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Riigihangete registri täiendused
Versioon 3.0.7, tootes alates 22.03.2018

1. Kontrollide muudatused 2-etapilistes hangetes
Vastavalt RHS § 77 lg 1 koostab hankija riigihanke alusdokumendid ja teeb need ettevõtjatele
hankemenetluse algamisest arvates elektrooniliselt piiranguteta tasuta kättesaadavaks. Kuni
31.08.2017 kehtinud seaduses oli võimalik hankedokumendid koostada taotluste esitamise
tähtpäevaks.
Registris on tehtud täiendus, kus 2-etapilistes hangetes:
1) Hanke tingimused lehel ei kuvata e-menetlusega hankes vastavustingimused ja maksumuse vormi
tab'idel enam vaikimisi rohelisi linnukesi.
2) Vastavustingimuste või maksumuse vormi hankedokumendina salvestamisel ei märgi register
dokumente vaikimisi nähtavaks "eelistatud pakkujale".
3) Hanke teate salvestamise juurde on lisatud kontroll, et 2-etapilistel e-menetlustel peavad
vastavustingmused ja maksumuse vorm olema salvestatud hankedokumendina.
PS! Väljakuulutataval hankel on ka hindamiskriteeriumid hanketeatel kohustuslik väli. Juhime ka
tähelepanu, et hankija võib muuta hanketeadet või muid riigihanke alusdokumente piiratud
hankemenetluses, konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses, võistlevas dialoogis ja
innovatsioonipartnerluses vaid enne taotluste esitamise tähtpäeva (RHS § 81 lg 1).

2. Lepingu kestuses kas algus- või lõppkuupäev
Valides hanke üldandmetes lepingu kestuse märkimiseks valik “algus ja lõppaeg”, on lubatud
sisestada ainult algus- või lõppkuupäev. Eelnevalt pidi märkima nii algus- kui lõppkuupäeva.

3. Sotsiaal- ja eriteenuste valdkonna teadete täiendus
Avaliku sektori SE hanketeate TV 21, võrgustiku sektori SE hanketeate TV22 ja mõlema sektori SE
kontsessiooni alustava eelteate TV 23 punkti III.1.4) „Objektiivse osalemiseeskirjad ja –kriteeriumid“
ei kandu kvalifitseerimistingimuste töölehel hankija poolt sisestatud tingimused. Register täidab välja
vaikimisi lausega "Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused". Välja on võimalik
hankijal teate peal muuta. Välja maht on teatel kuni 1000 tähemärki.

4. Sõnastuse täiendamine teatel – Vaidlustuste läbivaatamise kord
Selguse huvides on muudetud hanke teadete vormidel VI.4) ploki pealkirja sõnastust – eelneva
“Läbivaatamise kord” asemel kuvatakse nüüd „Vaidlustuste läbivaatamise kord“.
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