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1. Mõisted
1. Kasutatud lühendid:
CPV - ühtne riigihangete klassifikaator;
ELTL - Euroopa Liidu toimimise leping;
Hange - riigihange;
ÜO - üldosakond;
HD – riigihanke alusdokumendid;
Leping - haldus- või hankeleping;
MEM - Maaeluministeerium;
PMA - Põllumajandusamet;
RHR - riiklik riigihangete register;
RHS - riigihangete seadus;
WD - webdesktop;
ÕT – õigustugi, so. õigusnõunik või jurist või mõlemad eelnimetatud.
2. Tehniline kirjeldus – hanke algataja poolt koostatud hankelepingu eseme (asjad,
teenused või ehitustööd) kirjeldus vastavas valdkonnas tegutsevatele isikutele
arusaadavat terminoloogiat ja täpsusastet kasutades. Tehnilise kirjelduse põhjalikkus
sõltub hanke objektist ja menetluse liigist (RHS § 87).
3. Riigihanke alusdokumendid – hanketeade, kontsessiooniteade, ideekonkursi kutse,
pakkumuse esitamise ettepanek ja kõik hankija koostatud või viidatud muud
dokumendid, milles on määratud ühe konkreetse riigihanke üksikasjad, sealhulgas
pakkujale ja taotlejale esitatud tingimused ja dokumentide esitamise nõuded, tehniline
kirjeldus, hankelepingu tingimused ning pakkumuste hindamise kriteeriumid, mille
põhjalikkus sõltub hanke objektist ja menetluse liigist (RHS § 5 p 17 ja § 77).
4. Asjad ja teenused – kõik RHS-s sätestatud asjad ja teenused, nt koolituse korraldamine,
ruumide rent jms.
5. Komisjon – teenuste tellimiseks ja asjade ostmiseks PMA peadirektori käskkirjaga
moodustatud alaline komisjon menetlustoimingute teostamiseks (8., 9. ja 10. peatükk).
Muude asjade ostmise ja teenuste tellimise puhul (6. ja 8. peatükk) moodustab PMA
peadirektor käskkirjaga komisjoni vastutava isiku ettepanekul. Õigusnõunik või jurist
on alati komisjoni liige. Kui komisjoni ei ole moodustatud, teeb komisjonile käesolevas
korras sätestatud toiminguid vastutav isik või tema poolt määratud hanke korraldaja.
6. Protokoll – komisjoni koostatud dokument menetlustoimingute kohta.
7. Erapooletuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsioon – dokument (protokoll), mille
allkirjastamisega menetluse läbiviimises osaleja deklareerib huvide konflikti või
korruptsiooniohtlike suhete puudumist.
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8. Erapooletuse ja konfidentsiaalsuse deklareerimine - menetluse läbiviimises osalejad
deklareerivad erapooletust ja konfidentsiaalsust hanke tulemuste protokolli
allkirjastamisega. Kui menetluse käigus selgub, et menetluse läbiviimises osalejal on
huvide konflikt, taandub ta menetlusest esitades peadirektorile vastava taotluse.
Menetluses osaleja asemele määrab uue isiku vahetu juht ning komisjoni liikme puhul
määrab uue liikme peadirektor, kui komisjoni liiget ei saa asendada teine komisjoni liige.
9. Hanke objekt (hankelepingu ese) – asjade ostmine; teenuste tellimine; ehitustööde
tellimine.
10. Hanke eeldatav maksumus – hanke või mitme osa puhul kõikide osade eeldatav
maksumus määratletakse ilma käibemaksuta. Käesolevas korras sätestatud piirmäärad ja
summad on kajastatud ilma käibemaksuta.
11. Taotleja/pakkuja kvalifitseerimistingimused – kvalifitseerimistingimused tuleb
määratleda sõltuvalt hanke objektist, menetluse liigist ja maksumusest. Kui hanke
eeldatav maksumus on:
11.1. alla 30 000 euro, kvalifitseerimistingimusi määrama ei pea;
11.2. üle 30 000 euro, määratakse kvalifitseerimistingimused, mille täitmist kontrollitakse
taotleja/pakkuja kinnituste ja tõendite alusel, vajadusel ka RHR-st ja muudest avalikest
registritest;
11.3. hankepass on dokument, milles ettevõtja kinnitab kõrvaldamise aluste esinemist või
puudumist, kvalifitseerimise tingimustele vastavust, kui hankija on need seadnud, ning
asjakohasuse korral vastavust kriteeriumidele (RHS § 104),
12. Menetlusliigi valimine – hanke algataja ostab asju või tellib teenuseid otse või valib
menetlusliigi (lihthanke piirmäärast madalama maksumusega hange, lihtsustatud korras
tellitav teenus, lihthange või hankemenetlus) ning teeb menetluse korraldamise
ettepaneku vastutavale isikule ja oma valdkonna osakonnajuhatajale. Osakonnajuhataja
ja vastutav isik võivad kokkuleppel hanke algatajaga menetlusliiki muuta või ise määrata
menetluse liigi, kui hanke algataja ei ole seda teinud.
13. Hanke algataja – osakonnajuhatajad, keskusejuhatajad, teenistuja, kelle
teenistusülesandeks on haldusülesanne, milleks või mille täitmise toetamiseks hange
toimub ja kellele on antud vastavad volitused.
14. Hanke korraldaja – teenistuja, kes annab sisendi menetluse algatamiseks või viib
menetluse ise läbi (6. peatükk);
15. Vastutav isik – teenistuja, kes vastutab hanke õiguspärase ja õigeaegse teostamise eest
oma valdkonnas (üldjuhul on selleks osakonnajuhataja või tema puudumisel teda
asendama määratud teenistuja ). PMA-s on halduse valdkond ja maaparanduse valdkond.
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16. Madalama maksumusega hange – hanke korraldamine, mille eeldatav maksumus jääb
alla lihthanke piirmäära.
17. Lihthange – hanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on vähemalt 30 000 eurot ja
jääb alla 60 000 euro asjade ja teenuste puhul ja vähemalt 60 000 ja jääb alla 150 000
euro ehitustööde puhul. Lihthanke põhimõtteid rakendatakse vajadusel ka alla 30 000
eurot maksvate hangete korral. Lihthanke teade avaldatakse riigihangete e-keskkonnas ja
samuti viiakse lihthanke menetlus reeglina läbi riigihangete e-keskkonnas;
18. Hankemenetlus – hanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on vähemalt 60 000
eurot asjade ja teenuste puhul (v.a lihtsustatud korras tellitav teenus) ja vähemalt 150 000
eurot ehitustööde puhul. Hankemenetlus korraldatakse elektroonilises vormis eriigihangete keskkonnas. Hankemenetlused on loetletud korra punktis 64.
19. Webdesktop – PMA dokumendiregister;
20. Keskus – PMA piirkondlik või maakondlik struktuuriüksus.

2. Hangete üldised ja keskkonnasäästlikud põhimõtted
2.1. Hangete üldised põhimõtted
21. Käesoleva riigihangete korra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida PMAs hangete
korraldamist ja hankelepingute sõlmimist, et tagada PMA rahaliste vahendite läbipaistev,
otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning sõlmida hankeleping
parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel ning viia riigihange läbi mõistliku aja
jooksul (RHS § 3). PMAs moodustatakse komisjon käesolevas korras nimetatud
lihthanke ja hankemenetluste (v.a 6. ja 8. peatükk) menetlemiseks ning määran
komisjoni koosseisu iga hanke lõikes:
1) HD koostanud teenistuja;
2) HD koostanud teenistuja vahetu juht (v.a juhul, kui vahetu juht ei tegele hangetega);
3) vastutav isik
4) õigusnõunik või jurist ;
5) teenistujad või teised isikud, kelle osalemist peab komisjoni esimees vajalikuks
(osalemine fikseeritakse protokollis).
22. Komisjoni ülesanneteks on:
1) selgitada välja pakkujad;
2) avada laekunud pakkumused;
3) selgitada välja pakkumuse koosseis;
4) hinnata pakkuja vastavust kvalifitseerimistingimustele;
5) hinnata pakkumuse vastavust HD-le;
6) selgitada välja edukas pakkumus;
6

7) anda seisukoht muudes käimasoleva hankega tõusetunud küsimustes.
23. Punkti 21 alapunktis 5 nimetatud komisjoni liikmetel on lisaks sõnaõigus komisjoni töös
nende pädevuses olevates küsimustes.
24. Komisjoni seisukohad punkti 22 alapunktides 4-7 kirjeldatud küsimustes on peadirektori
jaoks soovitava iseloomuga. Lõppotsuse nendes küsimustes teeb peadirektor või
peadirektori asetäitja ja see vormistatakse reeglina peadirektori otsusega.
25. Komisjoni liikmed peavad jälgima, et nende osalemine komisjoni töös ei ole vastuolus
objektiivsuse põhimõttega ja nad kohustuvad järgima konfidentsiaalsusklauslit (punktid
7-8).
26. Komisjoni protokollis kirjasaanuga nõustuvad kõik komisjoni liikmed ning see eallkirjastatakse komisjoni juhi ja protokollija poolt.
27. Komisjon kujundab oma seisukohad istungil. Kui komisjoni liikmed ei saavuta mõnes
küsimuses üksmeelt, tuleb lahkarvamus koos põhjendustega kajastada protokollis,
edastades samas peadirektorile otsuse eelnõu, mida pooldab enamus komisjoni
liikmetest või otsuste eelnõud, kui lahkarvamuse tekkimisel jagunesid eelnimetatute
hääled võrdselt.
Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle töös osaleb vähemalt 3 liiget, kellest kaks
peavad olema punkti 21 alapunktides 3 ja 4 nimetatud isikud. Komisjoni juhib komisjoni
esimees, kelleks on vastutav isik või tema poolt määratud asendaja.
28. Infotehnoloogia valdkonna riigihangetes lähtutakse Maaeluministeeriumi (edaspidi
MEM) ja PMA vahelisest infotehnoloogia teenuste pakkumise kokkuleppest ja MEM
kantsleri 01.03.2013.a käskkirjast nr 45 Hanketegevuse ühendamine infotehnoloogia
pisivahendite osas ja volituse andmine ja muudest asjakohastest õigusaktidest ja
lepingutest.

2.2.

Keskkonnasäästlike hangete korraldamise põhimõtted

29. Keskkonnahoidliku hanke all mõistetakse hanget, milles teenuse või ehitustöö osutajale
on sätestatud loodust säästvad nõuded töö teostamiseks ning hangitavale tootele või
rajatavale hoonele või selles kasutatavale ehitusmaterjalile on sätestatud asjakohased
ressursside kulu või keskkonnakoormust vähendavad nõuded.
30. Üldjuhul tuleb keskkonnanõuded lisada tellitava toote või teenuse kirjeldusele või
pakkuja kvalifitseerimistingimustele. Lisainfo keskkonnahoidlike riigihangete kohta:
www.envir.ee/KHRH
ning
juhendmaterjalidest:
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_et.pdf,
http://www.seit.ee/failid/142.pdf ning http://www.seit.ee/failid/625.pdf.
31. Ehitustöö
või
teenuse
pakkujalt
nõutakse
vajadusel/võimalusel
keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu. Teenuse või ehitustöö osutaja peab töö tegemisel
järgima kõiki asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte ning kasutama ehitamiseks või
teenuse pakkumiseks võimalikult keskkonnahoidlikke ning tervisele ohutuid materjale.
Toote hankes või hoone ehitushankes kasutatakse võimalusel majanduslikult soodsama
hanke põhimõtteid. Hankes kasutatakse alljärgnevaid kriteeriumeid:
1) toote (nt kontoriseadme) kasutuskulud ja nendega seotud kriteeriumid kogu toote
kasutusea jooksul, näiteks: energiatarbimine; pikk kasutus- ja garantiiaeg; varuosade
kättesaadavus, ajakohastamise ja/või täiendamise võimalus, kasutamise lihtsus, hoolduse
ja remondi lihtsus (toetavad pikka kasutusaega); tagastussüsteemi olemasolu;
2) keskkonnale kahjulike/ohtlike koostisosade piiratud sisaldus toodetes (näiteks
puhastusvahendites);
3) keskkonnahoidlike materjalide kasutamine (näiteks taaskasutatud/taaskasutatavad
materjalid).
32. Hangete läbiviimisel kasutatakse võimalusel Euroopa Liidu tootejuhiseid, mis sisaldavad
keskkonnakriteeriume hangete ja ostude keskkonnahoidlikumaks muutmisel:
http://www.envir.ee/1114114(eestikeelsed)
/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm (inglise keeles). Nimetatud
keskkonnakriteeriumid on loodud toodetele ja teenustele, mis kuuluvad järgmistesse
toote-/teenuse rühmadesse:
1) koopia- ja joonestuspaber (eestikeelsed);
2) puhastusvahendid ja –teenused (eestikeelsed);
3) kontorite IT-seadmed (eestikeelsed);
4) ehitus (eestikeelsed);
5) transport (eestikeelsed);
6) mööbel (eestikeelsed);
7) elekter (eestikeelsed);
8) toit ja toitlustusteenused (eestikeelsed);
9) tekstiil (eestikeelsed);
10) aiandustooted ja –teenused (eestikeelsed);
11) aknad, klaasuksed ja valgusluugid (ingliskeelsed);
12) kõvad põrandakatted (ingliskeelsed);
13) mobiiltelefonid (ingliskeelsed);
14) soojusisolatsioon (ingliskeelsed);
15) teedeehitus ja liiklusmärgid (ingliskeelsed);
16) seina- ja laeplaadid (ingliskeelsed);
33. Hangete korraldamisel rakendatavate keskkonnakriteeriumide suhtes kehtivad samad
nõuded, nagu ka teiste kriteeriumide rakendamisel. See tähendab, et:
1) need peavad olema seotud hankelepingu esemega;
2) need ei tohi anda hankijale piiramatut valikuvabadust pakkumuste hindamisel;
3) need tuleb teatavaks teha hanketeates, pakkumuse esitamise ettepanekus või HD-des ja
need peavad olema kooskõlas ELTL üldpõhimõtetega.
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3. Hangete planeerimine (sh. strateegiline) ja iga-aastase hankeplaani
koostamine ning kinnitamine
3.1. Iga-aastane hankeplaan
34. Eelarveaasta iga-aastase hankeplaani (edaspidi hankeplaan) kavand tuleb koostada
novembrikuu jooksul ja esitada peadirektorile kinnitamiseks hiljemalt eelmise aasta 20.
detsembriks. Kui PMA eelarvet muudetakse, tuleb hankeplaani muuta ühe kuu jooksul
arvates eelarve muutmisest.
35. Hankeplaani koostab ÜO teistelt osakondadelt ja keskustelt saadud hanketaotluste ning
muu teadaoleva informatsiooni alusel. Hanketaotluse esitavad osakonnad ja keskused
ÜO-le hiljemalt 15. novembriks. ÜO jälgib hankeplaani koostamisel ja hangete
läbiviimisel nõuet, et eelarveaastal planeeritavate hangete rahalisest mahust vähemalt
50% ulatuses oleks pakkujatel võimalik taotlusi ja pakkumusi esitada riigihangete ekeskkonnas.
36. Hankeplaan koosneb järgmistest osadest:
1) ehitustööde hankelepingud;
2) asjade hankelepingud;
3) teenuste hankelepingud;
4) kontsessioonid (märkides sealjuures, mis liiki kontsessiooniga on tegu);
5) ideekonkursid (märkides sealjuures, kas konkursi tulemuseks on hankeleping või
ideelahendus);
6) lihtmenetlusega hanked (6. – 8. peatükk).
7) alla piirmäära (RHS § 14 lg 1) hanked, mida on võimalik ette näha.
37. Hankeplaan peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) hankelepingu eseme üldine kirjeldus ja hankelepingu liik;
2) hankelepingu eseme ligikaudne maksumus ja hankemenetluse liik;
3) tehnilise kirjelduse koostaja nimi;
4) eeldatav hanke alustamise aeg kvartaalselt;
5) eeldatav hankelepingu täitmise aeg kvartaalselt.
38. Hankeplaani koostamisel peab ÜO, kui seda ei ole varem tehtud, liitma ühte
hankelepingusse kõik funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks
vajalikud teenused, asjad või ehitustööd, järgimaks RHS §-des 27 ja 28 sätestatut ning
otsustamaks hankemenetluse liigi valiku üle RHS nõuete (RHS § 48) kohaselt.
39. Hankeplaani kinnitab peadirektor käskkirjaga. Hankeplaani muudetakse eelarve
muutmise korral, ülesannete (vajaduste) muutumise (äralangemise) tõttu või saavutatud
säästu arvelt.
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40. Kui on vajalik kasutada hangete menetlemise lühendatud tähtaegu, esitab ÜO või
maaparanduse osakond (vastutav isik) RHS § 93 lg-s 2 nimetatud eelteated RHR-le
võimalikult kiiresti pärast hankeplaani kinnitamist.
41. Hankeplaani ja selle muudatused avaldab ÜO PMA veebilehel. Hankeplaani avaldamisel
ei avaldata hankelepingu eeldatavat maksumust. Veebilehel avaldatud hankeplaanis teeb
ÜO vajadusel tehnilist laadi muudatusi (näiteks tehnilise kirjelduse koostaja nime
muutmine, kui teenistuja on vahetunud vms) ja muudatusi hanke alustamise tähtajas
vastavalt tegelikule olukorrale ilma, et selleks oleks vaja muuta peadirektori käskkirja.
42. Plaanivälise hanke läbi viimiseks esitab hanke algataja või korraldaja vajadusel WD-s
haldusülesande, mille täitmiseks või täitmise toetamiseks hange läbi viiakse ning hanke
eseme ja hankemenetluse liigi, objektiivse põhjenduse hanke kiire läbiviimise vajaduse
kohta ja kooskõlastab plaanivälise hanke algatamise lähtudes käesolevas korras iga
menetlusliigi vastavas peatükis kirjeldatud juhistest.
43. Kui ühe summa arvelt kavatsetakse teha mitu hanget, on vastutava isiku ülesandeks
arvestuse pidamine sellel real planeeritud rahaliste vahendite kasutamise üle.
44. ÜO korraldab Maaeluministeeriumile ettepanekute esitamise nende hangete osas, mida
ministeerium
peaks võtma enda aasta hankeplaani tsentraliseeritud hangete
korraldamiseks ministeeriumi määratud tähtajaks ning vajadusel täpsustatud andmed
hiljemalt 15. detsembriks. Ettepaneku allkirjastab peadirektor.
3.2. Hangete planeerimine (strateegiline)
45. Hangete strateegiline planeerimine hõlmab allpool nimetatut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

hangete üldine planeerimine 4 järgmise aasta kohta;
hangete üldine ajakava ja üksikute hangete ajakava;
piisava inimressursi olemasolu tagamine hankemenetluse läbiviimiseks;
võimaliku hankemenetluse valik sõltuvalt hanke iseloomust. Valitud menetlus võib
mõjutada hanke ajakava;
hinnang sellele, milliseid tooteid on kasulik ise toota ja mida saab osta või tellida
hankega ja kas turul on sobivaid pakkujaid;
võimalik koostöö teiste hankijatega (ühishanked, Maaeluministeerium, Riigi Tugiteenuste
Keskus), et säästa suurema koguse ostmisel ja hoida kokku halduskulusid;
võimalus volitada hanget korraldama teist hankijat, kellel on rohkem kogemusi või
oskusi;
vajadusel asjatundjate/ekspertide kaasamine.

46. Hangete strateegiline planeerimine tähendab muuhulgas suhtlemist võimalike
pakkujatega, mis hõlmab näiteks tutvumist pakutavate asjade omadustega, hindadega,
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võimalike tarnetingimustega jmt. Planeerimisel peab tähelepanu pöörama, et
potentsiaalsete pakkujatega toimunud suhtlemise tulemusena ei tohi hanke hilisemal
korraldamisel aset leida pakkujate ebavõrdset kohtlemist ja/või konkurentsi moonutamist
(näiteks HD-de koostamine konkreetse pakkuja huvides). Eelinfo küsimine tuleb viia
läbi läbipaistvalt, st küsida teavet kirjalikult paarilt-kolmelt turulolijalt ning säilitada
eelinfo küsimisel PMA poolt edastatud ning turulolijatelt saadud teave ja materjalid oma
hanke dokumentatsioonis.
47. Hangete strateegilist planeerimist korraldavad ja selle üle peavad arvestust vastutavad
isikud, kes saavad muuhulgas hangete läbiviimise vajaduse kohta järgmisel neljal aastal
sisendid hanke algatajatelt PMA osakondadest ja keskustest.

4. Hanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute ning nende
kohustuste määramine
48. Iga teenistuja, kellele tulenevad kohustused käesolevast korrast, vastutab konkreetses
hankes talle määratud kohustuste ulatuses (sh vastutus hankelepingu ja muude
hankedokumentide koostamise ning täitmise eest).
49. Vastutus on piiratud:
1) dokumendi koostamisel, selle koostatud dokumendiga;
2) viseerimisel, antava kinnituse sisuga;
3) menetluses osalemisel, osavõtu, selle eesmärgi ja tegevusega;
4) otsuse langetamisel, selle otsusega;
5) muude kohustuste osas, selle kohustuse täitmisega.
50. HD kooskõlastamine WD-s on kohustuslik alates 30 000 eurot asjade ja teenuste hanke
ning 60 000 eurot ehitustööde puhul. HD koostanud teenistuja poolt HD
kooskõlastamiseks esitamine WD kaudu on kinnituseks, et HD esitatud kujul vastavad
soovitule.
51. HD kooskõlastavad WD-s reeglina:
1) HD koostanud teenistuja osakonna juhataja, kelle kooskõlastus kinnitab, et hanke ese on
vajalik.
2) vastutav isik, kes kooskõlastab HD nõuetele vastavuse ja kinnitab hanke läbiviimise
kohustuse võtmist ja rahaliste vahendite olemasolu eelarves;
3) ÕT, kelle kooskõlastus kinnitab, et HD esitatud kujul on juriidiliselt korrektsed;
4) peadirektor.
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5. Hangete piirmäärad, menetlusliigid, hankedokumendid ja vormid
5.1. Hangete piirmäärad
52. Kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui lihthanke
piirmäär (alla 30 000 euro asjade ja teenuste ning alla 60 000 euro ehitustööde korral,
ehk madalama maksumusega hanked), võib hanke korraldada pakkumuste või
hinnakirjade võrdlemise teel või pakkuja(te)ga läbi rääkides või kasutades mitut
eelnimetatud menetlusviisi kombineeritult ning lähtudes tuleb ainult hanke korraldamise
üldpõhimõtetest (RHS § 3) ja käesoleva korra 6. peatükis sätestatust.
53. Kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alates 30 000 eurot asjade
ja teenuste puhul ja alates 60 000 eurot ehitustööde puhul ning on väiksem kui hanke
piirmäär (alates 60 000 eurot asjade ja teenuste ning 150 000 eurot ehitustööde puhul),
tuleb korraldada lihthange lähtudes lihthanke korraldamise regulatsioonist (RHS § 125),
riigihangete korraldamise üldpõhimõtetest (RHS § 3) ja RHS ettenähtud nõudest esitada
RHR-le hanketeade, pärast hankemenetluse lõppemist riigihanke aruanne ning pärast
hankelepingu lõppemist riigihanke aruande lisa, ning käesoleva korra 7. peatükis
sätestatust.
54. Hankijal on õigus kohaldada riigihanke piirmäärast, rahvusvahelisest piirmäärast või
käesoleva punktis sätestatud rahalisest määrast või hankelepingu olemusest tulenevalt
kohustuslikku korda ka hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus ei ulatu
vastava rahalise määrani või mis oma olemuselt ei vasta seda korda tingivale tunnusele.
55. Hankemenetluse korraldamise piirmäär riigihangete seaduse tähenduses on asjade ja
teenuste hankelepingu ning ideekonkurssi puhul 60 000 eurot, ehitustööde hankelepingu
puhul 150 000 eurot ilma käibemaksuta.
56. Riigihanke maksumuse piirmäära eeldatavalt ületava maksumuse puhul on kohustus
kohaldada hankelepingu sõlmimiseks avatud või piiratud hankemenetlust, kui RHS-st ei
tulene teisiti.
57. Hanke rahvusvahelised piirmäärad avaldatakse Rahandusministeeriumi veebilehel
(http://www.fin.ee/riigihanked) viivitamata pärast selle igakordset avaldamist Euroopa
Komisjoni poolt.
58. Rahvusvahelist piirmäära ületatavate hangete puhul tuleb esitada RHR-le registri
veebilehe kaudu vastav hanketeade.
59. Vastutav isik koostöös ÜO-ga on kohustatud oma valdkonnas läbiviidavate hangete
puhul jälgima RHS-s kehtestatud hangete piirmäärasid.
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5.2. Hangete menetlusliigid
60. Madalama maksumusega hangeteks loetakse:
1) hangete korraldamine alla 30 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu ning alla 60 000
eurot ehitustööde hankelepingu puhul (6. peatükk);
61. Lihtmenetluseks loetakse:
1) lihthange - hangete korraldamine alates 30 000 kuni 60 000 eurot asjade ja teenuste
hankelepingu ning alates 0 000 kuni 150 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul (7.
peatükk);
2) lihtsustatud korras tellitavad teenused (8. peatükk).
62. Hankemenetluseks loetakse:
1) avatud hankemenetlus (alapeatükk 9.1);
2) piiratud hankemenetlus (alapeatükk 9.2);
3) võistlev dialoog (alapeatükk 9.3);
4) konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus (alapeatükk 9.4);
5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (alapeatükk 9.5);
6) ideekonkurss (alapeatükk 9.6);
7) elektrooniline oksjon (10. peatükk)
8) innovatsioonipartnerlus (vt korra punkt 209).
5.3. Riigihanke alusdokumendid (HD)
63. HD igas konkreetses hankes tuleb koostada lähtudes ettepanekust koos selle juurde
kuuluvate lisadega.
64. HD koosneb :
1) ettepanekust esitada pakkumus,
2) ettepanekule lisatud tehnilisest kirjeldusest,
3) hankelepingu projektist,
4) kvalifitseerimistingimustest,
5) võimalusel keskkonnasäästlikkusega seotud tingimuste kirjeldusest ja pakkumuse
vormidest.
65. HD koostab vastutav isik või tema poolt määratud hanke korraldaja või hanke algataja.
66. ÜO ja ÕT peavad
HD-de koostajat.

vajadusel

igakülgselt

aitama

punktis

65

nimetatud

67. HD-de koostamisel tuleb teha kõigepealt valmis tehniline kirjeldus, seejärel lisada sellele
vastavaks hankeks sobiv lepinguprojekt või kui sobiv lepinguprojekt puudub, siis
koostada see punktis 67 nimetatud teenistujate abiga. Viimases järgus tuleb koostada
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kvalifitseerimistingimused, pakkumuses nõutav dokumentide loend, pakkumuse vormid
ja hindamiskriteeriumid ning vormistada ettepanek lõplikult.
68. Tingimuste ja nõuete esitamine HD-des peab olema proportsioonis hanke eeldatava
maksumusega ja sellest lähtuvalt valitud menetlusviisiga. Madalama maksumusega
hangete puhul lähtutakse kvalifitseerimistingimuste määramisel punktist 11
ja
lepinguprojekti lisamisel punktist 86.
69. HD kooskõlastatakse vastavalt punktidele 52 ja 53.
5.4. Lihthanke ja hankemenetluse vormid ja lisad
70. PMA-s kasutatakse lihthanke ja hankemenetluse vormistamisel järgmisi soovituslikke
vorme ja lisasid, sõltuvalt hanke eripärast ja kui hankemenetlus viiakse läbi RHR-s, võib
vorme ja lisasid vastavalt vajadusele muuta:
1) Vorm A - Kinnitus hanketeates ja –dokumentides esitatud tingimustega nõustumise
kohta
2) Vorm B - Kinnitus kvalifitseerimistingimustele vastavuse kohta.
3) Vorm C - Ühispakkujate volikiri ja kinnitus solidaarvastutuse kohta.
4) Vorm C1 - Volikiri.
5) Vorm D - Õiend pakkuja netokäibe kohta.
6) Vorm E - Õiend varasema kogemuse kohta.
7) Vorm F - Pakkumus ja selle maksumus.
8) Lisa 1 - Ettepanek pakkumuse esitamiseks (struktuur).
9) Lisa 2 - Avatud hankemenetluse dokumendid (struktuur).
10) Lisa 3 - Protokoll.

6. Lihthanke piirmäärast madalama maksumusega hangete korraldamine
(hanked eeldatava maksumusega alla 30 000 eurot asjade ja teenuste
hankelepingu ning alla 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul)
6.1. Hanke ettevalmistamine ja algatamine
71. Hankeplaanis sisalduvat madalama maksumusega hanget alustab hanke korraldaja
vastutava isiku nõusolekul.
72. Hanke algataja esitab lähtudes hankeplaanist hanke korraldajale võimalikult täpse hanke
objekti tehnilise kirjelduse ning võimalikud pakkujad. Hankeplaanivälise hanke objekti
ja eeldatava maksumuse kooskõlastab hanke algataja üldosakonna juhatajaga, kelle
kooskõlastus kinnitab rahaliste võimaluste olemasolu ning peadirektoriga.
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73. Erandina võib väikesemahulise hanke puhul maksumusega ligikaudu 500 eurot ja
sõltumata, kas see on hankeplaanis või mitte, hanke korraldaja vastutava isiku
nõusolekul viia hanke läbi iseseisvalt järgides riigihangete üldpõhimõtteid (RHS § 3)
ning olles enne tehingu tegemist eelnevalt saanud kooskõlastuse üldosakonna juhatajalt
(e-maili teel saadud kooskõlastuse ja nõusoleku korral registreeritakse see koos punktis
81 nimetatud dokumentidega), kelle kooskõlastus kinnitab rahaliste võimaluste
olemasolu.
74. Hanke korraldaja valmistab ette pakkumuse küsimise ettepaneku dokumendid koos
pakkumuse esitamise tähtajaga ja tehnilise kirjelduse ning vajadusel pakkumusele
esitatavad tingimused, vajadusel pakkujate kvalifitseerimistingimused, pakkumuse
hindamiskriteeriumid jm olulised andmed. Hanke korraldaja peab hanke
ettevalmistamisel ja algatamisel arvestama korras sätestatuga.
75. Pakkumuse küsimise ettepaneku dokumentide muutmine ja muudatuste kooskõlastamine
ning kinnitamine toimub sarnaselt käesoleva korra punktidele 72 ja 73. Hanke
korraldaja edastab muudetud pakkumuse küsimise ettepaneku dokumendid menetluses
osalevatele isikutele.
76. Pakkumuse küsimise ettepaneku dokumentide kohta annab selgitusi või täiendavat teavet
hanke korraldaja, kes saadab vastuse kõigile menetluses osalevatele isikutele. Vajadusel
täpsustab hanke korraldaja teavet hanke algatajaga.
6.2. Hanke toimingud
77. Hanke korraldaja saadab pakkumuse küsimise ettepaneku dokumendid hanke algataja
poolt määratud pakkujatele. Võimalusel tuleb pakkumuse küsimise ettepaneku
dokumendid saata vähemalt kolmele pakkujale. Kui dokumente pole võimalik saata
mitmele pakkujale, peab hanke korraldaja küsima soodustingimusi ja allahindlust ning
põhjendama objektiivselt oma eelistust eduka pakkumuse osas ja kirjeldama
läbirääkimiste tulemusi kirjalikus vormis. Kui hankes kasutatakse e-kirju, avalike
hinnakirjade võrdlust või läbirääkimisi, peab hanke korraldaja pöörama tähelepanu RHS
§ 3 toodud üldpõhimõtete järgimisele ja põhjendama objektiivselt oma eelistust eduka
pakkumuse osas, näitama võimalusel võrreldud pakkumusi ning kirjeldama
läbirääkimiste tulemusi kirjalikus vormis.
78. Hanke korraldaja võib piirduda ühe pakkujaga:
1) erakordse soodustuse ärakasutamiseks või
2) otstarbekuse kaalutlusel (väikesemahulised hanked eeldatava maksumusega kuni 2500
eurot asjade ja teenuste, kuni 7500 ehitustööde korral), kui pakkuja pakub allahindlust
vähemalt 10 protsenti või
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3) kui puudub konkurents või kui just sellel pakkujal on hankija jaoks oluline
konkurentsieelis hankelepingu täitmise kvaliteeti, tähtaega või maksumust silmas pidades
või
4) ettenägematul juhul, kui olukord nõuab kiiret ja kohest lahendamist.
79. Hanke korraldaja väljastab pakkumuse küsimise ettepaneku dokumendid kõigile
huvitatud isikutele elektronposti teel või võimaldab neil saada dokumente PMA-s
kohapeal.
80. Hanke korraldaja võtab pakkujatelt vastu pakkumused ning väljastab pakkujatele nende
nõudmisel kinnituse, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.
Hanke korraldaja võib pakkujatelt küsida pakkumuse kohta selgitusi ja allahindlust. Nii
hankeplaanis sisalduva kui plaanivälise hanke puhul ei tohi hanke korraldaja anda
pakkujale nõustumust tehingu tegemiseks enne, kui peadirektor on eduka pakkumuse
kooskõlastanud.
81. Hanke korraldaja registreerib hanke käigus koostatud ja saadud dokumendid ning
laekunud pakkumused WD-s koos punktis 75 nimetatud ettepanekuga ning kirjeldab
samas hanke toiminguid ning põhjendab eelistatud pakkumust lähtudes korra punktidest
78 ja 79.
82. Hanke korraldaja ei või anda pakkujale nõustumust tehingu tegemiseks enne, kui
vastutav isik ja peadirektor ning punktis 74 toodud juhul vastutav isik ja üldosakonna
juhataja on eduka pakkumuse WD-s kooskõlastanud.
83. Hanke korraldaja kontrollib pakkujate kvalifitseerimise või mittekvalifitseerimise (juhul
kui kvalifitseerimistingimused on määratud), pakkumuste vastavaks tunnistamise,
pakkumuse või kõigi pakkumuste tagasilükkamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise
ning teeb peadirektorile ettepaneku sõlmida leping või osta asi või teenus tellimiskirja
või arvega. Peadirektor või peadirektori asetäitja otsustab eelnimetatud asjaolud
kinnitusmärkega WD-s. Punktis 74 toodud juhul (hanked maksumusega ligikaudu 500
eurot) annab nimetatud kinnitusmärke üldosakonna juhataja.
84. Hanke korraldaja teavitab kõiki pakkujaid punktis 83 nimetatud otsuse tegemisest.

6.3. Hankelepingu sõlmimine ja jälgimine
85. Käesolevas peatükis käsitletud hangete puhul ei pea koostama ega esitama hankelepingu
projekti ega hankelepingut eraldi dokumendina vormistama, kui tegemist ei ole
kestvuslepinguga (täidetakse kohe) ja lepingu maksumus jääb alla 30 000 euro.
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Tulenevalt hankelepingu täitmisega kaasnevast võimalikust riskist (näiteks kui leping
peab sisaldama garantiid; vajalik on ettemaks; kaup saadakse kätte või teenus osutatakse
peale maksmist; poolte ühesuguse arusaama tagamiseks lepingu tingimustes ja kvaliteedis
on oluline eelnevalt kirjalikult kokku leppida või leping sõlmitakse füüsilise isikuga;
samuti, kui teine lepingupool soovib kirjalikku lepingut) koostab hankekorraldaja
hankelepingu projekti ja vormistab hankelepingu eraldi dokumendina ka siis, kui
tegemist ei ole kestvuslepinguga. Kui hankelepingut ei vormistata, tellib hanke korraldaja
teenuse või ostab asja arvega või koostab tellimiskirja.
86. Hanke korraldaja valmistab ette lepingu projekti ning korraldab selle kooskõlastamise
vastutava isiku, ÕT ja ÜO-ga ning kooskõlastamise ja allkirjastamise peadirektori poolt
ning teavitab koheselt WD kaudu kõiki lepingu täitmisega seotud isikuid lepingu
sõlmimisest. Tellimiskirja suunab hanke korraldaja kooskõlastamiseks vastutavale
isikule ja peadirektorile ning tellimiskirja allkirjastab peadirektor. Arved kinnitatakse
lähtudes PMA finantsarvestuse sise-eeskirjast.
87. Hanke korraldaja peab lepingu menetlemisel järgima käesoleva korra 11. peatükis
hankelepingu kohta sätestatud nõudeid.
88. Hanke korraldaja korraldab lepingu täitmise jälgimist ja arvestuse pidamist kuni vastava
lepingu lõppemiseni.

7. Lihthanke korraldamine (hanked eeldatava maksumusega alates 30 000
eurost ning alla 60 000 euro asjade ja teenuste puhul ning alates 60 000 eurost
ning alla 150 000 euro ehitustööde hanke puhul)
7.1. Hanke ettevalmistamine ja algatamine
89. Lihthanke korraldamisel tuleb lähtuda RHS § 125 sätestatud reeglitest ning soovitustest.
Hanke läbiviimiseks võib koostada lihthanke dokumendi lähtudes hankelepingu esemeks
olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Kui lihthankedokumenti ei koostata,
lähtutakse hanke korraldamisel riigihangete korraldamise üldpõhimõtetest ja käesolevas
peatükis sätestatust.
90. Hanke algataja esitab lähtudes hankeplaanist hanke korraldajale võimalikult täpse hanke
objekti tehnilise kirjelduse ning võimalikud pakkujad.
91. Hanke algataja kooskõlastab plaanivälise hanke objekti ja eeldatava maksumuse
(eelarve) ning hanke algatamise üldosakonna juhatajaga, kelle kooskõlastus kinnitab
rahastamisvõimaluse olemasolu ja peadirektoriga ning esitab hanke korraldajale
võimalikult täpse hanke objekti tehnilise kirjelduse ning võimalikud pakkujad.
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92. Hanke korraldaja valmistab ette hanke eseme tehnilise kirjelduse ning pakkumusele
esitatavad
tingimused,
pakkujate
kvalifitseerimistingimused,
pakkumuse
hindamiskriteeriumid jm olulised andmed, komisjoni koosseisu ja pädevuse. Hanke
korraldaja peab hanke ettevalmistamisel ja algatamisel arvestama korra punktis 30
sätestatuga.
93. Vajadusel (juhul kui lepinguprojekti ei ole) annab hanke korraldaja ÕT-le sisendi
lepingu projekti koostamiseks, mis lisatakse HD-le.
94. Hanke korraldaja esitab eelnimetatud andmed
vastutavale isikule lihthanke
korraldamiseks. Vastutav isik võib hanke läbiviimise kohustuse anda üle hanke
korraldajale.
95. Vastutav isik korraldab kvalifitseerimistingimuste olemasolu kontrollimise nende
kohustuslikkuse puhul vastavalt korra punktile 11 jm vajaliku info olemasolu hanke
läbiviimiseks.
96. Vastutav isik koostab lõplikud HD (HD peavad sisaldama vähemalt korra punktis 71
alapunktides 1-7 toodud vorme ja lisa 1).
97. Lihthangete puhul ei või pakkumuste esitamise tähtaeg olla lühem kui viis (5) tööpäeva
asjade ostmisel ja teenuste tellimisel ning ehitustööde tellimisel lühem kui viisteist (15)
päeva, arvates HD-de avaldamisest ja teadete saatmisest. Kui lihthanget ei viida läbi
RHR-s, võib pakkumusi esitada nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektrooniliselt kuni
pakkumuste esitamise tähtajani ja neid ei või avada enne selle tähtaja saabumist.
Elektrooniliselt saadetud pakkumused esitab pakkuja PMA ametlikule hangete e-posti
aadressile: hanked@pma.agri.ee.
98. Punktis 92 nimetatud dokumendid kooskõlastab vastutav isik ÕT-ga või nende
asendajaga ja peadirektoriga ning vajadusel hanke algatajaga ja hanke korraldajaga.
99. Lihthanke algatamise otsustab ja HD allkirjastab peadirektor.
100.
Vastutav isik koostab teate soovist sõlmida hankeleping ning korraldab teate ja
HD avaldamise RHR-s ja lisab vajadusel lingi hanke viitenumbriga PMA kodulehele.
101.
HD-de muudatuste kooskõlastamine ja kinnitamine ning muudetud teate
avaldamine toimub sarnaselt korra punktides 92-97 sätestatule. Vastutav isik edastab
muudetud HD menetluses osalevatele isikutele.
102.
Selgitusi või täiendavat teavet annab vastutav isik, kes saadab vastuse kõigile
menetluses osalevatele isikutele RHR-s läbiviidavate hangete puhul ainult läbi RHR-i.
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Vajadusel küsib vastutav isik kirjalikult teavet hanke algatajalt, kes vastab küsimustele
kirjalikult.
7.2. Hanke toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)
103.
Kõik selles peatükis nimetatud hanked korraldatakse reeglina läbi RHR-i.
Vastutav isik vastutab hanke korraldamise ja läbiviimise eest RHR-s. Lisaks punktile 99
korraldab vastutav isik teate (ettepanek hankes osalemiseks) väljastamise huvitatud
isikutele või algataja poolt määratud võimalikele pakkujatele. Vastutav isik korraldab
teate saatmise HD avaldamise kohta RHR-s kõigile võimalikele pakkujatele:
1) kes on varem avaldanud soovi konkureerida selles hankes;
2) kellele teate saatmist peab vajalikuks hanke algataja või vastutav isik;
3) kes on vastutavale isikule teada, kui võimalikud pakkujad selles hankes ja kelle
kaasamine on vajalik konkurentsi tagamiseks.
104.
Vastutav isik võib HD-e saata nii paberkandjal, kui ka elektrooniliselt või toimub
HD-te väljastamine läbi RHR-i. Elektrooniliselt saadetud HD peavad olema digitaalselt
allkirjastatud.
105.
Vastutav isik võtab pakkujatelt vastu pakkumused, väljastab pakkujatele nende
nõudmisel kinnituse, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg
ning juhul kui hanget ei korraldata läbi RHR-i registreerib pakkumused koheselt WD-s.
Vastutav isik korraldab juba avatud pakkumuste registreerimise WD-i hiljemalt
pakkumuste laekumise tähtajale järgneval tööpäeval (kui hanget ei korraldata läbi RHRi).
106.
Pakkujate kvalifitseerimise või mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks
tunnistamise, pakkumuse või kõigi pakkumuste tagasilükkamise ning pakkumuse
edukaks tunnistamise otsustab peadirektor.
107.
Kontrolli tulemused ja otsustamise ettepaneku koos põhjendustega fikseerib hanke
komisjon hanke protokollis.
108.
Komisjon teeb peadirektorile ettepaneku pakkujate kvalifitseerimiseks või
mittekvalifitseerimiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks, pakkumuse või kõigi
pakkumuste tagasilükkamiseks ning pakkumuse edukaks tunnistamiseks. Vastutav isik
korraldab otsuse eelnõu ettevalmistamise ja kooskõlastamiseks esitamise peadirektorile.
109.
Vastutav isik korraldab kõikide pakkujate teavitamise tehtud otsustest hiljemalt 3
tööpäeva jooksul (selle aja jooksul peab vastutav isik panema otsuse üles ka RHR-sse).

19

7.3. Hankelepingu sõlmimine ja teabe esitamine
110.
Vastutav isik valmistab ette lepingu projekti, korraldab selle kooskõlastamise ja
allkirjastamise ning teavitab koheselt WD kaudu kõiki lepingu täitmisega seotud isikuid
lepingu sõlmimisest. Vastutav isik peab lepingu menetlemisel järgima käesoleva korra
11. peatükis hankelepingu kohta sätestatud nõudeid.
111.
Vastavalt RHS-s sätestatud
hankelepingu teabe (RHS § 83 lg 1).

tähtaegadele esitab vastutav isik RHR-le

7.4. Hankelepingu täitmise jälgimine ja hankelepingu lõppemise teabe esitamine
112.
Vastutav isik korraldab lepingu täitmise üle arvestuse pidamist kuni vastava
lepingu lõppemiseni.
113.
Vastutav isik esitab ise või korraldab RHS-s sätestatud tähtaegade jooksul pärast
lepingu täitmist RHR-le riigihanke hankelepingu lõppemise teabe esitamise(RHS § 83 lg
7).

8. Sotsiaal- ja eriteenused (RHS § 126)
114.
Hanke korraldaja või vastutav isik ei ole kohustatud korraldama RHS korras
hankemenetlust kui hangitakse sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse riigihankes
teenuseid, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas on
nimetatud sotsiaal- või eriteenuste tellimiseks.
115.
Sõltumata punktis 115 sätestatust on hanke korraldaja või vastutav isik on sotsiaal
või eriteenuste hankimisel kohustatud järgima RHS §-des 126 ja 127 sätestatut.

9. Hankemenetlused
9.1. Avatud hankemenetlus
9.1.1. Avatud hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine

116.
Hanke algataja esitab lähtudes hankeplaanist hanke korraldajale võimalikult täpse
hanke objekti tehnilise kirjelduse ning võimalikud pakkujad.
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117.
Hanke algataja kooskõlastab plaanivälise hanke objekti (korra punkt 44) ja
eeldatava maksumuse (eelarve) ning hanke algatamise peadirektoriga ning esitab hanke
korraldajale võimalikult täpse hanke objekti tehnilise kirjelduse ning võimalikud
pakkujad.
118.
Hanke korraldaja valmistab ette hanke eseme tehnilise kirjelduse,
taotlejate/pakkujate kvalifitseerimistingimused, vajadusel pakkumusele esitatavad
tingimused, pakkumuse hindamiskriteeriumid ja vastavalt hankemenetluse liigile muud
olulised andmed.
119.
Hanke korraldaja annab ÕT-le sisendi lepingu projekti koostamiseks, kui HD-le
lisatakse lepingu projekt, kuid lepinguvorm puudub.
120.
Hanke korraldaja annab ÕT-le sisendi konfidentsiaalsuslepingu projekti
koostamiseks, kui pakkumuse tegemiseks on huvitatud isikule vajalik anda juurdepääs
PMA asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabele või infosüsteemidele jms.
121.
Hanke korraldaja saadab eelnimetatud andmed vastutavale isikule edasise
hankemenetluse läbi viimiseks. Vastutav isik võib menetluse läbiviimise kohustuse anda
üle hanke korraldajale.
122.
Vastutav isik kontrollib taotlejate/pakkujate kvalifitseerimistingimuste jm vajaliku
info olemasolu riigihanke läbiviimiseks.
123.
Vastutav isik koostab lõplikud HD (HD peavad sisaldama vähemalt korra punktis
71 alapunktides 1-7 toodud vorme ja lisa 2).
124.
Vastutav isik kooskõlastab eelnimetatud dokumendid ÕT ja peadirektoriga ning
vajadusel hanke algataja ja hanke korraldajaga.
125.

Hankemenetluse algatamise otsustab ja HD allkirjastab peadirektor.

126.
Juhul, kui hange viiakse läbi RHR-s, esitab vastutav isik RHR-i veebilehe kaudu
hanketeate. Hanketeade säilitatakse RHR-s.
127.
HD muudatuste kooskõlastamine ja kinnitamine ning muudetud hanketeate
avaldamine toimub sarnaselt korras HD kohta sätestatule.
128.

Vastutav isik edastab muudetud HD menetluses osalevatele isikutele.

129.
Teabevahetus ning täiendava informatsiooni saamine riigihanke ja HD kohta käib
läbi e-riigihangete keskkonna registreerudes hanke juurde "Hankes osalejad" lehel.
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9.1.2. Avatud hankemenetluse toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)

130.
Vastutav isik teeb HD kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele. Hanke vastutav
isik vastutab hanke läbiviimise eest RHR-s.
131.
Kui hankekomisjoni liige taandab end menetlusest huvide konflikti tõttu,
lähtutakse korra punktist 8.
132.
Kui hanget ei viida läbi RHR-s, registreerib vastutav isik või hanke korraldaja
paberkandjal esitatud pakkumused koheselt WD-s ilma pakkumust avamata, märkides
saabumise märke pakkumuse pakendile. Vastutav isik või hanke korraldaja esitab
pakkujale tema nõudmisel viivitamata kinnituse pakkumuse kättesaamise kohta.
Kinnituses peab olema märgitud pakkumuse esitamise kuupäev, kellaaeg ning pakkuja
andmed. Kinnitusleht allkirjastatakse kahes eksemplaris pakkumuse vastuvõtja ja
üleandja poolt.
133.
Elektrooniliselt edastatud pakkumused esitab pakkuja PMA ametlikule hangete eposti aadressile: avatudhanked@pma.agri.ee. Elektrooniliselt esitatud pakkumusi ei
avata enne hanketeates ja/või HD-s näidatud aega.
134.
Tähtaegselt esitatud pakkumused avatakse hanketeates ja/või HD-s näidatud ajal
ja kohas komisjoni poolt. Tähtaegselt elektrooniliselt esitatud pakkumused avab
komisjoni esimees juurdepääsu koodiga e-posti kontolt: avatudhanked@pma.agri.ee.
135.
Vastutav isik korraldab avatud pakkumuste registreerimise WD-s hiljemalt
pakkumuste laekumise tähtajale järgneval tööpäeval. Kui pakkumused esitatakse RHR-i
kaudu, ei pea neid eraldi WD-s registreerima.
136.
Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll ning vastutav isik korraldab
selle koopia saatmise kõigile pakkujatele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
137.
Komisjon kontrollib pakkujate vastavust kvalifitseerimistingimustele ja
pakkumuste vastavust hanketeatele ja HD-le ning hindab pakkumusi. Kontrolli ja
hindamise tulemused fikseeritakse komisjoni protokollis.
138.
Komisjon teeb padirektorile komisjoni protokollis ettepaneku pakkujate
hankemenetlusest
kõrvaldamiseks,
pakkujate
kvalifitseerimiseks
või
mittekvalifitseerimiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks, pakkumuse või kõigi
pakkumuste tagasilükkamiseks ning pakkumuse edukaks tunnistamiseks.
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139.
Vastutav isik valmistab ette otsuse eelnõu ja kooskõlastab selle ÕO-ga ja
peadirektoriga ning peale otsuse tegemist teavitab kõiki pakkujaid vastava otsuse
tegemisest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Kui hankemenetlus on viidud läbi RHR-s,
toimub otsusest teavitamine läbi RHR-i.

9.1.3. Avatud hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu sõlmimise teabe
esitamine

140.
Vastutav isik valmistab ette lepingu projekti, korraldab selle kooskõlastamise ja
allkirjastamise ning teavitab koheselt WD kaudu kõiki lepingu täitmisega seotud isikuid
lepingu sõlmimisest. Vastutav isik peab lepingu menetlemisel järgima käesoleva korra
peatükis XI hankelepingu kohta sätestatud nõudeid.
141.
Vastutav isik esitab ise või korraldab 30 päeva jooksul hankelepingu sõlmimisest
arvates hankelepingu sõlmimise kohta teabe esitamise RHR-le, mis säilitatakse RHR-s
(RHS § 83 lg 1).
9.1.4. Avatud hankemenetluses hankelepingu täitmise jälgimine ja hankelepingu lõppemise
teabe esitamine

142.
Vastutav isik korraldab lepingu täitmise üle arvestuse pidamist kuni vastava
lepingu lõppemiseni.
143.
Vastutav isik esitab ise või korraldab RHS sätestatud tähtaegade jooksul pärast
lepingu täitmist RHR-le hankelepingu lõppemise teabe, mis säilitatakse RHR-s (RHS §
83 lg 7).

9.2. Piiratud hankemenetlus
9.2.1. Piiratud hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine

144.
Piiratud hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine toimub sarnaselt avatud
hankemenetluse ettevalmistamise ja algatamise punktidele 116 - 129.
9.2.2. Piiratud hanke toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)

145.
Vastutav isik võtab taotlejatelt vastu hankemenetluses osalemise taotlused koos
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega. Vastutav isik või hanke korraldaja esitab
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taotluse esitajale tema nõudmisel viivitamata kinnituse taotluse kättesaamise kohta.
Kinnituses peab olema märgitud taotluse esitamise kuupäev, kellaaeg ning esitaja
andmed. Kinnitusleht allkirjastatakse kahes eksemplaris taotluse vastuvõtja ja üleandja
poolt.
146.
Vastutav isik registreerib hankemenetluses osalemise taotlused koos
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega hiljemalt nende laekumise tähtajale järgneval
tööpäeval WD-s.
147.
Komisjon kontrollib taotlejate vastavust kvalifitseerimistingimustele. Kontrolli
tulemused fikseeritakse komisjoni protokollis.
148.
Komisjon teeb peadirektorile ettepaneku
kõrvaldamiseks, taotlejate kvalifitseerimiseks või
pakkumuse esitamise ettepaneku tegemiseks.

taotlejate hankemenetlusest
mittekvalifitseerimiseks ning

149.
Vastutav isik teavitab kõiki taotlejaid vastava otsuse tegemisest 3 tööpäeva
jooksul.
150.
Vastutav isik teeb kõigile või valitud kvalifitseeritud taotlejatele samaaegselt
kirjalikus vormis pakkumuse esitamise ettepaneku, millega koos esitab ka HD või
vastava viite veebiaadressile ja viite RHR-s avaldatud hanketeatele.
151.
Pakkumuste vastuvõtmine ja avamine; pakkumuste vastavuse kontrollimine ja
hindamine; eduka pakkumuse valimine ning pakkujate teavitamine toimub sarnaselt
avatud hankemenetluse toimingute punktidele.
9.2.3. Piiratud hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu sõlmimise teabe
esitamine

152.
Piiratud hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja aruande esitamine toimub
sarnaselt avatud hankemenetluses hankelepingu sõlmimise ja hankelepingu sõlmimise
teabe esitamise punktidele (RHS § 83 lg 1).
9.2.4. Piiratud hankemenetluses hankelepingu täitmise jälgimine ja hankelepingu lõppemise
teabe esitamine

153.
Piiratud hankemenetluses hankelepingu täitmise jälgimine ja hankelepingu
lõppemise teabe esitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluses hankelepingu
täitmise jälgimise ja teabe esitamise punktidele (RHS § 83 lg 7).
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9.3. Võistlev dialoog
9.3.1. Võistleva dialoogiga hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine

154.
Võistleva dialoogiga hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine toimub
sarnaselt avatud hankemenetluse ettevalmistamise ja algatamise punktidele (RHS §-d 63
- 66).
9.3.2. Võistleva dialoogiga hanke toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)

155.
Hankemenetluses osalemise taotluste ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
vastuvõtmine ning taotlejate kvalifitseerimine toimub sarnaselt avatud hankemenetluse
punktides tooduga.
156.
Vastutav isik teeb kõigile või valitud kvalifitseeritud taotlejatele samaaegselt ja
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku alustada dialoogi parima
lahenduse väljaselgitamiseks. Ettepanek peab sisaldama ka dialoogi pidamise korda.
157.
Komisjon peab taotlejatega dialoogi. Dialoogi käigus väljatöötatud lahendused
protokollitakse. Protokolli allkirjastavad ka taotlejad.
158.
Komisjon teeb vastutava isiku kaudu ettepaneku dialoogi lõpetamiseks ning
täpsustatud lahenduse alusel muudetud HD-de või pakkumuse esitamise ettepanekus
vajalike andmete kinnitamiseks peadirektorile, kes otsustab eelnimetatud asjaolud.
Komisjon kooskõlastab protokolli(d) eelnevalt ÕT-ga.
159.
Vastutav isik teavitab kõiki dialoogis osalevaid taotlejaid vastava otsuse
tegemisest ja teeb neile pakkumuse esitamise ettepaneku.
160.
Pakkumuste vastuvõtmine ja avamine, pakkumuste vastavuse kontrollimine ja
hindamine, eduka pakkumuse valimine ning pakkujate teavitamine toimub sarnaselt
avatud hankemenetluse toimingute punktidele.
9.3.3. Võistleva dialoogiga hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu
sõlmimise teabe esitamine
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161.
Võistleva dialoogiga hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja aruande
esitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluses hankelepingu sõlmimise ja
sellekohase teabe esitamise punktidele (RHS § 83 lg 1).
9.3.4. Võistleva dialoogiga hankemenetluses hankelepingu täitmise jälgimine ja
hankelepingu lõppemise teabe esitamine

162.
Võistlev dialoogiga hankemenetluses hankelepingu täitmise jälgimine ja
hankelepingu lõppemise teabe esitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluses
hankelepingu täitmise jälgimise ja teabe esitamise punktidele (RHS § 83 lg 7).

9.4. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
9.4.1. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine

163.
Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ettevalmistamine ja
algatamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluse ettevalmistamise ja algatamise
punktidele (RHS §-d 67 – 71).
9.4.2. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hanke toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)

164.
Hankemenetluses osalemise taotluste vastuvõtmine, taotlejate kvalifitseerimine ja
pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine toimub sarnaselt avatud hankemeneteluses
tooduga. Ettepanek peab sisaldama ka läbirääkimiste korda.
165.
Pakkumuste vastuvõtmine toimub sarnaselt avatud hankemenetluse toimingute
punktidele. Pakkumused esitatakse ilma kvalifikatsiooni tõendavate dokumentideta.
166.
Pakkumuste avamine ja pakkumuste vastavuse kontrollimine toimub sarnaselt
avatud hankemenetluse toimingute punktidele.
167.
Komisjon peab vajadusel pakkujatega pakkumuste
Läbirääkimiste tulemused fikseeritakse komisjoni protokollis.

üle

läbirääkimisi.

168.
Pakkumuste võrdlemine ja hindamine; pakkumuse edukaks tunnistamine ning
pakkujate teavitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluse toimingute punktidele.
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9.4.3. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja
hankelepingu sõlmimise teabe esitamine

169.
Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja
aruande esitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluses hankelepingu sõlmimise ja
aruande esitamise punktidele (RHS § 83 lg 1).
9.4.4. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu täitmise
jälgimine ja hankelepingu lõppemise teabe esitamine

170.
Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu täitmise
jälgimine ja hankelepingu lõppemise teabe esitamine toimub sarnaselt avatud
hankemenetluses hankelepingu täitmise jälgimise ja teabe esitamise punktidele (RHS §
83 lg 7).

9.5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
9.5.1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse ettevalmistamine ja algatamine

171.
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse ettevalmistamine ja
algatamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluse ettevalmistamise ja algatamise
punktidele.
9.5.2. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)

172.
Pärast huvitatud isikutele (pakkujatele) HD-de ja kvalifitseerimistingimuste
esitamist toimub pakkumuste ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastuvõtmine
sarnaselt avatud hankemenetlusele toimingute punktile.
173.
Pakkujate kvalifitseerimine toimub sarnaselt avatud hankemenetluse toimingute
punktidele.
174.
Pakkumuste vastavuse kontrollimine toimub sarnaselt avatud hankemenetlusele
toimingute punktile.
175.
Komisjon peab vajadusel pakkujatega vastavaks tunnistatud pakkumuste üle
läbirääkimisi. Läbirääkimiste tulemused fikseeritakse komisjoni protokollis.
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176.
Pakkumuste võrdlemine ja hindamine; pakkumuse edukaks tunnistamine ning
pakkujate teavitamine sarnaselt avatud hankemenetluse samasisuliste toimingute
punktidele.
9.5.3. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja
hankelepingu sõlmimise kohta teabe esitamine

177.
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu sõlmimine ja
aruande esitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluses hankelepingu sõlmimise ja
selle kohta teabe esitamise punktidele (RHS § 83 lg 1).
9.5.4. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu täitmise
jälgimine ja hankelepingu lõppemise teabe esitamine

178.
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankelepingu täitmise
jälgimine ja aruande lisa esitamine toimub sarnaselt avatud hankemenetluses
hankelepingu täitmise jälgimise ja hankelepingu lõppemise kohta teabe esitamise
punktidele (RHS § 83 lg 7).

9.6. Ideekonkurss
9.6.1. Ideekonkursi ettevalmistamine ja algatamine

179.
Ideekonkurssi ettevalmistamine ja algatamine toimub avatud hankemenetluse
korraldamise punktide sätestatud korra kohaselt arvestades RHS tulenevate erisustega.
9.6.2. Ideekonkursi toimingud (sh e-riigihangete keskkonnas)

180.
Vastutav isik teeb peadirektorile ettepaneku ideekonkursil esitatavate
ideekavandite hindamiseks ideekonkursi žürii nimetamiseks. Peadirektor kinnitab žürii
liikmed.
181.
Vastutav isik esitab ideekonkursi alustamiseks RHR-le ideekonkursi kutse.
Ideekonkursi kutses tuleb märkida, kas konkurss toimub avatud või piiratud konkursina,
pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg, kas ideekonkursile järgnev teenuste
hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest või hankelepingut ei
sõlmita.
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182.
Ideekavandeid hindab ideekonkursi žürii, kes teeb peadirektorile ettepaneku
parima ideekavandi esitanud osaleja kinnitamiseks. Ideekonkursi žürii on oma otsustes ja
arvamustes sõltumatu ja lähtub üksnes ideekonkursi kutses sätestatud kriteeriumidest.
183.
Ideekonkursi žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli, kuhu kantakse hinnatud
ideekavandite paremusjärjestus, ideekonkursi võitjatele antavad auhinnad, osalejatele
makstavad osalemistasud, žürii liikmete märkused ja võimalikud täiendavat selgitamist
vajavad asjaolud. Žürii võib edastada hankija kaudu ideekonkursil osalejatele küsimused
protokolli kantud selgitamist vajavate asjaolude kohta. Küsimused ja vastused kantakse
protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik ideekonkursi žürii liikmed.
184.
Vastutav isik valmistab ette otsuse eelnõu (võitja väljakuulutamise otsus) ja
kooskõlastab selle hanke algataja ja ÕT-ga ning esitab peadirektorile allkirjastamiseks.
Võitjaid võib olla üks või mitu.
9.6.3. Teabe esitamine

185.
Vastutav isik esitab RHR-le 30 päeva jooksul pärast ideekonkursi võitja
väljakuulutamist ideekonkursi tulemused.

10. Elektrooniline oksjon (RHS § 36 - 38)
10.1. Elektrooniline oksjoni ettevalmistamine ja algatamine
186.
Elektroonilist
oksjonit
võib
kasutada
lihthankemenetluses,
avatud
hankemenetluses, piiratud hankemenetluses ja konkurentsipõhises läbirääkimistega
hankemenetluses, samuti hankelepingu sõlmimiseks dünaamilises hankesüsteemis või
minikonkursi korraldamisel raamlepingu poolteks olevate pakkujate vahel, kui
hankelepingu eset on võimalik täpselt kirjeldada (RHS § 36 lg 1). Elektroonilist oksjonit
ei või korraldada teenuste tellimise või ehitustööde hankelepingute sõlmimisel, mille
esemeks on intellektuaalne tegevus, näiteks ehitustööde projekteerimine (RHS § 36 lg
2).
187.
Elektrooniline oksjoni ettevalmistamine ja algatamine toimub avatud, piiratud ja
konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse korraldamise peatükkides sätestatud
korra kohaselt.

10.2. Elektroonilise oksjoni toimingud
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188.
Elektroonilise oksjoni toimingud (pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine) toimuvad avatud, piiratud ja konkurentsipõhise
läbirääkimistega hankemenetluse korraldamise peatükkides sätestatud korra kohaselt.
189.
Elektrooniline oksjoni puhul toimub pakkumuste hindamine avatud, piiratud ja
konkurentsipõhise
läbirääkimistega hankemenetluse korraldamise peatükkides
sätestatud korra kohaselt s.t. viiakse läbi harilik hankemenetlus, sh kontrollitakse
pakkumuste vastavust ja hinnatakse pakkumusi nende hindamiskriteeriumide alusel, mis
ei ole oksjoni esemeks, enne oksjoni algust.
190.
Vastutav isik saadab pakkujatele hanketeate osaleda elektroonilises oksjonis
elektroonilisel teel. Kutses märgitakse elektroonilise oksjoni alguskuupäev ja kellaaeg,
kuidas ja millal oksjon lõpeb ja oksjoni etappide ajakava ning oksjoni iga vooru täpne
kuupäev ja kellaaeg. Kutse sisaldab ka vajalikku teavet kasutusel olevate elektrooniliste
seadmete kohta.
191.

Vastutav isik viib elektroonilise oksjoni läbi vastavalt RHS-s sätestatud nõuetele.

192.
Enne elektroonilise oksjoni alustamist kontrollib hankija pakkumuste vastavust
hankedokumentides sätestatud tingimustele ja juhul, kui ta sõlmib hankelepingu
majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, hindab pakkumusi enne oksjoni alustamist
lähtuvalt pakkumuste hindamise kriteeriumidest ja nende suhtelisest osakaalust.
193.
Nõuded elektroonilise oksjoni läbiviimisele on toodud Vabariigi Valitsuse
06.05.2010. a määruses nr 56 „Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste
elektroonilise esitamise kord, dünaamilise hankesüsteemi loomise ja kasutamise
tingimused ja kord, dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimise ja
elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses
osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise
seadmetele“.

10.3. Elektroonilise oksjoni tulemusena sõlmitud hankelepingu sõlmimine ja
aruande esitamine
194.
Vastutav isik valmistab ette lepingu projekti, korraldab selle kooskõlastamise ja
allkirjastamise ning teavitab koheselt WDT kaudu kõiki lepingu täitmisega seotud
isikuid lepingu sõlmimisest. Vastutav isik peab lepingu menetlemisel järgima käesoleva
korra peatükis XI hankelepingu kohta sätestatud nõudeid.
195.
Elektroonilise oksjoni tulemusena sõlmitud hankelepingu sõlmimine ja selle kohta
teabe esitamine toimub avatud, piiratud ja väljakuulutamisega läbirääkimistega
hankemenetluse korraldamise peatükkides sätestatud korra kohaselt.
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10.4. Elektroonilise oksjoni tulemusena sõlmitud hankelepingu täitmise
jälgimine ja hankelepingu lõppemise kohta teabe esitamine
196.
Vastutav isik korraldab lepingu täitmise üle arvestuse pidamist kuni vastava
lepingu lõppemiseni.
197.
Elektroonilise oksjoni tulemusena sõlmitud hankelepingu täitmise jälgimine ja
hankelepingu lõppemise kohta teabe esitamine toimub vastava hankemenetluse
korraldamise peatükkides sätestatud korra kohaselt.

11. Hankeleping
198.
Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist tuleb selle teinud pakkujaga ettenähtud
tähtaegu järgides sõlmida leping tingimustel, mis olid esitatud HD-s ja pakkumuses.
Käesolevas korras 6. peatükis sätestatud juhtudel ei pea lepingut eraldi dokumendina
vormistama (punkt 86).
199.
Lepingu
teenistuja.

või tellimiskirja allkirjastab

peadirektor või tema

poolt määratud

200.
Reeglina sõlmitud hankelepingut ei muudeta. Erandina punktis 201 sätestatust
võib selguse huvides teha lepingus tehnilisi täpsustusi ja parandusi, mis ei mõjuta
lepingu sisu ega lepingujärgset tasu.
201.
Sõlmitud hankelepingut võib erandina muuta. Lisaks eeltoodule võib lepingut
erandina muuta ka siis, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida hankijal ei
olnud võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise
puhul satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi
saavutamine. Lepingut muudetakse samas korras kui on sõlmitud leping. Hankelepingu
muutmisel tuleb arvestada RHS §-s 123 esitatud tingimuste ja nõuetega.
202.
Hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata,
kui:
1) hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse
väärtus ei ületa käesoleva seaduse § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning
muudatuste väärtus kokku ei ületa kümmet protsenti asjade või teenuste või 15 protsenti
ehitustööde
hankelepingu
algsest
maksumusest
või
kümmet
protsenti
kontsessioonilepingu algsest maksumusest;
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2) muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ja muudatuse
ulatus, sisu ja kohaldamistingimused, näiteks hinna läbivaatamise kohta, olid riigihanke
alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud;
3) samalt pakkujalt ostetakse 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 tulenevalt asjade,
teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest, kusjuures ühegi
muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest;
4) muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures
hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti
hankelepingu algsest maksumusest;
5) pakkuja asendatakse uue riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise
tingimusi täitva pakkujaga, kui sellist muudatustingimust sisaldasid riigihanke
alusdokumendid;
6) pakkuja asendatakse osaliselt või täielikult uue riigihanke alusdokumentides
sätestatud kvalifitseerimise tingimusi täitva pakkujaga ettevõtja restruktureerimise,
sealhulgas ülevõtmise, ühinemise, võõrandamise või maksejõuetuse tõttu, eeldusel et
pakkuja asendamisega ei kaasne hankelepingu muid olulisi muudatusi;
7) muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline
203.
Hankelepingu eelnõu kooskõlastavad WDT-s:
1) hanke korraldaja;
2) vastutav isik;
3) ÕT;
4) ÜO
5) peadirektor.
204.
Lepingus märgitud PMA kontaktisikul tuleb kontrollida lepingu täitmist ja
rikkumiste või nende ohu puhul sellest koheselt informeerida oma vahetut juhti ning
vastutavat isikut.
205.
Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise PMA poolt, kui ilmnevad lepingus
või seaduses sätestatud asjaolud ning see on PMA huvides, peab algatama PMA
kontaktisiku vahetu juht kooskõlastatult vastutava isikuga ning ÕT-ga. Lepingust
taganemise või lepingu ülesütlemise otsustab peadirektor.
206.
Lepingu täitmisel tuleb tehtud töö, teenus või asjade vastuvõtmine igakülgselt ja
piisava põhjalikkusega dokumenteerida.
207.
Kui tehtud töö suurendab raamatupidamises või riigivarana arveloleva asja
väärtust või see asi tuleb pärast nende tööde tegemist tulenevalt suurenenud väärtusest
arvele võtta või kui saadud asi tuleb raamatupidamise või raamatupidamise ja/või
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riigivarahalduse reeglite järgi arvele võtta, siis peab see teenistuja, kes faktiliselt töö või
asja vastu võttis esitama ÜO-le arvelevõtmiseks vajalikud andmed.
208.
Punktis 207 nimetamata tööde ja asjade üle peab arvestust üldosakonna määratud
töötaja.
209.
Käesolev riigihangete kord ei sisalda regulatsiooni innovatsioonipartnerluse kui
hankemenetluse liigi kohta, kuna selle vajadus PMA-s on äärmiselt vähetõenäoline.
Innovatsioonipartnerluse, kui hankemenetluse kasutamisel tuleb juhinduda RHS §-des
57 kuni 62 sätestatust ja nõutust ning vajadusel saada nõu ÕT-lt.
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LISA 1

/kuupäev/. a nr /number/

Ettepanek pakkumuse esitamiseks
lihthankes /nimetus/
Põllumajandusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus riigihangete seaduse § 16 lõigete 1 ja 8
alusel hankelepingu sõlmimiseks. Ettepaneku osadeks on:
a)
tehniline kirjeldus (lisas 1);
b)
mahud (lisa 2);
c)
hanke pakkujate kvalifitseerimise ja kõrvaldamise tingimused (lisa 3);
d)
vormid (lisa 4);
e)
muu vajalik teave /nimetus või kirjeldus/.
1. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumuse on Põllumajandusamet edukaks
tunnistanud.
2. Põllumajandusamet sõlmib hankelepingu madalaima hinna alusel /majanduslikult soodsaim
pakkumus/ ja ootab hinna /pakkumuse/ osas võistlevaid pakkumusi.
2.1. Põllumajandusamet hindab pakkumusi /hindamise kriteeriumid/ alusel.
2.2. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus või /majanduslikult soodsaim
pakkumus/. Teised pakkumused reastatakse pingeritta lähtudes nende maksumusest, madalaima
maksumusega pakkumused eespool. Hinnapakkumuste võrdsuse puhul otsustatakse edukas
pakkumus liisuheitmise teel.
3. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt /kuupäev/ .a kella /kellaaeg/-ks Põllumajandusametile
aadressil Teaduse 2, Saku, 75501, Harjumaa, kabinet nr /number/.
3.1. Paberkandjal pakkumus tuleb saata (või tuua) kinnises pakendis, märgusõnaga „/hanke
pealkiri või nimi/“. Kõik pakkumuse koosseisu kuuluvad dokumendid peavad olema pakkuja või
tema esindaja poolt allkirjastatud.
3.2. Pakkumuse võib saata ka e-postiga, digitaalselt allkirjastatuna, aadressil
hanked@pma.agri.ee (e-kirja pealkiri „/hanke pealkiri või nimi/“). Kui pakkumus esitatakse ekirja manuses oleva dokumendina, on soovitav see salvestada pdf kujul pakkuja isikusamasuse
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tuvastamiseks või esitada digitaalselt allkirjastatuna. E-kirja pealkirjast või pakendilt peab
selguma, millises hankes pakkumus tehakse. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuse esitamisel
tuleb märkida kõikidele esitatavatele dokumentidele omakäelise allkirja juurde sulgudes
”allkirjastatud digitaalselt”, pdf kujul pakkumuse esitamisel jäävad allkirjastatud dokumendid
pakkujale.
4.
Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
4.1. pakkuja vormikohane kinnitus (vorm A);
4.2. kinnitus kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kohta (vorm B);
4.3. volikiri (ühispakkumuse korral, vorm C);
4.4. volikiri, kui pakkumuse allakirjutaja ei ole pakkuja seaduslik esindaja (vorm C1);
4.5. õiend pakkuja netokäibe (vorm D);
4.6. õiend varasema kogemuse kohta (vorm E);
4.7. pakkumuse maksumus (vorm F).
4.8. Pakkuja asukohajärgse ametiasutuse tõend kohalike maksude nõuetekohase tasumise kohta.
Tõend peab olema väljastatud seisuga mitte varem kui käesoleva hanke väljakuulutamise päev.
5.

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles.

6.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada eurodes, numbrites ja sõnades, väljendada ilma ja
koos käibemaksuga (Vorm F).
7.
Pakkuja peab pakkumuses (oma kinnituses) kinnitama kõigi hankedokumentides esitatud
tingimuste ülevõtmist.
7.1. Pakkuja peab esitama pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta
Põllumajandusamet soovib võistlevaid pakkumusi.
8.
Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise kogu riski, hiljem saabunud
pakkumusi arvesse ei võeta, neid ei avata ja nad tagastatakse pakkujale avamata kujul.
9.

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul arvates selle avamise päevast.

10.
Hankedokumentide sisu kohta on võimalik täiendavat teavet küsida ainult läbi RHR-i
(vastavalt
seal
sätestatud
korra
kohaselt)
aadressil
https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html. Vastused esitatud küsimustele edastatakse
ainult läbi RHR-i (vastavalt seal sätestatud korra kohaselt).
11.
Hankija võib tagasi lükata kõik vastavaks tunnistatud pakkumused, kui nende
maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või on haldusülesanne, milleks või
mille täitmise toetamiseks hange korraldati, õigusliku või faktilise asjaolu tõttu ära langenud ja
sellega ei olnud võimalik enne hanke korraldamist arvestada.
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12.
Hankija kontrollib pakkuja poolt maksude tasumist Maksu- ja Tolliameti elektroonilise
maksude saldo päringu kaudu ja kui maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud,
kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest vastavalt riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktile 4.
/allkirjastatud digitaalselt/
Egon Palts
Peadirektor

LISA 2
RIIGIHANKE
PÕLLUMAJANDUSAMETILE
/hanke nimetus/
EHITUSTÖÖD hanke dokumendid (HD)

TELLIMINE, ASJADE OSTMINE,

1. Pakkumusmenetlus
Avatud pakkumusmenetlus.
2. Hankija andmed
Põllumajandusamet, 70000071, Teaduse 2, Saku 75501 Harjumaa, Eesti Vabariik.
3. Hankija esindaja ja teabevahetus
3.1. Hankija esindaja /nimi/, Põllumajandusameti /osakonna nimi/ osakonna juhataja, telefon
/number/, faks /number/, e-post /nimetus/ @pma.agri.ee.
3.2. Teabevahetus ning täiendava informatsiooni saamine riigihanke ja HD kohta käib läbi eriigihangete keskkonna registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad“ lehel.
4. Riigihanke objekt ja nimetus
4.1. Ühtne riigihanke objektide klassifikaator (CPV) kood: /number/
4.2. Nimetus – /hanke nimetus/
4.3. Hanke objektiks on lisades /lisade numeratsioon/ nimetatud teenuse tellimine, asjade
ostmine, ehitustööd.
4.4. Hankeleping sõlmitakse perioodile /kuupäevad/.
4.5. Hanke objektiks olevad /töö või teenuse nimetus/ peavad olema teostatud vastavalt
/õigusakti nimetus või standard või muu dokument, millele hanke objekt vastama peab/.
5. Pakkujate kvalifitseerimine
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5.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal
pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude
toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse
kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa
seaduse kohaselt;
4) kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või
sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;
5) kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke puhul
sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu
ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku
nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel;
6) kes on esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas jaos sätestatu alusel
hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
5.2. Ühispakkumuste puhul peavad tingimustele (punkt 5.1.) vastama kõik ühispakkumuses
osalejad eraldi.
5.3. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul
sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite
vastu;
2) kes on jätnud hankija poolt pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid
ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad;
3) kes on jätnud hankija teavitamata HD punktis 5.1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest;
4) kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke HD
koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info
annab talle eelise teiste pakkujate ees.
5.4. Pakkujale erialases või äriregistris registreerimise kohta esitatavad nõuded ja nõutavad
dokumendid:
1) pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab
sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest
(juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldata antud sätet, kui andmed või
dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu kättesaadavad).
5.5. Hankija nõuab pakkujalt või taotlejalt koos tema kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate
dokumentidega:
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1) kirjaliku kinnituse esitamist punkti 5.1. lõigetes 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2) Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude
maksuhalduri või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi
esitamist HD punktis 5.1 lõikes 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole
hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või
taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit HD punkti 5.1 lõikes 4
nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi
maksuvõlgade puudumise kohta.
3) ühispakkujatelt või ühistaotlejatelt koos nende kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate
dokumentidega nende esindajale antud volikirja esitamist.
5.6. Pakkuja peab olema tegutsenud hangitavat teenust /nimetus/ osutava ettevõtjana vähemalt 3
aastat, sealjuures peab ta olema osutanud /täpne kirjeldus/. Selle tingimuse täitmise
kontrollimiseks peab pakkuja esitama sarnaste teenuse osutamiseks sõlmitud lepingute loetelu
koos teenuste maksumuse, osutamise tähtaegade ja tellijate äranäitamisega.
5.7. Pakkuja peab järgima kvaliteedijuhtimissüsteemi /standardi nimetus ja number/ või sellega
samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi.
5.8. Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive peab /nimetus/ teostamise osas
olema vähemalt /summa/ eurot aastas. Kui pakkuja on tegutsenud vähem kui 3 aastat, siis peab
eelnimetatud kriteerium olema täidetud igal majandusaastal, millal ta on tegutsenud.
5.9. Pakkuja peab omama tsiviilvastutuskindlustust /summa/ euro hüvitispiiriga (tõenduseks
esitatakse tsiviilvastutuskindlustuse poliisi koopia) või esitama hankijale kinnituse nimetatud
suuruses tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimise kohta hiljemalt ühe nädala jooksul pärast
lepingu sõlmimist.
6. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või kõikide pakkumuste tagasilükkamine
6.1. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD ja hanketeates esitatud
tingimustega.
6.2. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:
6.2.1. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava
maksumuse;
6.2.2.hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke
realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine vms).
7. Hindamiskriteeriumid
7.1. Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Pakkumuste hindamisel arvestatakse
ainult hanketeates ja HD sätestatud tingimusi. Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt nende
maksumusest ja tunnistab edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse.
7.2. Kui kaks või enam pakkumust on ühesuguse maksumusega tunnistatakse neist edukaks
pakkumus, mis esitati ajaliselt varem või selgitatakse edukas pakkumus välja liisuheitmise teel.
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8. Hankelepingu- ja maksetingimused
8.1. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hankeleping sõlmitakse lisas nr 3 „Hankelepingu
projekt“ nimetatud tingimuste kohaselt.
8.2. Hankija maksab vastavalt esitatud arvetele üks kord kuus hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul
arve saamisest. Arvel tuuakse iga objekti kohta summa välja eraldi reana.
8.3. Täiendavalt tellitud tööde puhul /nimetus/ tasutakse lepingus fikseeritud hindade alusel
vastavalt teostatud ja kahepoolse akti alusel vastuvõetud tööde mahtudest lähtudes.
9. Pakkumuse tagatis
Pakkumuse tagatist ei nõuta.
10. HD ja pakkumuse vormistamine
10.1. Pakkumusmenetlusel osalemisest huvitatud isikul on õigus tasuta tutvuda HD
Põllumajandusametis eespoolnimetatud aadressil ja e-riigihangete keskkonnas .
10.2. Pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis või elektroonselt
(salvestatuna pdf kujul ja digitaalselt allkirjastatuna).
10.3. Pakkumuse dokumendid (vt punkt 14), mis esitatakse paberkandjal, esitatakse köidetult,
koos tiitellehe ja sisukorraga. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja viseeritud
allkirjaõigusliku isiku poolt.
10.4. Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema eesti keeles.
10.5. Dokumentidele kirjutab alla pakkuja ametlik esindaja või tema poolt selleks volitatud isik.
10.6. Pakkumus ei tohi sisaldada muudatusi ega lisandusi peale nende, mis on tehtud kooskõlas
riigihangete seadusega. Parandused peavad olema kinnitatud pakkumusele alla kirjutanud isiku
allkirjaga.
11. Rahaühik, milles esitatakse pakkumuse maksumus
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes käibemaksuta ja käibemaksuga.
12. Alternatiivsete lahenduste esitamine
Alternatiivsete lahendustega pakkumused ei ole lubatud.
13. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkumus on jõus 90 päeva jooksul arvates avamise päevast.
14. Pakkumuse sisu ja struktuur
14.1 Tiitelleht
14.2 Sisukord
14.3 Pakkuja kinnitus riigihanke pakkumisel osalemiseks, milles pakkuja kinnitab, et on
tutvunud hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega ning on need üle võtnud ning
esitab pakkumuse üksnes nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid
pakkumusi (Vorm A).
14.4 Pakkuja kinnitus kvalifitseerimistingimustele vastavuse kohta (Vorm B).
14.5 Volikiri ühise pakkumuse korral (kasutatakse kui ühises pakkumuses osaleja volitab teist
(Vorm C).
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14.6 Volikiri, kui pakkumuse dokumentide või lepingu allkirjastamise õigus on antud isikule, kes
ei ole pakkuja seaduslik esindaja (Vorm C1).
14.7 Väljavõte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta, mis käsitleb pakkuja
netokäivet maaparandustööde valdkonnas (Vorm D).
14.8 Kolmel viimasel aastal teostatud käesoleva hanke tehnilises kirjelduses nimetatud töödega
sarnaste tööde loetelu koos tellijate, lepingu eseme kirjelduse, lepinguperioodi, märkega, kas
tegemist oli riigihanke või muu lepinguga ja maksumuse äranäitamisega (Vorm E).
14.9 Pakkumuse maksumus (Vorm F).
14.10 Pakkuja asukohajärgse ametiasutuse tõend kohalike maksude nõuetekohase tasumise
kohta. Tõend peab olema väljastatud seisuga mitte varem kui käesoleva riigihanke
väljakuulutamise päev.
14.11 Pakkuja kirjalik kinnitus, milles viimane nõustub hankija poolt nõutud dokumentide
õigsuse kontrollimiseks järelpärimiste tegemisega Maksu- ja Tolliametile ja muudele pädevatele
institutsioonidele (Vorm B).
14.12 Pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud
likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust (Vorm B).
14.13. Koopia ISO /number/ või samaväärse kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjeldusest;
14.14. Tsiviilvastutuskindlustuse poliisi koopia tõendamaks, et pakkuja omab
tsiviilvastutuskindlustust vähemalt /summa/ euro hüvitispiiriga või kinnituse nimetatud suuruses
tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimise kohta hiljemalt ühe nädala jooksul pärast
hankelepingu sõlmimist.
15. Pakkumuse esitamine
15.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt /kuupäev/. a kell /kellaaeg/
15.2. Pakkumuse dokumendid peavad olema esitatud kirjalikult, kinnises pakendis, millele on
kirjutatud märgusõna /hanke nimetus/, hankija aadress ning selgeltloetav märge „Mitte avada
enne pakkumuste avamise tähtaega“.
15.3. Pakkumused tuleb saata või tuua hankija asukohta Põllumajandusamet, Teaduse 2, Saku
75501, Harjumaa.
15.4. Elektrooniliselt edastatavad pakkumused esitab pakkuja Põllumajandusameti e-posti
aadressile: avatudhanked@pma.agri.ee
15.5. Kui pakkumus esitatakse paberkandjal kinnises pakendis, annab hankija pakkujale selle
nõudmisel kinnituse, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaeg.
15.6. Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise kogu riski, pakkumuste esitamise
tähtajaks mitte saabunud või toodud pakkumusi arvesse ei võeta ning nad tagastatakse pakkujale
avamata kujul (e-postile saadetud pakkumus kustutatakse).
16. Pakkumuste avamine
Pakkumused avatakse /kuupäev/. a kell /kellaaeg/ Põllumajandusametis, aadressil Saku, Teaduse
2, kabinet (nr). Kõigil pakkujatel on õigus isiklikult või volitatud esindajate kaudu osaleda
pakkumuste avamisel.
17. HD lisad
14.1 Lisa 1 - Tehniline kirjeldus;
14.1 Lisa 2 …
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/allkirjastatud digitaalselt/
Egon Palts
Peadirektor

LISA 3
PÕLLUMAJANDUSAMET
/menetlusliik/ menetlusega hanke /hanke nimetus/
hanketulemuste protokoll
/kuupäev/ nr
Aeg ja koht: /kuupäev/ algus /kellaaeg/, lõpp /kellaaeg/,
Põllumajandusamet, Saku, Teaduse 2
Osalejad: /osaleja nimi ja ametikoht/
Päevakord:
Pakkumuste avamine, pakkumuste läbivaatamine, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine,
pakkumuste hindamine ning edukaks tunnistamine.
Pakkumuste avamisel kontrolliti paberkandjal esitatud pakkumuste ajalist laekumist ja
elektroonilises vormis saadetud pakkumuste mitteavamist enne avamistähtaega. Tehti teatavaks
pakkujad, nende registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused.
Pakkumuste läbivaatamisel kontrolliti pakkuja poolt esitatud dokumentide vastavust hanke
dokumentides nõutule, kvalifikatsiooninõuetele vastavust. Maksuvõlgnevuste puudumise
kontrollimiseks esitati päring Maksu- ja Tolliametisse.
1.
Hanke esemeks on PMA peadirektori/peadirektori asetäitja /kuupäev/ a ettepanek nr
/number/ „/nimetus/“ pakkumuse esitamiseks.
2.

Pakkumuse esitanud pakkujad on toodud tabelis 1.

Tabel 1
Jrk nr
1

Pakkuja nimi

Reg nr

2.1. /pakkuja nim/ pakkumused laekusid kinnises pakendis.
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Pakkuja asukoht

3.
Kvalifitseerimistingimuste kontrollimine ja pakkumuste vastavuse hindamine.
Pakkumuste avamisel kontrollitud dokumentide olemasolu ja vastavus on toodud protokolli lisas
1. Pakkumustes esitatud maksumused on toodud protokolli lisas 2.
3.1
Maksu- ja Tolliameti andmetel esines /pakkuja nimi/ hanke väljakuulutamise kuupäevaga
maksuvõlg;
3.2
Täpsustati /pakkuja nimi/ poolt esitatud pakkumuse dokumente pakkuja(te) varasema
töökogemuse osas. Saadud lisainfole tuginedes loeti /pakkuja nimi/ kvalifitseerimistingimus
varasema kogemuse osas täidetuks.
3.3
Pakkujate poolt esitatud maksumuste hindamisel selgus, et /kirjeldus/.
4.
Edukas pakkumus
4.1
Vastavalt PMA peadirektori/peadirektori asetäitja /kuupäev/. a ettepaneku pakkumuse
esitamiseks /hanke nimetus/ punktile /number/ tunnistatakse edukaks madalaima hinnaga
pakkumus. Teised pakkumused reastatakse pingeritta, lähtudes nende maksumusest, madalaima
maksumusega pakkumused eespool (tabel 2).
Tabel 2
Nimetus

Kood

Hind
käibemaksuta käibemaksug
EUR
a EUR

Edukas pakkuja (madalaim hind)

4.2
Lähtudes eeltoodust, otsustati PMA peadirektorile/peadirektori asetäitjale teha ettepanek:
4.2.1 kõrvaldada hankemenetlusest /pakkuja nimi/, kuna pakkujatel esines hanke alguse
kuupäevaga maksuvõlg (RHS § __);
4.2.2 tunnistada kvalifitseerituks järgmised pakkujad: /pakkuja nimi/ (RHS §__).
4.2.3 tunnistada vastavateks /pakkuja nim/ esitatud pakkumused (RHS §__);
4.2.4 tunnistada hankemenetlus /hanke osa nimetus/ osas lõppenuks, kuna ei laekunud ühtegi
pakkumust (RHS §__).;
4.2.5 tunnistada hankemenetlus /hanke osa nimetus/ osas lõppenuks, kuna ainukesed
pakkujad /pakkuja nimi/ kõrvaldati hankemenetlusest maksuvõlgade esinemise tõttu (RHS §);
4.2.6 lükata tagasi ja tunnistada hankemenetlus lõppenuks /hanke osa nimetus/ osas, kuna
pakkumustes toodud maksumused ületavad hankelepingu eelarvelist maksumust enam kui
kahekordselt (RHS §__);
4.2.7 tunnistada edukateks /pakkuja nimi/ pakkumus /hanke osa nimetus/ osas, kui kõige
madalama hinnaga pakkumused (RHS §).
5.
Hanke koosolekul osalejad kinnitavad, et nende osalemine ei ole vastuolus objektiivsuse
põhimõttega ja riigihangete seadusega ning nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet.
Protokollis: /nimi ja allkiri/
Juhatas: /nimi ja allkiri/
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Lisa 1. Pakkumuste avamisel kontrollitud dokumentide olemasolu.
Lisa 2 Pakkumustes toodud maksumused (käibemaksuta) eurodes.
Lisa 3 ______________selgitused.

Vorm A
Objekt: /hanke nimetus/
Kinnitus hanketeates ja –dokumentides esitatud tingimustega nõustumise kohta
1. Kinnitan, et /pakkuja nimi/ on tutvunud kõigi hankedokumentides ja hanketeates esitatud
tingimustega, on need pakkumust koostades üle võtnud ja esitab käesolevaga pakkumuse hanke
esemele.
2. Kinnitan, et pakkumus vastab hankedokumentides esitatud tingimustele.
3. Kinnitan, et pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
4.Pakkuja üldandmed:
Nimi:
Aadress:
Äriregistri kood:
Telefon:
E-post:
/kuupäev/
Pakkuja (pakkuja seaduslik või volitatud esindaja)
/nimi ja allkiri/
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Vorm B
Objekt: /hanke nimetus/
Kinnitus kvalifitseerimistingimustele vastavuse kohta
Kvalifikatsiooni tõendamiseks kinnitame, et /pakkuja nimi/ puhul puuduvad asjaolud, mis on
nimetatud RHS § 38 lõike 1 punktides 1-3 kvalifitseerimist välistavatena.

/kuupäev/
Pakkuja (pakkuja seaduslik või volitatud esindaja)
/nimi ja allkiri/
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Vorm C
Objekt: /hanke nimetus/
Ühispakkujate volikiri ja kinnitus solidaarvastutuse kohta
Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud isikud esitavad ühise
pakkumuse ja vastutavad antud pakkumuse tegemise, pakkumuse ja lepingu
täitmise eest täielikult ühiselt ja üksikult igaüks eraldi (solidaarselt)
Põllumajandusameti ees.
Ühispakkujate volitatud esindajaks on määratud:
…………………………………………………………………………………………………
(pakkuja nimi ja reg. kood)
Ühispakkujad volitavad ühispakkujate volitatud esindajat kõikide
hankemenetluse ning
hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks.
Ühispakkujad kinnitavad, et jäävad solidaarselt antud pakkumusega seotuks
kuni kõik
lepingulised kohustused hankija ees on täidetud.
Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.
Pakkuja

Pakkuja nimi

Pakkuja aadress Allkirjaõigusliku Allkirjaõigusliku
ja reg kood
esindaja ees- ja esindaja allkiri
perekonnanimi

Ühispakkumuse
volitatud esindaja
Ühispakkuja
Ühispakkuja
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Vorm C1
Objekt: /hanke nimetus/
Volikiri
/kasutatakse, kui pakkumuse dokumentide ja / või lepingu allkirjastamise õigus on antud isikule,
kes ei ole pakkuja seaduslik esindaja/
________________________/märgitakse esindatava pakkuja nimi/
Volitab
_______________________/märgitakse esindaja nimi/
Allkirjastama pakkumuse dokumente ja hankelepingut pakkuja nimel.

/Esindatava seadusliku esindaja nimi ja allkiri/
/volikirja väljastamise kuupäev/
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Vorm D
Objekt: /hanke nimetus/
Õiend pakkuja netokäibe kohta
Kinnitan, et /märgitakse pakkuja nimi/ netokäive viimase kolme majandusaasta jooksul
hankelepinguga seotud valdkonnas oli:
Aasta
20____
20____
20____

Netokäive (euro)

/kuupäev/
Pakkuja (pakkuja seaduslik või volitatud esindaja)
/nimi ja allkiri/
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Vorm E
Objekt: /hanke nimetus/
Õiend varasema kogemuse kohta
Pakkuja /nimi/ poolt aastatel 20__-20___ teostatud (teostatavate) käesoleva hanke esemega
sarnaste lepingute loetelu:
Tellija (lepingupool)

Lepingu
kirjeldus

eseme Lepinguperiood

Kinnitan, et need lepingud täideti lepingutingimustele vastavalt.

/kuupäev/
Pakkuja (pakkuja seaduslik või volitatud esindaja)
/nimi ja allkiri/
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Märge, kas oli
tegemist
riigihanke
või
muu lepinguga

Maksumus

Vorm F (variant 1)
Objekt: /hanke nimetus/
Pakkumus ja selle maksumus (eurodes) ühikuhindade alusel
Jr
1
2
3
k
OST [ostu nimetus]
Ühiku hind
Maht
nr
käibemaksut
a (eurodes)
([tk, kg, m2, jm])
1
A
2
B
3
C
KOKKU maksumus ilma käibemaksuta (eurodes)
Lisanduv käibemaks (eurodes)
KOKKU maksumus käibemaksuga (eurodes)

/kuupäev/
Pakkuja (pakkuja seaduslik või volitatud esindaja)
/nimi ja allkiri/
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4
Maksumus
käibemaksuta (eurodes)
(veerg 2 x veerg 3)

Vorm F (variant 2)
Objekt: /hanke nimetus/
Pakkumus ja selle maksumus (eurodes) ühikuhindade alusel
Pakkuja /nimi/ poolt riigihanke ”[Riigihanke nimetus]” teostamiseks
pakutav pakkumuse maksumus on:
ilma käibemaksuta /summa/ eurot;
koos käibemaksuga /summa/ eurot.
/kuupäev/
Pakkuja (pakkkuja seaduslik või volitatud esindaja)
/nimi ja allkiri/
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