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Kliðeelik arusaam riigihan-
kest kujutab pilti armutust
oksjonist, kus edu tagab vaid
väiksem hinnanumber. Sel-

le nimel ohverdatakse nii kvali-

teet, innovatiivsus kui ka tööta-
jate ja alltöövõtjate õigused.

Hiljutine kohtupraktika lubab
aga vastupidist. Üldreegel on,
et hankija peab säästma raha-
lisi vahendeid ja eelistama ma-
janduslikult soodsaimat pak-
kumust. Kas parimat hinna ja
kvaliteedi suhet või väiksei-
mat rahahulka, mis kokkuvõt-
tes millegi eest maksta tuleb.
Erand on seaduses soovitus ee-
listada keskkonnasäästlikke la-
hendusi. Euroopa riigihankedi-
rektiivi preambula kohaselt tu-
leb aga sotsiaalseid kaalutlusi
käsitada samal moel kui kesk-

konnakaitselisi. Sellest lähtu-
valt avaldas Euroopa Komisjon
juhise sotsiaalsete kriteeriumi-
de arvestamiseks riigihangetes.

Juuni alguses jõustusid Tar-
tu ringkonnakohtu otsused
Ida-Viru ühistranspordihan-
kes, kus kõhus sisuliselt kin-
nitas hankija õigust rakenda-
da riigihankes sotsiaalseid kri-
teeriume. Hankija oli seadnud

üheks pakkujate kvalifitseeri-
mise tingimuseks kollektiivle-
pingute korrektse täitmise vii-
mase kolme aasta jooksul ja
hindamise üheks kriteeriumiks
kollektiivlepingu olemasolu
Ida-Virumaal.

Kvalifitseerimise tingimuse
osas jõudis kõhus järeldusele, et

hankija jaoks oli oluline, et bus-
siliiniveo riigihanke võidaks

isik, kes oleks usaldusväärne

ning peab oma sektoris sõlmi-
tud kokkulepetest kinni. Mitte-
usaldusväärsed, kokkuleppeid
ja seadust rikkuvad pakkujad

hoiavad seeläbi kokku kulusid
ja saaks võrreldes ausate pakku-
jatega hinnaeelise. Hankija ot-
sustas õigesti, et hankemenet-
lusest tuleb kõrvaldada autoet-
tevõtja, kes töötaja palga alam-
määradest ning töö- ja puhke-
aja nõuetest kinni ei pea.

Pakkumuste hindamise kri-
teeriumi osas asus kõhus seisu-

kohale, et kollektiivlepingu ole-
masolu kui töörahu tagami-
se abinõu vähendab streigi või
töösulu toimumise tõenäosust

ja seega on kollektiivlepingut
omava pakkuja teenuse kvali-
teet eeldatavalt kõrgem.

Lisaks stabiilsema ja kvali-
teetsema teenuse saamisele või-
maldab kollektiivlepingu nõue

hankijal näidata üles ka suure-
mat sotsiaalset vastutustunnet
ja vähendada võimalusi, et ava-
liku raha eest teenuseid osuta-
vad ettevõtjad rikuksid töötaja-
te õigusi. Võib arvata, et hanki-
jad hakkavad sotsiaalseid kri-
teeriume nii sobivate pakkujate
väljasõelumisel kui ka parima
pakkumuse valimisel senisest

julgemalt käsutama. Olgu sel-
leks siis kollektiivlepingu ole-
masolu, ealise või soolise võrd-
õiguslikkuse tagamine vms.

Võib arvata, et han-
kijad hakkavad sot-
siaalseid kriteeriume
senisest julgemalt
käsutama.


