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Muudatused raamlepingutes

Minikonkursi täiendavad kvalifitseerimise 

tingimused ja kasutatavad hindamiskriteeriumid 

tuleb sätestada raamlepingu sõlmimiseks esitatud 

riigihanke alusdokumentides.

Hindamiskriteeriumid tuleb seada vastavalt §-le 

85. 



Hankelepingute rikkumised

Teave hankelepingu rikkumise kohta tuleb esitada 

10 päeva jooksul sanktsioneeriva meetme 

rakendamisest.

Kõrvaldamise alus muutub: kõrvaldada saab, kui 

rikutud on hankelepingu olulist tingimust või olulisi 

tingimusi. 



Kõrvaldamise alused

§ 95 lg 1 p-des 1 ̶ 3 sätestatud kõrvaldamise aluste 

puudumist kontrollitakse ka üldvolitusega

lepingulisel esindajal.

Kohaliku maksu maksuvõlga kontrollivad ainult 

kohalikud omavalitsused ja KOV asutused enda 

asukoha järgi.

Uus vabatahtlik kõrvaldamise alus – täitmata on 

maksudeklaratsiooni esitamise kohustus koos 

võimalusega see 3 tööpäeva jooksul esitada ja 

vajadusel ka maksuvõlg tasuda.



Heastamine

Uus Euroopa Kohtu lahend C-387/19 

heastamismeetmete esitamise kohta:

Nõue esitada võetud heastamismeetmed koos 

taotluse või pakkumusega peab olema 

riigisiseses õigusaktis selgelt kirjas ning sellele 

nõudele peab olema viidatud ka riigihanke 

alusdokumentides. 



Hankepass

Esitatakse alati standardvormil. 

Täpsustatakse, et:

- nö pöördmenetluse korral hankepassi alusel 

eraldi otsust vaja teha ei ole;

- kvalifitseerimise kohta tehakse otsus ainult siis, 

kui kvalifitseerimise tingimused on sätestatud;

- eduka pakkuja kõrvaldamise aluseid peab 

minikonkursil kindlasti uuesti kontrollima siis, kui 

raamlepingu maksumus on vähemalt võrdne 

rahvusvahelise piirmääraga.



Hindamiskriteeriumid

Uued võimalused:

• Kriteeriumide osakaalusid võib määrata 

ligikaudselt maksimaalse vahemikuna.

• Kriteeriumid võib määrata tähtsuse 

vähenemise järjekorras, kui osakaalude

kasutamine ei ole objektiivsetel põhjustel

võimalik. Seda tuleb RHAD-is ka põhjendada. 



Ooteaeg

Võrdustatud ooteaeg 14 päeva ka alla 

rahvusvahelise piirmäära, välja arvatud 

lihthankemenetluses (endiselt 5 tööpäeva).

Ooteaega ei pea kohaldama kui viimase otsuse 

tegemise ajal on menetluses vaid üks pakkuja.



Lihthankemenetlus, sotsiaal- ja 
eriteenuste erimenetlus

RHS 2. ptk nõuete laiendamine. Tuleb järgida §-
des 81, 82, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117 ja 

119 sätestatut:

RHAD muutmine, pakkumuse esitamine, 

vastavuse kontroll, põhjendamatult madal 

maksumus, kõikide pakkumuste tagasilükkamine, 

pakkumuste hindamine, eduka pakkumuse 

tagasivõtmine.



Hankelepingu muutmine

Hankelepingu muutmise sätetes täiendavate 

teenuste ostmise kohta (§ 123 lg 1 p 3) ja

ettenägematute asjaolude tõttu (p 4) asendatakse 

piirang „muudatuse väärtus ei ületa“ direktiivi 

sõnastusega „hankelepingu maksumus ei 

suurene“.
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