KINNITATUD
Eesti Keele Instituudi direktori 13.01.2014
käskkirjaga nr 1-5/3
Riigihangete korraldamise juhend

I Üldsätted
1. Käesolev riigihangete korraldamise juhend (edaspidi juhend) reguleerib riigihangete
ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist Eesti
Keele Instituudis (edaspidi Instituut).
2. Instituut juhindub riigihangete korraldamisel riigihangete seadusest (edaspidi RHS),
seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest ning käesolevast käskkirjast (edaspidi
juhend).
3. Riigihangete koordineerimise ja korraldamise eest vastutab Instituudis personali- ja
haldusjuht, kui ei ole määratud teisiti.
II Riigihanke vajaduste koondamine ja plaani koostamine
1. Riigihangete kavandamine toimub Instituudis koos järgneva aastaplaani projekti
koostamisega. Valdkonnakonna juhid esitavad kolm nädalat peale eelarve kinnitamist
planeeritavad hankeobjektid ning nende maksumuse personali- ja haldusjuhile.
Riigihangete koondplaani koostab personali-ja haldusjuht ning kinnitab direktor.
2. Personali- ja haldusjuht esitab Instituudi riigihangete läbiviimise koondplaani Haridusja Teadusministeeriumile.
3. Kui osakonna või vastutusvaldkonna riigihanke vajadused selguvad pärast juhendi
punktis II (2) nimetatud tähtpäeva, esitab kulude eest vastutav isik võimalikult kiiresti
oma riigihanke taotluse personali- ja haldusjuhile riigihanke üldplaani täiendamiseks.
4. Riigihanke plaani muudetakse vastavalt vajadusele.
III Alla väikehanke piirmäära hankimine
Alla 1500 euro (ilma käibemaksuta) maksva riigihanke puhul kohaldatakse RHS-e
paragrahvis 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et hanke korraldamisel kaasneks instituudile
võimalikult väike halduskoormus ning aja- ja rahakulu.
IV Väikehanke korraldamine
1. Väikehange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta
on asjade ja teenuste puhul vähemalt 1500 eurot, kuid väiksem kui 10000 eurot ja
ehitustööde puhul vähemalt 1500 eurot, kuid väiksem kui 30000 eurot ilma
käibemaksuta.
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2. Väikehanke läbiviimise eest vastutab valdkonna juht, kelle vastutusalas hange läbi
viiakse.
3. Väikehanke läbiviimisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
-

lähtutakse RHS-e paragrahvis 3 sätestatud üldpõhimõtetest ning tagatakse
riigihanke eemärgi saavutamine mõistliku hinnaga;

-

väikehanke eest vastutaja võtab kolm pakkumust ning teeb pakkumuste
võrdlemise teel valiku parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja kasuks;

-

võitnud pakkujaga sõlmitakse kas kirjalik või elektrooniline leping vastavalt
RHS-s sätestatule;

-

tagatakse hankeprotsessi dokumenteerimine. Dokumentatsioon peab sisaldama
pakkumusi ja pakkumuse valiku põhjendusi või põhjendust, miks pakkumusi ei
võetud. Dokumentatsioon säilitatakse markeeritud hangete kaustas.

V Lihthanke korras asjade ja teenuste hankimine
1. Lihthange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta
on asjade puhul vähemalt 10000 eurot, kuid väiksem kui 40000 eurot ja ehitustööde
puhul vähemalt 30000 eurot, kuid väiksem kui 250000 eurot.
2. Lihthanke läbiviimisel tuleb kinni pidada RHS paragrahvis 3 sätestatud
üldpõhimõtetest, seejuures peab riigihanke eesmärgi saavutama mõistliku hinnaga,
tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku
hinna ja kvaliteedi suhte.
3. Lihthanke viib läbi selle valdkonda juht, kelle vastutusalasse hange kuulub.
4. Lihthanke puhul järgitakse järgmisi põhimõtteid:
-

-

koostatakse hankeobjekti kirjeldus ja hankel osalemise tingimused;
esitatakse riigihangete registrile avaldamiseks lihthanke teade;
pakkumuste esitamiseks määratakse mõistlik tähtaeg, kuid mitte lühem, kui 4
tööpäeva;
kui soovitakse pidada läbirääkimisi või soovitakse hanget läbi viia järjestikuste
etappidena, lisatakse lihthanke teatesse vastav viide ja tingimused;
tehtud otsustest teavitatakse kõiki pakkujaid ning teavitamisel lähtutakse RHS
paragrahv 54 ja 55 sätestatust;
tagatakse hankimise protsessi dokumenteerimine. Dokumentatsioon peab
sisaldama pakkumusi ja põhjendust pakkumuse valiku/mittevaliku kohta;
Pakkumused ja selgitused säilitatakse hanke eest vastutava isiku markeeritud
hangete kaustas;
võitnud pakkujaga sõlmitakse kirjalik või elektrooniline leping, mida saab
poolte kokkuleppel muuta vaid juhul, kui selguvad asjaolud, mida ei olnud
võimalik lepingu sõlmimise hetkel ette näha ja lepingu muutmata jätmise
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-

korral satuks osaliselt või täielikult ohtu lepinguga taotletud eesmärgi
saavutamine. Hankelepingu muutmises ei ole võimalik kokku leppida, kui
muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu
sõlmimisega;
20 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist või lihthanke lõppemist muul
põhjusel esitatakse registrile riigihanke aruanne ja pärast lihthanke lepingu
lõppemist aruande lisa. Instituudis esitab riigihangete registrile aruande ja
aruande lisa personali- ja haldusjuht või valdkonna juht, kelle vastutusalas
hange läbi viidi. Kui aruande ja aruande lisa esitab personali- ja haldusjuht,
esitab hanget teostava valdkonna juht personali- ja haldusjuhile viie päeva
jooksul peale lepingu sõlmimist vormikohased andmed lepingu kohta ning
pärast lepingu täitmist selle lõppmaksumuse ja info muudatuste kohta.

VI Lihtsustatud korras hangitavad teenused
1. Lihtsustatud korras hangitavate teenuste hange on riigihange, mille hankelepingu
objekti moodustavad rohkem kui 50 protsendi ulatuses Euroopa Komisjoni määruse
(EÜ) nr 213/2008 VII lisas nimetatud teenused.
2. Instituudis viib lihtsustatud korras hangitavate teenuste hanke läbi juht, kelle
vastutusvaldkonda vastav hange kuulub koostöös personali- ja haldusjuhiga.
3. Lihtsustatud korras hangitavate teenuste hanke läbiviimisel järgitakse järgmisi
põhimõtteid:
- lähtutakse RHS –e §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtetest ning
sõlmitakse hankeleping RHS §-s 5 sätestatud juhtudel kirjalikus vormis.
- riigihanke eesmärgi peab saavutama mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral
erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
- kui soovitakse sõlmida hankeleping, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta
ületab 40 000 eurot (ilma käibemaksuta), tuleb sellest teatada Instituudi veebilehel või
registri veebilehe kaudu. Informatsioon peab olema veebilehel kättesaadav vähemalt 4
tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega. Informatsiooni avalikustamise eest
vastutab valdkonna juht, kelle vastutusalas hange läbi viiakse. Informatsioon peab
sisaldama järgmist: asutuse nimi ja aadress, hankelepingu objekti lühikirjeldus,
kontaktisiku andmed, kelle poole pöörduda informatsiooni saamiseks ning
pakkumuste esitamiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg.
-kui hankelepingu eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne rahvusvahelise
piirmääraga või ületab seda, on kohustuslik järgida ka RHS-e paragrahvis 33 sätestatud
tehnilise kirjelduse koostamise reegleid.
- kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on suurem kui 1500 eurot, sõlmitakse
pakkujaga kirjalik või elektrooniline leping.

- tagatakse hankimise protsessi dokumenteerimine. Dokumentatsioon peab sisaldama
pakkumusi ja põhjendust pakkumuse valiku/mittevaliku kohta. Pakkumused ja
selgitused säilitatakse hanke eest vastutava isiku markeeritud hangete kaustas;
3

- pärast hankelepingu sõlmimist, mille maksumus ületab ilma käibemaksuta 40000 eurot,
esitab personali- ja haldusjuht riigihangete registris 20 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist
riigihanke aruande ja peale lepingu lõppemist aruande lisa. Selleks esitab hanget teostava

valdkonna juht personali- ja haldusjuhile viie päeva jooksul peale lepingu sõlmimist
vormikohased andmed lepingu kohta ning pärast lepingu täitmist selle lõppmaksumuse
ja info muudatuste kohta.
VII Riigihanke hankemenetluse korraldamine
1. Riigihankemenetlus korraldatakse, kui hanke eeldatav maksumus asjade ja teenuste
puhul ületab 40000 eurot (ilma käibemaksuta) ja ehitustööde puhul 250000 eurot (ilma
käibemaksuta).
2. Riigihanget läbiviiva valdkonna juht esitab hanke läbiviimise soovi personali- ja
haldusjuhile, kellega koos valmisatakse ette hanke lähteülesanne. Juhul, kui
Instituudis puudub riigihanke objekti spetsiifilisuse tõttu lähteülesande koostamiseks
pädevus, kaasatakse vastava valdkonna sõltumatuid spetsialiste.
3. Hanke algatamise otsuse kinnitab Instituudi direktor ning valdkonna juht, kelle
haldusalas hange korraldatakse. Hankedokumendid kinnitab personali- ja haldusjuht.
4. Riigihanke läbiviimiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Instituudi direktor,
valdkonnajuht, kelle vastutusalas hange läbi viiakse ning personali- ja haldusjuht.
Komisjoni koosseisu peab kuuluma isik, kes omab riigihangete objektile vastavas
valdkonnas eriteadmisi. Kui selline isik puudub, kaasatakse sõltumatu ekspert.
5. Pakkumuste hindamise aluseks on eelnevalt välja töötatud hindamiskriteeriumid.
Hääletamise vajaduse korral on otsus pädev, kui selle poolt on üle poole komisjoni
häältest. Võrdsete häälte korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
6. Kõik riigihankemenetlusega seotud koosolekud protokollitakse, hankemenetluse ajal
toimuv suhtlus huvitatud isikutega ja pakkujatega peab toimuma kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. Kogu hankega seotud dokumentatsioon säilitatakse
markeeritud hangete kaustas.
7. Võitnud pakkujaga sõlmitakse kirjalik või elektrooniline leping mitte enne, kui 14
päeva peale pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate esitamisest (edaspidi
ooteaeg). Ooteaega ei pea kohaldama hankelepingu sõlmimisel raamlepingu või dünaamilise
hankesüsteemi alusel, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral või juhul,
kui muud liiki hankemenetluses on esitanud pakkumuse ainult üks pakkuja.

8. Hanke kohta esitatakse 20 päeva möödudes peale hankemenetluse lõppemist
esitatakse hanke aruanne ja peale hankelepingu lõppemist aruande lisa, kuhu märgitakse
järgmised andmed:
a) hankelepingus tehtud muudatused koos muudatuste põhjendusega ja hankelepingu täitmise
olulised erinevused võrreldes hankelepingus sätestatuga, eelkõige hankelepingu rikkumine või
ennetähtaegne lõpetamine või
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b) raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingute maksumused või nende alusel tehtud
soorituste kirjeldused.

9. Personali- ja haldusjuht avaldab instituudi veebilehel hangete kohta teate, mille
eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 20 000 eurot asjade ja teenuste puhul ja
130 000 eurot ehitustööde puhul, kuid on madalam RHS-i paragrahvis 15 toodud
alammäärast. Teated esitatakse vähemalt 5 tööpäeva enne pakkumiste esitamise
tähtaega.
VIII Riigihanke korraldamise protseduur ning ülesannete jaotus
1. Valdkonna juht esitab hangete puhul, mis kuuluvad personali- ja haldusvaldkonda
personali- ja haldusjuhile hanke väljakuulutamiseks vajaliku info. Erialaspetsiifilistes
valdkondades korraldab hanke vastava valdkonna juht koostöös personali- ja
haldusjuhiga.
2. Personali- ja haldusjuht (või valdkonna juht) valmistab ette hankedokumendid ning
teeb valiku hankemenetluse osas. Üle 40000 euroste hangete puhul avaldab personalija haldusjuht hanketeate instituudi veebilehel.
3. Personali- ja haldusjuht (erialaspetsiifiliste hangete puhul valdkonna juht) teeb kanded
riigihangete registris.
4. Võimalikele pakkujate ja taotlejate küsimustele vastab valdkonna juht, kelle
valdkonnas hange läbi viiakse.
5. Pakkumiste avamiseks ja pakkujate vastavuse kontrollimiseks moodustatakse
komisjon, milles osaleb direktor, valdkonnajuht, kelle valdkonda hange puudutab ning
personali- ja haldusjuht.
6. Valdkonna juht valmistab ette hanke võitjaga lepingu, mille allkirjastab direktor. Kui
pakkumine ei vasta hanke tingimustele, koostab personali- ja haldusjuht hanke
tühistamise või pakkumise tagasilükkamise otsuse.
7. Hankelepingu täitmist jälgib valdkonna juht, kelle valdkonnas hange läbi viiakse.
8. Hankelepingu sõlmimise järel esitab personali- ja haldusjuht/valdkonna juht
riigihanke aruande ning lepingu lõppemise järel aruande lisa.

___________________________________________________________________________
Koostas: Kai Oro
13.01.2014
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