TÖÖVÕTULEPING

Luunjas

x.04.2021.a.

Käesolevaga Luunja Varahalduse Sihtasutus, registrikood 90013070, aadress Puiestee
tn 14, Luunja vald, 62222 Tartumaa, (edaspidi TELLIJA), juhatuse liikme Harri Lepp
isikus ühelt poolt
ja
xxxx, registrikood, xxx, xxx (edaspidi TÖÖVÕTJA), mida esindab juhatuse liige xxx,
teiselt poolt, sõlmisid omavahel alljärgneva lepingu:
1. LEPINGU OBJEKT
TELLIJA annab ja TÖÖVÕTJA võtab endale ülesandeks teostada Luunja valla teede
tolmutõrje vastavalt hankedokumendile (lepingu lisa 1) ja xxx 05.04.2021.a. pakkumusele.
2. LEPINGU MAKSUMUS
2.1. Tellija tasub Töövõtjale Lepingus nimetatud tööde teostamise eest xxx (xxx eurot ja
xx senti) eurot, millele lisandub käibemaks.
3. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD
3.1. Tööd teostatakse hiljemalt: 10 mai 2021.a.
4. TÖÖDE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE KORD
4.1. TÖÖVÕTJA annab teostatud tööd üle TELLIJALE üleandmis-vastuvõtu aktiga.
4.2. TELLIJAL on õigus keelduda teostatud töö vastuvõtmisest, kui see ei ole teostatud
kvaliteetselt. Kui poolte vahel tekib vaidlus töö kvaliteedi hindamisel, on asjast
huvituval poolel õigus kaasata hindamisele sõltumatu ekspert.
4.3. TÖÖVÕTJA poolt teostatud tööülesanne loetakse täidetuks selle aktiga vastuvõtmise
päevast.
4.4. Töö vastvõtuakt koostatakse kahepoolselt allakirjutatud dokumendina.
5. ARVELDUSTE KORD
5.1. Tööde vastuvõtu akti alusel esitab TÖÖVÕTJA TELLIJALE arve. Maksetähtaeg on
kuni 21 päeva.
5.2. Lepingupunkti 3.1 mittetäitmisel TÖÖVÕTJA süül maksab TÖÖVÕTJA viivist
0,05% ulatuses lepingujärgsete tööde mahu summast iga tööpäeva eest.
5.3. Maksete tähtaegadest mittekinnipidamisel TELLIJA poolt tasub viimane
TÖÖVÕTJALE viivist 0,05% iga viivitatud päeva eest.
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6. TÖÖVÕTU ÜLDISED TINGIMUSED
6.1. Töövõtja teostab tööd oma materjalidega ja mehhanismidega, kui käesolevas
lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
6.2. Töövõtt sisaldab
töid vastavalt hankedokumentides toodud mahtudele ja
hinnapakkumisele lepingu lisa 2.
6.3. Töö käigus ilmnevate ettenägemata tööde kohta (lisatööd) lepivad TELLIJA JA
TÖÖVÕTJA täiendavalt kokku teostatavate tööde mahtudes. Täiendavad tööd
teostatakse maksumusega xx,xx€/km, summale lisandub käibemaks. Täiendavate
tööd maht ja maksumus vormistatakse käesoleva lepingu lisana.
6.4. Materjalid ladustatakse TELLIJAGA kokkulepitud tingimustel ja kohtadesse.
7. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA VASTUTUSE MÄÄR
7.1. Töö käigus ilmnenud puudused likvideerib TÖÖVÕTJA omal kulul koheselt, kuid
mitte hiljem, kui on lepingu tähtaeg.
7.2. Objektil tuleohutuse, ohutustehnika-ja töökaitsealane vastutus käesolevas lepingus
ettenähtud tööde teostamisel lasub TÖÖVÕTJAL.
7.3. TÖÖVÕTJA vastutab tööde teostamise ajal objektil kolmandatele isikutele tekitatud
kahju eest.
7.4. TÖÖVÕTJA koristab tööde käigus tekkinud prahi.
8. LEPINGU EESMÄRK
8.1. Lepingu eesmärgiks on tööde teostamine Maanteameti „Kaltsiumkloriidiga
tolmutõrje tegemise juhist“ kvaliteedinõuete kohaselt, milleks TÖÖVÕTJA on
kohustatud teostama kõik selleks vajalikud tööd ja toimingud omal riskil ja vastutusel
Lepingus toodud ja TELLIJA poolt täpsustatud tingimustel.
9. MUUD TINGIMUSED
9.1. Käesoleva lepingu täitmisel tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenähtud korras.
9.2. Kumbki osapool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda
kolmandatele isikutele ilma teise osapoole kirjaliku nõusolekuta.
9.3. Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis,
välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga , mille
edastamisel teisele osapoolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
9.4. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest.
9.5. Käesolev Leping on koostatud eesti keeles ja selle allkirjastatud eksemplar on
mõlemale osapoolele kättesaadavaks tehtud.

10. LEPINGU LÕPPEMINE
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10.1. Leping lõpeb mõlemapoolse lepingukohustuse täitmisega.

11. ESINDAJAD:
TELLIJA (nimi, tel nr)
Harri Lepp tel. 56880441

TÖÖVÕTJA (nimi, tel nr)
Xxx

12. OSAPOOLTE ANDMED
Tellija:
Luunja Varahalduse Sihtasutus

Töövõtja:
xxx

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Harri Lepp

xxx

juhatuse liige

juhatuse liige

3

