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Omanikujärelevalve teostamine
Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel
(hanke viitenumber 214145)
tööde teostamisel

Hinnapäringu dokument

Uulu 2019.a.

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust „Omanikujärelevalve teostamine
Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel”
1. Hanke iseloomustus
1.1 Hankija
nimi: Häädemeeste Vallavalitsus
aadress: Pargi 1, Uulu, Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa
telefon: 444 8890
faks: 444 8891
1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Tiiu Sommer
ametikoht: Häädemeeste Vallavalitsus, arendusspetsialist
telefon: 444 8897
mob. telefon: 508 9266
e-post: tiiu.sommer@haademeeste.ee
1.3 Hanke nimetus
Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel.
1.4. Hankemenetluse liik: Hankelepingu eeldatava maksumusega allapoole lihthanke piirmäära
jääva teenuse ostumenetlus.
1.5. Hinnapakkumuse vorm: Hinnapakkumus (edaspidi ka Pakkumus) tuleb esitada Lisa 1
pakkuja poolt täidetud vormis 1 ja vormis 2, mis allkirjastatakse ühe dokumendina

2. Tehniline kirjeldus
2.1. Järelevalve pakkumust ootame ehitustöödele, mille käigus rajatakse kergliiklustee olemasoleva
Pärnu linna ja valla piiril lõppeva kergliiklustee otsast kuni Rae teeni, kokku ca 2,43 km lõik.
2.2 Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti teeni
ehitusprojektiga on võimalik tutvuda https://haademeestevald.kovtp.ee/hanked Uulu-Pärnu
kergliiklustee II etapp.
2.3 Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest
vastutava isiku poole.
3. Tööde teostamine
3.1 Tööde teostamise esialgne aeg: 01.2020 - 27.10.2020 aasta. Tööde tegelik periood selgub
ehitajapoolse graafiku esitamise järel. Tööde vahe- ja lõpptähtajad määratakse hankelepingu
allkirjastamisel. Esimene töökoosolek toimub 08.01.2020.
3.2 Ehitustööde teostaja: Nurme Teedeehitus OÜ, Kruusa, Nurme küla, 85004 Tori vald, Pärnumaa,
reg 11188001, Avo Rits tel. +37253305 252, e-post: avo@nurmeteedeehitus.ee.
3.3 Tööde eest tasumine toimub vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete alusel pärast
tööde lõppu.
3.4 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise. Pakkujal
peab olema vastav luba/litsents järelevalve tööde teostamiseks.

4. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur
4.1 Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
4.1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on 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;
4.1.2 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
4.1.3 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
4.1.4 kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse
tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
4.1.5 kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni
subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.
4.2 Hankija kontrollib RHS § 95 lõikes 1 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumist eduka pakkuja suhtes enne hankelepingu sõlmimist
4.3 Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut majandustegevuse registris. Hankija kontrollib
iseseisvalt nimetatud registreeringu olemasolu avalikust registrist.
4.4 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid
ja pakkuja käsutuses peab hankelepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised vahendid.
4.5 Pakkuja esitab pakkumuse koosseisus:
4.5.1 Pakkuja kinnitused hankedokumentide (HD) Lisa 1 vormis 1;
4.5.2 Pakkumuse maksumus HD lisa 1 vormis 2.

5. Hinnapakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine
5.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 07.01.2020, kell 12.00.
5.2 Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile haademeeste @haademeeste.ee
5.3. Pakkumus esitada eesti keeles.
5.4. Pakkumuse ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.
5.5. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.
5.6. Pakkumus koosneb kinnitustest Lisa 1 vormis 1 ja hinnapakkumuse maksumusest Lisa 1
vormis 2, mis allkirjastatakse ühise dokumendina.
6. Hinnapakkumuste hindamine
6.1 Pakkumusi hindab Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjon
6.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega nõuetele vastav pakkumus.
6.3 Eduka pakkumuse esitaja osas on hankijal õigus kontrollida tema hankemenetlusest
kõrvaldamise asjaolude puudumist ja kvalifikatsiooni vastavust nõutule.
6.4 Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud
maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse tegemist
küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.
6.3.1 Läbirääkimisi alustatakse kõige madalama maksumuse pakkumuse esitajaga, läbirääkimiste
jätkudes järgitakse teiste pakkujatega samu põhimõtteid.

6.4. Hankijal on õigus tagasi lükata ükskõik milline pakkumus kui on esitatud põhjendamatult
madala maksumusega pakkumus (madalaima ja järgmise pakkumise vahe on suurem kui 1,5 korda);
6.4.1 Hankijal on õigus nõuda pakkujalt selgitusi põhjendamatult madala maksumuse kahtluse
korral.
6.5. Juhul, kui kõigi esitatud pakkumuste maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on
hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või sõlmida töövõtuleping hankijal olemasolevatele
rahaliste vahendite piires madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga.
6.5.1 Hankija võib pakkujatega läbi rääkida teatud tööde väljajätmise osas hankelepingu mahust,
alustades kõige madalama pakkumuse esitanud pakkujast.
7. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine
7.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu
sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja edukaks
tunnistatud pakkumus.
7.2 Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija pakkuja suhtes RHS § 95 lõikes 1 sätestatud
hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist.
7.2.1 Maksuvõlgade puudumise kontroll teostatakse hankelepingu hankija poolse allkirjastamise
eeldatavale päevale eelneval tööpäeval.
7.3 Hankelepingut võib muuta ainult hankelepingus sätestatud tingimustel.

Lisa 1 Hinnapakkumus

Vorm 1 – Pakkuja kinnitused
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus

Hanke nimetus: „Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi
ehitusel“.

Pakkujanimi:
Registrikood:
Aadress ja epost aadress:

KINNITUSED HANKEMENETLUSES OSALEMISEKS
1. Kinnitame, et võtame üle kõik hinnapäringu dokumendis esitatud tingimused ja esitame
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanke tulemusena sõlmitavat hankelepingut ning
nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik
seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on
hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.
4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad
lisad, mis on koostatud hankemenetluse ja allkirjastatud hankelepingu täitmise käigus.
5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.
6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused.
8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt täidetud.
Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie
pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ASJAOLUDE PUUDUMISE KINNITUS
Käesolevaga kinnitame, et meie kui pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 1
punktides 1-5 nimetatud asjaolud, see tähendab:
3.1.1 meid ja meie haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku ja asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe
kohustuse rikkumise ega korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku ning muu terroristliku
tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase
süüteo või terrorismi rahastamise eest;

3.1.2 meid ja meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku ja asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale
välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3.1.3 meid ja meie haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise
ning inimkaubandusega seotud teo eest;
3.1.4 meil ei ole riikliku maksu, makse ja keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse
tähenduses ega maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga meie asukohariigi õigusaktide kohaselt;
3.1.5 meie ja meie haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise sanktsiooni
subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Vorm 2 - Pakkumuse maksumus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Hanke nimetus: „Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi
ehitusel“.
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja eposti aadress

Jrk.

Tööde nimetus

Maksumus ilma
käibemaksuta

Maksumus koos
käibemaksuga

1 kuu tööde hind

1 kuu tööde hind

Eur

Eur

nr

Omanikujärelevalve teostamine
Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi
ehitusel

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………

Lisa 2 Hankelepingu projekt

TÖÖVÕTULEPING nr. ....... 2020
Käesolev töövõtuleping (edaspidi nimetatud leping) on koostatud ja sõlmitud Uulus, digitaalse
allkirjastamise kuupäeval.
/Edukas pakkuja/, registrikoodiga , mida esindab , kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi
nimetatud Töövõtja), ühelt poolt ja Häädemeeste Vallavalitsus , registrikoodiga 77000269, mida
esindab vallavanem Karel Tölp (edaspidi nimetatud Tellija), teiselt poolt, koos või eraldi nimetatud
ka vastavalt Pooled ja Pool
1.

ÜLDSÄTTED

1.1. Pooled juhinduvad Eesti Vabariigi seadustest ja teistest kehtivatest õigusaktidest ning
käesolevast Lepingust.
1.2. Käesolev Leping jõustub Lepingu allakirjutamise momendist ning kehtib kuni lepinguliste
kohustuste täitmiseni Poolte poolt.
1.3
Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping koos kõigi Lisadega
1.4
Pooled tagavad ja kinnitavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda
suhtes kehtivat õigusakti, põhikirja ega muu põhidokumendi alusel ega varem sõlmitud lepingust
ega muul alusel põhinevat kohustust.
1.5
Leping on sõlmitud Pooltevaheliste läbirääkimiste tulemusel. Pooled kinnitavad, et on
Lepingu ja selle lisad hoolikalt läbi lugenud, et kõik tingimused on arusaadavad ja üheselt
mõistetavad.
2.

LEPINGU OBJEKT

2.1. Käesoleva Lepingu objektiks on Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu
kergliiklustee II etapi ehitusel (edaspidi nimetatud Töö). Hinnapakkumus on lepingu
lahutamatu osa (Lisa 1).
2.2 Tööde maht ja ulatus on kirjeldatud Lepingu lisas 2 Hanke tehniline kirjeldus.
2.3
Lisatööde tellimisel sõlmitakse Poolte vahel täiendav kokkulepe, kus määratakse muutunud
tööde maht, hind ja tööde teostamise tähtaeg.
3. POOLTE KOHUSTUSED
3.1. Tellija kohustub
3.1.1. Tagama Töövõtjale ligipääsu kõigile andmetele ja dokumentidele, mis on vajalikud Töö
teostamiseks, kaasates selleks enda ja seotud organisatsioonide valdkonna spetsialiste.
3.1.2. Teatama Töövõtjale õigeaegselt kõigist muudatustest Töö teostamisel, huvigruppide
asjakohastest põhjendatud ettepanekutest ja muudest Töö tegemisega seotud asjaoludest.
3.1.3. Vastu võtma Töövõtja poolt vastavalt käesolevale Lepingule täielikult ja lõplikult teostatud
tööd.
3.1.4. Finantseerima Töö teostamist vastavalt Lepingu punktile 7.
3.2. Töövõtja kohustub

3.2.1.Teostama Töö vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning valdkondlikele
standarditele, normatiiv- ja juhenddokumentidele,
3.2.2.Teostama Töö hanke tehnilises kirjelduses määratud mahus lähteülesandele vastavalt ja
lepingus kokku lepitud tähtaegadeks.
3.2.3.Töömahtude ettenägematul vähenemisel või suurenemisel Töö teostamise käigus teatama
sellest viivitamatult Tellijale;
3.2.4. Kooskõlastama põhiseisukohad ja olulisemad lahendused kõigi osapooltega;
3.2.5. Vormistama dokumentatsiooni seaduses ja sellest tulenevates õigusaktides ja
normdokumentides ette nähtud nõudeid järgides;
POOLTE ÕIGUSED
4.1.Tellijal on õigus:
4.1.1.Kontrollida Tööde teostamise käiku ja Tööde kvaliteedi vastavust Lepingu dokumentide
nõuetele. Kui Tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone tööde kvaliteedi osas, on Tellijal õigus
määrata Töövõtjale tähtaeg ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.
4.1.2.Keelduda Tööde vastuvõtmisest ja Tööde eest tasumisest selles osas, mis ei ole teostatud
Lepingu dokumentidega määratud tehnilisel ja kvaliteedi tasemel või ulatuses, või on
dokumenteerimata.
4.1.3.Kui Töövõtja ei kõrvalda puudusi teostatud ja vastuvõtmiseks esitatud Töödes Tellija poolt
kirjalikus nõudes määratud tähtajaks, on Tellijal õigus peatada Tööd, alandada Poolte kokkuleppel
Tööde maksumust või anda puuduste likvideerimine kolmandatele isikutele Töövõtja kulul, või
lõpetada Leping ennetähtaegselt ning nõuda Tellijale tekitatud kahju hüvitamist.
4.1.4.Lepingus määratud tööde tähtaja ületamisel nõuda Töövõtjalt viivise tasumist 0,02% tegemata
tööde maksumusest iga ületatud päeva eest, kuid mitte üle 10% Lepingulisest maksumusest.
4.1.5.Muuta töövõtulepingu tingimusi RHS § 123 sätestatud alustel ja Töövõtja poolt põhjendatud
sellekohase taotluse esitamisel p. 4.2.3 määratletud korras.
4.2.Töövõtjal on õigus:
4.2.1.Nõuda Tellijalt tema kohustustesse kuuluvate küsimuste lahendamist, mis kerkivad lepingu
objektiks oleva arendamise kava koostamise käigus.
4.2.2.Punktis 7 nimetatud summa mittetähtaegsel tasumisel nõuda Tellijalt viivise tasumist 0,02%
päevas maksmata summalt, kuid mitte rohkem kui 10% Lepingu summast.
4.2.3.Teha põhjendatud juhtudel ettepanekuid tööde vahetähtaegade muutmiseks, täiendavate
tähtaegade määramiseks või lepingu maksumuse muutmiseks temast sõltumatutel asjaoludel.
4.2.3.1 Lepingu tähtaegade muutmine ei või ohustada ÜVK arendamise kava vastuvõtmist volikogu
poolt vajalikuks tähtajaks.
5.LEPINGU TÄHTAJAD
5.1.Ehitustööde teostamise lepingu järgi teostavate tööde lõpliku valmimise tähtaeg on
27.10.2020. aasta. Juhul kui ehitustööd lõpevad varem, siis lõppevad ka omanikujärelevalve
tööd ning leping. Tasumine toimub perioodi eest, mil tegelikult järelevalve teenust osutati,
arve summa arvutamisel kasutatakse pakutud kuu maksumust.
5.2.Leping kehtib kuni kõigi kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.
5.3.Lepingu tähtaegade muutmine on võimalik ainult ettenägematutel ja põhjendatud juhtudel
lähtudes käesoleva lepingu punktide 4.2.3 ja 4.2.3.1 tingimustest.
6. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA GARANTIID
6.1.Töövõtja annab teostatud Töö üle aktiga (edaspidi nimetatud Akt).

6.2.Aktis on kohustuslik fikseerida tööosade kirjeldus ja maksumus võrrelduna kogumaksumustega.
6.3.Tellija kohustub Töövõtja poolt esitatud Akti kolme päeva jooksul esitamisest läbi vaatama ja
allkirjastama või sama tähtaja jooksul esitama kirjalikult oma pretensioonid ja põhjendused Töö
vastuvõtmisest keeldumise kohta. Allkirjastatud Akt on arve esitamise aluseks. Kui Tellija Akti
kättesaamise momendist kolme tööpäeva jooksul ei teavita Töövõtjat Töö vastuvõtmisest, loetakse
Töö Tellija poolt vastuvõetuks.
6.4.Töövõtja on kohustatud lepingu objekti ülevaatamise käigus ilmnevad võimalikud vead ja
puudused parandama omal kulul ja viivitamatult.
6.5.Kui Töövõtja, vaatamata Tellija kirjalikule nõudele ei kõrvalda avastatud puudusi
kokkulepitud tähtajaks või ei alusta puuduste likvideerimist nõutud tähtajal, on Tellijal
õigus anda puuduste likvideerimine kolmandatele isikutele Töövõtja kulul.
7.

HIND, TASUMISE KORD JA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK

7.1. Lepinguga ettenähtud Töö hind on /eduka pakkumuse maksumus käibemaksuta/, millele
lisandub käibemaks õigusaktidega kehtestatud korras.
7.2. Kokku on lepingu maksumus koos käibemaksuga /eduka pakkumuse maksumus/
7.3. Lepingu lõppmaksumuse muutumisel allkirjastatakse sellekohane lepingu lisa.
7.4. Tööde eest tasutakse Töövõtja arve alusel vastavalt kokkuleppele.
7.3. Töövõtjal on õigus esitada arve kord kalendrikuus.
7.4.Töövõtjal tekib õigus arvete esitamiseks Tellijale peale Töö teostamise kohta koostatud aktide
allkirjastamist Poolte poolt.
7.5.Tellija maksetähtaeg arvete tasumisel on 14 päeva.
7.6.Arved esitatakse Tellijale kaudu e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee
8.

POOLTE VASTUTUS

8.1.Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest kannavad Pooled
vastutust Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.
9.

VÄÄRAMATU JÕUD

9.1.Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta
Lepingu tingimuste rikkumiseks, kui need tulenevad sõjast või sõjaohust, mässust või
rahvarahutustest, posti või telegraafi vastavate ametkondade poolt aktsepteeritud üleriiklikest
häiretest, loodusõnnetustest, tulekahjudest, streikidest, blokaadidest või boikottidest. Sel juhul
rakendatakse Force Majeure`i üldtunnustatud põhimõtteid.
10.

POOLTE VOLITATUD ESINDAJAD

10.1. Tellija esindaja on Karel Tölp, telefon: 44 48 890, mob.telefon:
56 673 533, e-post: karel.tolp@haademeeste.ee
10.3.Töövõtja volitatud esindaja lepingulistes küsimustes on….
11.

MUUD TINGIMUSED

11.1 Lepingut võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.
11.2. Osapooled kohustuvad koheselt teavitama kirjalikult asjaoludest, mis takistavad Lepingu
täitmist või selle mittekohast täitmist

11.3. Mõlemal Lepingu osapoolel on õigus katkestada Leping, kui vastaspool pole täitnud endale
lepinguga võetud kohustusi. Lepingu katkestamist taotlev osapool on kohustatud sellest teisele
osapoolele teatama kirjalikult vähemalt üks nädal ette, näidates ära konkreetse põhjuse. Lepingu
lõpetamine on võimalik ka Pooltevahelisel kokkuleppel.
11.4. Osapoolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
11.5. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
seadustele.
11.6. Lepingu täiendavad lisad ja Poolte kokkulepped on käesoleva Lepingu lahutamatuteks
osadeks.
11.7. Käesolev Leping on avalik dokument, v.a võimalikku ärisaladust sisaldavad andmed.
12. POOLTE REKVISIIDID
Tellija:

Töövõtja:

Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi 1
Uulu
Häädemeeste vald
Registrikood: 77000269
e-post: haademeeste@haademeeste.ee
…………………………
Karel Tölp

……………………………………

