RENDILEPING nr I

Halliste

27.02.2004

Halliste Vald, registrikood 75010074, keda esindab pOhimaaruse alusel vallavanern
Andres Roigas isikus (edaspidi nimetatud “rendileandja”) (ihelt poolt

SW ENERGIA 00, registrikood 10552918, keda esindab juhatuse liige Heini
Kunimagi (edaspidi nimetatud “rentnik”) teiselt poolt,
soovides tagada Oisu alevikus soojusvOrguga uhendatud tarbijate kindel, kvaliteetne,
efektiivne, okonoomne j a keskkonnanOuetele vastav sooj usenergiaga varustarnine,
solmisid kaesoleva rendilepingu (edaspidi “leping”) alljargnevas:
I. Uldsatted.
1.1. Pooled juhinduvad VOlaöigusseaduses (VOS) rendisuhete kohta sätestatust,
teistest asjakohastest normatiivaktidest ja kaesolevast lepingust.
1.2. Renditud vara (edaspidi “Vara”) kuulub rendileandjale.
1.3. Renditud vara kasutamisel on rentnik iseseisev, vara kasutamisest saadud tulu,
samuti renditud varast saadud tulu eest ornandatud vara, kuulub rentnikule,
2. Lepingu objekt.
2.1. Kaesoleva rendilepingu järgi rendileandja annab ja rentnik vOtab rendile
tervikvarana Halliste vallas Oisu alevikus kasutusluba omava Oisu
tsentraalkatlamaja, seadmed ja soojatrassid kuni majasisendini (kaasa arvatud),
mis moodustavad Kaugkutteseaduse tahenduses iseseisva vOrgu.
2.2. Kasutusse antav vara on tapsemalt kirjeldatud Lisas nr.1.
2.3. Vara antakse ule hiljernalt 0I.märts 2004.a. Vara Lileandmise ja vastuvOtmise
kohta koostatakse poolte poolt vastavasisuline akt (Lisa 2), mules fikseeritakse
vara seisund.
2.4. Rentuik kasutab Vara vorgupiirkonnas asuvate tarbijate soojusenergiaga
varustamiseks ning sooj usenergia efektiivseks tootmiseks. Sooj usenergia
tootmise kohta solmivad pooled eraldiseisva lepingu.
3. Rendi suurus ja arveldamise kord.
3.!. Rendileandja annab rentnikule p.2 nimetatud vara rendile I krooni eest Lilies
kalendriaastas, kusjuures esimese 5 aasta osas sooritab rentnik hiljemalt 30 päeva
jooksul lepingu allkirjastarnisest rendileandjale ettemaksu.
3.2. Renditasu saab muuta ainult poolte kir alikul kokkuleppel.
3.3. Rentnik tasub vee, prtigi, elektri ja muude kulude eest iseseisvalt vastavat teenust
osutavate ettevOtjalega solmitavate otselepingute alusel.
4. Rendileandja kohustub:
4.1. vöimaldama rentnikul kasutada Vara ~astavalt Lepingu tingirnuslele ja
kokkulepitud kasutuseesmargile ning mitte tegema selleks takistusi.
4.2. Mitte andma vorgupiirkonnaga sarnal vOi piirnevatel aladel asuvat sarnast vOrku
rentniku tege~ usalal tegutsevatele teistele isikutele kasutarniseks ilma rentniku

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

eeineva kirjaliku nousolekuta. Samuti mute müüma rentniku nOusolekuta seiiiseid
varasid, mis on oma kiujeiduselt samased rendiobjektiks olevaie Varale ja mida
on vOimalik kasutada ja uhendada oiemasoieva kaugkuttevOrguga. Muugi korral
on rentnikul muudavaie varale ostueesOigus.
Tagama kogu lepingu kehtivuse tahtajajooksul, et kolmandatel isikutei puuduvad
Oigused Vara suhtes, et Vara ei panditaks ega oieks muul viisii kolmandate
isikute kasuks koormatud.
Mitte soimima Vara kasutamise osas kolmandate isikutega taiendavaid iepinguid
ega muid kokkuleppeid jima rentniku eeineva kirjaliku nousoiekuta.
KooskOiastama rentniku pooit tehtavad investeeringud ja mistahes muud
vajaiikud ja kasuiikud parendused, kui need on vajalikud rentniku
lepingujargseks Vara kasutamiseks vöi need tOstavad Vara turuväärtust.
Andma rendilepingu pikendamiseks eeiisoiguse rentnikule, kui rentnik on
lepingut täitnud nouetekohaselt.
Vara hulka kuuluvate hoonete ja rajatiste aluse maa kinnistamise korral, kandrna
kinnistusraamatusse rentniku kasuks asjaöigusena (kasutusvaldus, isikiik
kasutusoigus) sisse kaesolevast lepingust tulenevad rentniku Oigused.

5. Rentuik kohustub:
5.1. Kasutama Vara heaperemehelikult vastavalt sihtotstarbele.
5.2. Tegema Varale parendusi ja investeeringuid soojakadude valtimiseks ja soojuse
kvaiiteedi tagamiseks vastavait lepingus satestatud tingimustele orienteeruvalt
500 000 (viis sada tuhat) krooni kokku kogu lepingu punktis 6.1. nimetatud
kehtivusaja jooksui.(Lisa 3)
5.3. Tasuma koik Vara ja seiie kasutamisega seotud kulutused, maksed ja tasud. V.a.
vara omaniku voi eelmise kasutaja pooit vOetud kohustused, iaenud, vOiad jne.
5.4. Kindiustama lepingu objektiks oleva Vara vöimaiiku tekkiva kahju vastu.
5.5. Eeinevait kooskOlastama rendfleandjaga tema pooit iepingu sOlmimisel
kokkulepituie taiendavalt tehtavad parendused j a investeeringud.
5.6. Lubama rendileandja esindajaid takistamatuit rendile antud hoonesse
lepingutingimuste täitrnise kontroilimiseks, teavitades seilest eeinevalt rendlie
vOtjat.
5.7. Lepingu ioppemisei vöi lOpetamisei tagastama rendileandjale Vara sarnas
seisundis, arveslades normaalset kulumist.
5.8. Teatama viivitamatuit rendileandjale tulekahjust ja muudest vOimalikesi
önnetustest, mis toimusid seoses renditud Varaga.
5.9. Sailitama hoones oiemasoievad tehnostisteemid.
5.10. Tagama heakorra hoonetes ja rajatistes ning nende umber. (Lisa 4)
5.11. Viivitarnatuit korvaidama hoones omai kului rikked keskktitte-, veevarustuse-,
kanaiisatsiooni-, eiektri-, ventilatsiooni- ja muudes susteemides.
5.12. Jargima oma majandustegevuses keskkonna-ja iooduskaitsenOudeid.
5.13. Pidama kinni sanitaar-, tuleohutuse ja ehitiste ekspiuateerirnise eeskirjadest
renditud ehitistes.
6. Lepingu kehtivus, muutmine, üiesütiemine.
6.1.Kaesolev ieping astub jOusse “01.”märtsist 2004 .a. ja kehtib kuni “01” juuii
2015a.
6.2.Kaesoieva lepingu tingimusi voib muuta pooite kiijalikui kokkuleppel. Kirjaiiku
vormi jarginiatajatmisel on iepingu muudatus Whine.
6.3.Kaesoiev leping lOpeb lepingus nimetatud tahtaja moddumisel, Vara havimisei vOi
kasutamiskolbmatuks nututumisel.

6.4.Rendileandja ja rentnik voivad lepingu lOpetada igal ajal poolte kirjalikul
kokkuleppel.
6.5.Rentnik ja rendileandja ornavad Oiguse rendileping uhepoolselt tiles oelda
kaesolevas lepingus nirnetarnata asjaoludel ainult seaduses satestatud tingimustel,
juhindudes VOS paragrahvist 196.
6.6.Rendilepingu tahtaja rnoodumisel on orna lepingulisi kohustusi nOuetekohaselt
talmud Rentnikul teiste isikute ees lepingu uuendamise eesOigus. Uuendamise all
mOistavad pooled uue lepingu sOlmirnist Oigusega kokkuleppida uutes
tingirnustes. Kokkuleppele mittejOudmisel lepingu uuendarnist ci toimu. Rentnik
saab kasutada kaesolevas punktis nimetatud eesOigust, teatades orna soovist
kirjalikult 3 kuud enne lepingu tahtaja lOppemist.
6.7.Rentnikul on Oigus leping tiles oelda ja nouda kahjude htivitamist, kui
Rendileandja teeb takistusi Objekti Lepingujargseks kasutarniseks Rentniku poolt
ning ci ole neid takistusi korvaldanud I kuu jooksul Rentniku poolt vastava
kirjaliku hoiatuse saarnisest arvates.
6.8.Rendileandja
pooh
lepingu
ennetahtaegsel
ulesutlemisel
rentnikust
mitteolenevatel pOhjustel kohustub rendileandja huvitarna ennetahtaegse
tilesutleniisega rentnikule tekitatud kahju, sealhulgas saamata jaanud tulu.
6.9.Lepingu lOppernisel vOib reninik ära vOtta need lepingu objektiks olevale Varale
tehtud parendused ja investeeringud, milliste eernaldarnine ci kahjusta Vara kui
terviku kasutaniist. Ulejaanud parendused ja investeeringud kuuluvad lepingu
lOppernisel rendileandja poolt rentnikule kompenseerirnisele.
7. Poolte vastutus.
Pooled on kohustatud huvitama teisele poolele lepingu mittetäitmise vol mittekohase
taitmisegatekitatud kahju,juhindudes VOS paragrahvidest 127, 128.
8. Lepingu tagatised.
Vara omandiOiguse uleminekul Renclileandjalt teisele isikule jaab kaesolev leping
jOusse ka uue ornaniku suhtes, kui seaduses ci ole ette nahtud teisiti.
9. Teated.
Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema kirjahikus vom~is
tahitud kirjas vol valjastusteatega, valja arvatud juhtudel, kui sellised teated on
inforrnatsioonilise iseloomuga, mule edastamisel teisele poolele ci ole Oigushikke
tagajärgi.
10. Lepingu rikkuniise vabandatavus.
10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist vOi rnittenOuetekohast täitrnist ei
beta lepingu rikkurniseks, kui selle pOhjuseks ohid asjaolud, mida pooled ci
saanud mOjutada, ei vOinud ega pidanud ette nägerna ega ära hoidma. (Vaaramatu
jOud, VOS paragrahv 103). Nimetatud asjaolude ohenmsohu peab olema tOendatav
ning vaatamata eelnimetatud ettenagemata asjaoludele, on pooled kohustatud
vOtma tarvitusele abinOud tekkida vOiva kahju vahendamiseks. Kui takistav
asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkuniine vabandatav uksnes aja valtel, mu
asjaolu takistas kohustuse täitmist.
10.2. Pool, kelle tegevus lepingujargsete kohustuste taitmisel on takistatud
ettenägemata asjaolude tOttu, on kohustatud sellest viivitarnatult teatama teisele
poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastarnise, samas saates vähja
tahitud kirjaga teate.

/

11. Mund tingimused.
11.1. Kaesoleva lepingu mittetäitrnisest voi mittenouetekohasest täitmisest tulenevad
vaidlused lahendatakse labiraakirniste tee!. Kokkuleppe rnittesaavutamisel
kohtus.
11.2.Lepingu rnittetäitmisega vOi mittenOuetekohase täitrnisega teisele lepingupoolele
tekitatud kahju huvitarnise kusimustes juhinduvad pooled VOS paragrahvidest
127, 128, 132, 134, 136, 139.
11.3. Kumbki pool ei oma öigust kaesolevast lepingust tulenevaid nOudeid
loovutada kolmandale isikule ilma teise poole kirjaliku nãusolekuta, juhindudes
VOS paragrahvist 166 lg.2ja 3.
11.4. Kaesolev leping tuhistab kôik poolte vahe! varasernad lepinguobjektiga seotud
kirja!ikud ja suuiised kokkulepped.
11.5. Kaeso!eva lepingu tolgendarnisel juhinduvad pooled VOS paragrahv 29
sätetest.
11.6. Kaesolev leping on koostatud ja al!akirjutatud eesti keeles kahes (2) vOrdset
juriidilist joudu ornavas identses eksemplaris, millest uks jaab rendiieandja!e ja
teine rentnikule.
12. Lepingu !isad.
12.1. Lisa nr I Katlarnaja vara ja seadmed.
12.1.1 Lisa nr 1.1. Soojatrasside skeern
12.2. Lisa nr 2 Uleande-vastuvãtu akt koos e!ektritarbirnise naitudega.
12.3. Lisa nr 3 SW Energia 00 poolt teostatavad investeeringud ja parendused.
12.4. Lisa nr 4 Katlarnajaga piimeva ala skeem.

Poolte rekvisiidid ja allkirjad
Rendileandja:

Rentnik:

Halliste Vald
Vi!jandi rnnt 20, Halliste alevik
Tel: 4363 175
Fax: 4363 175
registrikood 750

SW Energia 00
Savi 14,
Tel: 44 77 862
Fax: 4477863
reg.nr.l0552918

Heini Kunimagi
56 560 893

Lisa 1 rendilepingu fir. I juurde.

Vara loetelu

Jrk.

Nimetus

Hulk

I.
2.
3,
4.
5.
6.
7.

Oisu katlamaja hoone koos keskkutte trassiga (450 m)
Katel KV 300, D721A seadmetega
I tk
Katel Bratsk (kasutusel)
1 tk
Katel Bratsk (tookolbrnatu)
I tk
Tsirkulatsiooni pump Kolmeks AL 1053 2
1 tk
Tsirkulatsiooni pum Grundfos Ups 65-120
1 tk
Suitsuventilaator
I tk

KOKKU: 19588.- EEK

Rendileandj a

Rentnik

Vaartus
10541.- EEK
0.5443.- EEK
0.1293,50 EEK
1293,50 ESK
1017.- EEK

Lisa 3 rendilepingu nr. 1 juurde.
Rendileandja kooskOlastus
alljargnevate investeeringute ja parendustobde teostamiseks
Kaesolevaga noustub rendi Ieandj a rentniku poolt Varale tehtavate allj argnevate
investeeringute j a parendustega, kooskolastades muuhulgas ka nende ligikaudse
maksumuse:
Kapital i m ahutus
(vara soetus vOi töö teostarnine)

orjenteeruv aeg

ligikaudne maksumus

1. 900 kw Olikatla paigaldus
2. RaskekutteOli pOleti paigaldus
3. Kütusernahuti paigaldus hoonesse
4. Korstna paigaldus
5. Katlamaja juhtautomaatika
6. Katlamaja torustiku ürnberehitus
7. Soojustrasside uurrng ja korrastus
8. SoojarnOOtja katlarnaj ale
9. Uue trassi pumba paigaldus
I0.Veetootlus seadmed
1l.Katlamaja elektritood

200420042004200420042004-2008
2004-2011
20042004-2008
2004-2009
2004-2011

110 000 krooni
70 000 krooni
70 000 krooni
35 000 krooni
45 000 krooni
50 000 krooni
60 000 krooni
30 000 krooni
15000 krooni
15 000 krooni
15 000 krooni

Hinnad ei sisaida käibemaksu.

Rendileandja

Rentnik

