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Elukogemus on näidanud, et summa summarum ei lähe riigihangete seaduses midagi kellegi jaoks lihtsamaks

Maailm Kontoris: http://kontoris.blogspot.com/2018/04/kuidas-lihtsustatakse-protsesse.html

Kas hankija elu läheb 

lihtsamaks?

http://kontoris.blogspot.com/2018/04/kuidas-lihtsustatakse-protsesse.html


•Turu-uuringute läbiviimise täpsustamine (p 5-7)

•Ärisaladuse märkimise regulatsioon laieneb 

kõikidele riigihangetele (p 32, 115, 118)

•Segalepingu sätted kogutakse ühte kohta (p 4, 15, 

16)

•Minikonkursi hindamise kriteeriumid ning 

kvalifitseerimise tingimused peavad olema 

raamlepingu alusdokumendis (p 22, 33)

Uuendused üldsätetes



•Pakkumuse läbivaatamata jätmise otsus (p 34) ja 
selle põhjendamise kohustus (p 35)

•Kohustuslik ooteaja märkimine viimasele otsusele (p 
36)

•Kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluses peetakse läbirääkimisi, kuid 
pakkumusi ei esitata, tuleb teha hankelepingu 
sõlmimise otsus ja sellest teavitada (p 33)

•Kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluses on esitatud mitu pakkumust, tuleb 
teha pakkumuse edukaks tunnistamise otsus ja 
sellest teavitada (p 49)

•Avalikust huvist tulenevalt kõrvaldamata jätmise 
otsus ja selle põhjendamise kohustus (p 77)

Otsused, põhjendamine, teavitamine



•Pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg 5 tp 

→ 10 p (p 140)

•Rahuaeg 1 tp → 2 tp (p 31)

•Võrgustikusektori hankija ei pea 

lihthankemenetluses kõrvaldamise aluseid 

kontrollima (p 142)

Muudatused lihthankemenetluses



• Hankemenetlustes, milles hanketeade saadetakse ELT-sse, hakatakse pakkumuse esitamise tähtaega arvutama 

teate saatmisest ELT-sse (p 71)

• Seadus praktikaga kooskõlla – hankepassi esitamist, kvalifitseerimist ja kõrvaldamise aluseid puudutav teave 

võib olla esitatud riigihanke alusdokumendis, mitte üksnes hanketeates (p 42)

• Hankepassi esitamist võib nõuda väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses (p 50)

• Hankelepingu rikkumistest tuleb RHR-i teavitada 10 p jooksul (p 61–62)

• Kohaliku maksu maksuvõlg on kõrvaldamise alus, mida kohaldavad ainult kohalikud omavalitsused (p 78 ja 82)

• Maksudeklaratsiooni esitamata jätmine kõrvaldamise alusena (p 81)

• Tuginemise korral võib hankija nõuda solidaarset vastutust kogu lepingu täitmise eest (p 100)

• Ooteaeg on 14 päeva ka alla rahvusvahelist piirmäära jäävates riigihangetes (p 121)

• Ooteaega ei pea kohaldama, kui viimase otsuse tegemise ajal on riigihankes ainult üks pakkuja (p 122)

• Alltöövõtjate kontrolli puudutavad arvukad muudatused (p 124-127)

Varia



• Hankelepingu üleütlemise või taganemise võimalus, kui täitmise ajal ilmneb pakkujal kohustuslik kõrvaldamise 

alus (p 136)

• Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg 15 p (p 146)

• Kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses, milles riigihanke eeldatav maksumus ületab riigihanke piirmäära 

kohaldatakse §-i 115 (p 160) 

Varia



•Tulevikus võiks RHS-il olla uus struktuur –

puudub vajadus eristada hankemenetlusi ja 

erimenetlusi

•Mõlemat liiki hankija puhul (võrgustikusektori 

hankija ja avaliku sektori hankija korraga) võiksid 

kohaldatavad piirmäärad ja menetlusreeglid 

sõltuda üksnes sellest, kumba valdkonda 

konkreetse riigihanke ese parasjagu langeb

•Varasemate hankelepingute rikkumiste eest 

kõrvaldamine – kas oleks vajalik täpsem 

regulatsioon, kuidas märge tekib ja kaob?

•VaKo ei saa igaveseks jääda õigusliku 

staatuseta ministeeriumi ja kohtusüsteemi vahele 

Mida võiks kaaluda?



p 14 – menetluse alustamine registris selle kohustuseta toob kaasa 

riigihankereeglite kohaldumise

Kehtivas seaduses: (12) Kui hankija alustab riigihanget registris ilma 

seadusest tuleneva kohustuseta, on ta kohustatud järgima käesolevas 

seaduses sätestatud riigihanke menetluse korda.

Muudatus: (12) Kui hankija alustab menetlust registris ilma seadusest 

tuleneva kohustuseta, käsitatakse seda riigihankena käesoleva seaduse 

tähenduses ja hankija on kohustatud järgima käesolevas seaduses vastavale 

riigihankele sätestatud riigihanke menetluse korda.

Kommentaar: norm räägib „menetluse alustamisest“, kuid RHS ei defineeri 

terminit „menetlus“. Seletuskirja kohaselt oleks iga hankija RHR-is alustatav 

menetlus automaatselt riigihanke menetlus isegi kui ta seda sisuliselt ei ole ja 

hankija peaks järgima „vastavale menetlusliigile“ sätestatud korda.

Kui hankija korraldab RHR-i kaudu näiteks enampakkumist, siis kuidas see 

saab olla riigihange ja milline RHS-i menetlus sellele peaks kohalduma? Kas 

VaKo on nõus sellist vaidlust menetlema?
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