Riigihange „ Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve tervendamiskava
koostamine “

TÖÖVÕTULEPING (projekt)
/kuupäev vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/
Põlva Vallavalitsus (edaspidi Tellija), mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Georg
Pelisaar ja
_______________ (edaspidi Töövõtja), mida esindab juhatuse liige ________
(edaspidi ühiselt nimetatud Pooled ning eraldi Pool) sõlmisid käesoleva teenuse osutamise
lepingu (edaspidi leping) järgmistel tingimustel:
1. Lepingu üldsätted
1.1. Käesoleva lepingu lahutamatud osad on selle lisad, milles lepitakse kokku lepingu
sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist, ning mis moodustavad koos lepinguga ühtse
tervikliku kokkuleppe poolte vahel.
1.2. Lepingul on sõlmimise hetkel järgmised lisad:
1.2.1. Lisa 1 – Riigihanke alusdokument (koostatud __.11.2018);
2.1.2. Lisa 2 – Pakkumus (__.11.2018).
2. Lepingu ese
2.1. Lepingu esemeks on Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva
järve tervendamiskava koostamine vastavalt lähteülesandele (edaspidi töö).
2.2. Leping sõlmitakse riigihanke "Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja
Põlva järve tervendamiskava koostamine" tulemuste alusel.
3. Lepingu hind ja tasumise tingimused
3.1. Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimise ja Põlva järve tervendamiskava
koostamise maksumus on ______ (______) eurot (sisaldab käibemaksu).
3.2. Töövõtjale tasutakse Töö teostamise eest kahes etapis Töö üleandmis-vastuvõtmisaktide ja
arvete alusel järgmiselt:
3.2.1. 30% lepingu hinnast, kui uuringuprogramm on kooskõlastatud Keskkonnaametiga
(edaspidi KeA) ning saadetud koos KeA otsusega tutvumiseks Põlva Vallavalitsusele. Tasutakse
14 päeva jooksul peale üleandmis-vastuvõtmis akti kinnitamist Hankija poolt;
3.2.2. lõppmakse 70% lepingu hinnast, kui uuringu tulemused on esitatud Keskkonnaagentuurile
ning peale tööde vastuvõtmist, vastuvõtu dokumentide vormistamist. Tasutakse 14 päeva jooksul
peale arve kinnitamist Hankija poolt.
3.3. Aktiga mittenõustumisel on Tellijal õigus akt tagasi lükata ja esitada pretensioon 5 tööpäeva
jooksul akti kättesaamise päevast arvates.
3.4. Käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad võib teotuse saaja eest välja maksta
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).
3.5. KIK teeb maksed KIKi ja toetuse saaja vahel sõlmitava sihtfinantseerimise lepingu ning
KIKi finantseerimise korra alusel, mis on avalikkusele kättesaadav KIKi koduleheküljel
www.kik.ee ning KIKi kontoris Narva mnt 7A.
3.6 Töövõtja kinnitab, et on tutvunud nimetatud korraga ja tal ei ole selles toodud tingimuste,
nõuete ja tähtaegade suhtes pretensioone.
3.7. Töövõtja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et kui KIK nimetatud korra ja tellijaga sõlmitud
sihtfinantseerimise lepingu alusel keeldub tellija eest raha välja maksmast, on tal nõudeõigus
tellija ja mitte KIKi vastu.
4. Lepingu tähtaeg ja muutmine

4.1. Leping jõustub allkirjastamisega ja kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste täitmiseni.
4.2. Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve tervendamiskava
üleandmise tähtaeg Tellijale vastavalt lähteülesandele on 31. jaanuar 2020.
4.3. Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel ja vormistatakse kirjalikult ning jõustub
allkirjastamisel.
5. Poolte õigused ja kohustused
5.1. Töövõtjal on õigus
5.1.1. saada osutatud töö eest lepingus kokkulepitud tasu;
5.1.2. nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui Tellija ei täida lepingu tingimusi.
5.2. Töövõtja on kohustatud
5.2.1. teostama ja viima lõpule lepingu punktis 2 näidatud töö, teostades selle kvaliteetselt ning
juhindudes Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhendist „Juhend paisjärve tõttu
veekeskkonnale avalduva koormuse uurimiseks“ ja lähteülesandes (Lisa 1) välja toodud
alusdokumentidest. Töövõtja on kohustatud kaasama oma ala eksperte;
5.2.2. teostama töö esitatavate nõuete kohaselt kvaliteetselt, lähtudes valdkonnas kehtivast heast
tavast ja kehtivast seadusandlusest;
5.2.3. Töövõtja kooskõlastab valminud Töö kõikides vajalikes ametkondades (uuringuprogramm
kooskõlastatakse Keskkonnaametiga ning saadetakse Põlva Vallavalitsusele tutvumiseks,
uuringu lõpptulemused esitatakse Keskkonnaagentuurile enne KIKile lõpparuande esitamist
sellisel kuju, mis võimaldab andmete kasutamist veekogumite seisundi hindamisel ja avalikesse
andmebaasidesse sisestamisel);
5.2.4. nimetama töövõtja poolse vastutava isiku, kes on ühtlasi ka töövõtu täitmisega seotud
küsimuste lahendamisel kontaktisikuks;
5.2.5. juhul, kui lepingu ese (või selle osa) ei vasta kehtivatele normidele, õigusaktidele või
Tellija eesmärgile, on teenuse osutaja kohustatud viima selle vastavusse oma kulul seitsme (7)
päeva jooksul pärast Tellijalt vastava teabe saamisest;
5.2.6. tasuma leppetrahvi tööde alustamisega viivitamise eest 0,2% tööde maksumusest iga
hilinenud kalendripäeva eest;
5.2.7. tegema Tellijaga koostööd kogu lepingu perioodi vältel.
5.3. Tellijal on õigus
5.3.1. kontrollida töö teostamist;
5.3.2. nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui töövõtja ei täida lepingu tingimusi või kui
töövõtja lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma õiglusjärglaseta.
5.4. Tellija on kohustatud
5.4.1. tasuma töövõtjale töö teostamise eest vastavalt lepingule;
5.4.2. tasuma maksetähtaja ületamise korral viivist 0,2% tasumata summast iga hilinetud
kalendripäeva eest.
6. Lepingu lõppemine või lõpetamine
6.1. Leping lõppeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega.
6.2. Pooltel on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui:
6.2.1. üks pool osutub pankrotis olevaks, maksujõuetuks, likvideeritakse või satub muul viisil
olukorda, kus lepingu järgsete kohustuste täitmine osutub võimatuks;
6.2.2. üks pooltest rikub lepingu muid olulisi sätteid ja rikkumist ei lõpetata ning rikkumisest
tulenevaid kahjusid vabatahtlikult ei heasta kahekümne päeva jooksul pärast vastava kirjaliku
teate saamist teiselt poolelt.
7. Teated
7.1. Kõik pooltevahelised teated seoses lepingu täitmisega esitatakse teisele poolele kirjalikult
poolte lepingus fikseeritud aadressidel või mõnel muul aadressil, mida üks pool on teisele
poolele kirjalikult teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada
elektronpostiga.

7.2. Kõik pooltevahelised teated loetakse üle antuks kirja või elektronposti kättesaamisest või
allkirja vastu üleandmisel teise poole esindajale.
7.3. Poolte poolt määratud piiratud esindusõigusega kontaktisikud lepingu täitmisega seotud
küsimustes on:
7.3.1. Tellija – keskkonnaspetsialist Reelika Raig, tel 799 9486, e-post reelika.raig@polva.ee;
7.3.3. Töövõtja –_________________________________________________.
7.4. Kui pool soovib asendada oma kontaktisikut, peab ta selle eelnevalt kirjalikult
kooskõlastama teise poolega. Teenuse osutaja kohustub Tellija nõudmisel asendama kahe päeva
jooksul oma kontaktisiku Tellija poolt aktsepteeritud isikuga.
8. Lõppsätted
8.1. Lepingus reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja
teistest õigusaktidest.
8.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel, kui see osutub võimatuks,
lahendatakse vaidlused kohtus.
8.3. Leping on sõlmitud digitaalselt.
9. Poolte allkirjad
Tellija

Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Georg Pelisaar
Vallavanem
Põlva Vallavalitsus
Kesk 15, 63308 Põlva
tel +372 799 9470
e-post info@polva.ee
registrikood 75038581

_____________
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

