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01.09.2017 jõustus uus riigihangete seadus

• Riigihangete korraldamine muutub paindlikumaks, kiiremaks ja paremaks

• Väheneb ettevõtjate halduskoormus ning täienevad hankijate võimalused parima 

hankemenetluse saavutamiseks.

• Võetud üle kolm EL direktiivi, mis kaasajastavad riigihangete korraldust terves EL-s (Võeti üle 

kolm uut 26.02.2014 vastu võetud ja 18.04.2016 jõustunud EL riigihangete direktiivi)

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 

28.03.2014, lk 1–64) (edaspidi kontsessioonidirektiiv);

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.03.2014, lk 65–242) (edaspidi klassikaline direktiiv); 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja 

postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.03.2014, lk 243–374) (edaspidi võrgustikudirektiiv). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde, ning asjade ja teenuste riigihankelepingute 

sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT L 216, 20.08.2009, lk 76–136) 

(edaspidi kaitse- ja julgeolekuvaldkonna direktiiv)
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Üleminek paberivabale e-riigihangete korraldamisele 2018. a sügiseks

• 18.10.2018. Hankijate jaoks on alates sellest kuupäevast kohustuslik e-riigihangete 

keskkonna vahendusel:

• avaldada elektrooniliselt kõik riigihanke alusdokumendid,

• korraldada elektrooniliselt kogu riigihankega seotud teabevahetus,

• aktsepteerida üksnes elektrooniliste pakkumuste/taotluste esitamist.

• Lisaks on hankijatel võimalik kasutada klassikalisest direktiivist tulenevaid järgmisi 

elektroonilisi tööriistu: 

• elektrooniline oksjon,

• elektrooniline kataloog,

• dünaamiline hankesüsteem.

• Seni üleminek ja võimalus rakendada vajalikke infotehnoloogilisi arendustöid. 
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Hankija (RHS § 5)

• Avaliku sektori hankija on:

• riik või riigiasutus;

• KOV üksus, KOV asutus või KOV üksuste ühendus;

• muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus;

• sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on punktides 2 või 3 nimetatud 
hankijad või mille nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud hankijad;

• eraõiguslik juriidiline isik, mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis- või järelevalveorgani liikmetest 
rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi punktides 1–3 nimetatud 
hankijad või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud ja mis on asutatud 
eesmärgiga täita põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu.

• Võrgustikusektori hankija on tegutsemisel võrgustikusektoris:

• avaliku sektori hankija;

• isik, kellele on õigusakti, haldusakti või halduslepinguga antud eri- või ainuõigus tegutseda 
võrgustikusektoris, mille tulemusel on selles valdkonnas tegutsemine teistel isikutel oluliselt piiratud;

• äriühing, mille osa- või aktsiakapitalist rohkem kui poolt omavad või mille aktsiate või osadega esindatud 
häältest rohkem kui poolt valitsevad või mille juhatuse või nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad 
otseselt või kaudselt avaliku sektori hankijad või avaliku sektori hankijad koos mõne muu Euroopa Liidu 
liikmesriigi asjaomaste isikutega.
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Kontsessioonilepingud (RHS 4. ptk)

• Teenuste kontsessioon, ehitustööde kontsessioon, sotsiaal- ja eriteenuste kontsessioon

• Kui kontsessioonilepingu maksumus on vähemalt 20 % suurem kontsessioonilepingu 

eeldatavast maksumusest ja on seetõttu võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda 

ning riigihange on korraldatud muude menetlusreeglite järgi, tuleb hange kehtetuks tunnistada.

• Kontsessioonilepingu kestus on kuni 5 aastat või kuni kontsessionääril on mõistliku aja jooksul 

võimalik teenida tasa investeeringud, mis on tehtud teenuse osutamiseks või ehitise 

käitamiseks ja mis on olnud vajalikud konkreetse hankelepinguga seotud eesmärkide 

saavutamiseks, sealhulgas kontsessioonilepingu sõlmimise ja kontsessioonilepingu kestuse 

ajal tehtud investeeringud koos investeeritud kapitali tootlusega.

• Hankija kehtestab RH alusdokumentides tähtsuse järjekorras pakkumuste hindamise 

kriteeriumid, sh keskkonnaalaseid, sotsiaalseid või innovatsiooniga seotuid.

• Hankija võib piirata nende taotlejate arvu, kellele ta teeb pakkumuse esitamise ettepaneku või 

ettepaneku alustada läbirääkimisi. 

• Ettevõtjaga on võimalik läbi rääkida. Läbi ei räägita pakkumuste hindamise kriteeriumide ega 

läbiräägitavate tingimuste miinimumtaseme üle.
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Sisetehing (RHS § 12)

Sisetehing on hankeleping, mille avaliku sektori hankija (kontrolliv hankija) sõlmib era- või avalik-

õigusliku juriidilise isikuga, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele (kontrollitav juriidiline isik):

1. kontrollitavat juriidilist isikut kontrollib sarnaselt oma osakonnaga kontrolliv hankija või muu juriidiline 

isik, kelle üle kontrollival hankijal on samasugune kontroll – tingimus on täidetud, kui kontrollival 

hankijal või tema kontrollitaval muul juriidilisel isikul on otsustav mõju kontrollitava juriidilise isiku 

strateegiliste eesmärkide ja oluliste otsuste üle;

2. üle 80 % kontrollitava juriidilise isiku tegevusest on nende ülesannete täitmine, mille talle on andnud 

teda kontrolliv hankija või viimase kontrollitav muu juriidiline isik;

3. kontrollitavas juriidilises isikus puudub otsene erakapitali osalus, v.a seadusest tulenev kontrolli- ja 

vetoõiguseta erakapitali osalus, ja see ei avalda kontrollitavale juriidilisele isikule otsustavat mõju.

Sisetehing on ka hankeleping, mille kontrollitav juriidiline isik avaliku sektori hankijana sõlmib kontrolliva 

hankijaga või viimase kontrollitava muu juriidilise isikuga, kui viimases puudub otsene erakapitali osalus, 

v.a seadusest tulenev kontrolli- ja vetoõiguseta erakapitali osalus, ja see ei avalda kontrollitavale 

juriidilisele isikule otsustavat mõju.

Sisetehing on ka hankeleping, mille kontrolliv hankija sõlmib teise kontrolliva hankijaga ühiselt 

kontrollitava juriidilise isikuga, kui on täidetud kõik eespool loetletud tingimused (ühiselt otsustav mõju).
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Hankijatevaheline koostöö (RHS § 12)

RHS korda ei ole avaliku sektori hankija kohustatud rakendama, kui ta sõlmib 

hankelepingu teise avaliku sektori hankija või teiste avaliku sektori hankijatega ja 

täidetud on kõik järgmised tingimused:

1. hankelepinguga sätestatakse osalevate avaliku sektori hankijate vahelise koostöö 

alused või selle elluviimise tingimused eesmärgiga tagada, et avaliku sektori 

hankijad osutavad oma ülesandeks olevaid avalikke teenuseid ühiste eesmärkide 

täitmiseks;

2. koostöö tegemisel juhindutakse üksnes avaliku huviga seotud kaalutlustest;

3. vähem kui 20 % hankelepinguga hõlmatud tegevustest toimub avatud turul.
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Hankemenetluse liik (RHS 2. ptk)

• Avatud hankemenetlus

• Piiratud hankemenetlus

• Innovatsioonipartnerlus

• Võistlev dialoog

• Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

• Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
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Innovatsioonipartnerlus – uus hankemenetluse liik (RHS § 57-62)

• Hankijal on õigus luua innovatsioonipartnerlus, kui tal on tekkinud vajadus selliste 

innovaatiliste asjade, teenuste või ehitustööde järele, mida ei ole võimalik rahuldada turul juba 

olemasolevate asjade, teenuste või ehitustööde hankimisega. 

• Eesmärk: välja töötada innovaatilisi asju, teenuseid või ehitustöid ning neid hankida hankija ja 

innovatsioonipartnerluses osalejate vahel kokkulepitud kvaliteedi ja hinnaga. 

Innovatsioonipartnerlus võimaldab luua ettevõtjatega pikaajalisi partnerlussuhteid täiesti uue 

lahenduse väljatöötamiseks ja selle hilisemaks soetamiseks.

• Menetlusreeglid üldiselt samad nagu konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse 

puhul.

• Läbirääkimiste tulemusena võib hankija muuta RH alusdokumentides esitatud tingimusi, sh 

tehnilist kirjeldust, seejärel tuleb anda pakkujatele piisavalt aega uue pakkumuse esitamiseks.

• Hankelepingus määrab hankija kindlaks innovatsioonipartnerluse struktuuri, st järjestikused 

etapid, vahe-eesmärgid ja tasu osamaksetena tasumise. Pärast iga etappi võib hankija 

otsustada partnerluse lõpetada.
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Piirmäärad (RHS § 14)

Riigihanke liik Piirmäär vanas RHS-s 

(EUR)

Piirmäär uues RHS-s 

(EUR)

Kääbushanked 

(väikeost)

Avaliku 

sektor

asjad ja teenused … - 9999 … - 29 999

ehitustööd … - 29 999 … - 59 999

KJ ja 

võrgustik

asjad ja teenused … - 39 999 … - 59 999

ehitustööd … - 249 999 … - 299 999

Lihthankemenetlus Avaliku 

sektor

asjad ja teenused 10 000 - 39 999 30 000 - 59 999

ehitustööd 30 0000 - 249 999 60 000 - 149 999

KJ ja 

võrgustik

asjad ja teenused 40 000 – 417 999 60 000 - 417 999

ehitustööd 250 000 – 5 224 999 300 000 – 5 224 999

Hankemenetlus Avaliku 

sektor

asjad ja teenused (riigiasutused) 40 000 - 134 999 60 000 – 134 999

asjad ja teenused (teised hankijad) 40 000 - 208 999 60 000 – 208 999 

ehitustööd 250 000 – 5 224 999 150 000 – 5 224 999

Rahvusvaheline 

hankemenetlus

Avaliku 

sektor

asjad ja teenused (riigiasutused) 135 000 - … 135 000 - …

asjad ja teenused (teised hankijad) 209 000 - … 209 000 - …

ehitustööd 5 225 000 - … 5 225 000 - …

KJ ja 

võrgustik

asjad ja teenused 418 000 - … 418 000 - …

ehitustööd 5 225 000 - … 5 225 000 - …
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Riigihanke eeldatava maksumuse määramine (RHS § 23)

• Uus on riigihanke eeldatava maksumuse määramine 

• kontsessioonilepingu puhul - lepingu alusel tehtavate ehitustööde ja osutatavate teenuste 

kogukäive koos ehitustöödeks ja teenusteks vajalike asjade maksumusega (RHS § 26);

• innovatsioonipartnerluse puhul - kõigis etappides aset leidva teadus- ja arendustegevuse ning 

partnerluse tulemusena välja arendatavate ja tarnitavate asjade, teenuste või ehitustööde 

maksimaalne hinnanguline maksumus

• Kui kontsessiooni maksumus on lepingu sõlmimise ajal vähemalt 20 % suurem eeldatavast 

maksumusest, on kontsessiooni eeldatavaks maksumuseks kontsessioonilepingu maksumus (vaja 

kontrollida hanke piirmäära!)

• Riigihanke alustamisel, v.a väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral, esitab hankija 

registrile teabe riigihanke eeldatava maksumuse kohta ja märgib, kas ta soovib eeldatava maksumuse 

avaldamist hanketeates või kontsessiooniteates.



12

Turu-uuringud ja ettevõtja osalemine riigihanke ettevalmistamisel (RHS § 10)

• Hankija võib enne riigihanke alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke 

ettevalmistamiseks teha turu-uuringu.

• Turu-uuringu käigus võib hankija konsulteerida asjaomases valdkonnas tegutsevate isikute ja 

ettevõtjatega. Nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei 

moonuta konkurentsi. Hankija peab tagama mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete 

järgimise.

• Kui ettevõtja on osalenud turu-uuringus või olnud muul moel kaasatud riigihanke ettevalmistamisse, 

võtab hankija tarvitusele meetmed konkurentsi moonutamise ärahoidmiseks, sh: 

1. esitab riigihanke alusdokumentides teabe, mis edastati turu-uuringus osalenud või muul moel 

riigihanke ettevalmistamisse kaasatud ettevõtjale seoses riigihanke ettevalmistamises 

osalemisega või selle tulemusel;

2. määrab pakkumuse või taotluse esitamisele piisavalt pika tähtaja, et turu-uuringus osalenud või 

muul moel riigihanke ettevalmistamisse kaasatud ettevõtjal ei tekiks seoses teabe eelneva 

valdamisega eelist teiste ettevõtjate ees.

• Kui hankija võetud meetmed ei taga võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist, annab hankija enne 

hankemenetlusest kõrvaldamise otsustamist turu-uuringus osalenud või muul moel riigihanke 

ettevalmistamisse kaasatud ettevõtjale mõistliku tähtaja jooksul võimaluse selgitada ja tõendada, et 

tema kaasatus riigihanke ettevalmistamisse ei moonuta konkurentsi.



13

Riigihanke jaotamine osadeks ja eraldi hangeteks (RHS § 27 ja 28)

Ühe menetluse raames osadeks jaotamisel:

• Riigihanke eeldatava maksumuse määramisel võetakse arvesse kõigi osade eeldatav kogumaksumus.

• Hankijal on põhjendamiskohustus, kui  osadeks ei ole jagatud riigihanget, mille eeldatav maksumus on võrdne 
riigihanke piirmääraga või ületab.

• Hankija võib piirata ühe pakkujaga sõlmitavate hankelepingute arvu, märkides hanketeates või muus riigihanke 
alusdokumendis ühe pakkujaga sõlmitavate hankelepingute maksimaalse arvu (objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad alused).

Eraldi hangeteks:

• Iga osa kohta tuleb kohaldada hankelepingu sõlmimisele või kontsessioonilepingu sõlmimisele kõigi osade 
summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimise või kontsessioonilepingu sõlmimise korda

• Hankija võib jaotada riigihanke osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

• Hankija võib kohaldada osadeks jaotatava riigihanke mõne osa suhtes hankelepingute sõlmimisel vastava osa 
eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimise korda eeldusel, et nende osade kogumaksumus ei ületa 20 % 
kogu riigihanke eeldatavast maksumusest. 

• Kui kõigi osade summeeritud eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, võib 
hankija kohaldada osa järgi korda üksnes juhul, kui iga sellise osa eeldatav maksumus on:
1) asjade või teenuste hankelepingu korral alla 80 000 euro;
2) ehitustööde hankelepingu korral alla ühe miljoni euro.
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Raamleping (RHS § 30, 31)

• Raamlepingu võib sõlmida tähtajaga kuni 4 aastat, v.a kui pikem tähtaeg on põhjendatud. 

Tähtajatu raamleping on keelatud.

• Raamlepingu alusel sõlmitud hankeleping on tühine, kui hankelepingu sõlmimisel on 

hankija rikkunud minikonkursi tingimusi.

• Tühisusele ei saa tugineda, kui hankija on enne hankelepingu sõlmimist teavitanud 

pakkujaid oma otsusest ja võimaldanud neile 7-päevast ooteaega, mille jooksul vaidlustus 

esitada (ei kohaldata võrgustikusektoris minikonkursi hankelepingule).
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Teabevahetuse reeglid (RHS § 45 ja 46)

• Kogu riigihankega seotud teabevahetus hankija ja ettevõtja vahel, sh riigihanke 
alusdokumentide kättesaadavaks tegemine ning pakkumuse, taotluse ja selgituste esitamine, 
toimub elektrooniliselt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

• E-menetlust ei ole vaja kohaldada, kui tehnilistel, füüsilistel või turvariski põhjustel ei ole 
pakkumust võimalik elektrooniliselt esitada, samuti läbirääkimisi võimaldavates menetlustes ja 
võistleva dialoogi puhul.

• Hankija teeb RH alusdokumentidega seotud selgitused või selgitamist võimaldavad 
dokumendid elektrooniliselt kättesaadavaks 3 tööpäeva jooksul selgitustaotluse saamisest 
arvates. 

• Hankija ei pea vastama RH alusdokumentidega seotud selgitustaotlusele, kui pakkumuste 
esitamise tähtpäevani ei jää

• 6 päeva, 

• 4 päeva juhul, kui objektiivsetel ja kiireloomulistel põhjustel on pakkumuste esitamise 
tähtaeg lühendatud,

• 1 tööpäev lihthankemenetluses.

Ettevõtja esitab hankijale selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid 3 tööpäeva jooksul 
hankija sellekohase nõude saamisest arvates.
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Pakkumuste esitamise tähtajad (alla rahvusvahelist piirmäära)

Menetlus Osalemise 

taotlus

Pakkumus  

e-hankes 

Pakkumus Pakkumuse eelteate puhul 

või kiireloomuliste 

asjaolude tõttu 

Lihthankemenetlus (asjad või teenused) - 5 tööpäeva 5 tööpäeva -

Lihthankemenetlus (ehitustööd) - 15 päeva 15 päeva -

Avatud hankemenetlus (asjad või teenused) - 15 päeva 20 päeva 15 päeva 

Avatud hankemenetlus ehitustööde 

hankelepingu puhul 

- 25 päeva 25 päeva 25 päeva 

Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine 

läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev 

dialoog, innovatsiooni-partnerlus (asjad või 

teenused)

15 päeva 15 päeva 15 päeva 10 päeva 

Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine 

läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev 

dialoog, innovatsiooni-partnerlus (ehitustööd)

15 päeva 25 päeva 25 päeva 15 päeva 

Kontsessioonimenetlus koos eraldi taotluse 

esitamisega 

30 päeva 17 päeva 22 päeva -

Kontsessioonimenetlus ilma eraldi taotlust 

esitamata 

- 30 päeva 30 päeva -
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Tähtajad (üle rahvusvahelise piirmäära)

Menetlus Osalemise 

taotlus

Osalemise 

taotlus 

kiireloomuliste 

asjaolude tõttu 

Pakkumus 

e-hankes 

Pakkumus Pakkumus eelteate 

puhul või kiire-

loomuliste asjaolude 

tõttu 

Avatud hankemenetlus (asjad või 

teenused)

- - 30 päeva 35 päeva 15 päeva 

Avatud hankemenetlus ehitustööde 

hankelepingu puhul 

- - 45 päeva 45 päeva 25 päeva 

Piiratud hankemenetlus, 

konkurentsipõhine läbirääkimistega 

hankemenetlus, võistlev dialoog, 

innovatsiooni-partnerlus (asjad või 

teenused)

30 päeva 15 päeva 25 päeva 30 päeva 10 päeva 

Piiratud hankemenetlus, 

konkurentsipõhine läbirääkimistega 

hankemenetlus, võistlev dialoog, 

innovatsiooni-partnerlus (ehitustööd)

30 päeva 15 päeva 25 päeva 30 päeva 15 päeva 

Kontsessioonimenetlus koos eraldi 

taotluse esitamisega 

30 päeva - 17 päeva 22 päeva -

Kontsessioonimenetlus ilma eraldi 

taotlust esitamata 

- - 30 päeva 30 päeva -
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Pakkuja/taotleja kvalifikatsiooni kontrollimine

• Hankija ei ole kohustatud seadma kvalifitseerimise tingimusi ega nõudma mingite 

dokumentide esitamist (RHS  § 98 lg 1: „Hankija võib kontrollida …“).

• Kui pakkuja või taotleja ei esita hankija antud tähtajaks kvalifikatsiooni tõendamiseks 

vajalikke dokumente või esitatud dokumentide sisu kohta selgitust või selgitamist 

võimaldavaid andmeid või dokumente ja need andmed või dokumendid ei ole hankijale 

andmekogus olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadavad, jätab 

hankija pakkuja või taotleja kvalifitseerimata.

• Sobivust tegeleda kutsetööga, tehniline ja kutsealane pädevus, majanduslik ja 

finantsseisund

• Töötajate kogemust ei saa kvalifitseerimisel arvestada, seda saab arvestada üksnes 

pakkumuse hindamise juures (kui see mõjutab hankelepingu kvaliteeti).
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Käibenõudele seatud piirangud (RHS § 100 lg 3)

• Hankija võib nõuda pakkujal või taotlejal netokäibe olemasolu summas, mis ei või 

olla suurem kui kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. 

• Kui hankelepingu täitmisega seotud riskide tõttu on vajalik aastakäibe nõude 

määramine suuremas summas, peab hankija seda riigihanke alusdokumentides 

põhjendama. 

• Kui riigihange on ühe menetluse raames osadeks jagatud, võib ta kehtestada sellise 

pakkuja või taotleja netokäibele, kes esitab pakkumuse või taotluse rohkem kui ühe 

osa suhtes, suurema nõude proportsionaalselt osade eeldatava maksumusega.
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Hankepass ja tõendite esitamine ainult eduka pakkuja poolt (RHS § 104)

• Hankepass – esialgne tõend – dokument, milles ettevõtja kinnitab kõrvaldamise aluste esinemist või 

puudumist, kvalifitseerimise tingimustele vastavust, kui hankija on need seadnud, ning asjakohasuse 

korral vastavust kriteeriumidele, mille alusel hankija valib taotlejad, kellele teeb pakkumuse esitamise 

ettepaneku. 

• Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvorm

• Kui pakkuja või taotleja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud 

nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, peab pakkuja või taotleja esitama hankepassi ka selle isiku 

kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

• Hankija teeb otsuse hankepassi alusel pakkuja või taotleja kõrvaldamise, kvalifitseerimise või 

kvalifitseerimata jätmise kohta.

• Hankijal on õigus kontrollida pakkuja või taotleja kõrvaldamise aluste puudumist ja tema kvalifikatsiooni 

kogu riigihanke vältel ja nõuda mis tahes ajal pakkujalt või taotlejalt kõigi või mõnede asjakohaste 

hankepassis esitatud kinnitustele vastavate dokumentide esitamist või esitatud dokumentide sisu 

selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või täiendamist.

• Enne hankelepingu sõlmimist nõuab hankija edukalt pakkujalt kõikide asjakohaste hankepassis esitatud 

kinnitustele vastavate dokumentide esitamist (erandiks raamlepingu alusel sõlmitava ilma 

minikonkursita hankelepingu puhul). Pakkuja või taotleja peab esitama 5 tööpäeva jooksul dokumendid 

ja andmed.
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Pöördmenetlus avatud hankemenetluses (RHS § 52 lg 3)

• Hankija võib kontrollida pakkumuste vastavust RH alusdokumentides esitatud tingimustele 

ning hinnata vastavaks tunnistatud pakkumusi RHS-s sätestatud korras enne pakkujate 

suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontrollimist. 

• Hankija peab tagama, et hankelepingut ei sõlmita sellise pakkujaga, kes oleks tulnud RHS 

§ 95 lõike 1 alusel hankemenetlusest kõrvaldada või kes ei vasta hankija kehtestatud 

kvalifitseerimise tingimustele (eduka pakkuja kontroll).

• Otstarbekas kasutada lihtsate riigihangete puhul, kus pakkumused ei ole mahukad ja 

pakkumuste paremusjärjestus selgub lihtsa valemi alusel.
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Pakkumus

• Pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates 

pakkumuste esitamise tähtpäevast vähemalt kuni riigihanke alusdokumentides määratud 

pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 110 lg 1).

• Pakkumus esitatakse hankijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (RHS § 111 lg 1).

• Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab teabe 

ärisaladuseks määramist (RHS § 111 lg 5). Pakkuja ei või ärisaladusena märkida:

1. pakkumuse maksumust ega osamaksumusi;

2. teenuste hankelepingute puhul lisaks p-s 1 toodule muid pakkumuste hindamise 

kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid;

3. asjade ja ehitustööde hankelepingute puhul lisaks punktis 1 nimetatule muid pakkumuste 

hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid näitajaid. 

• Pakkumus on konfidentsiaalne kuni pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseni. 

• Pakkuja võib pikendada pakkumuse jõusoleku tähtaega omal algatusel või hankija ettepanekul 

(hankija ettepanek vähemalt 10 päeva enne tähtaega, pakkuja vastab 5 tööpäeva jooksul) 

(RHS § 112).
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Väärtuspõhiste hangete edendamine (RHS § 85, 86)

Hankeleping tuleb sõlmida majanduslikult kõige soodsama pakkumuse alusel.

Majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel võtab hankija arvesse 

• eelkõige parimat hinna ja kvaliteedi suhet, mis hõlmab kvalitatiivseid, keskkonnaalaseid või 

sotsiaalseid kriteeriume, 

• pakkumuse hinda või kulu, sh hankelepingu täitmisel tõenäoliselt tekkivaid kulusid ja olelusringi 

kulusid.

Ainult pakkumuse hinda või kulu võib arvestada üksnes juhul, kui hankija jaoks sõltub pakkumuse 

majanduslik soodsus ainult pakkumuse hinnast või kulust ja kõik muud tulevase hankelepingu 

tingimused on RH alusdokumentides ammendavalt kindlaks määratud.

Innovatsioonipartnerluses ja võistlevas dialoogis – üksnes parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Tarkvara arendusteenuste hankimisel lisaks pakkumuse hinnale ka olelusringi kulusid või 

põhjendab riigihanke alusdokumentides olelusringi kulude arvestamata jätmist.
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Kvalitatiivsed, keskkonnaalased või sotsiaalsed kriteeriumid (RHS § 85)

• Kvalitatiivsed, keskkonnaalased või sotsiaalsed kriteeriumid võivad olla eelkõige:

1. kvaliteet, sealhulgas tehniline väärtus, esteetilised, funktsionaalsed, keskkondlikud, 

sotsiaalsed ja innovaatilised omadused, ligipääsetavus ning turustamise 

tingimused;

2. hankelepingu täitmises vahetult osalevate isikute spetsiifiline tõendatud 

töökorraldus, kvalifikatsioon või kogemus, millest otseselt sõltub hankelepingu 

täitmise kvaliteet;

3. müügijärgne hooldus ja tehniline abi ning tarne- ja paigaldustingimused.

• Hankija võib hankelepingu hinna või kulu suuruse riigihanke alusdokumentides 

kindlaks määrata ja hinnata pakkumusi üksnes kvalitatiivsete, keskkonnaalaste või 

sotsiaalsete kriteeriumide alusel.
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Olelusringi kulud (RHS § 86)

• Olelusring – kõik asjade tootmise, teenuste osutamise või ehitustööde tegemise 

järjestikused või omavahel seotud etapid, sh uurimis- ja arendustegevus, tootmine, turustamine ja 

selle tingimused, transport, kasutamine ning hooldus, alates tooraine hankimisest või ressursside 

loomisest kuni nende kõrvaldamiseni ja teenuste osutamise või asjade või ehitiste kasutamise lõpuni.

• Olelusringis tekkivate kulude hindamisel võtab hankija osaliselt või täielikult arvesse:

1. hankelepingu täitmisel tekkivaid hankija või 3. isikute kantavaid hankelepingu eseme 

soetamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tehtavaid ning kasutamisjärgseid kulusid;

2. keskkonnaalaste välismõjudega seonduvaid kindlaksmääratavaid ja rahaliselt 

mõõdetavaid kulusid.

• Hankija kirjeldab riigihanke alusdokumentides meetodit, mille alusel ta olelusringi kulusid 

arvestab, ja märgib, milliste dokumentide esitamist ta pakkujalt kulude 

kindlaksmääramiseks nõuab.
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Meetmed alapakkumuse vastu (RHS § 115)

• Hankijal on kohustus kontrollida ehituse valdkonna hanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimise korral 

edukaks tunnistatava pakkumuse hinda: 

• hankemenetluses on vastavaks tunnistatud vähemalt 3 pakkumust ja selle pakkuja pakkumuse 

maksumus on maksumuselt järgmise vastavaks tunnistatud pakkumuse maksumusest vähemalt 

10 % võrra madalam või selle pakkuja pakkumuse maksumus on vastavaks tunnistatud pakkumuste 

maksumuste keskmisest vähemalt 20 % võrra madalam või

• pakkuja või tema pakkumuses nimetatud alltöövõtja töötajate keskmine töötasu oli võrdlusperioodi 

jooksul väiksem kui 70 % sama ajavahemiku keskmisest töötasust hankelepingu esemele vastavas 

valdkonnas (pädeva ametiasutuse tõend või muu tõendusmaterjali).

• Võrdlusperiood on 6 kalendrikuud, viimaseks kuuks on riigihanke algamise kuust üle-eelmine kalendrikuu.

• Pakkumuse madal maksumus võib olla põhjendatud eelkõige:

• tootmisprotsessi, teenuse osutamise või ehitusmeetodi säästlikkusega;

• pakkuja valitud tehnilise lahendusega või erakordselt soodsate tingimustega;

• asjade, teenuste või ehitustööde ainulaadsusega;

• hankelepingu täitmise kohas kehtivate keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse valdkonda reguleerivate pakkuja või 

alltöövõtja täidetavate sätetega;

• pakkuja võimalusega saada riigiabi.
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Alapakkumuse korral hankija tegevused

• Pakkuja peab hankijale selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul.

• Hankija kontrollib selgitust ja hindab esitatud tõendeid, konsulteerides vajaduse korral 

pakkujaga. 

• Hankija lükkab pakkumuse põhjendatud kirjaliku otsusega tagasi, kui:

• hankija leiab endiselt, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal, 

• pakkuja ei esita hankijale nõutud selgitust,

• hankija tuvastab, et pakkumuse põhjendamatult madal maksumus on tingitud 

hankelepingu täitmise kohas kehtivate keskkonna-, sotsiaal- või tööõiguse valdkonda 

reguleerivate sätete eiramisest.

• Kui hankija tuvastab, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal, kuna pakkuja on 

saanud riigiabi, võib ta pakkumuse tagasi lükata üksnes pärast seda, kui pakkuja ei suuda 

hankija määratud mõistliku tähtaja jooksul tõendada, et talle antud riigiabi oli õigusaktidega 

kooskõlas. 
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Hankelepingu sõlmimine ja ooteaeg (RHS § 120)

• Hankeleping sõlmitakse riigihanke alusdokumentides ettenähtud tingimustel ja vastavuses 

edukaks tunnistatud pakkumusega.

• Ooteaeg – 14 päeva riigihangetes eeldatava maksumuse üle RV piirmäär ning 10 päeva 

riigihangetes eeldatava maksumusega alla RV piirmäära, 5 tööpäeva lihthanke puhul.

• 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.

• Enne ooteaja möödumist sõlmitud hankeleping on tühine.
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Hankelepingu tühisus (RHS § 121)

Hankeleping on tühine, kui:

• hankija on jätnud registrile HT esitamata ja selle esitamata jätmine ei olnud vastavalt 

RHS-le lubatud, sh kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamine 

ei olnud RHS alusel lubatav ja hankija tegevuse tulemusena on ettevõtja kaotanud 

võimaluse oma huve vaidlustusmenetluses kaitsta – erand: registrile vabatahtlik teade + 

ooteaeg vabatahtliku teate avaldamisele järgnevast päevast,

• hankija ei ole HT registrile esitamisel märkinud, et RH eeldatav maksumus on võrdne RV 

piirmääraga või ületab seda, või ei ole märkinud, et ta soovib HT edastamist Euroopa 

Liidu Väljaannete Talitusele vastavalt, kui HT edastamine oli käesoleva seaduse kohaselt 

nõutav;

• hankija on dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingu sõlmimisel rikkunud RHS 

sätestatud nõudeid – erand: hankija on esitanud igale dünaamilise hankesüsteemiga 

liidetud pakkujale pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate, milles 

sisalduvad edukat pakkumust iseloomustavad andmed ja selle eelised teate saaja 

pakkumusega võrreldes ning eduka pakkuja nimi või pakkujate nimed, ja on kohaldanud 

ooteaega.
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Hankelepingute muutmine on paindlikum (RHS § 123)

Lubatud on:

• hankijale eelnevalt ette nähtavad ja riigihanke alusdokumentides sõnastatud muudatused, aga 
ka

• hankijale eelnevalt ettenägematud muudatused, kuid sel juhul ei tohi kõikide muudatuste 
väärtus kokku ületada 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest. Hankija võib uut 
riigihanget korraldamata osta pakkujalt täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid, mille järele 
on hankijal tekkinud vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, juhul kui 
pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või märkimisväärseid lisakulusid 
ega oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel võimalik.

Muudatus lubatud, kui sellega ei muudeta hankelepingu üldist olemust.

Väikesemahulised (10% asjade või 15% ehitustööde hankelepingute algsest maksumusest) 
muudatused hankelepingus oleks lubatud täiendava põhjendamiskohustuseta. Võimalik siis 
muuta ka juhul, kui sellise muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused olid riigihanke 
alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud.
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Alltöövõtt (RHS § 122) – osaliselt jõustub 01.01.2019

• Hankija võib ja teatud juhul peab nõudma pakkujalt alltöövõtjate kohta teavet.

• Aga ka kontrollida alltöövõtjate suhtes kõrvaldamise aluste puudumist ja nende 

kvalifikatsiooni, kui see võimalus ette nähtud RH alusdokumentides, ehitustööde HL 

ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral kontrollibki hankemenetluse jooksul ja 

pärast HL sõlmimist HL täitmisel lisanduva alltöövõtja suhtes kohustusliku 

kõrvaldamise aluse puudumist.

• Kui esineb alltöövõtja kohustuslik kõrvaldamise alus, nõuab pakkujalt asendamist; 

mittekohustusliku aluse korral võib nõuda asendamist.

• Ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral esitab hankija 

hankelepingu täitmisel osalenud alltöövõtja teabenõude alusel talle teabe asjaolu 

kohta, kas alltöövõtja tõendatult tehtud tööde eest on pakkujale tasutud ulatuses, 

mida pakkuja on kohustatud maksma alltöövõtjale. Hankija jätab oma rahalise 

kohustuse pakkujale täitmata kuni pakkuja pole täitnud rahalist kohustust 

alltöövõtjale või alltöövõtja nõue on alusetu ja see on tõendatud.
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Heastamine (RHS § 97)

• Pakkuja või taotleja, kelle suhtes esineb vähemalt hankemenetlusest kõrvaldamise alus 

(v.a maksuvõlg), võib riigihankes, mille eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise 

piirmääraga või ületab seda, esitada koos pakkumuse või taotlusega või 

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse raames tõendid selle kohta, et ta 

on võtnud meetmeid oma usaldusväärsuse taastamiseks. 

• Sellisteks meetmeteks võivad olla näiteks süüteoga põhjustatud kahju hüvitamine või 

vastava kohustuse võtmine, uurimisasutustega aktiivse koostöö tegemine ja teo 

asjaolude põhjalik selgitamine või tehnilised ning organisatsiooni ja töötajatega seotud 

meetmed, mis võimaldavad edasisi süütegusid ära hoida.

• Hankija hindab käesoleva esitatud tõendeid ja kui ta leiab, et nimetatud tõendid on 

piisavad pakkuja või taotleja usaldusväärsuse tõendamiseks, ei kõrvalda hankija 

pakkujat või taotlejat sellekohase põhjendatud kirjaliku otsusega hankemenetlusest ja 

võib sõlmida hankelepingu pakkuja või taotlejaga, vaatamata kõrvaldamise aluse 

olemasolule.
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Maksuvõlg kui hankemenetlusest kõrvaldamise alus (RHS § 95)

• Riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse 

tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg (kohustuslik kõrvaldamise 

alus – RHS § 95 lg 1 p 4).

• Asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses 

(mittekohustuslik kõrvaldamise alus – RHS § 95 lg 2 p 1).

Maksuvõla mõiste ühtlustatakse MKS-ga. Maksuvõla miinimumsumma on 10 eurot, mitte 

100 eurot (nagu varem).

Hankija annab taotlejale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks. 

Kui pakkuja on selleks tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda hankija 

pakkujat.
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Vaidlustusmenetlus

• VAKO-le võib vaidlustuse esitada pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud 

ettevõtja, kui ta leiab, et rikkumine hankija poolt rikub tema õigusi või kahjustab tema huvisid 

(RHS § 185 lg 1).

• Vaidlustada saab riigihanke alusdokumente ja kõiki riigihankes tehtavaid otsuseid, sh 

kõrvaldamata jätmise otsust heastamist taotlenud ettevõtja üle.

• Hankija ja 3. isiku vastus 3 tööpäeva jooksul

• Lisatud ka kirjaliku menetluse võimalus.

• Vaidlustuse muutmine ja täiendamine võimalik hiljemalt 2 tööpäeva enne istungit või 

kirjalikus menetluses enne VAKO määratud täiendavate selgituste ja dokumentide esitamise 

tähtpäeva (RHS § 191 lg 1).

• Pärast vaidlustuse esitamise kohta VAKO-lt teate saamist, kuid enne riigihanke jätkamise 

järgse ooteaja (14 päeva) möödumist sõlmitud hankeleping on tühine.

• Alates 01.01.2019 hüvitatakse vaidlustusmenetluses võitnud poolele lisaks tasutud riigilõivu, 

tõlgi ja eksperditasule ka lepingulise esindaja kulud vajalikus ja põhjendatud ulatuses.
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Vaidlustuse esitamise tähtajad (RHS § 189)

• Üldjuhul 10 päeva, lihthankemenetluses 3 tööpäeva arvates vaidlustaja õiguste 

rikkumisest teada saamisest või teada saama pidamisest, kuid mitte pärast 

hankelepingu sõlmimist.

• Riigihanke alusdokumendi peale hiljemalt:

• 2 tööpäeva enne lihthankemenetluses osalemise pakkumuste, taotluste või ideekavandite 

esitamise tähtpäeva,

• 5 tööpäeva enne hankemenetluses osalemise pakkumuste, taotluste või ideekavandite 

esitamise tähtpäeva, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga 

või ületab seda, või

• 10 päeva jooksul riigihanke alusdokumendi elektrooniliselt kättesaadavaks tegemisest 

arvates, kui hankija on hankemenetluses osalemise pakkumuste, taotluste või 

ideekavandite esitamise tähtaega lühendanud, aga mitte pärast pakkumuste, taotluste või 

ideekavandite esitamise tähtpäeva.
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