Väike-Maarja Vallavalitsus
Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja
tänavatel 2019/2020 talvel 9. piirkonnas
Lihtmenetlusega hange
Hankedokumendid
1. HANKEMENETLUSE KIRJELDUS
1.1 INFORMATSIOON
1.1.1 Hanke nimetus: Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel
2019/2020 talvel
1.1.2 Hankija:
Väike-Maarja Vallavalitsus
Registrikood: 75011694
Aadress: Pikk 7, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa
tel: 3295750; e-post: vv@v-maarja.ee
Kontaktisik ja –telefon: Kaarel Moisa, tel: 5053558; e-post: kaarel@v-maarja.ee
1.1.3 Hankemenetluse liik: lihtmenetlus
1.1.4 Hanke täitmise aeg: 25.10.2019. kuni 15.05.2020.
1.1.5 Hankedokumentatsiooniga (HD) tutvumine:
Hankedokumentatsioon pannakse üles Väike-Maarja valla kodulehel http://www.v-maarja.ee/
- uudised, samuti saadetakse soovijatele e-posti teel. Hankemenetluses osalejatel on võimalik
esitada küsimusi e-posti teel ülaltoodud kontaktisikule kuni 14.10.2019 kell 12.00. Küsimuste
vastused saadab Hankija kõikidele Hankemenetluses osalevatele isikutele samuti e-posti teel.
Kõikidele küsimustele vastatakse jooksvalt 3 tööpäeva jooksul.
1.1.6 Pakkumuse koostamise kulud:
Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
1.2 OSALEMISE TINGIMUSED
1.2.1 Pakkuja:
Pakkuja võib olla eraõiguslik juriidiline isik, kes omab seadusejärgset registreeringut
Äriregistris. Pakkumisel eeldatakse, et Hankija ja pakkujad tunnevad kõiki käesoleva hankega
seotud kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju.
1.2.2 Kvalifikatsiooni kontrollimine:
Kvalifitseerimiseks vajalikud nõuded ning nende kontrollimiseks esitatavad dokumendid:
1.2.2.1 Pakkuja kirjalik kinnitus, et tal puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 1 punktides 13 nimetatud kõrvaldamise alused (Vorm I);
1.2.2.2 Volikiri juhul, kui pakkumisele alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri Bkaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et ta või nad omavad pakkumusele
allakirjutamiseks volitusi;
1.2.2.3 Pakkujal peab olema lumetõrjetöödeks sobiv tehnika – esitada tehnika nimekiri (Vorm
II). Traktori minimaalne võimsus on 150 hj ja saha minimaalne laius on 3,0 meetrit.
1.2.2.4 Pakkuja ei tohi omada riiklike maksude võlgnevusi.

1.3 PAKKUMUSE HINNA VÄLJENDAMISE VIIS, RAHAÜHIK JA
HINDAMISKRITEERIUMID
1.3.1 Hinnapakkumisel tuleb aluseks võtta tööde tehniline kirjeldus.
1.3.2 Pakkumuse hinna rahaühikuks on euro.
1.3.5 Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
1.3.7 Hinnapakkumus esitakse teostatavate tööde 1 tunni hinnana (Vorm III)
1.4 PAKKUMUSE TAGASILÜKKAMINE
1.4.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi ühe või kõik pakkumused, kui:
1.4.1.1. Hankija kõrgemalseisev organ on pakkumusmenetluse ajal vähendanud antud
hankeks eraldatud rahalisi vahendeid või on loobunud hanke finantseerimisest.
1.4.1.2. Pakkuja poolt esitatud pakkumuse maksumus ületab antud hanke teostamiseks
ettenähtud rahalisi vahendeid ning täiendavate vahendite kaasamine pole võimalik.
1.4.1.3. Pakkumuste menetlemise käigus on ilmnenud asjaolud, mille tulemusel ei ole
pakkumustest võimalik võrreldavaid tulemusi saada.
1.4.1.4. On toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on
asjaolu, mida Hankija ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt
oodata, et ta pakkumismenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava
asjaolu või selle tagajärje ületaks.
1.5 . LÄBIRÄÄKIMISED
1.5.1. Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.
1.5.2. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel
täiendada oma pakkumust.
1.5.3. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal
pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuse edukaks tunnistamise kohta
ilma läbirääkimisteta.
1.6 PAKKUMUSE VORMISTAMISE KEEL
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
1.7 PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG
Pakkumus peab olema jõus 60 (kuuekümne) päeva jooksul alates esitamise tähtpäevast.
1.8 PAKKUMUSE ESITAMINE
1.8.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht:
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2019. a. kell 14.00., pakkumuste avamine
kell 14.15
Pakkumus tuleb esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@vmaarja.ee või paberkandjal Hankija aadressile Pikk 7, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa,
tuba nr. 112

Vorm I
Hanke “ Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2019/2020
talvel piirkonnas nr 9”. Pakkuja kinnitused hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta

Hankija: Väike-Maarja Vallavalitsus

Pakkuja kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta:

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 1
punktides 1-3 nimetatud asjaolud, see tähendab:
1) kinnitame, et pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat pole karistatud kuritegelikus
ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti
toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise,
kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
2)
kinnitame, et pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat pole karistatud riigis ilma
seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3)
kinnitame, et pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat pole karistatud laste
tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta)
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Allakirjutaja ametikoht, nimi
Aadress ja
e-post aadress:

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………

Vorm II
Hanke “ Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2018/2019
talvel 9. piirkonnas“ pakkuja lumetõrjetehnika talviste teehoiutööde läbiviimiseks VäikeMaarja vallas
Jrk
nr.

Lumetõrjetraktori
mark, tüüp

Märkus :

Väljalaske
aasta

Mootori
võimsus
hj

Tühimass
t

Omandivõi
kasutusvorm

Paiknemise
aadress
talvel

Tabelisse täita eraldi real iga masin või seade.
Hankijal on õigus teostada füüsilist kontrolli masinate olemasolu kohta.

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Allakirjutaja ametikoht, nimi
Aadress ja
e-post aadress:
Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………

Lumesahk,
saha laius m

Vorm III
Hanke “ Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2019/2020
talvel piirkonnas nr. 9“ pakkumuse esildis
Pakkuja poolt hankele “ Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja
tänavatel 2019/2020 talvel ” pakutavad 1 töötunni maksumused on:
1 töötunni maksumus

Talihoolduse teenus

Lumetõrje traktori(te)ga:
Piirkonna
Mark
Nr.
9.

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Allakirjutaja ametikoht, nimi
Aadress ja
e-post aadress:

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………

Hind km-ta
eurot/tund
Mootori
võimsus
hj

Hind km-ga
eurot/tund

Tehniline kirjeldus:

TALVISTE TEEHOIUTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS JA NÕUDED
1.
Üldist
1.1. Teehoiutööde tegemise nõuded (edaspidi Nõuded) on kohustuslikud täitmiseks avalike
teede teehoiul.
1.2. Tuginedes Töövõtja ametialasele professionaalsusele on Töövõtja kohustatud
pakkumuses arvestama kõigi tööde ja abitöödega, mis on vajalikud hankedokumentides
kirjeldatud hanke nõuetekohaseks teostamiseks ja mis ei kajastu otseselt hankedokumentides,
sealhulgas ka teede mõõtude ebatäpsusest tulenevate töödega.
1.3. Tellija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud
hankedokumentatsiooniga ja käesolevas tehnilises kirjelduses loetletud teedega ning seal
valitsevate tingimustega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud
kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.
1.4. Töövõtja on kohustatud tagama infotelefoni töö, mis tagaks isikutel seitse päeva
nädalas kella 07.00-22.00-ni võimaluse teabe saamiseks ja edastamiseks teede seisundi
kohta. Teavet peab olema võimalik edastada telefoni ja võimalusel ka e-posti teel.
1.5. Lumetõrjet tegeva masina juhil on kaasas töös olev mobiiltelefon, mille numbri teatab
Töövõtja Tellijale.
1.6. Töövõtja on kohustatud varustama hankedokumentides nimetatud talihoolde töid
teostavad mehhanismid GPS seadmetega nii, et nende töö oleks TELLIJAL internetiüleselt ja
igal ajal GPS-süsteemis jälgitav. Seadmete paigalduse ja töös hoidmise kulud kannab
töövõtja.
1.7. Täpselt määratlemata hoolde tegemisel lähtutakse mõistlikkuse ja hea tava printsiibist.
1.8. Mistahes vastuolude ning käesoleva juhise puudulikkuse puhul lugeda ülemuslikuks
Tellija nõue.
2.
Talihoole
2.1. Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral.
2.2. Talihoolduse alla kuulub lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja
karestamine ning vajadusel lume äravedu või ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide
laialilükkamine ja teeäärsete lumetõrjeribade lükkamine. Lume äravedu toimub
kokkuleppehindade alusel ja selle hind ei sisaldu käesolevas pakkumises.
2.3. Töövõtja teeb valla avalikel teedel lepingus ülesloetud teedel lumetõrjet kõikidel
nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav vastavalt lepingu punktis 7
toodule.
2.4. Hädaolukorras – päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral - on Töövõtja
kohustatud tegema Tellija nõudel lumetõrjet vajalikul teelõigul.
2.5. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral
teede laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede sõidetavuse tagamist.
2.6. Avalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjeribade lükkamine tuleb
kooskõlastada maaomanikega, et vältida külvide kahjustamist.
2.7. Lumevallide vahe kohalikul teel peab olema vähemalt 5 m või kitsamal teel vähemalt
sõiduraja laius kusjuures iga 200 m järgi peab olema laiendus vastusõitja möödalaskmiseks.
2.8. Kattega teedel lumetõrjega, roobaste ja ebatasasuste likvideerimisega ei tohi
kahjustada katet.

2.9. Lume äravedu peab toimuma väljaspool liikluse tipptunde ja/või puhkepäeviti. Teede
sulgemine lumeveo ajaks on lubatud ainult Tellija nõusolekul.
2.10. Lume sulamisperioodil tuleb tagada võimalusel vete äravool teekattelt ja -peenralt, nii
et teedele ei tekkiks veelompe.
2.11. Töövõtja on kohustatud koheselt kõrvaldama lumetõrjetööde käigus ristmikele
tekkinud lumevaalud (võivad põhjustada liiklusõnnetusi). Samad nõuded kehtivad ka
ülekäiguradadel ja sõidutee ristumisel jalg- või kergliiklusteega.
2.12. Töövõtja on kohustatud talvistes tavaoludes (mitte rasked ilmaolud) kõrvaldama
kinnistute (õuede) sissesõidutee ja vallatee ristmikule tekkiva üle 20 cm kõrguse lumevalli.
Raskete ilmaolude korral sissesõiduteelt lumevalli koristama ei pea.
2.13. Töövõtja on kohustatud vallateede või valla- ja riigiteede ristmikel õnnetuste
vältimiseks tagama piisava nähtavuse teesuudmete laiendamise ja lumevallide
kõrvalelükkamise teel.
2.14. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu
hooneid, piirdeaedu ja hoovidesse, juhul kui see on võimalik.
2.15. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et jalakäijatel oleks tagatud kõnniteelt ettenähtud
kohtades vallidest läbipääs sõidutee ületamiseks ning juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele.
2.16. Teelõikudel, mis lõpevad tupikuga, tuleb tagada transpordivahenditele (nt prügiveo
auto) ümberkeeramise võimalus.
2.17. Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest (tee kraavi kohale lükkamine, ristmikel
lumevallide tõttu halb nähtavus jne.) põhjustatud õnnetuste korral.

Lumetõrje piirkond:
Piirkond nr. 9
Vao-Kiltsi-Risu-Mätliku piirkond
Vastavalt skeemile (lisaks kõikide majapidamisteni, kus elatakse pidevalt).

Märkus: Hankijal on õigus pärast hanketulemuste kinnitamist muuta piirkondi
vastavalt pakkumuste käigus selgunud tegelikule situatsioonile.

Leping:
LEPING NR.
1. Osapooled
Väike-Maarja vald, registrikoodiga 75011694, asukohaga Väike-Maarja, Pikk 7, vallavanem
Indrek Kesküla isikus (edaspidi nimetatud Vald) ja ......................., registreerimisnumbriga
...................., asukohaga Väike-Maarja vald, .................... küla (edaspidi nimetatud Ettevõtja);
keda nimetatakse edaspidi Osapoolteks; sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:
2. Lepingu sisu
Ettevõtja kohustub teostama järgnevaid töid:
Lumetõrje vallateedel, käesoleva lepingu punktides 6. ja 7. toodud materjali põhjal.
3. Lepinguperiood
Ettevõtja kohustub teostama antud tööd ajavahemikus 25.10.2019.a. kuni 15.05.2020.a.
4. Valla esindaja
Vald määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, Ettevõtjale vajaliku info andmiseks ja
tööde kvaliteedi kontrollimiseks.
Valla esindajaks on: abivallavanem Kaarel Moisa,
tel. 3295767, GSM 5053558, E-mail: kaarel@v-maarja.ee
Vald võib oma esindajaks määrata Rakke tehniku või külavanema.
5. Ettevõtja esindaja
Ettevõtja määrab oma esindaja tööde vastuvõtmise akti ja vaheaktide koostamiseks ning
allakirjutamiseks, pretensioonide lahendamiseks.
Ettevõtja esindajaks on: ...................
Tel. ........................, GSM ........................., E-mail: ……………..
6. Vallapoolne info
Tööde teostamiseks on Vald kohustatud Ettevõtjat varustama järgmise info ja materjaliga:
6.1. Andmed puhastatavate teede ja tänavate kohta lisas toodud nimekiri ja skeemid.
7. Ettevõtja kohustused
Ettevõtja kohustub teostama lumetõrjet 9. piirkonnas vastavalt hanke “ Lumetõrje
teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2019/2020 talvel 9.
piirkonnas“ hankedokumentides ja lepingu p.-s 6. toodud loetelule alljärgnevalt:
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

I kl. teed (õpilasliinidega seotud teed ja põhimaanteed) peavad olema sõiduautoga
ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 6.00-ks, 14.00-ks ja kella 17.00-ks, ülejäänud
päevadel kella 7.00-ks ja 17.00-ks ja kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest
vähemalt 4 tundi pärast lumetuisu lõppu.
II kl. teed (haruteed ja kinnistuteni viivad teed) peavad olema sõiduautoga ja
jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 7.00-ks ja 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 8.00ks ja kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 8 tundi peale
lumetuisu lõppu.
Vald võib põhjendatud vajadusel muuta punktides 7.1, 7.2 toodud kellaaegu.
Lumetõrjetööd peavad tuisu korral algama alates 6 cm paksusest üldisest lumekihi
tekkest või selliste vaalude tekkimisel, mis takistavad sõiduautoga sõitmist.
Ettevõtja traktori kapitaalse rikke korral, mida ei ole võimalik remontida 12 tunni
jooksul, teatab Ettevõtja esindaja sellest koheselt Valla esindajale ja tellib ise
teistelt firmadelt tööd, garanteerimaks oma kohustuste täitmist.
Ettevõtja paigaldab kõikidele lumetõrjetöid tegelevatele traktoritele GPS-seadmed,
millega oleks võimalik kuni 3 kuud hiljem tuvastada lumetõrjetöödel läbitud
marsruudid kaardirakendusel ja selleks kulunud aeg.

7.7.

Ettevõtja võimaldab Valla esindajale ligipääsu GPS rakendusele (teavitab vastavad
paroolid) kontrollimaks teostatud tööde mahtusid, samuti reaalajas asukoha
jälgimiseks.
7.8. Kui lepingujärgse piirkonna lumetõrjetööd võimaldavad, on Ettevõtja kohustatud
täitma täiendavaid Valla tellimusi lumetõrjetööde osas.
7.9. Vallal on õigus vajadusel muuta teede nimekirja lepingujärgse piirkonnaga
piirnevate teede osas.
8. Maksetingimused
8.1. Vald kohustub tasuma punkti 2. järgselt teostatud tööde eest vastavalt
tegelikult tehtud tööle tunnitasu alusel. 1 tund lumetõrjet maksab ....- EUR (ilma
käibemaksuta).
8.2. Tööde vastuvõtmise akti alusel esitab Ettevõtja 10 päeva jooksul Vallale arve,
mille Vald kohustub tasuma 10 päeva jooksul arvates arve kättesaamisest.
9. Tööde vastuvõtmine
9.1. Teostatud tööde vastuvõtmine toimub iga kalendrikuu esimese kolme tööpäeva
jooksul. Selleks esitab Ettevõtja teostatud tööde akti, kus näidatakse teostatud
tööde tunnid kuupäevaliselt.
9.2. Valla nõudmisel teostatakse mõlema Osapoole kohalolekul kontrollkäike
puhastatavatele teedele ning tänavatele. Kontrollkäigu tulemusena koostatakse
vaheakt, millele kirjutavad alla mõlemad Osapooled.
9.3. Vallal on õigus esitada kirjalikke pretensioone Ettevõtja poolt mittenõuetekohaselt
teostatud tööde kohta. Esitatud pretensioon on aluseks punktis 10. toodud
sanktsioonide rakendamisel. Pretensioon peab olema esitatud kolme tööpäeva
jooksul.
9.4. Pretensiooniga mittenõustumisel teatab Ettevõtja kirjalikult kolme tööpäeva
jooksul Vallale, mis osas ta pretensiooniga ei nõustu. Mitteteatamist käsitatakse,
kui pretensiooniga nõustumist.
10. Sanktsioonid lepingu täitmatajätmisel
Juhul kui vastavalt punktidele 9.1. ja 9.2. on Vallal pretensioone kokkulepitud tööde
kvaliteedi suhtes ja punktis 7 toodud tähtaegade suhtes, on Vallal õigus kasutada Osapoolte
vahel kokku lepitud tunnitasu määra (punkt 8) suhtes koefitsienti 0,1…1,0 vastavalt
teostamata tööde ulatusele, kuid mitte pikemale perioodile kui esitatud pretensiooni
kõrvaldamiseks kulunud aeg.
11. Ekspertiis vaidlusküsimustes
11.1. Kui Ettevõtja ei nõustu Valla pretensioonidega tööde kvaliteedi suhtes võib ta
tellida töödele ekspertiisi selleks pädeva ametkonna poolt, kusjuures ekspertiisi
teostaja peab olema mõlema Osapoole poolt aktsepteeritav.
11.2. Kui tõestatakse Valla poolselt õigustatud pretensioone, kannab ekspertiisi kulud
Ettevõtja.
11.3. Vallapoolsete alusetute pretensioonide korral kannab ekspertiisikulud Vald;
Vald on kohustatud sellisel juhul tühistama rakendatud sanktsioonid antud
olukorra suhtes.
12. Lepingu andmete muutmine
12.1. Juhul kui käesoleva lepingu täitmise käigus ilmneb tööde mahu muutmise vajadus,
lepivad Osapooled selles läbirääkimiste teel täiendavalt kokku.
12.2. Kui lepingu jõusoleku aja jooksul toimub muudatus lepingus toodud vastutavate
isikute suhtes (Allakirjutanud, Esindajad), on Osapool kohustatud sellest kirjalikult

informeerima teist Osapoolt 1 (ühe) nädala jooksul ning teatama uue vastutava
isiku nime ja tema koordinaadid.
13. Lepingu lõpetamine
13.1. Ettevõtjal on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt vähemalt 1- kuulise
etteteatamisega, kui:
13.1.1. Vald on põhjendamatult viivitanud esitatud arve tasumisega üle ühe kuu.
13.2. Vallal on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt 3-päevalise etteteatamisega
mõjuvatel põhjustel, tasudes Töövõtjale faktiliselt teostatud Tööde eest.
14. Vääramatust jõust tulenev lepingu mittetäitmine
14.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei
loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist
Osapooled lepingu sõlmimisel ei näinud ette - põhjuseid käsitletakse kui
vääramatut jõudu.
14.2. Käesolevas lepingus käsitletakse vääramatu jõuna alltoodud põhjuseid:
14.2.1.
loodusõnnetusi, vandalismi, massilisi rahutusi Osapoolte asukoha
haldusüksuses;
14.2.2.
sõda, riigikogu või valitsuse üldakti, mis oluliselt takistab käesoleva
lepingu täitmist;
14.2.3.
muud lepingus loetlemata asjaolud, mida mõlemad osapooled
aktsepteerivad kui vääramatut jõudu.
14.3. Osapool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud
vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama
teisele Osapoolele.
15. Vaidlused
15.1. Kõik käesoleva lepingu täitmisel tõstatuvad vaidlused ja arusaamatused
lahendatakse läbirääkimiste teel.
15.2. Läbirääkimiste teel kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti
Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
16. Kohustuste üleandmine teistele isikutele
16.1. Kumbki lepingu Osapool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja
kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise lepingu osapoole kirjaliku
nõusolekuta.
16.2. Ettevõtja pankroti korral on Vallal õigus nõuda käesolevast lepingust tulenevaid
kahjutasusid Eesti Vabariigi seadusest tulenevast korrast lähtuvalt.
17. Lepingu muudatused
Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad allakirjutamise momendist või lepingu
Osapoolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
18. Lepingu juriidiline jõud
18.1. Käesolev leping kehtib selle allakirjutamise hetkest alates.
18.2. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris,
milledest üks antakse Vallale ja teine Ettevõtjale.
18.3. Osapooltel on õigus lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada käesolevas
lepingus toodud juhtudel.
19. Lepingu lisad
19.1. Hanke “ Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel
2019/2020 talvel 9. piirkonnas“ hankedokumendid.
19.2. Lumetõrje piirkonna teede nimekirjad ja skeemid.
19.3. ……. pakkumus.

19. Allkirjad
Vald

......................................

Ettevõtja

...............................

