Uus seadus – uued nõuded
Keidi Kõiv
Arengutoetuste osakond

Piirmäärad
Lihthanke piirmäär
Asjad ja teenused

Ehitustööd

Võrgustikusektori
asjad ja teenused

Võrgustikusektori
ehitustööd

30 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

300 000 eurot

Riigihanke piirmäär
Asjad ja teenused

60 000 eurot

Ehitustööd

150 000 eurot

Võrgustikusektori
asjad ja teenused

-

Võrgustikusektori
ehitustööd

-

Rahvusvaheline piirmäär
Asjad ja teenused

Ehitustööd

Võrgustikusektori
asjad ja teenused

Võrgustikusektori
ehitustööd

135 000 ( riigiasutused)
209 000 eurot (muud
hankijad)

5 225 000 eurot

418 000 eurot

5 225 000 eurot

Hankemenetluse liigid
• Lihthankemenetlus
• Avatud hankemenetlus
• Piiratud hankemenetlus

• Innovatsioonipartnerlus
• Võistlev dialoog

• Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
• Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
• Sotsiaal- ja eriteenused

Uue seadusega leebemad nõuded
dokumentidele
• Uus termin „riigihanke alusdokumendid“ (HT, pakkumuse
esitamise kutse ja kõik muud hankija koostatud dokumendid)
• Hankelepingu sõlmimine kirjalikku taasesitamist võimaldavad
vormis.

• Pakkujad ei pea pakkumust esitama kirjalikus vormis, s.o
omakäeliselt allkirjastatuna või digitaalselt allkirjastatult vaid
pakkumus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavad
vormis.

Teabevahetus
• Ainult elektroonilises vormis
• Vastamise tähtaeg 3 tööpäeva
• Küsimuse ja pakkumuse esitamise tähtpäeva vahele peab jääma vähemalt
6 päeva (lihthankes 1 tööpäev). Kui ei jää on hankijal õigus vastamisest
keelduda

• Selgituste kaudu ei tohi riigihanke alusdokumente muuta
• Teavitamine hankija otsustest 3 tööpäeva jooksul. Koos teavitusega
esitada põhjused miks kõrvaldati, jäeti kvalifitseerimata ja millised olid
edukaks tunnistatud pakkumuse eelised
• Erandina võib saata kogu informatsiooni korraga 3 tööpäeva jooksul
pakkumuse edukaks tunnistamisest arvates, kui otsus on tehtud 10
tööpäeva jooksul pakkumuse avamisest

Kõrvaldamise alused uues seaduses
• Jääb alles kohustuslike ja vabatahtlike kõrvaldamise aluste
eristamine
• Kõrvaldamise aluste nimekiri laieneb
• Kõrvaldamise aluste rakendamine ei ole ajaliselt piiratud, st
kõrvaldamine võib toimuda kogu hankemenetluse vältel
• Hankija võib hankelepingu erakorraliselt ennetähtaegselt üles
öelda, kui pakkujal esineb lepingu sõlmimise ajal mõni
kohustuslik kõrvaldamise alus
• Määratletud on kõrvaldamise maksimaalsed perioodid (nt
vabatahtlike kõrvaldamise aluste puhul 3 aasta jooksul teo
toimepanemisest)

Kõrvaldamise aluste kontroll
• Aluste puudumist kinnitab pakkuja hankepassis
• Tõendid peab hankija ise koguma. Pakkujalt võib
nõuda üksnes RHS § 96 sätestatud dokumente.
Muud dokumendid peab ise koguma

• Heastamine võimalik üksnes rahvusvahelist
piirmäära ületavate hangete korral

Olulisemad kvalifitseerimist puudutavad
muudatused
• Kvalifitseerimistingimused ei ole enam kohustuslikud
• Töötajate kogemuse nõuet ei tohi enam sätestada (võib olla
üksnes hindamise kriteerium)
• Minimaalne aastane netokäibe nõue ei tohi olla suurem kui 2x
hankelepingu eeldatav maksumus

• Õigus võtta arvesse ka varasemate aastate referentslepingud
• Teise isiku vahenditele tuginemine
• Maksuvõla puhul kohustus täiendava tähtaja andmiseks

Hankepass
•

Pakkuja kinnitus kõrvaldamise alustele puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele
vastavuse kohta

•

Usaldatakse ettevõtjaid ning kontroll toimub üksnes kahtluse korral. Kontroll võib
toimuda üks kõik millises etapis.

•

Tõendid nõutakse üksnes edukalt pakkujalt

•

Avamisel kontrollib hankija, kas pakkuja on esitanud hankepassi ja seal nõutud
kinnitused (formaalne kontroll) ning suundub seejärel pakkumise sisulise
kontrollimise juurde.

•

Hangetes, kus hankepass ei ole kohustuslik ning hankija ei ole sätestanud
hankepassi vabatahtlikku regulatsiooni toimub hankemenetlus seni kehtinud

Pöördmenetlus
• Kasutatav üksnes avatud hankemenetluses
• Hankija võib kontrollida pakkumuste vastavust
ning hinnata pakkumuse enne kõrvaldamise
aluste puudumise ja kvalifikatsiooni
kontrollimist
Võib jääda siiski ka seni kehtinud hankemenetluse läbiviimise
protsessile või kasutada hankepassi erisust

Hindamiskriteeriumid
• Eeldatakse, et hankija võtab arvesse parima hinna ja kvaliteedi suhet, mis
sisaldab endas alati pakkumuse hinna või kulu (nt olelusringi kulud) ja
kindlasti ka kvalitatiivseid, keskkonnaalaseid (nt CO2 emissioon) ja
sotsiaalseid kriteeriume (nt pikaajaliste töötute kaasamine).
• Ainult hinnast või kulust võib lähtuda üksnes siis, kui pakkumuse
majanduslik soodsus on sõltuv üksnes hinnast või kaasnevatest kuludest
ning kvalitatiivsed kriteeriumid ei saa kaasa aidata majandusliku soodsuse
tõusule.
• Hankija võib hankelepingu hinna või kulu suuruse riigihanke
alusdokumentides kindlaks määrata ja hinnata pakkumusi üksnes
kvalitatiivsete, keskkonnaalaste või sotsiaalsete kriteeriumite alusel.
• Hindamise kriteerium peab olema seotud hankelepingu esemega!

Ärisaladuse määratlemine pakkumuses
Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ja põhjendab
teabe ärisaladuseks määramist. Ärisaladusena ei või märkida:
• Pakkumuse maksumust ega osamaksumusi;

• Teenuse hankelepingute puhul muid hindamise kriteeriumitele vastavaid
pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid;
• Asjade ja ehitustööde hankelepingute puhul muid hindamise kriteeriumidele
vastavaid pakkumust iseloomustavaid näitajaid.
Pakkumuste avamisel tehakse registris avalikuks pakkumuste maksumused ja
muud hindamisel pakkumust iseloomustavad numbrilise näitajad. Pakkumuste
avamise protokolli enam ei koostata.

Alltöövõtjate kontrollimine
• Õigus nõuda pakkujalt teavet alltöövõtjate osaluse kohta. Kohustuslik
ehitushangetes üle riigihanke piirmäära
• Ehitustööde hangetes kohustuslik nõuda pakkumuses kinnitust, et pakkuja
ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes kuuluks asendamisele
• Võimalus kontrollida alltöövõtjate osas kõrvaldamise aluste puudumist ja
kvalifikatsiooni. Ehitustööde hangetes on kohustuslike kõrvaldamise aluste
kontroll kohustuslik
• Ehitustööde hangetes alltöövõtjal võimalik esitada teabenõue pakkujale
makstud tasu kohta, hankijal kohustus vastata ning edastada koopia ka
pakkujale
• Hankija kohustus mitte tasuda pakkujale osas, milles pakkuja on
alltöövõtjale alusetult tasumata jätnud

Hankelepingu muutmine
RHS sätestab 7 alust hankelepingu muutmiseks:
• muudatuste väärtus ei ületa 10% või 15%
• väheoluline muudatus
• muudatus oli sätestatud riigihanke alusdokumentides
• lisatellimus
• ettenägematu asjaolu

• pakkuja asendamine riigihanke alusdokumentides sätestatud
juhul
• pakkuja asendamine restruktureerimisel

Millal muudatus on oluline?
Muudatus on oluline, kui muudetakse hankelepingu üldist olemust
märkimisväärselt, eeskätt kui:
• lisatakse tingimus, mis laiendanuks osalejate hulka;
• muudetakse lepinguliste kohustuste vahekorda pakkuja
kasuks;

• laiendatakse oluliselt hankelepingu eseme ulatust;
• pakkuja asendatakse muul kui RHS-s sätestatud juhul.

Aitäh!
Keidi Kõiv
Keidi.koiv@pria.ee

