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Aluspõhimõtted

RHS § 3 - Üldpõhimõtted
1) hankija tegutseb riigihanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja
proportsionaalselt;
2) hankija kohtleb kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus
Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis
või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud
riigis, võrdselt ja jälgib, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid
oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja
põhjendatud;
3) hankija tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures
avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku
isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt
avalike vahendite kasutamise tõttu;
4) hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
5) hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutab
riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate
pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.
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Mõisted

RHS § 4 - Terminid
Riigihange
• asja ostmiseks, teenuse tellimiseks, ideekavandi saamiseks, ehitustöö
tellimiseks ja kontsessioonilepingu sõlmimiseks hankija korraldatav menetlus.

Hankemenetlus
• riigihange, mis algab hanketeate avaldamisega riigihangete registris ja hõlmab
avatud hankemenetlust, piiratud hankemenetlust, võistlevat dialoogi,
innovatsioonipartnerlust ja konkurentsipõhist läbirääkimistega
hankemenetlust, ning väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust,
mille puhul hanketeadet ei esitata.

Riigihanke alusdokumendid
• hanketeade, kontsessiooniteade, ideekonkursi kutse, pakkumuse esitamise
ettepanek ja kõik hankija koostatud või viidatud muud dokumendid, milles on
määratud ühe konkreetse riigihanke või hankemenetluse üksikasjad,
− sh taotlejatele ja pakkujale esitatud tingimused ja dokumentide esitamise nõuded,
tehniline kirjeldus, hankelepingu tingimused ning pakkumuste hindamise
kriteeriumid.
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RHS § 4 - Terminid
Väljakuulutatav hankemenetlus
• hankemenetlus, mis algab hanketeate avaldamisega registris ja hõlmab avatud
hankemenetlust, piiratud hankemenetlust, võistlevat dialoogi,
innovatsioonipartnerlust ja konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlust.

Erinevus ehitustööde hankelepingu mõistes
ENNE
• Ehitustööde hankelepinguks on ka enne kinnisasja või sellega seotud õiguse
omandamist, üürimist või rentimist hankija poolt või muul õiguslikul alusel hankija
kasutusse andmist selle kinnisasja suhtes ehitustöö tegemist vastavalt hankija
esitatud nõuetele mis tahes viisil ja vahenditega.

NÜÜD
• Ehitustööde hankelepinguks on:
− Ehitustöödena CPVde kaudu määratud teenuste tellimine ja
− ehitustööde tegemine mistahes vahenditega, juhul kui nõuded selleks seab hankija, kellel
on otsustav mõju ehitustööde või projekteerimise üle.
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RHS § 7 – Pakkuja ja taotleja
Pakkuja ja taotleja
• ENNE
− isik, kes on esitanud hankemenetluses pakkumuse;
− isik, kes on esitanud hankijale hankemenetluses osalemise taotluse piiratud
hankemenetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse või võistleva
dialoogi korral.

• NÜÜD
− pakkumuse või esialgse pakkumuse esitanud ettevõtja;
− riigihankes taotluse esitanud ettevõtja.

Ettevõtja
• ettevõtja KonkS tähenduses, sh selle § 2 lg-s 2 nimetatud isik:
(1) Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu
majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või
ettevõtja huvides tegutsev isik.
(2) Kui riik, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik või muu
haldusülesandeid täitev isik osaleb kaubaturul, kohaldatakse talle ettevõtja kohta käivaid
sätteid.
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RHS § 4 - Terminid
Hankepass
• dokument, milles ettevõtja kinnitab kõrvaldamise aluste esinemist või puudumist,
kvalifitseerimise tingimustele vastavust, kui hankija on need seadnud, ning
asjakohasuse korral vastavust kriteeriumitele, mille alusel hankija valib taotlejad,
kellele teeb pakkumise esitamise ettepaneku.

Huvide konflikt
• olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse
liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse
või läbiviimisse või kes võib muul moel mõjutada selle riigihanke tulemust, on
otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida
võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena.
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RHS § 4 - Terminid
Innovatsioon
• uue või märkimisväärselt täiustatud asja, teenuse või protsessi, sealhulgas
tootmis- või ehitusprotsessi, uue turustusviisi või uue organisatsioonilise meetodi
kasutuselevõtt äritavades, töökorralduses või välissuhetes.

Keskne hankija
• Vabariigi Valitsuse määratud keskseid riigihankeid korraldav hankija, kes võib
Vabariigi Valitsuse määratud ulatuses pakkuda ka riigihangete tugiteenuseid.

Kontsessioonileping
• ühe või mitme ettevõtja ja ühe või mitme hankija vahel sõlmitud hankeleping,
mille puhul kontsessionääri tasu seisneb kas ainult õiguses ehitist ekspluateerida
või teenust osutada või selles õiguses koos rahalise maksega ja nõudluse või
pakkumisega seotud äririsk läheb üle kontsessionäärile.
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Uued piirmäärad

RHS § 14 – Piirmäärad (klassikaline)
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RHS § 14 – Piirmäärad (võrgustik)
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Pöördmenetlus ja
hankepass

RHS § 104 - Pööratud menetlus
Kontseptsiooni sisu:
Hankijal on võimalik asuda ilma ettevõtjate kõrvaldamise aluste ja
kvalifikatsiooni kontrollimiseta kohe pakkumuste sisulise läbivaatamise juurde.

Kvalifitseerimine ja
kõrvaldamine

Pakkumuse
vastavus

Pakkumuse
hindamine

Pakkumuse
vastavus

Pakkumuse
hindamine

Kvalifitseerimine
ja kõrvaldamine
edukal pakkujal

Pööratud menetluses otsuste tegemine

Hankepassi nõudmine
• Enne hankelepingu sõlmimist nõuab hankija edukalt pakkujalt kõikide asjakohaste
hankepassis esitatud kinnitustele vastavate dokumentide esitamist.

Hankepassi andmete alusel tegutsemine eduka pakkuja suhtes
• Pärast eduka pakkuja suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja esitatud
kvalifitseerimise tingimustele vastamise kontrollimist teeb hankija otsuse eduka
pakkuja kõrvaldamise või kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise või
kvalifitseerimata jätmise kohta.

Kas teiste pakkujate osas ei kohustata hankijat sisulist kvalifitseerimise
otsust tegema?
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Pööratud menetluses otsuste tegemine
RHS § 98 lg 5
Pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb
hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku otsuse.

RHS § 104 lg 5
Hankija teeb otsuse hankepassis esitatud teabe alusel pakkuja või taotleja
kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta.

HMS § 56 lg 1:
• Kirjalik haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest keeldumine peab olema
kirjalikult põhjendatud. Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või
menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud.


vajalik ikka põhjendatud otsus ka teiste pakkujate puhul ja
ei näe ette madalamat põhjendamiskohustust teiste pakkujate
 kvalifitseerimisel/kvalifitseerimata jätmisel
Kokkuvõttes ei luba RHS teiste puhul vähem põhjendada.
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Väljavõte hankepassi määrusest
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RHS § 104 – Hankepass 1/3
- Hankija nõuab pakkuja või taotleja ajakohastatud kinnitusi sisaldava hankepassi
esitamist esialgse tõendina pakkuja või taotleja suhtes kõrvaldamise aluste
puudumise ja tema kvalifitseerimise tingimustele vastamise kohta.
- Hankepass peab sisaldama:
• Kinnitust kõrvaldamise aluste puudumise kohta;
• kinnitust, et ta vastab kõikidele hanketeates ettevõtja kvalifitseerimiseks esitatud
nõuetele;
• taotleja kinnitust, et ta vastab kõikidele taotlejate arvu piiramiseks sätestatud
tingimustele, kui need on sätestatud, piiratud hankemenetluse, konkurentsipõhise
läbirääkimistega hankemenetluse, võistleva dialoogi või innovatsioonipartnerluse
korral;
• märget selle kohta, milline ametiasutus või kolmas isik väljastab vajadusel pakkuja
või taotleja kinnitustele vastavad andmed või dokumendid, ja pakkuja või taotleja
kinnitust, et tal on võimalik vajadusel viivitamata need dokumendid hankijale
esitada;

RHS § 104 – Hankepass 2/3
• märget selle kohta, kas pakkuja või taotleja kinnitustele vastavad andmed või
dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta elektroonilises andmekogus olevate
avalike andmete põhjal tasuta kättesaadavad koos vastava veebilehe aadressi,
identifitseerimisandmete ja vajadusel pakkuja või taotleja kinnitusega, et ta on
nõus oma andmete väljastamisega.

- Riigihangetes, mille eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga
või ületab seda, esitatakse hankepass Euroopa Komisjoni kehtestatud
standardvormil.

- Kui hankija soovib tugineda teise isiku vahendile, tuleb hankepass esitada ka
selle isiku kohta.
- Pakkuja või taotleja võib ühes riigihankes esitatud hankepassi teises riigihankes
uuesti esitada, kui ta kinnitab, et selles esitatud andmed on õiged.
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RHS § 104 – Hankepass 3/3
- Hankija teeb otsuse hankepassis esitatud teabe alusel pakkuja või taotleja
kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja kvalifitseerimata jätmise kohta.
• Hankijal on õigus terve menetluse vältel informatsiooni kontrollida;
• Nõuda hankepassis esitatud info kohta kinnitusele vastava dokumendi esitamist
või sisu selgitamist;
• Kui ei vasta, võib jätta kvalifitseerimata.

- Enne hankelepingu sõlmimist nõuab hankija edukalt pakkujalt 5 tööpäeva
jooksul kõikide asjakohaste hankepassis esitatud kinnitustele vastavate
dokumentide esitamist,
• Välja arvatud raamlepingu alusel sõlmitava hankelepingu puhul, kui raamleping on
sõlmitud ühe pakkujaga või
• kui hankeleping sõlmitakse raamlepingus sätestatud tingimustel ilma
minikonkurssi välja kuulutamata.

- Ei tohi küsida infot, kui saab ise info andmekogudest kätte.
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Eeldatava maksumuse
määramine

RHS § 23-26 - Eeldatav maksumus
- Eeldatava maksumuse reeglid oluliselt ei muutunud.
- Jätkuvalt tuleb võtta arvesse hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav
kogusumma, arvestades muu hulgas hankelepingu alusel võimalikke tulevikus
tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist.
- Ilma käibemaksuta!
Innovatsioonipartnerluse eeldatav maksumus
• Kavandatava innovatsioonipartnerluse kõigis etappides aset leidva teadus- ja
arendustegevuse ning partnerluse tulemusena välja arendatavate ja tarnitavate
asjade, teenuste või ehitustööde maksimaalne hinnanguline maksumus.

Hanked, milles kaetakse osalemiskulud
• Osalemistasu osalemisega seotud kulude katteks või auhind, kui hankija seda
riigihankes osalejatele maksab või annab.
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RHS § 23 – Eeldatav maksumus
Riigihanke eeldatava maksumuse arvestamisel peab lähtuma riigihanke
alustamisele vahetult eelneva aja keskmisele turuhinnale vastavast
hinnatasemest, mis peab kehtima riigihanke alustamise hetkel.
Asutusesiseselt eeldatava maksumuse määramine
• Kui hankija koosseisus on mitu erinevat üksust, võetakse üldjuhul riigihanke
eeldatava maksumuse määramisel arvesse kõigi üksuste riigihangete eeldatavat
kogumaksumust.
• Kui iseseisvalt tegutsev üksus vastutab iseseisvalt oma riigihangete või nende
osade eest, võib riigihanke eeldatava maksumuse arvestamisel lähtuda ainult
selle üksuse riigihanke eeldatavast maksumusest.

Jätkuhankeid sisaldav hange
• Hankelepingu eeldatava maksumuse hulka arvestatakse ka sellise täiendava
hankelepingu alusel tellitavate ehitustööde või teenuste eeldatav
kogumaksumus.
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RHS § 23-26 – Eeldatav maksumus

- Kontsessioonilepingu eeldatava maksumuse arvestamisel võtab hankija
arvesse eelkõige:
− mis tahes vormis valikuklausli väärtuse või kontsessioonilepingu pikendamise võimaluse;
− tulu, mis saadakse teenuste või ehitise kasutajate makstavatest tasudest ja trahvidest,
välja arvatud need, mis kogutakse hankija nimel;
− maksed või mis tahes vormis rahalised eelised, sealhulgas teenuste kontsessioonilepingu
kohustuse täitmise eest makstava hüvitise ja riiklikud investeerimistoetused, mille teeb
hankija või muu avalik-õiguslik isik kontsessionäärile;
− toetused või mis tahes vormis muud rahalised eelised kolmandatelt isikutelt
kontsessioonilepingu täitmise eest;
− tulu mis tahes vara müügist, kui see on kontsessioonilepingu osaks;
− ehitustöö tegemiseks või teenuse osutamiseks vajalike hankijalt kontsessionäärile
üleantavate vallasasjade ja teenuste maksumuse üleandmise hetkel;
− pakkujatele ja taotlejatele makstavad auhinnad ja osalemistasud.
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RHS § 23 – Eeldatav maksumus

Aluseks tuleb võtta karmim eeldatava maksumuse meetod
• Kui riigihanke eeldatava maksumuse arvestamine on võimalik seadusest tulenevalt
arvestada mitmel erineval meetodil ja nendest meetoditest vähemalt ühe
kasutamisel oleks riigihanke eeldatav maksumus võrdne kas riigihanke piirmäära
või rahvusvahelise piirmääraga või ületaks vastavat piirmäära, peab hankija
arvestama riigihanke eeldatava maksumuse selle meetodi alusel.

Keeld kasutada eeldatava maksumuse meetodit nõuete eiramiseks
• Ühtegi riigihanke eeldatava maksumuse määramise aluse valikut ei või kasutada
riigihanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks.
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RHS § 27 – Osadeks jaotamine ühes hankes
Hankijal on õigus ühe menetluse raames hankeobjekt osadeks jagada, kui ta
kohaldab iga osa kohta hankelepingu sõlmimisele või kontsessioonilepingu
sõlmimisele kõigi osade summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu
sõlmimise või kontsessioonilepingu sõlmimise korda.

Kohustus põhjendada, kui ei jaga osadeks
• Kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või
ületab seda, on hankija kohustatud riigihanke alusdokumentides põhjendama,
miks ta otsustas riigihanget ühe menetluse raames osadeks mitte jagada.

Õigus liita mitu lepingut üheks
• Hankija võib ühe pakkujaga sõlmitavad hankelepingud liita üheks hankelepinguks,
kui ta on selle võimaluse hanketeates või muudes riigihanke alusdokumentides
ette näinud ja nimetanud riigihanke osad või osade rühmad, mida võib liita.
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RHS § 28 - Osadeks jaotamine mitmes hankes
- Hankija ei või jaotada riigihanget osadeks eesmärgiga eirata seaduses
riigihanke teostamiseks kehtestatud korda või nõudeid
• välja arvatud juhul, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

- Hankija võib kalduda eelnevast keelust kõrvale ja kohaldada osadeks jaotatava
riigihanke mõne osa suhtes hankelepingute sõlmimisel vastava osa eeldatava
maksumusega hankelepingu sõlmimise korda, eeldusel et nende osade
kogumaksumus ei ületa 20 protsenti kogu riigihanke eeldatavast
maksumusest.

- Kui osadeks jaotatava riigihanke kõigi osade summeeritud eeldatav maksumus
on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, võib hankija lähtuda osa
eeldatavast maksumusest juhul, kui iga sellise osa eeldatav maksumus on:
• asjade või teenuste hankelepingute korral alla 80 000 euro;
• ehitustööde hankelepingute korral alla ühe miljoni euro.
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Turu-uuringute
läbiviimine

RHS § 10 - Turu-uuringud

- Hankija võib enne riigihanke alustamist riigihanke eseme täpsemaks
piiritlemiseks ja riigihanke ettevalmistamiseks viia läbi turu-uuringu.
- Turu-uuringu käigus võib hankija konsulteerida vastavas valdkonnas tegutsevate
isikute ja ettevõtjatega.
- Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja läbiviimisel
tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi.
- Turu-uuringu läbiviimisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel
riigihankes tagab hankija mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete
järgimise.
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RHS § 10 – Ettevõtja osalemine
ettevalmistamisel
- Kui ettevõtja on osalenud turu-uuringus või olnud muul moel kaasatud
riigihanke ettevalmistamisse, võtab hankija tarvitusele meetmeid konkurentsi
moonutamise ärahoidmiseks, sealhulgas:
• esitab riigihanke alusdokumentides teabe, mis edastati turu-uuringus osalenud
ettevõtjale seoses riigihanke ettevalmistamises osalemisega või selle tulemusel;
• määrab hankija pakkumuse või taotluse esitamisele piisavalt pika tähtaja, et turuuuringus osalenud ettevõtjal ei tekiks seoses teabe eelneva valdamisega eelist
teiste ettevõtjate ees.

- Kui hankija võetud meetmed ei taga võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist,
annab hankija enne kõrvaldamist turu-uuringus osalenud või muul moel
riigihanke ettevalmistamisse kaasatud ettevõtjale mõistliku tähtaja jooksul
võimaluse selgitada ja tõendada, et tema kaasatus riigihanke
ettevalmistamisse ei moonuta konkurentsi.
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Hankemenetluste
läbiviimise alused

RHS § 48 – Hankemenetluse valik
Hankija on kohustatud korraldama riigihanke avatud või piiratud
hankemenetlusena, kui RHSist ei tulene teisiti.
Õigus korraldada hange konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja
võistleva dialoogina on siis, kui
• riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem;
• kõik avatud või piiratud hankemenetluse käigus esitatud pakkumused olid
vastuvõetamatud;

Pakkumused on vastuvõetamatud, kui
• need ei vasta riigihanke alusdokumentide tingimustele või esitatud hilinemisega;
• esitatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe, ettevõtjate ühenduse otsuse,
kooskõlastatud tegevuse või korruptsiooni tulemusel;
• maksumus on põhjendamatult madal;
• maksumus ületab riigihanke eeldatavat maksumust, mis on kindlaks määratud ja
dokumenteeritud enne avatud või piiratud hankemenetluse alustamist;
• on esitanud pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimise tingimustele.

RHS § 48 – Hankemenetluse valik
Õigus korraldada hange konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja
võistleva dialoogina on siis, kui (loetelu jätkub):
• hankija ei ole objektiivselt võimeline kindlaks määrama oma vajadusi rahuldavaid
tehnilisi lahendusi;
• hankelepingu esemeks olevate asjade, teenuste või ehitustööde olemus, nendega
seotud õiguslikud või rahalised asjaolud või riskid ei võimalda kindlaks määrata
hankelepingu tingimusi piisava täpsusega, et sõlmida hankeleping avatud või
piiratud hankemenetluse tulemusena;
• hankelepingu ese hõlmab projekteerimisteenuse tellimist või innovaatiliste
lahenduste välja töötamist;
• hankija vajadusi ei saa rahuldada turul olemasolevate lahenduste
kohandamisega.
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Väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
hankemenetlus üleval
pool rahvusvahelist
piirmäära

RHS § 49 – VT hankemenetlus üle
rahvusvahelise piirmäära 1/4
Õigus korraldada VT menetlusena, kui
• avatud või piiratud hankemenetluse käigus ei esitatud ühtegi pakkumust ega
taotlust või kõik esitatud pakkumused või taotlused olid mittevastavad ja
riigihanke esialgseid tingimusi oluliselt ei muudeta;
• hankelepingu saab sõlmida ainult ühe pakkujaga tehnilistel või ainuõiguste,
sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsega seotud põhjustel ja konkurentsi
puudumine ei tulene riigihankes esitatud tingimuste kunstlikust kitsendamisest,
või kunstilistel põhjustel, sealhulgas unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse
loomisel või omandamisel;
• hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute
sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni
pidada RHSis sätestatud tähtaegadest.

Mittevastav pakkumus avatud ja piiratud menetluses on
• Pakkumus, mis ei vasta oluliselt muutmata kujul sisuliselt riigihanke
alusdokumentides esitatud nõuetele ja hankija vajadustele.
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RHS § 49 – VT hankemenetlus üle
rahvusvahelise piirmäära 2/4
Asjade hankelepingu sõlmimisel võib korraldada VT menetluse lisaks, kui
• hankelepingu esemeks olevaid asju toodetakse üksnes teadusuuringute, katsete,
õppe- või arendustegevuse eesmärgil ja hankelepingu ese ei hõlma asju, mida
toodetakse tulu saamiseks masstoodanguna või teadusuuringute või
arendustegevusega seotud kulude katmiseks;
• asju ostetakse samalt pakkujalt varem ostetud asjade osaliseks asendamiseks
või täiendamiseks ja pakkuja vahetumise tõttu tuleks osta teistsuguste tehniliste
omadustega asju, mis ei oleks olemasolevate asjadega tehniliselt kokku sobivad või
mille käitamine ja hooldamine tooks kaasa ülemääraseid tehnilisi probleeme,
kusjuures sellise täiendava hankelepingu kestus ei või ületada kolme aastat;
• asju ostetakse kaubabörsil.
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RHS § 49 – VT hankemenetlus üle
rahvusvahelise piirmäära 3/4
Asjade või teenuste hankelepingu sõlmimisel on lisaks õigus VT menetlusele, kui
asju või teenuseid ostetakse eriti soodsatel tingimustel isikult, kelle suhtes on
algatatud likvideerimismenetlus, või pankrotihaldurilt võlausaldajatega
sõlmitud kokkuleppe jõustamiseks.

Ehitustööde ja teenuste ostmiseks on lisaks õigus VT menetlusele, kui
• tellitakse uusi ehitustöid või teenuseid, mis seisnevad samalt pakkujalt kuni kolm
aastat varem väljakuulutatava hankemenetluse tulemusel sõlmitud
hankelepingu alusel tellitud ja
• esialgse projektiga kooskõlas olevate samalaadsete ehitustööde või teenuste
kordamises,
• kusjuures esialgses hanketeates on teavitatud sellise hankelepingu sõlmimise
võimalusest ja tingimustest.
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RHS § 49 – VT hankemenetlus üle
rahvusvahelise piirmäära 4/4
Teenuste hankelepingute sõlmimiseks lisaks õigus VT menetlusele, kui
• hankeleping sõlmitakse RHS korras korraldatud ideekonkursi võitjaga või ühega
võitjatest ja
• selline tingimus oli sätestatud ideekonkursi kutses.
• Kui hankeleping sõlmitakse ühega ideekonkursi võitjatest, peetakse läbirääkimisi
kõigi võitjatega.

Euroopa Komisjon võib nõuda põhjendusi menetlusliigi valiku kohta.

38

Väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
hankemenetlus allpool
rahvusvahelist piirmäära

RHS § 50 – VT hankemenetlus alla
rahvusvahelise piirmäära 1/2
Hankijal on õigus lisaks §-s 49 sätestatud alustele korraldada hange VT
menetlusena, kui maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär ja
• hankelepingu ese on tarkvaralitsents või litsents kasutada raamatukogu
dokumente või andmebaasi;
• ostetakse asju väga lühikese aja jooksul pakutud eriti soodsat võimalust ära
kasutades tavalisest turuhinnast oluliselt madalama hinnaga;
• ostetakse asju või tellitakse teenuseid või ehitustöid diplomaatilise esinduse
jaoks välisriigis;
• ostetakse asju või tellitakse teenuseid kinnipidamisasutuselt või selle
tootmisüksusi haldavalt riigi äriühingult käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 1
ja 2 nimetatud avaliku sektori hankija poolt;
• hankelepingu ese on õhutransporditeenused;

Loetelu jätkub
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RHS § 50 – VT hankemenetlus alla
rahvusvahelise piirmäära 2/2
• hankelepingu ese on arhivaal, teavik, teavikute kasutuslitsents või
muuseumikogusse arvatav kultuuriväärtusega asi ja hankijaks on muuseum,
arhiiv või raamatukogu;
• hankelepingu ese on teadus- ja arendustegevuseks otseselt kasutatav asi ja
hankijaks on teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse alusel atesteeritud
teadus- ja arendusasutus;
• ostetakse asju seoses lavastuse või kontsertkava ettevalmistamise ja
läbiviimisega ning hankijaks on etendusasutus;
• ostetakse toidukaupu;
• võistleva dialoogi, innovatsioonipartnerluse või konkurentsipõhise
läbirääkimistega hankemenetluse käigus ei esitatud ühtegi pakkumust ega
taotlust või kõik esitatud pakkumused või taotlused olid mittevastavad ja
riigihanke esialgseid tingimusi oluliselt ei muudeta.
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Innovatsioonipartnerlus

RHS § 48 – Hankemenetluse valik

Õigus luua innovatsioonipartnerlus, kui
• tal on tekkinud vajadus selliste innovaatiliste asjade, teenuste või ehitustööde
järele, mida ei ole võimalik rahuldada turul juba olemasolevate asjade, teenuste
või ehitustööde hankimisega.
• Innovatsioonipartnerlus luuakse eesmärgiga välja töötada innovaatilisi asju,
teenuseid või ehitustöid ning neid hankida hankija ja innovatsioonipartnerluses
osalevate vahel kokku lepitud kvaliteedi ja hinnaga.

RHS § 57-62 - Innovatsioonipartnerlus
Iga ettevõtja võib esitada hankemenetluses osalemise taotluse, kuid
läbirääkimistes saavad osaleda ja pakkumuse esitada üksnes need hankija poolt
objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel valitud taotlejad,
kellele hankija teeb pakkumuse esitamise ettepaneku.
Võib luua ühe või mitme pakkujaga.
• Võib piirata partnerlusse pääsevate pakkujate min ja max arvu (min 3).

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab taotleja hankepassi
vastavalt hanketeates nõutule.

Hankija kontrollib esimeses etapis:
• Kõrvaldamise aluseid ning
• Kvalifikatsiooni

Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumusi.
44

RHS § 57-62 - Innovatsioonipartnerlus
Pärast pakkumuste esitamist
• kontrollib vastavust ja hindab pakkumusi.

Hankija võib vastavaks tunnistatud pakkumuste ja etapiviisiliselt läbi viidavate
läbirääkimiste puhul kõikide edasiste pakkumuste üle läbirääkimisi pidada, et
valida välja edukas pakkumus. Läbi ei räägita hindamiskriteeriumide ega
läbiräägitavate tingimuste miinimumtaseme üle.
• Võib igas etapis vähendada läbiräägitavate pakkumuste arvu.

Hankija teavitab pakkujaid läbirääkimiste lõpetamisest ja määrab tähtaja lõplike
pakkumuste esitamiseks.
• Hankijal on keelatud pidada hankemenetluse käigus läbirääkimisi pärast
läbirääkimiste lõpetamise kohta teate esitamist.
• Lõplike pakkumuste üle läbi ei räägita.

Hankija kontrollib lõplike pakkumuste vastavust ja hindab neid.
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RHS § 57-62 - Innovatsioonipartnerlus

Innovatsioonipartnerluse loomine
• Hankija määrab kindlaks innovatsioonipartnerluse struktuuri kuuluvad järjestikud
etapid, vahe-eesmärgid ja tasu osamaksetena tasumine;
• Etapid võivad hõlmata tootmist, teenuste osutamist või ehitustööde tegemist;
• Hankija võib selle ettenägemisel tingimustes iga vahe-etapi lõppedes partnerluse
lõpetada või vähendada pakkujate arvu;
• Ajaraami kindlaksmääramine on hankija kohustus;
• Hankija ei avalda teistele partneritele innovatsioonipartnerluse käigus pakutud
lahendusi ega muud konfidentsiaalset teavet ilma selle partneri nõusolekuta.
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Mille poolest erineb IP teistest menetlustest?
▪ Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus
- Taotlused -> kvalifitseerimine -> pakkumused -> vastavuse kontroll +
läbirääkimised, tingimuste miinimumtase ei muutu -> eduka valik
• Läbirääkimised pakkumuste üle, lahendus suuremas osas paigas

▪ Võistlev dialoog
- Taotlused -> kvalifitseerimine -> dialoog parimate lahenduste väljaselgitamiseks
-> lahendus lukus ja läbirääkimised lõpetatud, pakkumused -> vastavuse kontroll
-> eduka valik
• Läbirääkimised sobiva lahenduse saamiseks, tingimuste üle eraldi läbi ei räägita

▪ Innovatsioonipartnerlus
- Taotlused -> kvalifitseerimine -> pakkumused -> vastavuse kontroll +
läbirääkimised, tingimuste miinimumtase ei muutu -> eduka valik -> partnerlus
• Reaalne koostöö sobiva lahenduse saamiseks lepingu täitmise käigus
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Tõrge registris ja
aruannete esitamine

RHS § 81 – Tõrge registris

- Kui pakkumusi või taotlusi saab esitada üksnes registri kaudu ja register ei ole
pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva saabumisel või kaheksa tunni
jooksul enne nimetatud tähtpäeva saabumist töökorras, peatub riigihange
automaatselt ja pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäev ei saabu.
• Tähtaega pikendab hankija mõistliku aja võrra, kuid mitte vähem kui 1 tööpäeva
võrra.

RHS § 83 – Hankemenetluse lõppemisest
teavitamine
- Hankija esitab registrile 30 päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist
hankelepingu sõlmimise teate.
- Raamlepingu korral esitab hankija registrile andmed 12 kuu jooksul
raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingute sõlmimise aja ja maksumuse
kohta 30 päeva jooksul pärast iga 12 kuu möödumist raamlepingu sõlmimisest
arvates.
- Kui hankija on jaganud riigihanke ühe menetluse raames osadeks, esitab ta
hankelepingu sõlmimise teate 30 päeva jooksul pärast esimese hankelepingu
või raamlepingu sõlmimist. (Pärast iga osa kohta eraldi 30 p jooksul teade).
- Kui hankija on hankemenetlust alustanud eelteatega, märgib ta selle eelteatega
hõlmatud viimase hankelepingu kohta esitatavas hankelepingu sõlmimise
teates, et ei sõlmi selle eelteatega hõlmatud ajavahemikul täiendavaid
hankelepinguid.
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Pakkumuste ja taotluste
esitamise tähtajad

RHS § 92 - Pakkumuste ja hankemenetluses
osalemise taotluste esitamise tähtajad
- Hankija võib pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva määrata
esmaspäevast reedeni, välja arvatud riiklikele pühadele, ajavahemikule kella
9.00 kuni 16.00.

- Kui pakkumusi on võimalik esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise kohaga
tutvumist või riigihanke alusdokumente selgitavate dokumentide kohapeal
kontrollimist, määrab hankija pakkumuste esitamise tähtaja, mis võimaldab
kõikidel ettevõtjatel saada pakkumuse esitamiseks piisavalt teavet.
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Teabevahetus

RHS § 45 - Teabevahetus
Kogu suhtlus hankija ja ettevõtja vahel peab toimuma elektrooniliselt!
Erandid, mil teabevahetus ei pea toimuma registri kaudu:
• Eelkõige seotud spetsiifiliste failivormingutega või füüsiliste või mõõtkava mudeli
või näidise esitamisega;
• Kui peetakse läbirääkimisi või dialoogi.

Kõik registrile esitatavad teated peavad olema elektroonilised.
Suuline teabevahetus on lubatud riigihanke ebaolulistes elementides, kui selle
sisu on piisavas ulatuses dokumenteeritud.
• Riigihanke olulised elemendid, mille puhul suuline teabevahetus ei ole lubatud, on
riigihanke alusdokumendid, taotlus ja pakkumus.

RHS § 46 - Selgitused
Kohustus vastata küsimustele ja esitada selgitused või selgitamist võimaldavad
dokumendid registris 3 tööpäeva jooksul arvates pakkuja pöördumisest.
• Pakkujad peavad küsima:
− vähemalt 4-6 päeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva (sõltuvalt, kas lihthange või üle
riigihanke piirmäära).
− Lihthangete puhul vähemalt 1 tööpäev!

Kui pakkuja küsib küsimuse liiga hilja, puudub hankijal kohustus sellele vastata.
Selgituste ja selgitusi sisaldavate dokumentidega on riigihanke alusdokumentide
muutmine keelatud.
Pakkujal esitab kvalifikatsiooni dokumendid või selgitused heastamise või
kõrvaldamise aluste puudumise kohta 3 tööpäeva jooksul.
• Hankija võib tähtaega pakkuja taotlusel pikendada.
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RHS § 47 – Otsustest teavitamine
Hankija esitab teate otsuste kohta kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse
tegemisest arvates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos
põhjendustega.
Hankija jätab esitamata teabe, mille avaldamine
• takistaks õigusaktide täitmist,
• oleks vastuolus avaliku huviga või
• rikuks ettevõtjate ärisaladust või kahjustaks nendevahelist konkurentsi.

Hankija võib esitada kõik otsused ka korraga pärast hankemenetlust lõpetava
otsuse tegemist (nt eduka pakkuja otsus) – tähtaeg samuti 3 tööpäeva.
• Sel juhul hankijal kohustus teha kõik otsused 10 tööpäeva jooksul arvates
pakkumuste avamisest.
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Ärisaladus ja pakkumuse
konfidentsiaalsus

RHS § 110 – Pakkumuse konfidentsiaalsus
Oluline muudatus pakkumuse konfidentsiaalsuse osas:
Pakkumus on konfidentsiaalne kuni pakkumuse edukaks tunnistamise
otsuse tegemiseni.
Avalikustatakse pakkumuse esitanud pakkujatele hanke avamise protokollidega
RHS § 113 lg 2 alusel:
• Esitatud pakkumuste maksumused;
• Sh pakkumuste osamaksumused, kui neid arvestatakse hindamisel ning
• Muud pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavad pakkumust iseloomustavad
numbrilised näitajad.

Selgituste andmine hankija poolt (RHS § 47 lg 4 p 3 ja lg 5):
• Hankija jätab otsuste tegemisel edastamata teabe, mis rikub ärisaladust või
kahjustaks konkurentsi.
• Hankija avaldab vastavaks tunnistatud pakkujale siiski edukat pakkujat
iseloomustavad andmed, mis andsid talle eelise võrreldes tema pakkumusega.
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RHS § 111 – Ärisaladus pakkumuses

Üldreegel
Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab
teabe ärisaladuseks määramist.

Pakkuja ei või ärisaladusena märkida:
1)
2)
3)

pakkumuse maksumust ega osamaksumusi;
teenuste hankelepingute puhul muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele
vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid;
asjade ja ehitustööde hankelepingute puhul muid pakkumuste hindamise
kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid näitajaid.

RHS § 113 lg 8 - Hankija ei avalikusta pakkumuste sisu selles osas, mille pakkuja
on pakkumuses ärisaladusena märkinud.
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Ärisaladuse direktiiv
Euroopa Liidus kehtib alates 2016 juulist ärisaladuse direktiiv (EL 2016/943)
1)
2)
3)

Kohustuslik Eestil üle võtta hiljemalt 09.06.2018.
22.09.2017 seisuga on planeeritud see direktiiv üle võtta kõlvatu konkurentsi
seadusega ja tsiviilkohtumenetluse seadustikuga, eelnõud seni veel ei ole.
Kui direktiivi õigeaegselt üle ei võeta, on sellel alates 10.06.2018 vahetu
õigusmõju.

Aga konkurentsiseadus?

Artikkel 1 p 1 - Ärisaladus on teave, mis vastab kõikidele järgmistele nõuetele:
• see on saladus selles tähenduses, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses
paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav nende ringkondade
isikutele, kes tavaliselt kõnealust laadi teabega tegelevad;
• sellel on kaubanduslik väärtus selle salajasuse tõttu;
• selle üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke
meetmeid, et hoida seda salajas.
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Ärisaladuse direktiiv
Artikkel 3 - Ärisaladuse omandamine, kasutamine ja avalikustamine on
seaduslik, kui:
• See avastatakse või luuakse iseseisvalt;
• Ärisaladus on omandatud üldsusele kättesaadavaks tehtud või seaduslikult
omandatud toote või eseme jälgimise, uurimise, demonteerimise või katsetamise
käigus ning tema õigust ärisaladust avalikustada pole piiratud;
• See on saadud töötajatelt või töötajate esindajatelt ja nendega konsulteerimise
kaudu;
• Ärisaladus on saadud muu tava alusel, mis on konkreetsete asjaolude korral
vastavuses ausa kaubandustavaga.
NB!
Ärisaladuse omandamist, kasutamist või avalikustamist peetakse seaduslikuks sel
määral, mil liidu või liikmesriigi õigus sellist omandamist, kasutamist või
avalikustamist nõuab või lubab.
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Ärisaladuse direktiiv
Artikkel 4 - Ärisaladuse omandamist ärisaladuse omaja nõusolekuta käsitatakse
ebaseaduslikuna, kui see on toimunud järgmisel viisil:
− volitamata juurdepääs dokumentidele, esemetele, materjalidele, ainetele või
elektroonilistele failidele, mis on ärisaladuse omaja seadusliku kontrolli all ja mis
sisaldavad ärisaladust või millest saab ärisaladuse tuletada, või nende omastamine või
kopeerimine;
− muu tegevus, mida konkreetsete asjaolude korral käsitatakse ausa kaubandustavaga
vastuolus olevana.

• Ärisaladuse kasutamist või avalikustamist käsitatakse ebaseaduslikuna, kui seda
teeb ärisaladuse omaja nõusolekuta isik, kelle puhul leitakse, et ta vastab mis
tahes järgmisele tingimusele:
− ta on ärisaladuse omandanud ebaseaduslikult;
− ta rikub konfidentsiaalsuslepingut või muud kohustust ärisaladust mitte avalikustada;
− ta rikub lepingulist või muud ärisaladuse kasutamise piiramise kohustust.
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Küsimused, mida RHS ei reguleeri
Kuidas ärisaladuse märkimist nõuda?
Kas hankelepingu maksumus on avalik:
• Kui ei hinnata kogumaksumuse alusel vs
• Lepingu avalikustamine pärast sõlmimist

Mida saab hankijalt küsida?
• Erisus selles osas, kas hankija on AvTS alusel teabevaldaja või mitte.

Mida peab hankija avaldama?
Mida teha hankijana, kui pakkuja pole määratlenud ärisaladust?
• Tuleks ise hinnata ja küsida, mis on saladus
• Ilma küsimata pigem ei tohi avalikustada – hankija hoolsuskohustus,
• Vt ka Kars § 377

Mida teha, kui hankija on õigusvastaselt avalikustanud ärisaladuse?
• VAKO ütles, et see on õigusvastane – aga mida see aitab?
• Kahjunõue – samas, mis on kahju?
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Kõrvaldamine

RHS § 95 – Kõrvaldamise alused
Ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab menetlusest ettevõtja:
1)

2)

3)

keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on kohtu
poolt karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse
rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu
terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise
või selle katse, rahapesualase süüteo, terrorismi rahastamise, laste tööjõu
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg
maksukorralduse seaduse mõttes või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete
võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

P-i 1 kohaldatakse kuni karistusandmed ei ole kustutatud või on karistus asu- või
elukohariigi seaduste aluselt kehtiv, kuid mitte üle 5 aasta otsuse jõustumisest.
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RHS § 95 – Kõrvaldamise alused
Võib sõlmida rikkumise kurjategijaga, kui lepingu sõlmimine on hädavajalik:
• ülekaalukast avalikust huvist tuleneval põhjusel ja
• ettevõtja kõrvaldamisel jääks hankeleping sõlmimata.

Hankija võib jätta lepingu sõlmimata ettevõtjaga:
1)
2)
3)

4)

kellel on hankija asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõlg maksukorralduse
seaduse mõttes;
kes on rikkunud õigusaktidest või kollektiivlepingust tulenevaid keskkonna-,
sotsiaal- või tööõiguse valdkonnas kohaldatavaid kohustusi;
kes on pankrotis või likvideerimisel või kelle suhtes on algatatud pankroti- või
likvideerimismenetlus, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases olukorras tema asukohamaa õigusaktide kohaselt, välja arvatud
asjade ostmisel käesoleva seaduse § 50 lõikes 4 sätestatud juhul ja tingimustel;
kes on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, mis muudab tema
aususe küsitavaks;
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RHS § 95 – Kõrvaldamise alused
5)
6)
7)

8)

9)

konkurentsi kahjustava kokkuleppe, ettevõtjate ühenduse otsuse või
kooskõlastatud tegevuse tõttu;
kui huvide konflikti ei ole muude vahenditega võimalik vältida;
kelle pakkumuse või taotluse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud
sama riigihanke ettevalmistamisel või on muul viisil hankijaga seotud ja sellele
isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste riigihankes osalejate ees
ning sellest tingitud konkurentsi moonutamist ei ole muude vahenditega
võimalik vältida;
kes on oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt sõlmitud hankelepinguid nii, et
vastavate rikkumiste tulemusena on kohaldatud õiguskaitsevahendeid;
kes on esitanud valeandmeid käesolevas paragrahvis sätestatud või käesoleva
seaduse §-des 98−101 sätestatu alusel hankija kehtestatud kvalifitseerimise
tingimustele vastavuse kohta või jätnud need andmed või käesoleva seaduse §
104 lõigete 7 ja 8 alusel hankija nõutud täiendavad dokumendid esitamata;
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RHS § 95 – Kõrvaldamise alused
10) kes mõjutab tahtlikult hankijat või esitab hooletusest eksitavat teavet, mis võib
ebakohaselt mõjutada hankija otsuseid riigihankes, või tegutseb eesmärgiga
saada konfidentsiaalset teavet, mis võib anda talle eelise teiste riigihankes
osalejate ees;
11) keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku esindajat on karistatud maksualaste süütegude eest;
12) kellel puudub käesoleva seaduse alusel õigus taotlust või pakkumust esitada,
välja arvatud käesoleva seaduse § 108 lõikes 3 või § 111 lõikes 6 sätestatud
juhul.

Vabatahtlikke aluseid kohaldatakse hankemenetlustes, mis on alanud kolme aasta
jooksul eelnevalt nimetatud teo toimepanemisest või aluse esinemisest arvates.
Hankija annab 3 päeva aega maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks.
• Kui tasub, ei kõrvalda.
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RHS § 96 – Kõrvaldamise aluste kontrollimine

- Kontrollitakse hankepassi alusel
- Hankija võib nõuda:
• Karistusregistri tõendit
• Riikliku ja/või kohaliku maksuhalduri tõendit

- Tõendid võib asendada vande all antud tunnistusega või notari või kutseala- või
ametiliidu ees antud tunnistusega.

- Kõrvaldamise otsust tuleb kirjalikult põhjendada.
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RHS § 97 - Heastamine
Kui esineb kas kohustuslik või vabatahtlik kõrvaldamise alus hankes, mille väärtus
ületab rahvusvahelist piirmäära, esitab pakkuja või taotleja koos pakkumuse või
taotlusega tõendid selle kohta, et ta on võtnud meetmeid oma usaldusväärsuse
taastamiseks.

Meetmeteks võivad olla näiteks:
•
•
•
•
•

süüteoga põhjustatud kahju hüvitamine või
vastava kohustuse võtmine,
uurimisasutustega aktiivse koostöö tegemine ja
teo asjaolude põhjalik selgitamine või
tehnilised ning organisatsiooni ja töötajatega seotud meetmed, mis võimaldavad
edasisi süütegusid ära hoida.

Heastamise piisavust peab hindama hankija ja tegema kirjaliku põhjendatud
otsuse, kui ei aktsepteeri.
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Kvalifitseerimine

RHS § 98 – Kvalifikatsiooni kontrollimine
- Kvalifitseerimise tingimused peavad olema vastavad ja proportsionaalsed
hankelepingu esemeks olevate asjade, teenuste või ehitustööde olemuse,
koguse ja otstarbega.
- 3 tööpäeva aega täiendada dokumente või selgitada, kui hankija nõuab.
• Tähtaega võib mõjuval põhjusel pikendada
• Kui ei esita dokumente või puudub võimalus neid ise saada, siis jätab
kvalifitseerimata

- Nii kvalifitseerimise kui ka kvalifitseerimata jätmise kohta teeb hankija kirjaliku
põhjendatud otsuse.
- Hankija võib otsustada, et pakkuja või taotleja ei vasta RHS § 101 alusel
sätestatud tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud tingimustele, kui ta
teeb kindlaks, et vastava pakkuja või taotleja puhul esinevad vastandlikud huvid,
mis võivad avaldada negatiivset mõju hankelepingu täitmisele.
74

RHS § 99 – Sobivus tegeleda kutsealase tööga

- Kui pakkuja või taotleja asukohariigi õigusaktide kohaselt tuleb ettevõtja kanda
kutseala- või äriregistrisse või kui teenuste hankelepingu alusel sooritatava
tegevuse jaoks on õigusaktides kehtestatud erinõuded, võib hankija nimetada
hanketeates, millistele erinõuetele vastamine või registreeringute või
tegevuslubade olemasolu on pakkuja või taotleja kvalifitseerimiseks nõutavad.
- Kui pakkujal või taotlejal puudub vastav registreering või tegevusluba või ta ei
vasta esitatud erinõuetele või ei kuulu vastavasse organisatsiooni tema
asukohariigi õigusaktide kohaselt, jätab hankija pakkuja või taotleja
kvalifitseerimata.
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RHS § 100 – Majanduslik ja finantsseisund
Hankija võib nõuda:
1)
2)

3)

4)

pangaõiend või muu asjakohane dokument, et vajadusel on pakkuja või taotleja
käsutada hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid;
kutsealase vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane, et pakkujal või
taotlejal on hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju
hüvitamiseks vajalikud vahendid olemas või tal on võimalus neid saada;
kuni viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta
kinnitatud aruanded või nende väljavõtted, mis näitavad nõutud varade ja
kohustuste vahelise suhtarvu taset;
andmed pakkuja või taotleja kogu majandustegevuse netokäibe või netokäibe
kohta hankelepinguga seotud valdkonnas või selle esemele vastavas osas kuni
viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul.

- Varade ja kohususte suhtarvu valem tuleb ette anda.
- Netokäive võib olla kuni 2x hankelepingu eeldatav maksumus. Erandjuhul
suurem, mida hankija peab põhjendama.
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RHS § 101 – Tehniline ja kutsealane pädevus
- Hankija võib nõuda vastavalt ostetavate asjade, tellitavate teenuste või
ehitustööde olemusele, kogusele ja kasutusviisile järgmiste andmete ja
dokumentide esitamist:
1)

2)

3)

riigihanke algamise ajaks lõppenud kuni 60 kuu jooksul tehtud hankija kindlaks
määratud tunnustele vastavate olulisemate ehitustööde nimekiri ja tõendid
selle kohta, et tööd tehti nõuetekohaselt;
riigihanke algamise ajaks lõppenud kuni 36 kuu jooksul täidetud hankija
kindlaks määratud tunnustele vastavate asjade müügi või teenuste osutamise
lepingute nimekiri koos nende maksumuse, kuupäevade ja infoga teiste
lepingupoolte kohta;
andmed tehniliste, eelkõige kvaliteedikontrolli eest vastutavate töötajate või
üksuste kohta, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad otseselt pakkuja või taotleja
ettevõtte koosseisu või tegutsevad alltöövõtu korras; ehitustööde hankelepingu
korral andmed ehitustööde tegemise eest vastutavate isikute või tehniliste
üksuste kohta;
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RHS § 101 – Tehniline ja kutsealane pädevus

4)
5)
6)

7)
8)
9)

kvaliteedi tagamiseks kasutatavate tehniliste seadmete ning töö kvaliteedi
jälgimise, analüüsimise ja teadusuuringute vahendite ning meetmete kirjeldus;
andmed tarneahela juhtimise ja jälgimise süsteemide kohta, mida ettevõtja
saab lepingu täitmisel kohaldada;
andmed pakkuja või taotleja, tema juhtide või teenuste osutamise või
ehitustööde juhtimise eest vastutavate isikute hariduse ja kutsekvalifikatsiooni
kohta, kui need on vastavate teenuste osutamiseks või ehitustööde juhtimiseks
vajalikud ja neid andmeid ei kasutata pakkumuste hindamisel;
hankelepingu täitmisel rakendatavad keskkonnajuhtimismeetmed;
töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate
isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal;
andmed töövahendite, seadmete ja tehnilise varustuse olemasolu kohta või
vastav kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks vajaliku tehnika
omandamiseks või kasutusse võtmiseks;
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RHS § 101 – Tehniline ja kutsealane pädevus
10) hankelepingu osa suurus, mille suhtes pakkuja või taotleja kavatseb sõlmida
allhankelepingud;
11) hankelepingu esemeks olevate asjade näidised, kirjeldused või fotod, vajaduse
korral koos tõendiga nende ehtsuse kohta;
12) tehnilise kontrolli või tehnilise järelevalve asutuse tõendid hankelepingu
esemeks olevate asjade nõuetele vastavuse kohta koos viitega tehnilistele
normidele või standarditele.

- Varasemat kogemust võib hankija küsida kuni 5 aastat tagasi, kui see toob
suurema konkurentsi.
- Kui asjad-teenused on keerukad või eriotstarbelised, võib hankija kontrollida
tootmisvõimalusi või tehnilist pädevust ning vajaduse korral ka teadus- ja
uurimistöö tegemise võimalusi ja rakendatavaid nõutud kvaliteedi tagamise
meetmeid.
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RHS § 101 – Tehniline ja kutsealane pädevus
- Kui asjade hankelepingu esemeks on lisaks asjadele ka nende kohaletoomine
või paigaldamine või kaasnevad muud teenused või ehitustööd, võib hankija
kontrollida pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni nende teenuste osutamiseks või
ehitustööde tegemiseks, arvestades eelkõige selle isiku tehnilist ja kutsealast
pädevust.
- Kui hankija nõuab, et pakkuja või taotleja järgib kindlaid kvaliteedi tagamise
standardeid, viitab ta asjakohastele Euroopa standardite seeriatel põhinevatele
kvaliteedi tagamise süsteemidele, mille on kinnitanud sertifitseerimist
käsitlevate Euroopa standardite seeriatele vastavad asutused.
- Kui hankija nõuab keskkonnajuhtimismeetmete nimekirja esitamist, viitab ta EL
keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemile (EMAS) või asjakohastel Euroopa
või rahvusvahelistel standarditel põhinevatele ja sertifitseerimist käsitlevatele
Euroopa Liidu õigusaktidele või asjakohastele Euroopa või rahvusvahelistele
standarditele vastavate asutuste kinnitatud keskkonnajuhtimise standarditele.
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RHS § 103 - Teise isiku vahenditele tuginemine

- Pakkuja võib tõendada oma kvalifikatsiooni vastavust teiste ettevõtjate vahendite
alusel, sõltumata õigusliku suhte iseloomust nende isikutega.
- Selleks peab ta hankijale vastuvõetaval viisil tõendama, et:
• nendel isikutel on vastavad vahendid olemas,
• nad on nõus vahendite kasutamisega ning
• pakkuja või taotleja neid hankelepingu täitmisel kasutab.

- Hariduse ja kutsekvalifikatsiooni ning vastava kogemuse osas on teise isiku
vahenditele tuginemine lubatud üksnes juhul, kui hankelepingu või selle osa
täitmiseks on vajalik sellise hariduse, kutsekvalifikatsiooni või kogemuse olemasolu
ning isikud, kelle vahenditele tuginetakse, täidavad vastavat hankelepingut või
selle osa isiklikult.
- Kui pakkuja või taotleja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja
finantsseisundile teise isiku vahendite alusel, võib hankija hanketeates nõuda, et
pakkuja või taotleja ja teine isik vastutavad hankelepingu või selle osa täitmise
eest solidaarselt.
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RHS § 103 - Teise isiku vahenditele tuginemine
-

Kui ühispakkujad tuginevad üksteise näitajatele, võib hankija nõuda igaühe
poolt täidetava hankelepingu osa äranäitamist.

-

Hankija kontrollib, kas isikutel, kelle vahenditele tuginetakse, esinevad
kõrvaldamise alused ja kas nad vastavad esitatud kvalifitseerimise
tingimustele, mille osas pakkuja või taotleja on nende näitajatele tuginenud.
-

-

Kui kohustuslikud kõrvaldamise alused esinevad, nõuab hankija selle isiku
asendamist 5 tööpäeva jooksul.
Kui on kohustuslikud kõrvaldamise alused esinevad, võib nõuda asendamist.
Kui ei asenda, jääb pakkuja kvalifitseerimata, kui ta ei täida tingimusi iseseisvalt.

Teenuste ja ehitustööde lepingute puhul võib hankija nõuda, et teatud tööd
teeks pakkuja ise.

82

Hankelepingu
sõlmimine, täitmine ja
muutmine

RHS § 120 ja § 8 – Hankelepingu sõlmimine
Hankija ei või anda nõustumust hankelepingu sõlmimiseks enne
• 14 päeva pärast eduka pakkumuse tunnistamise otsust rahvusvahelistes hangetes.
• 10 päeva hangetes, mille väärtus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär.
• Lihthankes 5 tööpäeva möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse või
hankelepingu sõlmimise otsuse kohta teate esitamisest (§ 125 lg 9).
• Erandina võib lepingu ära sõlmida ooteajata, kui on üks pakkuja.

Hankelepingu vorm – RHS § 8
• Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui maksumus on vähemalt 20 000
eurot.
• Hankija võib riigihanke alusdokumentides sätestada, et hankeleping sõlmitakse
kirjalikus, elektroonilises või notariaalses vormis.

Sõlmimise kord ja kehtivus
• Seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust,
kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

RHS § 123 – Hankelepingu muutmine
Hankijal on lubatud muuta hankelepingut ilma uut menetlust
korraldamata, kui:
ei muudeta hankelepingu üldist olemust (hanke eset või riigihanke liiki) ja
muudatuse väärtus ei ületa RH rahvusvahelist piirmäära ning
muudatuste väärtus kokku ei ületa
10% asjade ja teenuste või
15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või
10% kontsessioonilepingu algsest maksumusest.

muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust
ja vastava muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused, näiteks hinna
läbivaatamise kohta, olid riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja
ühemõtteliselt ette nähtud.

RHS § 123 – Hankelepingu muutmine

samalt pakkujalt ostetakse täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid,
- mille järele on hankijal tekkinud vajadus ja
- mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud,
- juhul kui pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust
või märkimisväärseid lisakulusid
- ega ole majanduslikel või tehnilistel põhjustel võimalik tulenevalt asjade,
teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest,
- kusjuures ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50% hankelepingu algsest
maksumusest.

muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud,
kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse
väärtus ei ületa 50% hankelepingu algsest maksumusest.
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RHS § 123 – Hankelepingu muutmine

pakkuja asendatakse uue riigihanke alusdokumentides sätestatud
kvalifitseerimise tingimusi täitva pakkujaga, kui
- sellist muudatustingimust sisaldasid riigihanke alusdokumendid või
- kui pakkuja osalise või täieliku asendamise teise pakkujaga, kes täidab
riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimusi,
tingib ettevõtja restruktureerimine, sealhulgas ülevõtmine, ühinemine,
võõrandamine või maksejõuetus,
- Eeldusel, et pakkuja asendamisega ei kaasne hankelepingu muid olulisi
muudatusi.

muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.
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RHS § 123 – Hankelepingu muutmine

Muudatus on oluline, kui sellega muudetakse hankelepingu üldist olemust
märkimisväärselt, eeskätt juhtudel, kui:
• muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike riigihankes
osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui
riigihanke alusdokument oleks sellist tingimust sisaldanud;
• muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra
muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil;
• muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud hankeeseme ulatust;
• pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul eelnevalt viidatud
restruktureerimine.
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RHS § 120 - Hankelepingu tühisus
Hankeleping on tühine, kui
• On sõlmitud otseleping (puudub registrile esitatav teade, kuid see tuli esitada;
• On rakendatud siseriiklikku riigihankepiirmäära ja jäetud tegelikult TEDi saadetav
teade sinna saatmata;
• Hankija on rikkunud dünaamilise hankesüsteemi reegleid;
• Hankija viis läbi VT hankemenetluse, kuid see polnud lubatud ja seetõttu jäi
pakkuja ilma õiguskaitsest.

Hankeleping ei ole tühine, kui
• Esitati vabatahtlik teade ning
• Oodati 14 päeva teate avaldamisest enne lepingu sõlmimist.

Hankelepingu tühisusele tuginemine
• Üksnes juhul, kui hankelepingu tühisus on tuvastatud vastavalt RHSis sätestatule.

Erandina on otse tühine leping siis, kui on rikutud ooteaega või sõlmitud VAKO
menetluse ajal.
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RHS § 124 – Hankelepingu ülesütlemine
Lisaks VÕSis ja hankelepingus sätestatule on hankijal erakorraliselt
ennetähtaegselt õigus leping üles öelda, kui:
1.
2.
3.
4.

Lepingut on ebaseaduslikult muudetud.
Pakkujal esines lepingu sõlmimise ajal kõrvaldamise alus, mistõttu ta oleks
tulnud kõrvaldada ning jätta leping sõlmimata.
Kohus on tuvastanud, et hankija on riigihankes või hankelepingu sõlmimisel
jätnud järgimata ELTL-st või riigihangete direktiividest tulenevaid kohustusi.
Kui hankeleping on sõlmitud nõustumuse andmisega, kuid nõustumuse saanud
pakkuja ei asu sõlmitud hankelepingut hankija määratud aja jooksul täitma,
võib hankija hankelepingu ennetähtaegselt üles öelda ja RHS §-s 119 sätestatud
korda (hankemenetluse jätkamine, kui pakkuja keeldub lepingut sõlmimast).

NB! Hankelepingu muutmist lubavad sätted kohalduvad alates 01.09.2017
kõikidele hankelepingutele sõltumata nende sõlmimise ajast.
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Raamlepingud

RHS § 30-31 – Raamlepingu sõlmimine
- Raamlepingule kohaldatakse hankelepingu sätteid.
- Raamlepingu võib sõlmida tähtajaga kuni neli aastat, välja arvatud juhul, kui
pikem tähtaeg on põhjendatud, eeskätt raamlepingu esemest tulenevalt.
Tähtajatu raamlepingu sõlmimine on keelatud.
- Raamlepingu kehtivusajal selle alusel sõlmitud hankelepingu tähtaeg võib olla
raamlepingu tähtajast lühem või pikem.
- Raamlepingul põhinevate hankelepingute sõlmimisel lähtutakse raamlepingu
tingimustest ja RHS §-st 30, raamlepingu tingimusi oluliselt muutmata.
- Raamlepingu alusel sõlmivad hankelepingu üksnes hankijad, keda on võimalik
tuvastada riigihanke alusdokumentide põhjal, üksnes pakkujatega, kellega
raamleping sõlmiti.

RHS § 30-31 – Raamlepingu sõlmimine
- Ühe pakkujaga raamleping
• Hankeleping sõlmitakse raamlepingus sätestatud tingimuste kohaselt.
• UUS - Hankija võib paluda pakkujal vajaduse korral esialgset pakkumust
täpsustada.

- Mitme pakkujaga raamleping
• Kui kõik tingimused on määratud raamlepingus, sõlmitakse hankeleping selle
alusel.
• Kui kõik tingimused ei ole raamlepingus määratletud, võib läbi viia minikonkursi.

Minikonkursi hindamiskriteeriumid tuleb ette näha juba esialgses
hankemenetluses.
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RHS § 30-31 – Raamlepingu sõlmimine
- Täiendav võimalus sõlmida mitme pakkujaga raamlepingu puhul hankeleping
osaliselt minikonkursi alusel ja osaliselt raamlepingu alusel ettenähtud
tingimustel.
• Sellisel juhul peab algne HD nägema ette tingimused, mille alusel hankija tulevikus
otsustab, kas sõlmib ühel või teisel alusel.

- Hankijal on õigus raamlepingu alusel sõlmida hankeleping vabalt valitud
pakkujaga, kui
• hankelepingute kogumaksumus ei ületa 20% kogu raamlepingu väärtusest ja
• iga sellise hankelepingu maksumus on väiksem kui riigihanke piirmäär.
• Ja selline võimalus oli hanke alusdokumentides eelnevalt ette nähtud!

Seadus sätestab minikonkursi läbiviimise reeglid (pakkumuse vorm, tähtaeg,
hindamiskriteeriumid).
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RHS § 30-31 – Raamlepingu sõlmimine
- Hankija võib esitada nõuded pakkuja täiendavaks kvalifitseerimiseks
minikonkursil
• Minikonkursi korraldamisel võib hankija nõuda pakkujal aastase netokäibe
olemasolu summas, mis ei või olla suurem kui sama raamlepingu alusel samal
ajal täidetavatest hankelepingutest kõige suurema hankelepingu kahekordne
eeldatav maksumus.
• Kui hankelepingute eeldatavad maksumused ei ole teada, arvutatakse nõutav
minimaalne aastane netokäive raamlepingu eeldatava maksumuse alusel.

- Hankelepingu sõlmimisele kohaldub ooteaeg 7 päeva arvates teate
esitamisest.
- Minikonkursi tingimusi rikkunud hankeleping on tühine, millele saab tugineda,
kui see on vaidlustatud.
• Nt kui on rikutud minikonkursi läbiviimise tingimusi.
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Sotsiaal- ja eriteenuste
tellimine

Senised reeglid

Vana RHS kohustas lihtsustatud korras tellitava teenuse puhul:
- üksnes tehnilise kirjelduse nõuete järgimist ja hankelepingu sõlmimise kohta
teate esitamist.
- kohustus teavitada lepingu sõlmimise kavatsusest kas oma veebilehe või
riigihangete registri kaudu, kui hankelepingu maksumus ületas riigihanke
piirmäära.
- muus osas võis hankija lähtuda üksnes riigihangete üldpõhimõtetest.
- lepingu sõlmimise ooteaega ei kohaldatud.
Miks on sotsiaal- ja eriteenustel jätkuvalt erireeglid:
1) Euroopa siseturu mõttes vähe huvi pakkuvate teenustega, kuivõrd teenuste
iseloomust tulenevalt ei ole piiriülene pakkumine võimalik või ei ole see
otstarbekas;
2) Varasemalt põhjendatud ka teenuse iseloomust tuleneva usaldusküsimusega.
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Sotsiaal- ja eriteenuste eristamine CPV alusel
SOTSIAALTEENUSED
-

-

-

Meditsiinilised toetavad teenused
(nt koduabi jne)
Haridus- ja kooliteenused
(sh täiskasvanute koolitus,
keeleõpe ja töötajate
erinevad koolitused)
Tervishoiu- ja haiglateenused
Raamatukogude haldusteenused
Arhiveerimisteenused
Infofilmide tootmine
Raadio- ja televisiooniteenused
Kunstiteenused ja –teosed
Näitused, messid, üritused

ERITEENUSED
-

Hotelli- ja restoraniteenused
Söökla teenused
Toitlustusteenused
Õigusteenused
Juurdlus- ja turvateenused
Valveteenused
Posti- ja kullerteenused
Vangistamisteenused
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RHS § 14 - Piirmäärad

Sotsiaalteenused

Eriteenused

Siseriiklik piirmäär

300 000 EUR

60 000 EUR

Rahvusvaheline piirmäär

750 000 EUR

750 000 EUR

NB!
RHS § 14 lg 1 p 2 ning seletuskiri viitab, et lihthankekord ei kohaldu
sotsiaal- ja eriteenustele
Hankijal on kohustus hankekorras sotsiaal- ja eriteenuste hankimise kord
ette näha
• Nii riigihanke piirmäära ületavate kui ka sellest allapoole jäävate hangete
korral
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RHS § 126 – Sotsiaal- ja eriteenused
Menetlusreeglid
1) Hankija määrab riigihanke alusdokumentides sotsiaal- ja eriteenuste
erimenetluse korra:
• Rakendab üldpõhimõtteid
• Arvestab sotsiaal- ja eriteenuste eripärasid
• Hankija võib arvesse võtta teenuste kvaliteedi, katkematuse, ligipääsetavuse,
taskukohasuse, kättesaadavuse ja terviklikkuse tagamise kaalutlusi, erinevate
kasutajagruppide, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate isikute erivajadusi,
kasutajate kaasamist ja innovatsiooni.

2) Kohustus hanketeate või eelteatega registris välja kuulutada üleval pool
siseriiklikku piirmäära.
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RHS § 126 – Sotsiaal- ja eriteenused

4) Õigus sõlmida otseleping siis, kui esineb mõni väljakuulutamiseta
läbirääkimistega menetluse alus.
• Või kui ühtegi pakkumust ei esitatud ja algseid tingimusi oluliselt ei muudeta

5) Kohustus kontrollida kohustuslike kõrvaldamise aluste puudumist.
6) Hankelepingu sõlmimise ja muutmise reeglid kohalduvad samamoodi.
7) Kohustus esitada pärast lepingu sõlmimist aruanne registrile.
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Muudatused VAKO
menetluses

RHS § 189 - Tähtajad
Üldreegel
• Vaidlustus peab olema VAKOsse laekunud 10 päeva jooksul, kuid mitte pärast
hankelepingu sõlmimist, arvates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada
saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest.

Alusdokumendid ja otsused
• 10 päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva enne lihthankemenetluses
pakkumuste esitamise tähtpäeva
• Kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab
seda, siis mitte hiljem kui 5 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva
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RHS § 189 - Tähtajad

Hankeleping ja kahju hüvitamise taotlus
• 6 kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest
− Hankeleping, mis sõlmiti ebaseaduslikult ilma riigihanget läbiviimata (nn otseleping)

• 30 päeva jooksul arvates päevast, mil pidi teada saama õiguste rikkumisest või
huvide kahjustamisest
− Minikonkursi tulemusel sõlmitud hankeleping

• Ühe aasta jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest
− Kahju hüvitamise taotlus
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RHS § - Menetluslikud muudatused
Tähtaeg vaidlustuse muutmisele
- Hiljemalt 2 tööpäeva enne istungit
- VAKO-l õigus nõuda tervikteksti, kui vaidlustus ebaülevaatlik

Vaidlustusele vastamise tähtaeg hankijale ja kolmandale isikule pikem
- Varasema 2 tööpäeva asemel 3 tööpäeva

Asja lahendamise viis VAKO otsustada
- Kui VAKO peab vajalikuks, siis vaadatakse läbi avalikul istungil
- Kohustus istung korraldada, kui mõlemad pooled nõuavad
- Istungist tuleb ette teatada vähemalt 4 tööpäeva (seni oli nädal)

VAKO teeb otsuse 30 päeva jooksul puudusteta vaidlustuse laekumisest arvates
- Varem 10 tööpäeva alates istungist

VAKO otsuse resolutsioon kui ka põhjendused on hankijale kohustuslikud!
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RHS § 198 - Menetluskulud

Nn üldreegel – kaotaja kannab menetluskulud
- Kulud mõistetakse välja põhjendatud ja vajalikus ulatuses

Kolmanda isiku kulude hüvitamine - RHS § 198 lg 8
- Kui vaidlustusmenetluses osaleb kolmas isik, mõistab vaidlustuskomisjon kolmanda isiku
poolt vaidlustusmenetluses tasutud või tasumisele kuuluva eksperditasu ja kantud
lepingulise esindaja kulud kolmandale isikule välja tema poole vastaspoolelt samade
reeglite järgi nagu poolele.
- Kui vastaspool ei pea kulusid hüvitama, jäävad kolmanda isiku poolt tasutud või tasumisele
kuuluv eksperditasu ja kantud lepingulise esindaja kulud kolmanda isiku enda kanda.
Kehtivuse algus 01.01.2019.
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ESTONIA
Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
phone +372 6 400 900
estonia@sorainen.com

Aitäh kuulamast!
kadri.harginen@sorainen.com

LATVIA
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Riga
phone +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
LITHUANIA
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
phone +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
BELARUS
ul Nemiga 40
220004 Minsk
phone +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

www.sorainen.com
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