
 
 
 

 
 
SEADMETELE ÕIGUSTE ÜLEKANDMINE KOKKULEPE  

 

1 LEPINGUPOOLED 

  
 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Ltd.   

Äriregistri kood: 2472908-2 

Registrijärgne asukoht: Kouvola 
Aadress: PL 68, 50101 Mikkeli 
 
Edaspidi: „annetav pool“ 
 
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 

        Äriregistri kood: 75029524 
Registrijärgne asukoht: Narva, Estonia 
Aadress: Peetri väljak 3-5, 20308 Narva, Estonia 
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Ja koos kui „pooled“ 
 
 

2 Lepingu kohaldamisala 

 

2.1 Tarnija on teostanud uurimis- ja arendusprojekti "Väike sadam iga 30 miili tagant - Soome lahe 

idaosas asuva veeturismi teenuste väljatöötamine" (edaspidi mainitud kui „30MILES projekt“). 

Projekti rahastas Euroopa Liit INTERREGi Kesk-Läänemere programmi kaudu.  

2.2 Osa selle projekti rahastamisest eraldatakse defibrillaatorite ostmiseks, mis asuvad teatavates 

30 MILES projektis osalevates sadamates. 

2.3 Annetatud seadmed koosnevad kahest peamisest osast: defibrillaator ja kapp, milles 

defibrillaatorit hoiustatakse. Lisaks on seadmetele olemas väikesemad tarvikud. 

2.4 Käesoleva lepivad pooled kokku, et vastuvõttev pool peab säilitama annetatud seadmeid.  

 



 
 

 

3 Õigused ja kohustused  

 

3.1 Annetaval poolel on kohustus transportida seadmeid sadamasse. Vastuvõtval poolel on 

kohustus sellel ajal kohal olla ja paigaldada kapp seinale samal ajal, kui annetav pool kohal 

viibib.  

3.2 Vastuvõttev pool on vastutav, et defibrillaator oleks purjetamishooajal kättesaadav seal 

sadamas, kuhu see annetati. Käesoleva lepinguga annetatakse defibrillaator Narva sadamale, 

Narva, Eesti.   

3.3 Vastuvõttev pool vastutab defibrillaatori hoiustamise eest soojas kohas ja säilitab seda 

vastavalt seadme kasutusjuhendile. Samuti peab koht peab olema ohutu ja sobiv 

kasutamiseks.  

3.4 Defibrilaatoritel peavad olema logodega kleebiseid, mis tähistavad, et Euroopa Liit ja Kagu-

Soome rakenduskõrgkool (Xamk) rahastasid ja annetasid seadmeid. Vastuvõttev pool on 

kohustatud tagama, et logod jääksid nii defibrillaatoritele kui ka kappidele viieks (5) aastaks. 

Püsivad logod on järgmised: a) ELi lipp koos tekstilise viitega "Euroopa Liit", b) tekstiline viide 

"Euroopa Regionaalarengu Fond", c) Kesk-Läänemere programmi logo aastateks 2014-2020 ja 

d) Kagu-Soome rakenduskõrgkooli logo - Xamk. 

3.5 Vastuvõttev pool on kohustatud defibrillaatorit ja kappi hoidma nii, et defibrillaator 

hädaolukorras oleks töövalmis.  

3.5.1 Kui defibrillaatorit viie (5) aasta jooksul ei kasutata, siis ei vaja see hooldust. Küll aga, tuleks 

defibrilaatorit hooldada pärast igat kasutuskorda.  

3.6 Annetaval poolel ei ole mingit vastutust hoolduse või hooldustöödega seotud kulude eest. 

3.7 Varguse korral on vastuvõttev pool kohustatud teavitama sellest ametiasutusi ja esitama 

politseiaruande. Varguse kohta peab olema dokumentatsioon, mis peab olema kättesaadav 

projekti rahastamise eest vastutavate asutuste auditi korral. Varguse korral peab 30MILES 

projekti perioodil sündmusest teavitama ka annetavat poolt. 

3.8 Annetaval poolel ei ole mingit vastutust defibrillaatori kahjustusest või defibrillaatori kasutamisel 

tekkivate võimalike kahjude eest, olenemata kahju tüübist. 

3.9 Juhul, kui vastuvõttev lepingupool on tõsise või tahtliku hooletuse tõttu põhjustanud seadmele 

kahju, on vastuvõttev pool kohustatud seadet remontima või selle asendama samaväärses 

konditsioonis seadmega nagu see oli annetamise hetkel.  

 

4 Muud tingimused 

 

4.1 Pärast viie (5) aasta möödumist jääb varustus sadamale, millele see algselt annetati. 

Vastuvõttev lepingupool saab pärast viie aasta möödumist seadmete täieliku omandiõiguse ja 

on seadmetega seotud otsuste tegemisel annetava osapoole suhtes sõltumatu. 

4.2 Pärast viieaastast perioodi ei tagastata seadmeid mingil juhul annetavale lepingupoolele.  

 

 

5 Jaotus  
 

See kokkulepe on koostatud kahes identses eksemplaris.   
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