Leping:
TÖÖVÕTULEPING NR.

Lisa 5
(näidis – mitte täita)

VÕSUL
Haljala Vallavalitsus, vallavanem Ivar lilleberg isikus, (edaspidi nimetatud Tellija või Pool)
ja ........................................................................ (edaspidi nimetatud Töövõtja või Pool),
sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:
Tellija esindajaks käesoleva Lepingu täitmisel on Haljala valla majandus- ja hankejuht Annes
Naan tel 32 78 238, mobiil 56696186, e-post: annes.naan@haljala.ee
Töövõtja esindajaks käesoleva Lepingu täitmisel on …………………………………
……………………… Tel. ……………………. ……………………..
TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED:
1. Töövõtja kohustub teostama ajavahemikul 15.11.2019 – 30.04.2020.a. lumetõrjetööd
Haljala
valla
(näidata
piirkonna
teed
lähtudes
pakkumise
lisast
2)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..teedel, tänavatel, platsidel.
2. Töövõtja kohustub korraldama lumetõrjetöid/libedustõrjetööd käesoleva lepingu p 1.
märgitud teedel, tänavatel ja platsidel viisil, mis tagab nendel alaliselt vähemalt
rahuldavad liiklustingimused va. lumetormist tingitud liiklusolude taastamine 12 tunni
jooksul peale tuisu lõppu.
3. Töövõtja kohustub:
3.1. korraldama käesoleva lepingu täitmist parimal võimalikul viisil;
3.2. teostama hooldatavatel teedel/tänavatel lumetõrjet vähemalt tee laiuselt;
3.3. mitte jätma teele lumevalle või muid, liiklejaid ohustavaid takistusi;
3.4. mitte sulgema hooldatavale teele väljuvaid kõrvalteid lumevallidega kõrgusega üle 25
cm;
3.5. rajama teekaitsevööndi piires tuisuvalle kohtades, kus see osutub vajalikuks (tegevus
kooskõlastada eelnevalt maaomanike - või valdajatega);
3.6. tagama hommikuse teede lume lükkamise hiljemalt kella 7:00.
4. Töövõtja kulutusi, mis tulenevad, teede hooldamiseks kasutatava tehnika tellimisest,
rentimisest vm. kõrgema tunni hinnaga kui see käesolevas Lepingus Töövõtjaga kokku
lepitud, Tellija ei kompenseeri.
5. Töövõtja peab regulaarset arvestust teostatud lumetõrjetööde osas ja esitab iga kuu
kümnendaks kuupäevaks Tellijale arve koos lumetõrjetööde arvestuslehega teostatud
lepingujärgsete tööde kohta.
6. Ettevõtja peab lubama paigaldada Tellijal kõikidele lumetõrjetöid tegelevatele traktoritele
GPS-seadmed, millega oleks võimalik kuni 3 kuud hiljem tuvastada lumetõrjetöödel
läbitud marsruudid kaardirakendusel ja selleks kulunud aeg.
7. Kui lepingujärgse piirkonna lumetõrjetööd on teostatud kohustub Ettevõtja täitma
täiendavaid Valla tellimusi lumetõrjetööde osas.
8. Tiheasustusaladel on lubatud maksimaalne lumepaksus enne lumetõrje alustamist 5 cm ja
hajaasustuspiirkondades 15 cm.

TELLIJA KOHUSTUSED:
9. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale käesoleva lepingu p.l märgitud teedel, tänavatel ja
platsidel lume- ja libedustõrjetööde teostamise eest alljärgnevalt:
10. lumetõrjetööde teostamise eest:
11. Traktoriga ........................ ......................./......................... EURO/tund,
lisandub käibemaks ..................../……………. EURO
12. Traktoritega ..................... ....................../………………… EURO/tund,
lisandub käibemaks .…............./………………. EURO
13. Tellija kohustub tasuma teostatud tööde eest igakuuliselt Töövõtja esitatud arve alusel.
Arvet esitatakse koos lumetõrje arvestuslehega. Tellija poolt kinnitatud summa kantakse
Töövõtja arveldusarvele 15 kalendripäeva jooksul arve kättesaamise päevast.
14. Tellija poolt käesoleva lepingu punkti 9. alusel Töövõtjale makstav tasu sisaldab kõiki
riigimakse, mille tasumata jätmise eest Tellija ei vastuta.
VASTUTUS
15. Käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on
Tellijal õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult ette
vähemalt 10 kalendripäeva.
16. Lepingu mittenõuetekohasel täitmisel, mis tõi kaasa vajaduse Tellija poolt täiendavate
vahendite kaasamiseks, lepingujärgsetel teedel/tänavatel hoolduse tagamiseks, (töö
tegemise või ümbertegemise eesmärgil) on Tellijal õigus, jätta käesoleva lepingu punktis
2 märgitud, nõuetele mittevastava töö eest tasumata.
17. Tellija vastutab tema tegevusest või tegevusetusest tekkinud kahju korral seaduses
ettenähtud korras.
LEPINGU SÄTTED
18. Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda
kolmandale isikule ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta.
19. Käesoleva lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel seadustega ettenähtud korras.
20. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks saab Töövõtjale, teine
Tellijale.
Tellija:

Töövõtja

