Lisa 2
KÄSUNDUSLEPING
Kohtla-Järve
Kohtla-Järve Linnavalitsus registrikoodiga 75001017, aadressiga Keskallee 19, 30395 KohtlaJärve, keda esindab linnapea Ljudmila Jantšenko (edaspidi nimetatud Käsundiandja) ja
………………., registrikoodiga ………….., asukohaga ………….., keda
esindab………………… (edaspidi nimetatud Käsundisaaja), keda nimetatakse edaspidi
käesoleva Lepingu Pool või Poolteks sõlmisid käesoleva Lepingu (edaspidi nimetatud Leping)
alljärgnevas:
1.
Käsundisaaja teostab piletikontrolli ajavahemikus 01.01.2018 kuni 31.12.2018 KohtlaJärve linna avaliku teenindamise lepingu 2-8.6/136 alusel teenindavatel bussiliinidel
hankedokumentides nimetatud marsruutidel. Käsundisaaja esitab Käsundiandjale igakuise
käsundi täitmise aruande koos kontrollaktidega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
2.
Käsundiandja kohustub:
2.1. tasuma punktis 1 nimetatud Käsundi täitmise eest kokku …….. eurot. Tasumine toimub
hiljemalt 14 tööpäeva jooksul peale Käsundisaaja poolt p.1 nimetatud aruande ja kontrollaktide
ning arve esitamist, mis on kinnitatud Käsundiandja kontaktisiku poolt.
2.2. andma töö teostamiseks vajalikku informatsiooni.
3.
Käsunduslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on Käsundisaajal õigus tasule lepingu
lõpetamise kuupäevaks faktiliselt teostatud tööde eest.
4.
Käsundiandjal on õigus saada Käsundisaajalt informatsiooni töö teostamise käigu kohta
vastavalt Käsundiandja poolt esitatud taotlusele.
5.
Käsundiandja kontaktisikuks kõigis küsimustes seoses käesoleva lepinguga on transpordi
peaspetsialist Andrei Poludetkin, telefon 3378572; 59198113. Käsundiandja kontaktisik annab
vajadusel lepingu täitmise käigus juhiseid töö teostamiseks ja kinnitab hiljemalt 2 (kahe)
tööpäeva jooksul Käsundisaaja poolt esitatud aruande.
6.
Lepingu lõpetamine:
6.1. Leping kehtib kuni 31.12.2018. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine võib toimuda poolte
kirjalikul kokkuleppel võlaõigusseaduses sätestatud alustel.
7.
Teadete edastamine:
7.1 Üks pool edastab lepinguga seotud teated teise poole lepingus märgitud aadressil kirjalikult.
8.
Lõppsätted:
8.1.Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt
allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
8.2 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
8.3 Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse
vaidlus kohtus.
8.4 Käesolev leping vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb Käsundiandjale, teine
Käsundisaajale.

9. Lepingu dokumendid

9.1
Käesoleva
lepingu
dokumendid
koosnevad
Lepingust
ja……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….
Poolte andmed:
Käsundiandja: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Virumaa, 30395 Kohtla-Järve, registrikood
75001017, tel 3378500, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee
Käsundisaaja: ……………………….. registrikood …………….., ………………………….,
pangarekvisiidid …………………………….., tel……………., e-post: …………………………

Poolte allkirjad:
Käsundiandja:

Ljudmila Jantšenko
linnapea
allkirjastatud digitaalselt

Käsundisaaja:

