Hanke "Põlva valla suusaradade hooldus 2020-2021"
HD Lisa 3
Vara tasuta kasutamise lepingu projekt

VARA TASUTA KASUTAMISE LEPING NR _______
/kuupäev vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/
Põlva Vallavalitsus, registrikood 75038581 (edaspidi nimetatud Kasutusse andja), mida
esindab vallavanem Georg Pelisaar ja
_______________, registrikood ____________ (edaspidi nimetatud Kasutaja), mida esindab
_________________________,
(edaspidi eraldi nimetatud Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled) sõlmivad käesoleva vara
tasuta kasutamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
1. Lepingu ese
1.1. Kasutusse andja annab Kasutajale Põlva valla suusaradade hooldamiseks mahus ja
kohtades, mis on määratletud hanke "Põlva valla suusaradade hooldus 2020–2021" hanketeates
ja sellega kaasnevates dokumentides, tasuta kasutamiseks järgmised Põlva vallale kuuluvad
varad (edaspidi nimetatud Vara):
1.1.1. lumesaan Yamaha Viking 540 III;
1.1.2. rajatraktor Paana 125 koos lisavarustusega;
1.1.3. lumekahurid TechoAlpin M 18 Manual Premium Super 06 (4 tk);
1.1.4. kaks kõrgsurvepumpa Movitech ja Grundfos;
1.1.5. voolikud (20 tk);
1.1.6. pikendusjuhtmed (5x20 m ja 1x50 m).
2. Lepingu jõustumine ja tähtaeg
2.1. Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib kuni 31.07.2021.
3. Lepingu dokumendid
3.1. Leping koosneb käesolevast lepingust, lepingu muudatustest ja lepingu lisadest, mis on
lepingu lahutamatud osad.
3.2. Lepingul on sõlmimise hetkel järgmised lisad:
3.2.1. Lisa 1 – Üleandmise-vastuvõtmise akt.
4. Vara üleandmine
4.1. Kasutusse andja annab vara Kasutajale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga (lisa 1)
hiljemalt 1 (ühe) kalendripäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.
5. Kasutaja kohustused
5.1. Kasutaja kohustub vara kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt Poolte vahel sõlmitud
töövõtulepingule nr _______ .
5.2. Kasutaja kohustub võtma vastutuse vara hoidmise ja säilitamise eest ja hoidma vara
Mammaste Tervisespordikeskuses.
5.3. Kasutajal ei ole lubatud anda vara kasutamiseks kolmandatele isikutele.
5.4. Kasutaja kannab kõik tehnika kulud, sh kütuse, õlide, määrdeainete jms seotud kulud.

Vara omanik kannab tehnika tavapärasest kulumisest ja amortiseerumisest tekkinud
remondikulud.
5.5. Kasutaja kohustub kasutama vara hoolikalt ja heaperemehelikult, tegema õigeaegselt oma
kulul kõik vara korrasolekuks vajalikud hooldus- ja remonttööd ja vastutab tema süül tekkinud
kahju eest täies ulatuses.
5.6. Kasutaja on kohustatud lepingu lõppemisel Kasutusse andjale tagastama töökorras Vara,
arvestades kasutamisel tekkinud amortisatsiooni.
5.7. Kasutaja annab Vara üle Kasutusse andjale koheselt peale lepingu lõppemist vastava akti
alusel.
6. Kasutaja õigused
6.1. Kasutaja võib Kasutusse andjaga kirjalikul kokkuleppel kasutada Vara väljaspool
Töövõtulepingus nr _______ määratud tööde teostamise piirkonda.
6.2. Antud juhul tuleb vara kasutusse andjat teavitada sellest kirjalikult, vajadusel kehtib eraldi
hinnakokkulepe ning lepitakse kirjalik leping. Sellisel juhul kannab kasutusse võtja vara eest
täisvastutust.
7. Kasutusse andja õigused
7.1. Kasutusse andjal on õigus kontrollida Vara sihtotstarbelist ja heaperemehelikku kasutamist
ning vajalike remondi- ja hooldustööde teostamist Kasutaja poolt.
7.2. Kasutusse andjal on õigus Kasutaja poolt Vara mittesihtotstarbelise või eelnevalt
kooskõlastamata Vara kasutamisel väljaspool Töövõtulepingus nr _______ määratud tööde
teostamise piirkond nõuda leppetrahvi 500 eurot ööpäevas.
8. Lepingu lõppemine
8.1. Leping lõppeb tähtaja möödumisel.
8.2. Kasutusse andjal on õigus nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui Kasutaja ei kasuta
Vara lepingus ettenähtud viisil või on rikkunud muid lepingu tingimusi.
9. Lõppsätted
9.1. Lepingus reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja
teistest õigusaktidest.
9.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel, kui see osutub võimatuks,
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
9.3. Leping on sõlmitud digitaalselt.
10. Poolte esindajad
Kasutusse andja

Kasutaja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Georg Pelisaar
Vallavanem

