EEVL-i liikmeks saamise tingimused ja liikme kohustused.
Liikmeks vastuvõtmine
miinimumnõudeid:

sõltub

sellest,

kas

taotlejafirma

rahuldab

järgnevaid

Taotleja ettevõte peab:
1. Tõendama tegevust oma ärinime all ja viimistlustöid teostava ettevõttena vähemalt
kolme järjestikuse aasta jooksul.
2. Hankima ettevõtte viimistlejatele ja keskastme juhtidele vastavad kutsekvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid ning vajadusel sooritama EEVL poolt koostatava spetsiaalse
testi.
3. Tagama, et ettevõttel puudub õigusaktidest tulenevate riiklike või kohalike maksude
või maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress.
4. Vastama EEVL poolt esitatavatele, professionaalse tööde teostamise taseme nõuetele.
5. Esitama vähemalt kaks eraldi soovitust hiljutistelt ettevõttega mitte seotud kliendilt ja
vähemalt ühe soovituse EEVL täisliikmelt.
6. Kohustuma järgima Liidu Tegevusjuhist.

Tegevusjuhis
Tegevusjuhis kehtestab standardid Eesti Ehitusviimistlejate Liidu (EEVL) liikmete tegevusele
ja nende poolt teostatavatele töödele. Tegevusjuhise eesmärgiks on EEVL liikmete ja teiste
ehitusviimistlustöödega tegelevate ettevõtete suhete reguleerimine ning edendamine teiste
era- ja äriklientidega. Tegevusjuhis on täitmiseks kõikidele EEVL liikmetele.
1. EEVL liige kohustub teostama töid vastavalt Eestis kehtivatele normidele ja
standarditele ning järgima head ehitustava, samuti käesolevat Tegevusjuhist selliselt,
et ei kahjusta EEVL või EEVL liikmete mainet ega huvisid.
2. EEVL liige kohustub esitama kliendile alati kirjaliku hinnapakkumise võimalikult
täpse kirjeldusega teostatavate tööde ja materjalide kohta, välja arvatud juhul kui töö
oma iseloomult (keerukuse, ebaselge mahu või ebapiisava info tõttu) ei võimalda
sellise pakkumise tegemist. Ebapiisava infoga objekti puhul esitatakse pakkumine
tunnitöö alusel, kus tuleb klienti teavitada tunnitöö määradest, ligikaudsest aja- ning
materjalikulust, kliendi nõudmisel tuleb klindile esitada tunnitöö arvestuslehed ja
kasutatud materjalide kogused.
3. EEVL liige kohustub kasutama tööde teostamiseks vaid pädevaid ja asjatundlikke
töölisi ja/või praktikante, kelle tegevust kontrollib piisava pädevusega spetsialist.
EEVL liige kohustub tellija nõudmisel andma infot kasutatavate materjalide, nende
kvaliteedi ja kasutustingimuste kohta. Edastatav info peab olema korrektne ja peab
vastama tootja väljastatud teabele.

4. EEVL liige kohustub andma tellijale tõest ja korrektset infot töövõtete ning
materjalide kohta võttes eesmärgiks kvaliteetse ja kauakestva tulemuse. Ehitusprojekti
olemasolul tuleb töid teostada vastavalt projektile, projektist tulenevatest puudustest ja
mittevastavustest tuleb tellijat koheselt kirjalikult teavitada. Kui peale
mittenõuetekohasest lahendusest teavitamist soovib tellija endiselt projektis toodud
või mõnda muud standarditest ja normidest erinevat lahendust, fikseeritakse see EEVL
liikme ja tellija poolt kirjalikult. Sellisel juhul ei vastuta EEVL liige probleemide ja
reklamatsioonide eest, mis tulenevad ehitusprojektist või mõnest muust
ebastandardsest lahendusest.
5. EEVL liige korraldab ning tagab alati piisava kindlustuskaitse kõigi oma töödega
seotud vastutusriskide osas, sõlmides selleks kindlustusseltsiga ettevõtte tegevuse
vastutuskindlustuse.
6. EEVL liige annab oma tööle garantii kolme (3) aastaseks perioodiks alates tööde
üleandmise kuupäevast.
7. EEVL liige võib kasutada EEVL logo firma blankettidel, transpordivahenditel ning
meediareklaamides (kasutamistingimused ja kujunduslik logo kasutamine lepitakse
kokku eraldi, igal konkreetsel juhul). EEVL liige peab võimaldama tellijal soovi korral
tutvuda Tegevusjuhisega.
8. EEVL liige tagab oma teenuste reklaami ja hinnapakkumiste õigsuse.
9. EEVL liige peab järgima tervisekaitse määrusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi
seadustest

EEVL liige deklareerib head tahet ja valmisolekut võtta oma tegevuses aluseks Tegevusjuhis,
et täita oma kohustusi korrektselt ja tähtaegselt ning austades ja järgides EEVL liikmete,
tellijate ja partnerite seaduslikke ning Tegevusjuhisest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Liikmemaks
EEVL-i põhikirja punkti 2.3.1. alusel on iga täis- ja assotsieerunud liikme liikmemaks.
Liikmemaksu suuruse kiidab heaks üldkoosolek. Liikmemaks tasutakse vastavalt EEVL-i
poolt esitatud arvele.

