TÖÖVÕTULEPINGU

Lisa3

Sinimäe „..“ … 2015.a.

VAIVARA VALLAVALITSUS, registrikood 75010200, asukoht Pargi 2, Sinimäe alevik,
Vaivara vald, Ida-Virumaa (edaspidi nimetatud Tellija), keda esindab ……………ja
....................................., registrikood ..............................., asukoht .........................,(edaspidi
nimetatud Töövõtja), keda esindab ...................................., kes tegutseb põhikirja alusel,
teiselt poolt, keda edaspidi nimetatakse Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva
töövõtulepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:
1. LEPINGU OBJEKT
1

Lepingu Tellija tellib ja Töövõtja kohustub SA KIK poolt finantseeritud projekti
„OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE VAIVARA VALLA SUVILAÜHISTUDES“
elluviimiseks läbi viima ohtlike jäätmete ja probleemtoodete jäätmete kogumisringid
2016. aastal

2

LEPINGU DOKUMENDID JA ÜLDSÄTTED

2.1 Käesoleva Lepingu lisad on:
2.1.1 Hanke pakkumuse maksumus vorm.
2.1.2 Hanke kinnituskiri
2.1.3 Kokkulepitud kogumisringide toimumise graafik
2.2 Kõik Lepingu dokumendid peavad olema alla kirjutatud mõlema Lepingu Poole
volitatud esindajate poolt ja muutuvad Lepingu lahutamatuteks lisadeks nende
allakirjutamise momendist Lepingu Poolte või nende poolt volitatud isikute poolt.
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LEPINGU FINANTSEERIMINE

3.1 Lepingu maksumus ........................... eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
3.2 Kogumisringil kokku kogutud ohtlike jäätmete liigid ja kogused täpsustatakse töövõtja
territooriumil.
3.3 Kokku kogutud ohtlike jäätmete kulud finantseerib Tellija vastavalt hinnapakkumises
toodud ühikuhindade alusel.
3.4 Tellija maksab Töövõtjale nõuetekohaselt tehtud töö pärast tööde lõppemist.
3.5 Nõuetekohaselt tehtud töö eest kohustub Tellija maksma Töövõtjale 14 (kolmekümne)
tööpäeva jooksul arve laekumisest.
3.6 Käesolev Leping jõustub samaaegselt KIKi ja Tellija vahel sõlmitava
sihtfinantseerimislepingu jõustumisega. KIK-iga sihtfinantseerimislepingu sõlmimisest
ja jõustumisest tellija teavitab kirjalikult Töövõtjat 5 tööpäeva jooksul.
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LEPINGU TÄHTAJAD

4.1 Töövõtjal on õigus alustada tööd seisuga 01.mai 2016 a.
4.2 Töövõtja kohustub käesoleva Lepingu dokumentidele vastava töö teostama
2016.

31.mai
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TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

5.1 Töövõtja kohustub
5.1.1 läbi viima ohtlike jäätmete ja probleemtoodete(eterniit) kogumisringe
5.1.2 teostama kokkulepitud tööd sobiva transpordi- ja kogumisvahenditega;
5.1.3 kaaluma kõik vastuvõetud jäätmekogused ning esitama selle kohta vastavad aktid;
5.1.4 kinni pidama Tellija ja Töövõtja vahel kooskõlastatud tööde teostamise ajagraafikust;
5.1.5 teostama ka need tööd ja toimingud, mis ei ole lepingus sätestatud, kuid millised oma
olemuselt kuuluvad käesoleva lepinguga seotud tööde hulka ning mille tegemine on
vajalik käesolevas lepingus fikseeritud eesmärgi saavutamiseks;
5.1.6 järgima töötervishoiu ja tööohutuse, keskkonnaalaseid ning tule- ja muid
ohutusnõudeid ning vastutama nende täitmise eest;
5.1.7 teavitama Tellija esindajat viie (5) tööpäeva jooksul kõigist lepinguliste kohustuste
täitmist takistavatest asjaoludest, lepingu katkestamisest või ühepoolsest
lõpetamisest.
5.2 Töövõtjal on õigus
5.2.1 lugeda Lepingu kohaselt Tellijale vastuvõtmiseks esitatud teostatud tööde akt Tellija
poolt aktsepteerituks ning muud dokumendid kooskõlastatuks kui Tellija ei ole
esitanud punktis 6.1.1 märgitud tähtaegade jooksul kirjalikku, põhjendatud
keeldumist nimetatud tööde vastuvõtmisest ja /või kooskõlastamisest;
5.2.2 jätta Tellijat eelneva etteteatamisega lepingujärgne kohustus täitmata, kui Töövõtjast
mitteolenevatel põhjustel on kohustuse täitmine võimatu.
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TELLIJA VASTUTUS JA ESINDUS

6.1 Tellija kohustub
6.1.1 vastu võtma viie (5) tööpäeva jooksul Töövõtja poolt vastavalt Lepingule esitatavad
teostatud tööd ja allkirjastama vastavad teostatud tööde aktid või esitama kirjalikult
põhjendatud keeldumise sama aja jooksul; juhul kui Tellija ei aktsepteeriteostatud
tööde akti mingis osas, on ta kohustatud otsuses ära näitama summa ja põhjenduse,
mille osas ta keeldub teostatud töid aktsepteerimast.
6.1.2 tasuma tööde eest Töövõtjale vastavalt Lepingu p 3 sätestatud korrale.
6.2 Tellijal on õigus
6.2.1 kontrollida töö tegemist ja kvaliteeti ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale viie
(5) tööpäeva jooksul puuduse avastamisest kohustuslikke ettekirjutusi tööde
kvaliteedi ja läbiviimise osas;
6.2.2 keelduda vastavalt Lepingu üleandmiseks ja/või kooskõlastamiseks esitatud tööde
vastuvõtmisest ainult juhul kui tööd ei ole teostatud vastavalt Lepingule.
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MUUD TINGIMUSED

7.1 Lepingu Pooled nimetavad tehniliste küsimuste lahendamiseks kummaltki poolt
esindajaks:
Tellija esindaja: Jaan Metsis, telefon 39 29012, e-post: jaan.metsis@vaivara.ee
Töövõtja esindaja:
7.2 Lepingu Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma
ausa äritegevuse põhimõtetest ja eestikanormidest.
7.3 Lepingu Pooled ei oma õigust anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi edasi
kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
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RIKKUMISE VABANDATAVUS. VÄÄRAMATU JÕUD

8.1 Lepingupooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest kui tööd
katkestatakse vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel. Sellisel juhul lükatakse Lepingu
täitmise tähtajad edasi kuni takistuste kõrvaldamiseni.
8.2 Lepingupooled kohustuvad teatama teisele Poolele koheselt tööde katkestamist
põhjustavate asjaolude ilmnemisest. Kui ühe (1) kuu jooksul alates tööde katkestamise
päevast ei ole võimalik töid jätkata, on kummalgi Lepingupoolel õigus lõpetada Leping
ennetähtaegselt.
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LEPINGU MUUTMINE JA TÄIENDAMINE. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1 Juhul kui seoses uute aktide vastuvõtmise, muudatuste või täienduste tegemisega Eesti
Vabariigi seadusandluses osutub mõni Lepingu punktidest seadusega vastuolus olevaks,
muutub see punkt kehtetuks ning Lepingu Pooled võtavad tarvitusele abinõud kehtetu
punkti asendamiseks uue legitiimse sättega. See aga ei mõjuta lepingu ülejäänud,
seadusega kooskõlas olevate punktide kehtivust.
9.2 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendab vaidlused kohus.
10 LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
10.1 Käesolev Leping jõustub allakirjutamisel mõlema Poole poolt ja kehtib kuni kõikide
käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmiseni.
10.2 Lepingu ennetähtaegses lõpetamises süüdiolev Pool on kohustatud teisele Poolele
hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud.
11 LÕPPSÄTTED
11.1 Lepingu täitmisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.
11.2 Leping ja selle Lisad jõustuvad nende allakirjutamise hetkest Lepingu Poolte poolt.
11.3 Leping on koostatud eesti keeles, kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris,
millest üks jääb Tellijale ja üks Töövõtjale.
12 POOLTE REKVISIIDID
TÖÖTELLIJA Vaivara vallavalitsus
Registrikood 75010200
Aadress Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Tel/faks
TÖÖVÕTJA
Registrikood
Aadress
Telefon

