TÖÖVÕTULEPING nr 10-2/....., 2020.a.
Käesoleva lepingu poolteks on:
Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi Tellija, registrikood:75003909; asukoht: Kesk tn 27,
Sillamäe; tel 392 5700, e-post:linnavalitsus@sillamae.ee), mida esindab Sillamäe
Linnavalitsuse ……...a korralduse nr … alusel“ ühelt poolt
ja
………………….. (edaspidi Töövõtja; registrikood; asukoht:………….) teiselt poolt,
koos nimetatud edaspidi Pool või Pooled sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping)
alljärgnevas
1. Üldsätted
Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu
sõlmimisel või pärast seda. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
2. Lepingu objekt ja töö teostamise tähtaeg
2.1. Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: KIKi
keskkonnateadlikkuse programmist toetatava Sillamäe Linnavalitsuse projekti
„Keskkonnateadlikkus Sillamäe üldharidusasutustes 2020/2021 õppeaastal“ raames
Sillamäe linna õppeasutuste õpilaste vedu keskkonnaharidusprogrammidele IdaVirumaa keskkonnahariduskeskustesse (edaspidi Töö).
2.2. Töövõtja teostab Töö ajavahemikul …..september 2020. a kuni 16. juunini 2021. a.
Töö teostamise täpsem ajagraafik (sõidugraafikud) koostatakse eraldi koostöös Tellija
esindajaga.
3. Poolte esindajad
3.1. Tellija esindaja: Anneli Rants, tel 392 5725, e-post: anneli.rants@sillamae.ee
3.2. Töövõtja esindaja: ……………………………………………………………..
4. Töövõtja kohustused
4.1. Teostab õpilaste veo bussidega vastavalt esitatud hinnapakkumisele ja sõidu-ning
ajagraafikule, kooskõlastatuna Tellija esindajaga.
4.2. Bussid peavad olema vastavalt sõidu-ja ajagraafikule õigeaegselt kokkulepitud
asukohas.
4.3. Bussid peavad olema kantud Eesti riiklikku autoregistrisse.
4.4. Bussid peavad olema läbinud sõidukite korralise tehnoülevaatuse ja sobima õpilaste
veoks.
4.5. Sõitjakohtade arv bussis peab olema vastav gruppide suurusele mitte vähem kui 10,
16, 35 või 46 kohta, kõikidel sõitjatel peab olema istekoht.
4.6. Bussides peab olema nõuetekohane ja töökorras ohutusvarustus.
4.7. Bussides peavad olema kõikide sõitjate jaoks töökorras turvavööd.
4.8. Bussijuht peab kontrollima, et sõitjatel oleksid turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud.
4.9. Bussil peab olema salongi küttetemperatuuri reguleerimissüsteem ja salongi
soojendusseade, mis on ette nähtud talvetingimustes bussi salongis plusskraadides
temperatuuri
kindlustamiseks.
Buss
peab
olema
varustatud
sundventilatsioonisüsteemiga koos värske õhu sisse puhumisega või väljatõmbega.

4.10. Bussid peavad olema korrektse välimusega (sh roosteplekkideta, märgatavate
värviparandusteta kerel, korras istmed, läbipaistvast klaasist aknad jne) ja varustatud
töökorras sõitjate salongi kütteseadmetega(radiaatoritega) ja valgustusega
4.11. Bussijuhid peavad omama bussijuhi kutsetunnistust ja kehtivat tervisekontrollitõendit.
4.12. Peab olema võimekus transportida tunniajalise vaheajaga keskkonnahariduslikele
objektidele kaks erinevat gruppi õpilasi, eeldatakse kahe bussi olemasolu, tühisõite ei
aktsepteerita.
4.13. Bussid peavad olema nii seest kui väljast puhtad.
4.14. Töö teostamisel peab kaitsma ja mitte ohtu seadma sõitjate elu ja tervist, vara ja
keskkonda.
5. Tellija kohustused
5.1. Sõidu-ja ajagraafikute koostamine, Töövõtja teavitamine. Töö täitmise jälgimine ja
kohene teavitamine tekkinud muudatustest projektis.
5.2. Lepingu punktis 6.1 ja 6.2 sätestatud maksetingimustest kinnipidamine.
6. Maksetingimused
6.1. Töö vastuvõtmisel vormistavad Pooled 20. juuniks 2021. a Töö üleandmisevastuvõtmise lõppakti.
6.2. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu SA KIK poolt finantseeritava
projekti“ „Keskkonnateadlikkus Sillamäe üldharidusasutustes 2020/2021 õppeaastal“
toetusest …. eurot
6.2.1 Tellija kannab tasu töö eest vastavalt teostatud sõitudele ja Töövõtja poolt esitatud
sõidupäeviku ning arve alusel üks kord kuus Töövõtja arveldusarvele viie tööpäeva
jooksul alates arve esitamisest.
6.2.2. Esimene arve tasutakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale KIKi poolt
sihtfinantseerimislepingu allkirjastamist ja projekti ettemaksu ülekandmist Tellija
arveldusarvele.
7. Poolte vastutus
7.1. Juhul, kui Tellija viivitab arvete tasumisega, maksab ta viivist 0,1% viivitatud summast
päevas iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 5% Lepingu kogumaksumusest.
7.2. Töövõtja on vastutav oma kohustuste täitmata jätmise või sobimatu täitmise korral
Tellijale ja kolmandele isikule tekitatud kahju eest. Töövõtja kannab täielikku varalist
(materiaalset) vastutust ja hüvitab kahjukannatajale tekkinud kahju.
7.3. Lepingu punktis 7.2 nimetatud puudused fikseerib Tellija. Tellija teatab Lepingu
nõuete rikkumise avastamisest Töövõtjale esimesel võimalusel. Töövõtja on
kohustatud kohe pärast vastava teate saamist puuduse kõrvaldama. Kui puuduse
kohene kõrvaldamine ei ole võimalik, lepivad Tellija ja Töövõtja kokku puuduse
kõrvaldamise tähtajas.
7.4. Juhul kui töövõtja rikub lepingust tulenevat kohustust, mille heastamine ei ole
võimalik või kui tellijal ei ole heastamise vastu huvi või kui töövõtja ei kõrvalda
rikkumist lepingu punktis 7.3. kokkulepitud puuduste kõrvaldamise tähtajal, või kui
töövõtja ei asu lepingut täitma, on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi 10%
(kümme protsenti) lepingu hinnast iga rikkumise eest ning lisaks leppetrahvinõudele on
tellijal õigus ka leping erakorraliselt ühepoolselt lõpetada.
8. Lepingu kehtivus
8.1. Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib kuni kõigi
Lepinguga sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

8.2. Käesoleva Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa
kogu Lepingu või käesoleva Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellise sätte ilmnemisel
teevad Lepingupooled oma parima jõupingutuse selle sätte asendamiseks seadusega
kooskõlas oleva sättega.
8.3. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele Lepingu punktis 8.1 või 8.2 ettenähtud põhjustel
Lepingu muutmises, jätkavad Pooled Lepingut tingimustel, mis kehtisid enne Lepingu
muutmise algatamist.
9. Muud tingimused
9.1. Käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega
ettenähtud korras.
9.2. Käesolev Leping tühistab kõik Pooltevahelised, selles Lepingus ettenähtud Tööde
teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
9.3. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema
Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
9.4. Käesolev leping loetakse täidetuks pärast Lepingu punktis 1 ja punktis 4 toodud
lepingukohustuste täitmist ning Poolte allakirjutamist üleandmis-vastuvõtmisaktile.
9.5. Käesolev Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest üks antakse Täitjale ja teine Tellijale.

10. Poolte andmed
Töövõtja:

Täitja:
/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:

Tellija:
/allkirjastatud digitaalselt/

