrale;
7.2.2. SaadaTellijalt I*pirg" tditrniselm6istlikult vajalikku kaasabi(uhised, n6usolekud jms.);
7.2.3. N6uda Tellijalt lisainfotmatsiooni ning tdiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik
Lepinguga v6erud kohusrustetditmiseks.
7.3.
Telliiakohusnrsed:
7.3.1. Tasuma Toov6tjale n6uetekohaseltteostatud ja uleantud Toode eest vastavalt Lepingus
sdtestatudtingimusteleja korrale;
7.3.2. Vastu v6trna Toov6tja poolt iileantavad kvaliteetsedvalmis Tood Lepingus ette nihtud
tahtajal.
7.4.
Telliia
6isused:
7.4.1,. Teostadajooksvat kontolli Toode kdigu ja kvaliteediii{e ning puuduste avastamiselteha
Toov6tjale kohustuslikke ettekirjurusi Toode Lepingutingimustele mittevastavuse
k6rvaldamiseks;
7.4.2. Kui Toode tegemiseajal on ilmselt selge,et Tood ei tehta n6uetekohaselt,siis on Tellijal
6igus ma'arataToov5tjale m6istlik tihtaeg puuduste k6rvaldamiseks, teatades sellest
ToovStjale kirjalikult. Kui Toov6tja seda nduet tihtajaks ei tiida, siis on Tellijal 6igus
Tellija
Toov6tja

kas Lepingust taganeda l^ n6uda kahjude htr,rtamrst vdi tel-ra Toode jatkamrne la
puuduste k6rvaldamine ulesandekskolmandaie isikule I'oo-vdtja kulul;
-i'ood,
vdr laseb
1.4.3. I{ur Toov6tja kaldub Leprngu ungimustest k6rvale 1a see halvendab
tekkida muid puudusi T'oodes, siis on Tellijal 6igus n6uda puuduste tasuta parandamist
Tellija kehtestatud tahtajaks v6i vajalike kulutuste hrlvitamrst, mis Tellija kandis Toodes
esinenud puuduste parandamrseks oma vahenditega voi Toode hinna vastavat vahendamist.
Lepingust oluliste k6rvalekaldumiste v6i muude oluliste puuduste olemasolul Toodes on
Tellijal 6igus Lepingust taganedaja nSuda kahjude huvitamrst.
7.4.5. I{eelduda teostarud ja/voi teostatavate Toode eest tasumisest juhul, kui Toov6tja rikub
lepingulisi kohusrusi Telhja ees.
7.4.4.

8. POOLTE VASTUTUS
Toovdtja kannab tingimustetaja tdielikku varalist vasrurustToode mittevastavuset6tu
lepingutingimusteleTellijale ja/v6i kolmandateleisikutele p6hjustarud kahju eest.
8.2.
Toov6tja maksab Telhjale igakordse lepingulise kohusruse vdltava rikkumise eest, rrus
seisneb kohustuste taitmisega viivitamises (sh Toode tegemise v6i iileandmise l6pptahtaja, samuti Toodes avastatud puuduste kSrvaldamiseksanfud tahtala i-rletamises),
leppetrahi 0,2 o/oLepinsu hinnast iga hilinenud kalendripdevaeest,kuid mitte ule 30 %
kiesoleva Lepingu hinnast.
8.3.
Igakordse k6rvaldatav^ iseloomuga lepingulise kohusruse rikkumise eest, rnis ei seisne
kohusrustetiitmisega viivitamises,maksab Toov5qa Tellijale leppetrahvi 2 o/oLepingu
hinnast, kuid kokku mitte irle 30 %okdesolevaLepingu hinnast.
8.4.
Uhekordse ja poordumaru iseloomuga lepingulise kohusruse rikkumise eest maksab
Toov6tja Tellijale leppetrahvi 30 o/oLepingu hinnast.
8.5.
Uhekordse ja poordumaru iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all m6istavad
Pooled eelk6ige lepinguhsekohusruse olulist rikkumist, millega vSib kaasnedaLepingu
Uhekordseksja poordumaruks lepingulise kohusnrse
ulesritlemineSiguskaitsevahendina.
rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 8.2. ja 8.3. nimetarud sustemaatilised
rikkumised.
kpingu punktide 8.2.,8.3. v5i 8.4. kohaldamisealuseksolev lepingurikkumine fikseeri8.6.
takse Teltiya poolse Lepingu mittekohase tditmise aktiga, mis tehakse Toov6tjale
kirialikus v6i vdhemalt kirjalikku taasesitamistv6imaldavas vormis teatavaks 5 (-tE
toopdevajooksul akti koostamisestarvates.
Toodes esinevate puuduste k6rvaldamine lepingulise kohustuse tditrniseks antud
8.7.
tdiendavatahtajajooksul ei vabastaToov6tjat leppetrahvi maksmisekohusrusest.
Tellijal on 6igus pidada Lepingu punktides 8.2., 8.3. v6i 8.4. sitestanrdkorras arvutatud
8.8.
leppetrahv kinni Toov6tjale makstavasttasust. Leppetrahvi n6udmine ei vllista Tellija
6igust n6uda Toov6tfalt Lepingu tditmist ja/v6i kahjude hi.ivitamist.
8.9.
Juhul, kui Tellija viivitab Toov6tjale tasu maksmisega,on Toov6tjal 6igus n6uda viivist
surunas 0,2 o/otasumisegaviivitatud summast iga tasumisegaviivitatud toopaeva eest,
kuid mitte rohkem, kui 30 (kolrnktrrnmend) 7o tasumisegaviivitarud summast.
8.10. Toov5qa viivisenSue Tellija vastu peab olema esitarud hiljemalt 30 ftolmekiirnne)
kalendripaeva jooksul, makseviivitusele jirgnevast kalendripievast arvates. Vastasel
korral loetakse Toov6ga viivisen6ue Tellija vasru aegunuks.itg Tellija vabaneb viivise
maksmisekohustusest.
8.11. Juhul, kui Tood ei vasta Lepingu tingimustele, on Toovdtja kohustarud, Tellija poolt
maaratudm6istliku tahtajajooksul, viima Too vastavusseLepingu tingimustega.
8.1.

g.LEPTNGU MUUTMINE
9.1.

Telliya

Pooled v6ivad Lepingut muuta tiksnes Poolte kirlalikul kokkuleppel. Lepingu muudarused j6usruvad nende allkirjastamise hetkest oirg ei laiene enne Lepingu muuurrist
tekkinud kohusrustele,kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
Toov6tja
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9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6,

Pooled ei v6i taodeda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on nngirud iihe Poole
poolt oma kohusruste mittetditmisest kiesoleva v6i muu tema poolt s6lrnirud lepingu
alusel.
Lepingut muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele 5 (rr"t
toopieva ette, millele teine Pool vastab ktrjalikult m6istliku tdhtaja jooksui, kuid rnitte
hiljem kui 7 (seitsme) toopaeva jooksul ettepaneku saamisest arvates.
Kur Lepingu muurmise vajadus nrleneb Tellija poolt projekteerimise ldhteandmete
muutmisest, lepivad Pooled kokku seilest tulenevates tdiendavates kohustustes.

Toov6tjal on teadlik, et kiesolev leping on s6lmitud hankemenetlusenrlemusel ning
vastavalt<<Riigihangete
v6ib hankija s6lmirud hankelepingumuutmises kokku
seadusele>
juhul,
leppida uksnes
kui muutmise ringivad objektiivsed asja-olud, mida ei olnud
hankijal v6imalik hankelepingu s6lmimise ^j^1 ette naha l^ hankelepingu muutmata
jdtmise korral sarukstdielikult vdi olulises osas ohru hankelepingugataoderud eesmdrgi
saavutamine.
Hankija ei v6i hankelepingu muutrnises kokku leppida, kui muutrnisega taodetavat
eesmdrkion v6imalik saavutadauue hankelepingus6lmimisega.

IO.LEPINGU
10.1.

10.2.
10.3.

LOPETAI\,IINE

Leping l6peb Lepingust hrlenevatekohushrste m6lemapoolse tdieliku ja nSuetekohase
tditrnisega,kui konkreetse lepingutingimuse olemusest ei nrlene teisiti (nt toovdtugarantii).
Tellija v6ib kiesoleva Lepingu igal ajal etteteatamistihtaegujargimata erakorraliselt ules
oelda.
Muudel juhrudel Leping l6petatakseseadusesettendhrud alustelja korras.

11. TEADETE

EDASTA}IINE

11.1.

Klesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema edastarudPoolte poolt vihemalt
kirjalikku taasesitamistv5imaldavas vormis, vitlja arvanrd juhul, kui kirjaliku vormi n6ue
nrleneb Lepingust v6i teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too
teiselePoolele 6iguslikke tagajdrgp.
1,1,.2. Uks Pool saadabteisele Poolele l*pi.g.rga seotud teated kpingus ndidarud aadressil.
Aadressil muutrnisest on pooled kohustarud teineteist viivitamanrlt informeerima.
Informatsioonilist teadetv6ib edastadatelefoni, faksi, elektronposti (e-mail) kaudu.
11,.3. Teade loetakse edastaruks,kui see on Poole poolt kdtte saadud v6i kui tdhitud kiri.
saabnisestteisePooie poolt ndidarud aadressilon moodunud 5 (tiit kalendripaeva.
11.4. Uhe Poole mistahes nSue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema
vormis tatud kirj alikult.

T2.LOPPSATTED
Pooled tdidavadLepingut vastastikuseusaldusep6himSttel, jirgides head tava.
Vaidlused,mis tekkivad kiesoleva Lepingu tiitrnisel, muutrnisel ja l6petamisel lahendatakse bbfuaekimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamiseleViru Maakohru Narva kohrumajas.
'1,2.3.
Kohustuse rikkumine on vabandatag kui Pool rikkus kohustust va'iramatu j6u t6thr.
Ya'iramaru joud on asjaolu,mida Pool ei saanud mdjutSda ja m6istlikkuse p5himdttest
lihtudes ei saanud temalt oodata, et t^ lepingu s6lmimise ajal selle asjaoluga arvestaks
v6i sedavdldiks v6i takistava asjaoluv6i selle tagaja\e uletaks.
12.4. Pool, keile tegevus lepingujargsete kohusruste tditrnisel on takistatud va'aramanrj6u
asjaoludet6ffu, on kohustatud sellestkoheselt kirjalikult teatamateiselePoolele.
12.5. Pooled nimetavad fooksvate kusimuste lahendamiseks, samud Toode uleandmisevastuv6trniseakti allkirjastamiseks,kummaltki Poolt esindajad:
12.1.
12.2.

relrrja tl r f

tt?'Jf'u'

Toov6tja

6 (8)

1,2.5.1,.
Telliiaesindajaks
on

Nikolai lvanov, reI. +372 35 99 165
trmail-rukolai.ivanon'@nar

12.5.2.Toov6tia esindaiaks
on

Boris Belolipetskiy

tel +372 3560999

Email -a.f"t"rt".@a*^ll*
12.6. Lepinguga reguleerimata ktisimustes juhinduvad Pooled Projekteerimise toov6rulepingu uldtingimustesteTU 2007),Eesti Vabanigi seadustestja teistest6igus-aktidest.
1,2.7. Toovotja deklareerib,et omab koiki Sigusi (registreeringud,teger,nrsload,
litsentsid jms),
tehnilisi vahendeid ning erialaseid teadmisi ja oskusi Lepingu esemeks olevate Toode
teostamiseks.
12.8. Toov6qa krnnitab, et Tellija on v6imaldanud tufrruda enne Lepingu s5lmimist Toode
teostamiseksndutavate andmetega oirg esitanud k6ik Toode teostamiseks vajalikud
dokumendid.
12.9. Kiesolev Leping on s6lmitud eesti keeles, kahes identses, v6rdset juriidilist j6udu
omavasoriginaaleksemplaris,
millest nks jinb Tellijale ja teine antakseToovStjale.

13. POOLTE ALr TilRJAI)
Tddv6tia esindaia:
,/'

Telliia esindaia:

Narva Linnavalitsuse
Linnavar a- ja majandusamet
varade osakonna lthataja
direktori kt irlesannetes

Tellija

Toov6tja
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Lisa 6
Pakkumise hinnatabel

J.k

TEENUSE VOI KULUTUSE NIMETUS

nf

1

2

Maksumus, euro

1500,0
0,0
5220,0
2160,0
1480,0
2220,0
2280,0
2460,0
990,0
540,0
1100,0

Ehirusekspertiis,tiiendavad m66distused ja uuringud
Rekonstrueerimisprojekt, sh:
Arhitektuurne osa
Konstrukdivne

osa

osa
Sisekufunduse
Veevarustusja kanalisatsioon(sise-ja vilisv6rgud)
Kiitte-, ventilatsiooni-ja jahurusosa.
E lektrivarus tus e osa (vdlisvalgustus), automaadka osa

Tulet6rj esignalisatsioon
N 5rkvoolupaigaldis te osa (sh. valve signalisatsioon)

3

E hituskulude eelarvestamine

4

Muud tood ia kulud

KOKKU:
Kiibemaks:

KM-ga KOKKU:

320,0
20260,0
4052,0
24312,0

Mdrkus: Pakkumusehind sisaldabka neid kulusid, mis ei ole otseseltkirjeldatud
hankedokumentidesega niidarud hinnapakkumuses,kuid mille tegemine on tavaliseltvajalik
hankija eesmirgi saavutamiseks.
Koik sellisedtood oleme nSus teostamailma pakkumuse hinda
muuunata.
Kuupiev: 29.12.2011.a
Pakkuja esindajanimi: Bo
Esindaja allkiri:

M

Belolipetskiy

