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Hankemenetluste rahaline maht
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Probleemid ilusa pildi taga

� Hanketeenistus on välja arvestanud, et ühe avatud hankemenetluse 
läbiviimine nõuab 66,5 tundi hankespetsialisti aega, lihthanke puhul 
mõnevõrra vähem. Lisaks veel komisjoni liikmete tööaeg. Väiksema mahuga 
hangete puhul menetlusega kaasnev ressursikulu ebamõistlikult suur.

� 2/3 meditsiinitarvikute käibest toimub praegu niisuguste hankelepingute 
alusel, mis on sõlmitud ainult ühe pakkujaga hangetes (vaatamata avatud 
hanke vormile).
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Hankemenetluste läbiviimine

Hankeplaan

• Kes kinnitab?

Hankekomisjon

• Kompetents

• Suur või 

väike?

Hankedokument 

• Funktsiooni ja 

tulemuse 

rõhutamine
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Hankemenetluste läbiviimine

Hindamine

• Sisu  üle  vormi

Otsuste 

vormistamine

• Haldusmenetluse 

reeglid

• Kirjelda  ja 

põhjenda

Lepingu 

sõlmimine ja 

täitmine

• Lepingu 

täitmine on 

kellegi 

tööülesanne
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Vaidlustused

„Kuldaeg“ 2004-2008, ca 10 vaidlustust aastas. 
Põhiküsimus: kas kvalifitseerimistingimused ja tehnilised tingimused on 
põhjendatud? 

Viimastel aastatel 3-4 vaidlustust aastas.
Põhiküsimuseks menetlusreeglite nüansid.
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Riigihangete seaduse rakendamise 
probleemidest
Näide 

Riigihangete seaduse § 56 lg 3: Hankija võib nõuda pakkujalt /---/ pakkumuses 
esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist .

Euroopa Kohtu 29. märtsi 2012 eelotsus kohtuasjas C-599/10 ( SAG ELV 
Slovensko jt): hankija võib erandjuhul lasta pakkujal korrigeerida pakkumusega 
seonduvaid andmeid, eriti siis, kui ilmselgelt on vaja vaid täpsustust või 
parandada ilmsed tehnilised vead, nii et selle muudatusega ei kaasneks 
tegelikult uue pakkumuse esitamist. 
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Riigihangete seaduse rakendamise 
probleemidest
Riigikohtu 13. juuni 2013.a. otsus 3-3-1-24-13 (Ees ti Töötukassa vs 
Corpore AS): Kui sarnased dokumendid või andmed esitamata jätnud
pakkujatele antakse puuduste kõrvaldamiseks ühetaoline võimalus, siis ei riku 
see pakkujate võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtteid. Kohtute 
hinnangul oleks hankija pidanud küsima lisateavet. Riigikohtu halduskolleegium 
nõustub vaidlustuskomisjoni ja kohtute nende seisukohtadega.
Euroopa Kohus on piiratud hankemenetluse puhul seoses ebatäpsete või 
tehnilisele kirjeldusele mittevastavate pakkumustega rõhutanud, et esitanud 
pakkumusi ei tohi hankija ega taotleja initsiatiivil põhimõtteliselt enam muuta. 
Direktiivi art-ga 2 ei ole siiski vastuolus see, kui erandjuhul korrigeeritakse 
pakkumusega seonduvaid andmeid, eriti siis, kui ilmselgelt on vaja vaid 
täpsustust või parandada ilmsed tehnilised vead, nii et selle muudatusega ei 
kaasneks tegelikult uue pakkumuse esitamist (29. märtsi 2012. a otsus asjas nr 
C-599/10: SAG ELV Slovensko jt, p-d 36–40). 

9



Riigihangete seaduse rakendamise 
probleemidest

Riigikohtu 7. oktoobri 2013.a. otsus 3-3-1-44-13 (Stadler Bussnang AG vs 
Tallinna Linnatranspordi AS): VAKO pidas 10. detsembri 2012. a otsuses veaks 
seda, et /---/ pakkumuses puudus osa andmeid (otsuse p 8.2., 8.2.2., 8.3., 8.5.) 
/---/.
Kolleegium on seisukohal, et VAKO esile tõstetud puudused on käsitatavad 
vormilise eksimusena pakkumuse koostamisel, mitte sisulise kõrvalekaldena 
hanketeate ja hankedokumentide tingimustest RHS § 47 lg 2 teise lause 
mõttes. Kolleegium jääb oma seisukoha juurde, et erandjuhul on pakkujal 
võimalik korrigeerida pakkumusega seonduvaid andmeid, eriti siis, kui ilmselgelt 
on vaja vaid täpsustust või parandada ilmsed tehnilised vead, nii et selle 
muudatusega ei kaasneks tegelikult uue pakkumuse esitamist (vt analoogselt 
Riigikohtu halduskolleegiumi 13. juuni 2013. a otsus asjas nr 3-3-1-24-13, p 20). 
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Tänase päeva parim soovitus

Igas hankedokumendis peavad olema „põgenemisklausli d“. 

Riigihangete seaduse § 49 lg 1 p 2: Hankija võib teha põhjendatud kirjaliku 
otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui hankija on kõigi 
pakkumuste tagasilükkamise võimaluse ja vastava objektiivse ning 
mittediskrimineeriva aluse ette näinud hankedokumentides ja see alus on 
täitunud.
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Tuleviku praktika

Uus riigihangete seadus 01.04.2016

� Raamhanked 
2014.a. Riigihangete direktiivi preambula p 61:
Objektiivsete tingimuste hulka, mille alusel määratakse kindlaks, milline 
raamlepingu osaliseks olev ettevõtja peaks vastavat ülesannet täitma (näiteks 
füüsilistele isikutele kasutamiseks ette nähtud asjade tarnimine või teenuste 
osutamine), võib kõiki tingimusi kehtestava raamlepingu kontekstis kuuluda ka 
asjaomaste füüsiliste isikute vajadused ja eelistused.
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Tuleviku praktika

Uus riigihangete seadus 01.04.2016

� Hanked osadele
Uue riigihangete seaduse projekti § 28 lg 1 ja 3:
Hankija võib jaotada riigihanke osadeks /---/, sätestades hanketeates, kas ta 
lubab pakkujal esitada pakkumuse ühele, mitmele või kõigile osadele. Hankija 
võib piirata ühe pakkujaga sõlmitavate hankelepingute arvu /---/. Kui pakkumise 
hindamise tulemusena sõlmitaks selle pakkujaga maksimaalset arvu ületav arv 
hankelepinguid, määrab hankija riigihanke alusdokumentides kindlaks 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad tingimused ja eeskirjad, mille alusel ta valib 
ühe pakkujaga sõlmitavad hankelepingud.
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Tuleviku praktika

Uus riigihangete seadus 01.04.2016

� Hankemenetlusest kõrvaldamine puudulikult täidetud hankelepingu tõttu
Uue riigihangete seaduse projekti § 94 lg 4 p 8:
Hankija võib jätta isikuga hankelepingu sõlmimata ja kõrvaldada 
hankemenetlusest ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt 
sõlmitud riigihankelepinguid, mille tagajärjel on leping ennetähtaegselt üles 
öeldud , nõutud kahjutasu või rakendatud muid sellega võrreldavaid 
sanktsioone.
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Tänan!


