TÖÖVÕTULEPING Nr……

Kohilas,

22.12.2017.a.

Kohila Vallavalitsus, registrikood 75018851, mida esindab põhikirja alusel vallavanem Heiki
Hepner (edaspidi Tellija), esinduses üheltpoolt ja
…………., registrikood ……….., mida esindab juhatuse liige ………….. (edaspidi Töövõtja)
teiselt poolt leppisid kokku alljärgnevas:
1. Lepingu ese
1.1 Lepingu esemeks on vastavalt 03. november 2017 nr 258 projekteerimistingimustele
põhiprojekti tegemine, numbrituvastuskaamerate 9tk ja vajaliku süsteemi ostmine ja
paigaldamine ning seadistamine Kohila alevi sissesõiduteedele kokku üheksas asukohas koos
raadiolingiseadmetega ja toiteliinide väljaehitamisega vastavalt koostatavale põhiprojektile.
(Kaup).
1.2 Töövõtja paigaldab ja seadistab kõik seadmed, mastid, toitekaablid ja
kommunikatsioonivahendid välja arvatud Tele2 masti minevad raadiolink seadmed, mida
tarnitakse Tellijale ning Politsei ja Piirivalveameti esindaja poolt paigaldatakse need Tele2
mastile.
1.3 Sõidukite numbrituvastuskaamerate videopildid suunatakse Politsei- ja Piirivalveameti
serverisse.
1.4. Lepingu lahutamatuks osaks on pakkumuse ettevalmistamisel huvitatud isikutele Tellija poolt
antud selgitused (nende olemasolul).
2. Üldsätted ja lepingu dokumendid
2.1 Pooled kinnitavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva
õigusakti, põhikirja või muu akti sätteid ega varem sõlmitud lepingutega võetud kohustusi.
2.2 Lepingu juurde kuuluvad selle lahutamatu osana:
2.2.1 Hankedokumendid;
2.2.2 Töövõtja riigihankele esitatud pakkumus.
2.3 Käesoleva lepingu ning hankedokumentide ning esitatud pakkumuse vastuolu korral
lähtutakse käesolevas lepingus sätestatust.
3. Lepingu kehtivus
3.1. Käesolev leping kehtib 22.12.2017 – 22.06.2018.
3.2. Kooskõlastatud põhiprojekti valmimise tähtaeg on 30.04.2018
4. Lepingu maksumus
5.1 Tellija tasub Töövõtjale lepingu punktis 1 nimetatud Kauba eest kokkulepitud hinda, mis on …
eurot, millele lisandub käibemaks.

5. Poolte kohustused
5.1 Töövõtja on kohustatud:
5.1.1 Projekteerima ja ehitama vastavalt projekteerimistingimustele Lepingu esemeks oleva
numbrituvastuskaamerate süsteemi kokkulepitud mahus ja kvaliteediga vastavalt lepingus
sätestatud nõuetele ning tähtaegadele;
5.1.2 Töövõtja hangib ise Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajaliku tööjõu, transpordi,
materjalid ja seadmed;
5.1.3 Töövõtja instrueerib Tellija poolt nimetatud personali hangitud Kauba kasutamiseks
Tellijaga täiendavalt kooskõlastatud ajal, mis toimub pärast Kauba üleandmist;

5.1.4 Töövõtja annab Tellijale üle Kauba valdamiseks, kasutamiseks ning käsutamiseks vajalikud
dokumendid s.h kasutus- ja hooldusjuhendid;
5.2 Tellija on kohustatud:
5.2.1 Täitma kõiki Lepingust tulenevaid kohustusi;
5.2.2 Maksma tasu Lepingus ettenähtud tähtaegadel ja korras.
5.3 Töövõtja kinnitab, et käesoleva Lepingu järgi tarnitavale Kaubale ei ole kolmandatel isikutel
mingeid õigusi.
5.4 Oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi võib Töövõtja edasi anda ainult Tellija eelneva
kirjaliku nõusoleku korral.
5.5 Pooled kohustuvad hüvitama teisele Poolele Lepingu mittekohase täitmisega tekitatud kahju
täies ulatuses.
5.6 Lepingu Pooled peavad teineteisele viivitamata teatama kohustuse täitmist takistavast
asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele kohe, kui ta sai takistavast asjaolust teada.
6. Vaidlused ja nende lahendamine
6.1 Võimalikud erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
6.2 Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtus.

7. Poolte allkirjad
Tellija:
Heiki Hepner

Töövõtja:

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

