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Hangete kontrollist rakendusüksuses

• 53 eri asutuse hankeid on kontrollitud, kokku  2099 
hanget. 

TÜ; 619
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EMÜ; 242
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Archimedes; 
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Hangete kontrollist rakendusüksuses (2)

avatud hankemenetlus 1167

lihtmenetlus 593

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus 227

lihtsustatud korras teenuste tellimine 90

väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus 7

ideekonkurss 6

piiratud hankemenetlus 4

võistlev dialoog 5



Millest juhinduda?

• Riigihangete seadus

• Programmdokument / toetuse andmise tingimused

• asutusesisene hankekord ja hankeplaan

Hankijal on alates 01.01.2012 kohustus kehtestada asutusesisene 
hankekord, kui tema poolt ühes eelarveaastas planeeritavate asjade ja 
teenuste riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 80 000 eurot 
või ehitustööde riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 500 000 
eurot. 

Hankekord peab reguleerima ennekõike siseprotseduure: 
riigihangete planeerimist, hankeplaani koostamist, vastutavate isikute 
määramist, alla RHS § 15 lg-s 3 nimetatud lihthanke piirmäära 
jäävate riigihangete korraldamist ja lihtsustatud korras tellitavate 
teenuste tellimise korda. 

• Vaadata projekti tegevuskava ja eelarvet. Milliseid asju ja 
teenuseid vajatakse projekti kui terviku elluviimisel.

• Uurida, millised asutuseülesed hankelepingud kehtivad, teha 
soetused olemasolevate hankelepingute alusel.



Kolme pakkumise võtmine

Tuleb juhinduda programmdokumendis sätestatud määrast ja 

asutusesisest hankekorrast.

Kolme pakkumise võtmine pakkujate paljususe korral:

a) pakkumusi on küsitud vähemalt kolmelt pakkujalt ja toetuse 

saajal on olemas selle kohta kontroll-jälg

või 

b) teotuse saaja on põhjendanud, miks tal ei ole võimalik kolme 

pakkuja poole pöörduda.



Kasulikud materjalid internetist 
https://riigihanked.riik.ee/

• E-riigihangete keskkond / Infoportaal/ Kasulikud 
materjalid

• Riigihangete juhis;

• Juhis riigihangete osadeks jaotamisest ;

• Hankekordade analüüs;

• Nõustamispraktikale tuginev Korduma Kippuvate 
Küsimuste (KKK) rubriik;

• Rahandusministeeriumi tellitud või koostatud 
analüüsid ja uuringud;

• Euroopa Komisjoni juhend Riigihanked. Praktilisi 
näpunäiteid kõige levinumate vigade vältimiseks 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest 
rahastavate projektide puhul.



Avatud hankemenetluse kontrollist (1)

• Soovitus teha kõik hanked e-menetlustena riigihangete 

registris. Kohalikud maksud hanketeate kuupäeva seisuga ja 

enne hankelepingu sõlmimist lisada riigihangete registrisse (kui 

hankija ise määrab HD-s maksuvõlgade kontrolli kuupäeva, siis 

tuleb sellest ka kinni pidada).

• Kui tehnilises kirjelduses on märgitud kindel ostuallikas, protsess, 

kaubamärk, päritolu, patent, tüüp, päritolu või tootmisviis on 

vastavalt RHS-i § 33 lõikele 7 pakkujatel alati õigus pakkuda 

samaväärseid tooteid, olenemata sellest, kas hankija on lisanud 

märke „või sellega samaväärne“ – panna selline üldine viide 

HD üldosasse.

• Hankes osalemise avalduse kinnitustesse alati lisada ka 

intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kinnitus (§31 lg 81)



Avatud hankemenetluse kontrollist (2)

• Kvalifitseerimistingimused. Käibenõue. RHS § 39 lg 1 ja § 3. 

• Kvalifitseerimistingimuste määratlemine on RHS-ga ettenähtud 
piires hankija otsustuspädevuses, kuid hankija peab põhjendama, 
mil viisil on konkreetne tingimus hankelepingu nõuetekohase 
täitmise võime tõendamiseks vajalik.

• Kvalifitseerimise tingimus peab olema piisav pakkuja 
hankelepingu nõuetekohase täitmise võime tõendamiseks, peab 
olema ka vastav ja proportsionaalne hankelepingu eseme 
olemuse, koguse ja otstarbega. 

• Uue RH direktiivi art 58 kohaselt: „Ettevõtjatelt nõutav 
minimaalne aastakäive ei või lepingu eeldatavat maksumust 
kahekordselt ületada, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, mis on seotud ehitustööde, teenuste või 
asjade olemusest tulenevate eririskidega.“



Avatud hankemenetluse kontrollist (3)

• Hankedokumentide muutmine küsimuste ja  vastustega. Kui 

küsimustele vastamisega tehakse sisulisi muudatusi hanketeates 

või hankedokumentides, peab jälgima, et  pakkumuste  

esitamiseks jääks aega veel pool minimaalselt tähtajast (sh tuleks 

muudatused sisse viia ka dokumentatsiooni). 

• Tähtaegade arvutamine: Nt avatud menetluse puhul 15 

kalendripäeva minimaalne HT registris avaldamise aeg, sellest 

pool on 8 kalendripäeva. 14 päeva ooteaja nõue enne 

hankelepingu sõlmimist (nt hankeleping sõlmiti ooteaja 11. 

päeval)

• Sõlmitud hankeleping peab vastama HD-s toodud tingimustele 

(tähtajad 4 nädalat ei ole sama mis 1 kuu. 30 päeva lepingu 

täitmise tähtaeg HD-s, kuid leping sõlmitud 60 päevase tähtajaga)



Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus 

(VTA)

• VTA menetluse kasutamine on väga erandlikel 
põhjustel aktsepteeritav.

• EL riigihangete direktiiv sätestab: Kui eksklusiivsus tuleneb 
tehnilistest põhjustest, tuleks need iga üksikjuhtumi puhul 
üksikasjalikult määratleda ja põhjendada. Need võivad hõlmata 
näiteks seda, et teistel ettevõtjatel on tehniliselt peaaegu võimatu 
saavutada nõutavat kvaliteeti, või on vaja spetsiifilist oskusteavet 
või spetsiifilisi tööriistu või vahendeid, mis on ainult ühe ettevõtja 
käsutuses. Tehnilised põhjused võivad tuleneda spetsiifilistest 
koostalitlusvõime nõuetest, mis peavad olema täidetud, et tagada 
hangitavate ehitustööde, asjade või teenuste toimimine.

• VTA põhjendus. Rakendusüksusele ei piisa ainult riigihangete 
seaduse § 28 sätestatud seaduslike aluste kirjutamisest 
hanketeatesse. Hanke alustamise korralduses peaks olema ka 
sisuline olukorra kirjeldus, mis põhjendab ära, et on õigustatud 
VTA menetluse kasutamine.



Uuest riigihangete seadusest (Riigikogus veel 

vastuvõtmata)

• Infot leiab: e-riigihangete keskkond / Infoportaal / seadusandlus. 

Seal asub lühikokkuvõte uuest seaduseelnõust  ja link 

seaduseelnõule eelnõude infosüsteemis.

• Riigihangete direktiivide ülevõtmise tähtaeg saabub 18.04.2016.

• Rahandusministeeriumi 31.03.2016 käitumisjuhis riigihangete 

direktiivide otsekohaldatavuse kohta, juhul kui vaja korraldada 

üle rahvusvahelise piirmäära riigihange . Infot leiab: e-

riigihangete keskkond / Infoportaal/avaleht/uudised ja teated. 



Tänan kuulamast!

Tiina Kähara

Tel 7300 807

E-mail: tiina.kahara@archimedes.ee


