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Pakkumiskutse
Setomaa Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus Setomaa valla kohalike teede
teeäärte niitmisele vastavalt pakkumiskutses ja tehnilises kirjelduses toodud tingimustele.
1. Üldandmed
1.1. Hankija nimi ja andmed: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041; aadress
Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001; telefon: +372 796 4733; epost: vald@setomaa.ee.
1.2. Hanke eest vastutav isik: majandusspetsialist Lauri Saar, tel. 520 4526, e-post:
lauri.saar@setomaa.ee.
1.3. Hanke kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija poole e-posti aadressil:
lauri.saar@setomaa.ee.
1.4. Hange on jagatud osadeks:
1.4.1. Osa 1- Värska piirkond;
1.4.2. Osa 2- Mikitamäe piirkond;
1.4.3. Osa 3- Meremäe piirkond;
1.4.4. Osa 4- Luhamaa piirkond.
1.5. Pakkumisi võib esitada ühele, mitmele või kõikidele osadele.
1.5. Hankedokumendid koosnevad järgmistest osadest:
1.5.1. Pakkumiskutse;
1.5.2. Pakkumiskutse lisa 1 tehniline kirjeldus;
1.5.3. Pakkumiskutse lisa 2 vormid;
1.5.4. Pakkumiskutse lisa 3 töövõtulepingu tingimused;
1.5.5. Pakkumiskutse lisa 4 kaardid
2. Hankelepingu tingimused ja täitmise tähtaeg
2.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga Töövõtulepingu,
mille projekt on esitatud Pakkumiskutse lisas 3.
2.2. Teeäärte niitmise töövõtuleping sõlmitakse perioodiks 17.06.2019 – 31.10.2020.
3. Pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine
3.1. Lähtuvalt RHS § 95 ei sõlmi hankija Töövõtulepingut isikuga ja kõrvaldab
hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lg 1 punkt 1, 4 ja 5 või lõikes 4 nimetatud
asjaolusid ning lõigetes 2, 3 ja 6 nimetatud tingimusi.
3.2. Pakkuja peab esitama kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta järgmised dokumendid:
3.2.1. Pakkumiskutse lisa 2 vormi 2 (Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude
puudumise kohta) kohase kinnituse RHS § 95 lg 1 p 1, 4 ja 5 ning lg 4 p 2 kuni p 12
nimetatud asjaolude puudumise kohta;
3.3. Ühispakkumuse esitamise korral esitavad ühispakkujad Pakkumiskutse lisa 2 vormi 5
(Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks) kohase ühispakkujate esindaja volikirja.
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4. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning kvalifitseerimiseks nõutavad
dokumendid:
4.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.
4.2. Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas.
5. Pakkumuse vastavuse hindamiseks nõutavad dokumendid
5.1 Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja Pakkumiskutse lisa 2 vormi 1 kohaselt, et ta
aktsepteerib kõiki HDs esitatud tingimusi ja et pakkujal on olemas kõik Töövõtulepingu
täitmiseks vajalikud töö- ja liiklusvahendid (Pakkujal peab olema nii mitu traktorit ja niidukit
kui mitme osa kohta esitatakse pakkumus). Asendusmasina kasutamise võimalus on
soovituslik.
5.2. Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja
esindamise õigust, esitab pakkuja koos pakkumusega Pakkumiskutse lisa 2 vorm 3 (Vorm 3
Volikiri dokumentide allkirjastamiseks) kohase volikirja pakkuja esindamiseks;
5.3. Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada allhankijaid, esitab allhankijate
nimed ja registrikoodid. Pakkuja esitab Pakkumiskutse lisa 2 vormil 4 (Vorm 4 Informatsioon
ja kinnitused alltöövõtjate kohta) allhankijate kohta käiva info.
6. Tehnilised tingimused
6.1. Tehniline kirjeldus on toodud Pakkumiskutse lisas 1.
7. Pakkumise jõusoleku tähtaeg
7.1. Pakkumine peab olema jõus 60 päeva pakkumiste esitamise tähtpäevast arvates.
8. Pakkumuse koostamise keel
8.1. Pakkumus ja kõik pakkumusele lisatavad dokumendid koostatakse eesti keeles.
9. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta
9.1. Pakkuja esitab hinnapakkumuse Eestis kehtiva käibemaksuga ja käibemaksuta vastavalt
Pakkumuskutse lisas 2 vorm 6 (Vorm 6 Hinnapakkumus).
9.2. Hinnapakkumus esitatakse eurodes täpsusega kaks kohta pärast koma.
9.3. Pakkuja poolt esitatud maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud
Lepingu täitmiseks, koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga.
10. Pakkumuse vormistamine ja esitamine
10.1. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: vald@setomaa.ee või
aadressile Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001 hiljemalt 06. juuni
2019. a kell 10:00.
10.2. Pakkumus vormistada digiallkirjastatult. Hankija aktsepteerib ka paberil allkirjastatud ja
skaneeritud elektroonilises vormis dokumente.
10.3. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete ja katkestuste eest, mis on Hankija
kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või
Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite,
sealhulgas tarkvara, töös.
11. Pakkujate kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontrollimine
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11.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust Pakkumiskutses toodud
tingimustele.
11.2. Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui:
11.2.1. pakkujal esinevad RHS § 95 lg 1 p 1, 4 ja 5 ning lg 4 p 2 kuni p 12;
11.2.1. pakkujal esinevad maksevõlad riiklike maksude osas;
11.2.2. pakkujal puudub registreering äriregistris;
11.3. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises pakkumismenetluses.
11.4. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid
või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud
dokumente.
12. Pakkumiste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine
12.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumiste vastavust Pakkumiskutses esitatud tingimustele.
12.2. Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide Pakkumiskutses
esitatud tingimustega.
12.3. Hankija võib pakkumise tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldumisi Pakkumiskutses esitatud tingimustest.
12.4. Hankija lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta Pakkumiskutses esitatud
tingimustele.
13. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused
13.1. Hankijal on õigus lükata tagasi esitatud pakkumus, kui:
13.1.1. vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad Hankija eelarves planeeritud
vahendeid või keskmist turuhinda;
13.1.2. kui ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
13.2. Hankija võib ka teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta RHS § 116 sätestatud
alustel.
14. Pakkumiste võrdlemine ja hindamine
14.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud.
14.2. Igas piirkonnas (Osa I, Osa II, Osa III, Osa IV) tunnistatakse edukaks pakkumuseks
pakkumus, milles pakutud käibemaksuga ühikuhind on madalaim.
15.
Lepingu sõlmimine
15.1. Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja vahel sõlmitakse
töövõtuleping peale Setomaa Vallavalitsuse poolt pakkumuse edukaks tunnistamist.
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LISA 1 TEHNILINE KIRJELDUS
1.
Tööde kirjeldus ja tingimused
1.1. Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine hooldusniidukiga kuni 10 cm kõrguselt ja
2 m laiuselt mõlemalt poolt teed. Niiduki minimaalne laius 2 meetrit. Teeäärte niitmist
tehakse üks kord suveperioodi jooksul.
1.2. Tellijal on õigus teha muudatusi tööde koosseisus.
1.3. Pakkuja peab kasutama tööde teostamisel GPS seadet, mis võimaldab tellijal kontrollida
tööde teostamise aega ja mahtu. GPS seadmed annab Hankija.
1.4. Pakkumusega hõlmatud tööde eeldatavad mahud:
Osa 1 (Värska piirkond):
 Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed
kogumahus ca 80 km.
Osa 2 (Mikitamäe piirkond):
 Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed
kogumahus ca 60 km.
Osa 3 (Meremäe piirkond):
 Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed
kogumahus ca 80 km.
Osa 4 (Luhamaa piirkond):
 Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed
kogumahus ca 25 km.
Pakkuja võtab teadmiseks, et tööde teostamise piirkonnad on avalikult kasutatavad teed ja
pakkujal on pakkumuse tegemiseks ning kõigi oluliste asjaolude hindamiseks ja
kontrollimiseks võimalus teede olukorraga tutvuda kohapeal. Pakkuja kohustub kontrollima
kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid.
Tööde teostamisel ei tohi seada ohtu inimeste elu, tervist ja vara, peab hoidma korras
vajalikud tähistused, piirdeaiad, ajutised tähistused jne. Kõik tööde käigus tekkinud varalised
kahjud tasub pakkuja.
1.5. Tehnika transport objektile arvestada töötunni hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei
toimu. Pakkujal on kohustus jälgida keskkonna-, kvaliteedi- ja tööohutusnõudeid. Tööd
võetakse vastu vastuvõtu aktiga, milles märgitakse ära tööde maht ja hind. Vastuvõtu akti
alusel koostatakse arve.
1.6. Hankijal on õigus teha tööde teostamise ajal tööde kvaliteedi järelevalvet. Tööde
teostamise ajal vastutab liiklusohutuse eest Pakkuja.
1.7. Hankijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul.
Põhjendatud juhul võib Tellija vähendada töö eest makstavat tasu.
1.8. Pakkumisi võib esitada ühele, mitmele või kõikidele osadele.
1.9. Kui pakkumine esitatakse kahe või enama osa kohta, siis peab Pakkujal olema ka vastav
arv traktoreid ja niidukeid nt kui esitatakse pakkumine osa I (Värska piirkond) ja osa II
(Mikitamäe piirkond) kohta, siis peab Pakkujal olema kaks traktorit ja niidukit jne.
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Hooldatavad teed on leitavad veebiaadressil: https://service.eomap.ee/setomaavald/ -->
teeregister.
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VALLAVALITSUS
LISA 2 VORMID
Vorm 1
KINNITUSKIRI
Hankija nimi: Setomaa Vallavalitsus
Hanke nimetus: Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020

1. Soovime osaleda Setomaa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud hankes „Setomaa
valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020“.
2. Kinnitame, et oleme tutvunud pakkumiskutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et
nõustume nendes tooduga täielikult ning oleme pakkumiskutses nimetatud tingimused
oma pakkumuses üle võtnud.
3. Kinnitame, et vastame esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on olemas kõik
võimalused ja rahalised vahendid eelnimetatud hanke teostamiseks.
4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
5. Kinnitame, et käesoleva pakkumuse esitamisega oleme võtnud endale kohustuse
teostada Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020.
6. Kinnitame, et käesolev pakkumus on jõus 60 päeva, alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
7. Kinnitame, et meil on kõik hankelepingu täitmiseks vajalik personal ning töövahendid.
8. Kinnitame, et meie poolt pakutavad teenused vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele
seadustele ja nõuetele.
9. Saame aru, et hinnapakkumuse ja loendi mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse
meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav pakkumus.
10. Aktsepteerime Hankija õigust tagasi lükata kõik pakkumused hankedokumentides ja
riigihangete seaduses kirjeldatud juhtudel.
11. Anname Hankija loa meie kohta järelepärimiste tegemiseks, kontrollimaks meie
kvalifikatsiooni ja esitatud andmete õigsust.
Pakkuja nimi:
Reg.kood:
Aadress:
Telefon:
e-post:
Pakkuja esindaja nimi:
Esindaja kontaktid:
Telefon:
e-post:
Kuupäev: ………………………….
……………………………………………….
(pakkuja või tema esindaja nimi)
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Vorm 2
KINNITUS KÕRVALDAMISE ALUSEKS OLEVATE ASJAOLUDE PUUDUMISE
KOHTA
Hankija nimi: Setomaa Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020
1. Kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 95 lg 1 p 1, 4 ja 5, § 95 lg 4 p 2 kuni
12 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.
2. Anname nõusoleku Hankijale teha vajaduse korral järelpärimisi vastavatele ametiasutustele
kontrollimaks meie vastavust riigihangete seaduse § 95 nimetatud tingimustele.

Pakkuja nimi:
Reg.kood:
Aadress:
Telefon:
e-post:
Pakkuja esindaja nimi:
Esindaja kontaktid:
Telefon:
e-post:
Kuupäev: ………………………….
……………………………………………….
(pakkuja või tema esindaja nimi)
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Vorm 3
VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS
Hankija nimi: Setomaa Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi), registrikood ___________, aadress
___________, ____________________ (volitaja nimi, isikukood)isikus _________________
(volitatava nimi, isikukood)olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud

Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta.

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja nimi ja ametinimetus)
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Vorm 4
INFORMATSIOON JA KINNITUSED ALLTÖÖVÕTJATE KOHTA
Hankija nimi: Setomaa Vallavalitsus
Hanke nimetus: Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020

1. Alljärgnevalt esitame andmed alltöövõtjate kohta
Jrk
nr

Alltöövõtja nimi

Äriregistri registreeringu number

2. Käesolevaga kinnitame, et punktis 1 esitatud tabelis allhankelepingute alusel vahetult
hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad riigihangete seaduse § 95 lg 1 p
1, 4 ja 5, § 95 lg 4 p 2 kuni 12 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.
Pakkuja nimi: ___________

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:
Nimi: _________________________
Allkiri: _________________________
Kuupäev: _______________________
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Vorm 5
VOLIKIRI ÜHISPAKKUJA ESINDAMISEKS
Hankija nimi: Setomaa Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020

Käesolevaga ___________ (pakkuja nimi, kes volitab), registrikood ___________, aadress
___________ volitab ___________ (pakkuja nimi, keda volitatakse), registrikood ___________,
aadress ___________ esitama ___________ (pakkuja nimi, kes volitab) nimel hanke pakkumust
ning tegema ___________ (pakkuja nimi, kes volitab) nimel kõiki hankemenetluse ning
töövõtulepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toiminguid.
Kinnitame, et ühispakkujatena vastutame Töövõtulepingu täitmise eest solidaarselt.

Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta.

Kuupäev: _________________
____________________ (volitaja esindaja nimi ja ametinimetus)
____________________ (volitaja esindaja allkiri )
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Vorm 6
HINNAPAKKUMUS
Hankija nimi: Setomaa Vallavalitsus
Hanke nimetus: Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020
Soovitav piirkond vastavalt lisatud kaardile
Hooldusniiduki mark ja niitmislaius
Töötunni hind (ilma käibemaksuta)
Töötunni hind (koos käibemaksuga)

Teeäärte niitmisega peab alustama 3 tööpäeva jooksul ja olema lõpetatud 10 kalendripäeva
jooksul Hankijalt vastavasisulise korralduse saamisest.
Tööde algusega hilinemisel või tööde lõpetamisega hilinemisel üle lepingulise tähtaja, tasub
töövõtja leppetrahvi 100 eurot iga hilinenud päeva eest. Leppetrahv võib olla ühes kuus kuni
1 000 eurot.
Kui pakkumine esitatakse kahe või enama osa kohta, siis peab Pakkujal olema ka vastav arv
traktoreid ja niidukeid nt kui esitatakse pakkumine osa I (Värska piirkond) ja osa II
(Mikitamäe piirkond) kohta, siis peab Pakkujal olema kaks traktorit ja niidukit jne.
Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja, et tal on olemas vajalik tehnika tööde teostamiseks
ja nõustub kõigi tingimustega ning garanteerib nende täitmise.

Pakkuja nimi:
Reg.kood:
Aadress:
Telefon:
e-post:
Pakkuja esindaja nimi:
Esindaja kontaktid:
Telefon:
e-post:
Kuupäev: ………………………….
……………………………………………….
(pakkuja või tema esindaja nimi)
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LISA 3 TÖÖVÕTULEPINGU TINGIMUSED
Setomaa Vallavalitsus (registrikood 75025041 ) (edaspidi Tellija), aadressiga Pikk 12, Värska
alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem
Raul Kudre
ja
Töövõtja (registrikood) (edaspidi Töövõtja), aadressiga, mida esindab Töövõtja esindaja,
edaspidi nimetatud ka Pool või koos Pooled, sõlmisid töövõtulepingu (edaspidi Leping)
alljärgnevas:
1. Lepingu dokumendid
1.1 Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud
lisadest ning lepingu lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu allakirjutamist.
1.2 Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.2.1 Lisa 1 hinnapakkumine;
1.2.2 Lisa 2 kaart.
2. Lepingu objekt
2.1 Käesoleva lepingu objektiks on Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 20192020.
2.2 Töid teostatakse vastavalt pakkumiskutses toodud tingimustele ja esitatud
hinnapakkumisele.
2.3 Töövõtu alla kuuluvad kõik käesoleva lepingu p. 2.2. täitmiseks vajalikud materjalid,
toimingud, tööd, tööjõud ja töövahendid.
3. Lepingu eesmärk
3.1 Teostada käesolevas lepingus kajastatud töö töövõtulepingu raames, mille kohaselt
töövõtja kohustub ettevõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma
ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
3.1.1 teostada kogu töö ettenähtud üldisi kvaliteedinõudeid täites;
3.1.2 kaitsta tellijat kõigi põhjendatud nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid
käesoleva töövõtulepingu raames töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmiste tõttu tellijale
esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu tekkida võivad kahjud ja/või kulud tellijale.
4. Üldsätted
4.1 Pooled on oma majandustegevuses täielikult iseseisvad. Kumbki lepingu osapooltest ei
vastuta teise poole poolt lepingu objektiga seoses kolmandate isikute ees võetud kohustuste
täitmise eest.
4.2 Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping ja selle lisad ning Eesti Vabariigi kehtiv
seadusandlus.
4.3 Juhul kui käesolevas lepingus ja/või selle lisades on vasturääkivusi kehtiva Eesti
Vabariigi seadusandlusega, siis juhinduvad pooled kehtivast seadusandlusest kui ülemast
õigusaktist.
4.4 Lepingu sõlmimisega kaotavad kõik varasemad poolte vahelised käesoleva lepingu
objektiga seotud lepingud ja muud kokkulepped oma kehtivuse.
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4.5 Käesolev leping on täisvastutusega töövõtt, milles vastava poole jaoks sisalduvad kõik
töövõtuga kaasnevad riskid.
5. Teostatavad tööd
5.1 Käesolevasse töövõttu kuuluvad:
Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020.
5.2 Lepinguliste töödega alustamise vajadusest teavitab Tellija Töövõtjat ette vähemalt 3
tööpäeva.
5.3 Teeäärte niitmine peab olema lõpetatud 10 kalendripäeva jooksul Tellijalt vastavasisulise
korralduse saamisest.
5.4 Tööde algusega hilinemisel või tööde lõpetamisega hilinemisel üle lepingulise tähtaja,
tasub töövõtja leppetrahvi 100 eurot iga hilinenud päeva eest. Leppetrahv võib olla ühes kuus
kuni 1 000 eurot.
6. Töövõtja kohustused ja õigused
6.1 Töövõtja põhiline kohustus on tagada „Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine
2019-2020“ pakkumiskutses kirjeldatud eesmärgi saavutamine töövõtja vahenditega ja
riisikol.
6.2 Töövõtja kohustub teostama omal kulul käesolevas lepingus ettenähtud töödeks vajalike
materjalide, töövahendite ja tööjõu hankimise ning transpordi töökohale.
6.3 Töövõtt tuleb teostada nii, et oleks rahuldatud tellija kvaliteedinõuded.
6.4 Juhul, kui töö on teostatud mittenõuetekohaselt kohustub töövõtja viima
mittenõuetekohaselt teostatud töö tellija poolt antud tähtaja jooksul omal kulul kehtivate
nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on tellijal õigus tellida
vastavate tööde teostamine kolmandatelt isikutelt ja töö eest tasumisel vähendada Töövõtjale
makstavat tasu Tellija poolt tehtud kulutuste summa võrra;
6.5 Töövõtja kohustub ja tagab tööde teostamisel ning korraldamisel vajaliku
kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise ning organiseerima töö selliselt, et oleks tagatud
inimeste, hoonete, autode ja muude mehhanismide ohutus. Teede hööveldamise ajal peab
masinal töötama vilkur.
6.6 Juhul, kui tööde teostamise või teostamata jätmise tõttu on tekkinud kahju tellijale või
kolmandatele isikutele, hüvitab töövõtja temal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses;
6.7 Tellija annab Töövõtjale GPS seadme, mille Töövtõja on kohustatud paigaldama
teehooldusmasinale. Kui mingil põhjusel ei ole GPS seade salvestanud hooldusmasina
teekonda, siis esitatakse Tellijale sõiduleht.
6.8 Töövõtjal on õigus katkestada lepingu täitmine, kui arvete tasumisega on ilma töövõtja
nõusolekuta viivitatud üle 30-ne kalendripäeva.
6.9 Töövõtjal on õigus esitada kirjalikult motiveeritud vastuväide, kui tellija keeldub töid
vastu võtmast.
6.10 Töövõtja esitab eelneva kuu tehtud tööde arved ja sõidulehed järgmise kuu 10
kuupäevaks.
7. Tellija kohustused ja õigused
7.1 Tellijal on kohustus finantseerida õigeaegselt töövõtjat käesolevas lepingus kokkulepitud
tunnihinna alusel vastavalt töötundide arvule vastavalt tellija poolt aktsepteeritud
sõidulehtedele, aktidele ja arvetele.
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7.2 Tellijal on õigus viie tööpäeva jooksul arvates arve esitamisest aktsepteerida ja/või tagasi
lükata tööde teostamise sõidulehed.
7.3 Tellijal on õigus teostada jooksvat kontrolli tööde käigu ja kvaliteedi üle ning puuduste
avastamisel teha töövõtjale ettekirjutusi tööde kvaliteedi ja tehniliste tingimuste osas.
7.4 Juhul, kui töövõtja ei kõrvalda avastatud puudusi ettenähtud aja jooksul, on tellijal õigus
tellida vastavate tööde teostamine kolmandatelt isikutelt ja töö eest tasumisel vähendada
töövõtjale makstavat tasu tellija poolt tehtud kulutuste summa võrra.
7.5 Tellijal on õigus teha Töövõtjale hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Töövõtja kulul.
8. Lepingu tähtajad ja finantseerimine
8.1 Tööde teostamise periood on 17. juuni 2019 – 31. oktoober 2020.
8.2 Käesoleva Lepingu tunnihind on eurot koos käibemaksuga.
8.3 Vastava kuu hooldustasu arve eest tasumine toimub 10 päeva jooksul peale sõidulehtede
või GPS jälgimisseadme väljatrüki aktsepteerimist tellija poolt.
8.4 Lisakohustused, mida tehakse tellija kirjalikul nõudmisel või mille tegemise vajaduse
tellija eelnevalt aktsepteerib käesoleva lepingu mõlemapoolselt allkirjastatud lisas, tasub
tellija. Mitte ühtegi lisakulutust ei ole tellija kohustatud aktsepteerima tagant järele.
8.5 Lepinguperioodil ei ole võimalik Lepingu tunnihinda tõsta.
9. Poolte vastutus ja esindus
9.1 Lepinguga enesele võetud kohustuse täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise
eest vastutavad pooled lepinguga ja Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kehtestatud ulatuses
ja korras.
9.2 Töövõtja esindaja on , tel., e-post:.
9.3 Tellija esindaja on Setomaa vallavalitsuse majandusspetsialist Lauri Saar, tel. 520 4526, epost: lauri.saar@setomaa.ee.
9.4 Töövõtja on vastutav kahju eest, mida ta põhjustab kolmandatele isikutele lepingu täitmise
käigus ja vabastab tellija vastutusest töövõtja kohustuste täitmisest või täitmata-jätmisest
tingitud kolmandate isikute nõuete osas ning kohustub hüvitama tellijale kõik kahjud, mida
viimane kandis seoses nimetatud nõuetega.
10. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
10.1 Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja
nõuetekohaselt täidetud.
10.2 Mõlemal poolel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, kui teine pool osutub
maksejõuetuks või teise poole suhtes kuulutatakse välja pankrot.
10.3 Tellija võib lepingust taganeda, kui Töövõtja on lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt
rikkunud (VÕS 116).
10.4 Lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamine toimub Eesti Vabariigi
seadusandluses ettenähtud korras.
11. Lepingu muutmine ja täiendamine. Vaidluste lahendamine
11.1 Käesolevat lepingut võib täiendada ja muuta vaid kirjalikus vormis, mõlema poole
kokkuleppel kusjuures vastav lepingu muutmise kokkulepe on käesoleva lepingu lahutamatu
lisa. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on lepingu muudatus tühine.
11.2 Lepingu täitmise, muutmise, täiendamise ja lõpetamisega seotud lahkarvamused lepingu
poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
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11.3 Juhul kui pooltevahelist lahkarvamust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel,
lahendatakse pooltevaheline vaidlus kostja asukohajärgses kohtus Eesti Vabariigi
seadusandluse ja käesoleva lepingu alusel.
12. Lepingu rikkumise vabandavatus
12.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei
võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma. Nimetatud asjaolude olemasolu peab olema
tõendatav ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on pooled kohustatud võtma
tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on
kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist.
12.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis
tagavad teate kiireima edastamise, sammas saates välja teate tähitud kirjaga.
13. Lõppsätted
13.1 Lepingu täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ja
käesolevast lepingust.
13.2 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest poolte poolt ja kehtib kuni lepingus
kirjeldatud tööde lõpliku teostamiseni töövõtja poolt või lepingu lõpetamiseni seadusandluses
sätestatud korras, arvestades käesoleva lepingu sätteid.
13.3 Pooltel on õigus loovutada käesolevast lepingust tulenevaid nõudeõigusi kolmandatele
isikutele ainult teise poole kirjalikul nõusolekul.
13.4 Käesolev leping on konfidentsiaalne, pooltel ei ole õigust avaldada käesoleva lepingu ja
selle lisadokumentide tingimusi kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta
v.a. Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Juhul, kui tekib vajadus esitada
käesolev leping kolmandale isikule käesolevast lepingust tulenevate ülesannete täitmiseks,
lepivad pooled selles kokku kirjalikult. Juhul kui üks pooltest on avaldanud kolmandale
isikule või isikutele ilma teise kirjaliku nõusolekuta konfidentsiaalset informatsiooni, milline
sai talle teatavaks käesoleva lepingu täitmise käigus ning on sellise avaldamisega tekitanud
teisele poolele majanduslikku kahju vastutab ta nimetatud kahju tekitamise eest ja on
kohustatud heastama nimetatud kahju.
13.5 Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist
jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb tellijale ja teine töövõtjale.

Tellija

Töövõtja

…………………………
Raul Kudre

……………………….
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LISA 4 KAARDID
Osa 1 – Värska piirkonna teed
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Osa 2 – Mikitamäe piirkonna teed
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Osa 3 – Meremäe piirkonna teed
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Osa 4 – Luhamaa piirkonna teed
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