Töövõtuleping 


………………..2016. a.

Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud pooled ..........................., keda esindab………….., edaspidi TELLIJA, ja ………….., edaspidi TÖÖVÕTJA, järgmistel tingimustel:

			
2. LEPINGU OBJEKT
TÖÖVÕTJA võtab kohustuse teostada Lepingus kokkulepitud tähtpäevaks TELLIJA ülesandel järgmise töö (edaspidi nimetatud TÖÖ) ………………. 

3. TÄHTAEG
TÖÖDE teostamise tähtaeg on ………..

4. LEPINGU HIND
4.1 TELLIJA kohustub maksma TÖÖVÕTJALE TÖÖ eest tasu (edaspidi TASU) brutosummana ……. eurot.
4.2	TELLIJA kohustub maksuseadustes sätestatud määras ja korras tasust kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse ning kandma eelnimetatud maksude võrra vähenenud summa 5 päeva jooksul arvates TÖÖ üleandmisest-vastuvõtmisest TÖÖVÕTJA poolt nimetatud arvelduskontole. 
4.3 TELLIJA maksab TASULT sotsiaalmaksu, millist summat ei arvestata TASUST maha.

5. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
5.1 TÖÖVÕTJA kohustub teostama Lepingus kokkulepitud TÖÖ, hankides selleks omal kulul vajaliku tööjõu, materjalid ja töövahendid ja vajadusel kasutama TÖÖ teostamiseks alltöövõtjaid, jäädes ise TELLIJA ees vastutavaks. 
5.4 TÖÖVÕTJA kohustub teostama TÖÖ vastavuses Lepingu, kehtivate õigusaktidega ja muude TÖÖ tegemist reguleerivate dokumentidega.
5.5 TÖÖVÕTJA kohustub viivitamatult teatama TELLIJALE kõigist TÖÖ teostamisega seotud olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada või mõjutavad TÖÖ tähtaegselt valmimist või TÖÖ vastavust Lepingu tingimustele ja/või mille vastu on või võib olla TELLIJAL äratuntav oluline huvi.

6. TELLIJA KOHUSTUSED 
6.1 TELLIJA kohustub maksma Lepinguga kooskõlas teostatud TÖÖ eest Lepingu p-s 4.1 kokkulepitud TASU Lepingus sätestatud tingimustel.
6.2 TELLIJA kohustub kokkulepitud tingimustele vastava TÖÖ ja selle juurde kuuluvad dokumendid TÖÖVÕTJALT vastu võtma.

7. LEPINGU MUUTMINE
7.1 Muudatused Lepingus tuleb vormistada kirjalikult. 
7.2 Lepingut muudetakse poolte kokkuleppel. Muudatust sooviv pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine pool annab oma seisukoha kirjalikult mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui teine pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu.
7.3 TELLIJApoolsed Lepingu muudatused TÖÖ sisus võivad kaasa tuua muudatusi Lepingu hinnas ja/või tähtajas.

8. VASTUTUS
8.1 TELLIJA peab teatama TÖÖ Lepingu tingimustele mittevastavusest TÖÖVÕTJALE mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta töö Lepingu tingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama ning kirjeldama sama tähtaja jooksul piisavalt täpselt Töö Lepingu tingimustele mittevastavust. 
8.2 TELLIJAL on õigus nõuda TÖÖVÕTJALT Lepingu punkti 8.1 asjaolude ilmnemisel TÖÖ parandamist või asendamist uuega, andes Töövõtjale selleks mõistliku tähtaja. Viimane ei välista ega piira TELLIJA õigust kasutada muid seaduses või Lepingus ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
8.3 TÖÖVÕTJA kohustub kokkulepitud TÖÖ täitmise tähtpäeva ületamise eest tasuma leppetrahvi summas ………….. eurot iga viivitatud päeva eest arvates saabunud tähtpäevale järgnevast päevast.

9. LÕPPSÄTTED
9.1 Lepingu pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea tavaga. 
9.2 Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.
9.3 Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub pärast allkirjastamist TELLIJALE ja teine TÖÖVÕTJALE.



TELLIJA							TÖÖVÕTJA


