
LEPING nr. …………….. (täidab töötleja) 
Kuup…………………. 

Kiiu 
 
GALV-EST AS (edaspidi nimetatud TÖÖTLEJA), registrikood 10949863, asukohaga 
Kiiu, Kuusalu vald, Harjumaa 74601 , keda esindab juhatuse liige Indrek Vodja ja 
kes tegutseb põhikirja alusel ühelt poolt, ja ……………………….. (edaspidi TELLIJA ), 
registrikood …………………, esindajana juhataja …………………… kes tegutseb 

põhikirja alusel teiselt poolt, keda käesolevas lepingus nimetatakse ühiselt „pooled“, 
sõlmisid lepingu alljärgnevas: 
 
1 LEPINGU OBJEKT 
 
1.1 Lepingu objektiks on TELLIJA poolt tellitud kuumtsinkimise teenuse 
teostamine TÖÖTLEJA poolt, kokkulepitud hinnaga ja tähtajaks (Lisa1). 
 
2 ÜLDSÄTTED 
 
2.1 Pooled on oma majandustegevuses täielikult iseseisvad. 
2.2 Kumbki lepingu osapooltest ei vastuta teise poole poolt lepingust tulenevate 
kohustuste eest, mis on võetud kolmandate isikute suhtes. 
2.3 Lepingu sõlmimisega kaotavad kõik varasemad poolte vahelised käesoleva 
lepinguga seotud lepingud ja muud kokkulepped oma kehtivuse. 
 
3 OSAPOOLTE KOHUSTUSED 
 
3.1 TÖÖTLEJA võtab kohustuseks kuumtsinkida TELLIJA poolt tarnitud tooted 
vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele. Teostatavad tööd 
peavad vastama kuumtsinkimise kvaliteedi ISO 1461 standardile. 
3.2 TÖÖTLEJA kohustub teavitama TELLIJA-t tekkida võivatest probleemidest 
vastavalt käesolevas lepingus toodud sidekanaleid kasutades. 
3.3 TELLIJA teostab toodete tarnimise tsinkimistsehhi ja äraveo, kui ei ole 
lepingu lisaga sätestatuid täiendavaid tarnetingimusi, - kohustusi. 
3.4 TELLIJA kohustub tasuma teostatud tööde eest vastavalt käesolevas 
lepingus sätestatud korrale. 
3.5 TELLIJA kohustub tagama tsingitavate toodete vastavuse ISO 14713 
tehnilistele tingimustele, mis puudutab toorterase valikut ja nõudeid toodete 
konstruktsioonile ning vajalikud ja õige läbimõõduga augud toodetel õhu ja 
tsingi äravooluks toodetest. Nõude eiramise puhul kannab tootesse jäänud 
ülemäärase tsingi kulud TELLIJA.. 
3.6 TÖÖTLEJA aktsepteerib p.-s 15 toodud TELLIJA kontaktisiku(id)t ametliku 
ettevõtte esindajana ning juhindub ainult tema kirjalikest suunistest 
tellimuste täitmisel ning logistikaga seotud küsimuste lahendamisel. 
3.7 TÖÖTLEJAL on õigus loobuda toodete kuumtsinkimisest juhul kui need on 
projekteeritud ja valmistatud kuumtsinkimise erisusi arvestamata. TELLIJA 
nõusolekul ja kulul võib töötleja parandada tooted kõlblikuks kuumtsinkimiseks. 
3.8 TÖÖTLEJA tsinkimisteenuse hulka kuulub - raudkonstruktsioonide pesemine 
happega, konstruktsioonide puhastamine roostest happevannides 
konstruktsioonid pesemine happest, kuivatamine, tsinkimine, järeltöötlus, 
kaalumine ja pakkimine ning kauba maha ja pealelaadimine. Ülejäänud 
tegevused on kirjalikul kokkuleppel ja eraldi tasu eest. 
 



4 OSAPOOLTE VASTUTUS 
 
4.1 Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või 
mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad osapooled vastavalt EV 
seadusandlusele, arvestades käesolevas lepingus toodud erisustega 
4.2 TELLIJA peab töö lepingutingimustele mittevastavusest informeerima 
TÖÖTLEJAT 2(kahe) nädala jooksul peale vastavate asjaolude ilmnemist. 
4.3 Töö lepingutingimustele mittevastavusest tuleneva kirjaliku nõude 
aegumistähtaeg on 2 (kaks) aastat alates tellimuse üleandmisest TELLIJAle 
TÖÖTLEJA aadressil, Kiiu, Kuusalu vald, Harjumaa. 
 
5 TÖÖDE MAKSUMUS JA MAHT 
 
5.1 Teostatavate tööde maksumus ja maht on määratletud vastavalt TÖÖTLEJA 
poolt esitatud ja TELLIJA poolt kooskõlastatud hinnapakkumisega ja jaguneb 
antud lepingu kehtivusaja jooksul teostatavate töödena ühte või enamasse 
tellimusse (Lisa 1). 
5.2 Tellimuse tegelik kaal kaalutakse TÖÖTLEJA poolt peale tsinkimist 
täpsusega ±1kg. Tulenevalt terase või konstruktsiooni iseärasustest, võib 
kaal peale tsinkimist kasvada kuni 8 %, tsinkimise eelsest kaalust. 
5.3 Kõikide lisatööde kohta millised on TELLIJA poolt tegemata jäetud või millised 
on tingitud toodete konstruktiivsetest vigadest, esitab TÖÖTLEJA lisaarve 
vastavalt kehtivale hinnakirjale või tööde kalkulatsioonile ainult eelneval kokkuleppel 
TELLIJAGA. 
 
6 TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAEG. 
 
6.1 Tööde teostamise tähtaeg lepitakse iga tellimuse osas kokku eraldi ja fikseeritakse 
iganädalases tsinkimisgraafikus. 
 
7 MAKSETINGIMUSED 
 
7.1 TÖÖTLEJA kohustub esitama arved postiga vastavalt väljastatud kaubaga 
kaasnevatele saatelehtedele koos tsinkimise raportitega. 
7.2 TELLIJA kohustub tasuma esitatud arve alusel .......... kalendripäeva jooksul 
peale kauba kätte saamist, alates saatelehe või arve/saatelehe 
allakirjutamise kuupäevast koos tsinkimise raportitega. 
7.3 TÖÖTLEJA kohustub juhul kui on sätestatud punkt 6.1. puudutav tööde 
teostamise tähtaegu, iga tellimuse täitmise tähtaja ületanud päeva eest 
tagasi arveldama 0,1% täitmata tellimuse maksumusest, kuid mitte rohkem 
kui 10% tellimuse kogumaksumusest. Trahvisanktsioonide kohta esitab 
TELLIJA omapoolse arve TÖÖTLEJA-le, kes on kohustatud esitatud arve 
tasuma 14 kalendripäeva jooksul. 
7.4 TELLIJA kohustub punkt 5.1. alusel esitatud arve makse tähtaja ületamise 
korral tasuma trahvisanktsioone 0,1% tasumata, hilinenud summalt päevas, 
kuid mitte rohkem kui 10% teostatud tööde kogumaksumusest.  
7.5 TÖÖTLEJA kehtestatud krediidilimiit TELLIJALE on .......................... EUR. 
7.6 Toote või teenuse omandiõigus läheb TÖÖTLEJALT TELLIJALE üle peale 
arvel toodud summa täielikku laekumist TÖÖTLEJA arveldusarvele. 
7.7 TELLIJA tarnib kauba TÖÖTLEJA lattu EXW Kiiu, valmistoodangu saab 



TELLIJA kätte TÖÖTLEJA laost FCA Kiiu Incoterms ilma ekspordi ja tolliformaalsusteta,  
juhul kui ei ole lepingulisaga või hinnapakkumisega sätestatud, täiendavaid 
tarnetingimusi kummalegi osapoolele.Juhul kui TELLIJA kasutab erinevat juriidilist isikut 
kauba toimetamiseks TÖÖTLEJA lattu , kinnitab TELLIJA veose teostanud 
transpordiettevõtte oma esindajaks iga tellimuse korral ning TÖÖTLEJA 
annab kauba üle transpordiettevõttele ,kui TELLIJA ametlikule 
esindajale.Transpordiettevõtte esindaja (autojuhi) allkiri saatelehel on siduv 
TELLIJALE ning tähistab kauba üleandmise hetke TÖÖTLEJALT TELLIJALE. 
 
8 GARANTIIDE TAGAMINE 
 
8.1 TÖÖTLEJA vastutab ja garanteerib teostatud tööde vastavust standardile 
ISO 1461 juhul kui ka TELLIJA on taganud terase valiku ja konstruktsiooni 
valmistamise vastavalt standardi ISO 14713 tingimustele. 
8.2 TÖÖTLEJA annab teostatud töödele garantii kestusega 2 (kaks) aastat ja 
korrosioonikaitse vastavalt standardile ISO1461. 
 
9 KAHJUDE HÜVITAMINE 
 
9.1 Kui toode saab TÖÖTLEJA süü tõttu vigastada või rikneb täielikult, 
kompenseerib TÖÖTLEJA TELLIJALE toote hinna reaalse kalkulatsiooni 
alusel. Vigastuste hulka ei kuulu soojusdeformatsioonid ja muud vigastused 
mis võivad tekkida toote kuumtsinkimise loomuliku kasitluse käigus ja 
millega TELLIJA peab arvestama terase valikul, toote projekteerimisel ja 
valmistamisel. 
9.2 Kui vale terasevaliku, projekteerimise või valmistamise tõttu, toode on 
nõudnud korduvat tsinkimist millega on kaasnenud ka eelmise tsingikihi 
mahavõtmine, lisab TÖÖTLEJA toote tsinkimise hinnale lisakulutuste 
maksumuse. Kui toote projekteerimise- või valmistamisvigade tõttu 
kuumtsinkimise käigus on tekkinud ohtlike olukordi (näiteks plahvatusi 
tsingivanni sees) millega on kaasnenud seadmete riknemisi võib TÖÖTLEJA 
nõuda TELLIJALT seadme remondikulu maksumuse hüvitamist. 
 
10 VÄÄRAMATU JÕUD 
 
10.1 Vääramatu jõu asjaoludeks loetakse lepingu pooltest mitte sõltuvaid 
asjaolusid nagu: sõja-olukord, loodusõnnetused, tulekahjud, streik, ekspordi-, 
impordikeeld vms mis takistavad või teevad võimatuks Lepingu tingimuste 
täitmist. Nendest asjaoludest tulenevalt, kui Lepingu tingimuste täitmine 
osutub osaliselt või täielikult võimatuks, vabastavad Lepingu osapooled 
teineteise Lepingu tingimuste mittetäitmisega ja tekkivate kahjudega seotud 
vastutusest ja sanktsioonidest. 
10.2 Vääramatu jõu esinemise korral on Pooled kohustatud teatama sellest teisele 
lepinguosalisele mitte hiljem kui 5(viis) päeva jooksul pärast nende tingimuste 
ilmnemist, ning Lepingus fikseeritud kohustuste täitmise tähtajad pikenevad 
aja võrra, mil nimetatud asjaolud kestavad. 
 
11 LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE 
 
11.1 Juhul kui esineb arusaamatusi või lahkarvamusi, mida ei õnnestu lahendada 
Poolte vaheliselt, antakse asjale kohtulik käik ja probleemid lahendatakse 
kostja asukohajärgses kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja 



käesoleva lepingu alusel. 
 
12 LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE 
 
12.1 Käesolev leping on kehtiv kuni 31. detsember 20.....a. ja pikeneb 
automaatselt ühe aasta võrra, juhul kui üks Pool ei teata ette teisele Poolele 
vähemalt 1 kuu ette soovist Lepingut lõpetada, või muuta Lepingu tingimusi. 
12.2 Lepingut ei saa lõpetada ajal, millal ühel Poolel on teise Poole suhtes 
lõpetamata kohustusi. 
12.3 Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, eesti keeles, neljal lehel, 
ning jõustub allakirjutamise hetkest. Antud lepingu lisana käsitletakse ka 
hinnapakkumist mida loetakse lepingu lahutamatuks osaks. 
12.4 Mõlemale osapoolele on üks lepingu eksemplar ja mõlemad eksemplarid 
omavad võrdset täidesaatvat jõudu. 
 
13 OSAPOOLTE ANDMED 
 
GALV- EST AS       ………………………. 
REG. NR 10949863       REG NR ………… 
Kiiu, Kuusalu vald, Harjumaa 74601    aadr…………………. 
 
Swedbank Kood: 767      A/A  

EE432200221021923314  
        
SEB Pank AS Kood: 401 
EE6710102200345860141 
 
14 SIDEKANALID INFO EDASTAMISEKS 
 
Telefon 6035770       Telefon  
Fax 6035772        Fax  
E-post galv-est@galv-est.ee     E-post  
 
15 KONTAKTISIKUD 
 
Tarmo Maasel        
Müügijuht        Projektijuht 
Mobiil 53330093      Mob. 
Telefon 6035773      Tel. 
Fax 6035772       Fax  
e-post tarmo@galv-est.ee      e-post  
 
 
TÖÖTLEJA        TELLIJA 
 
Indrek Vodja       
Galv-Est AS        
Juhatuse liige       Juhatuse liige 
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