Riigihangete registri täiendused
Versioon 3.0.8, tootes alates 3.05.2018

1.

Äriregistri päringu täiendus ......................................................................................................... 2

2.

Karistusregistri päringu täiendused ............................................................................................ 2

3. Päringute erisused toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses ....................................... 2

1

Riigihangete registri täiendused
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1. Äriregistri päringu täiendus
Hankijatele “Teabevahetuse” töölehel konkreetses hankes osalevate taotlejate ja pakkujate kohta
kättesaadav päring “Äriregistrist – Isikute nimekiri B-kaardil” asendub päringuga: “Äriregistrist –
seotud isikud”. Päring hõlmab lisaks esindusõiguslikele isikutele ka kandeväliseid isikuid nagu
nõukogu esimees, nõukogu liikmed ja volitatud isik.

2. Karistusregistri päringu täiendused
Hankijatele “Teabevahetuse” töölehel konkreetses hankes osalevate taotlejate ja pakkujate kohta
kättesaadav päring “Karistusregistrist – karistuste päring” on asendunud kolme erineva päringuga:
a) “Karistusregistrist – RHS § 95 lg 1 p-d 1-3 ja lg 4 p 11 kõrvaldamise alused ettevõtja ja
seotud isikute kohta”.
Päring tagastab karistused ettevõtja ja päringuga “Äriregistrist – seotud isikud” saadud
isikute kohta kohustuslike kõrvaldamise aluste (RHS § 95 lg 1 p-d 1-3) ja ühe vabatahtliku
kõrvaldamise aluse (maksualased süüteod RHS § 95 lg 4 p 11) osas.
b) “Karistusregistrist – RHS § 95 lg 1 p-d 1-3 ja lg 4 p 11 kõrvaldamise alused vabalt valitud
isiku kohta”.
Päring võimaldab kontrollida karistusi osaleva ettevõtjaga seotud isikute (sh välismaiste)
osas, keda ei ole kantud Äriregistrisse. Päring hõlmab kohustuslikke kõrvaldamise aluseid
(RHS § 95 lg 1 p-d 1-3) ja ühte vabatahtlikku kõrvaldamise alust (maksualased süüteod RHS §
95 lg 4 p 11). Päringut saab teha isikukoodi, nime ja isikukoodi või nime ja sünniaja järgi.
c) “Karistusregistrist – RHS § 95 lg 4 p 2 ja 5 vabatahtlikud kõrvaldamise alused ettevõtja
kohta”.
Pärida saab RHS § 95 lg 4 punktides 2 ja 5 nimetatud vabatahtlikke kõrvaldamise aluste
olemasolu hankes osaleva ettevõtja osas.

3. Päringute erisused toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses
Hanke korraldaja liigiga “Toetuse saaja, kes ei ole hankija RHS tähenduses” ei saa läbi riigihangete
registri teha päringuid andmete osas, mis ei ole talle Äriregistris või Karistusregistris tasuta
kättesaadavad:
a) “Äriregistrist – majandusaasta aruanne”: päringut ei saa teha;
b) “Äriregistrist – seotud isikud” tagastab andmed vaid esindusõiguslike isikute kohta;
c) Karistusregistri päringuid teha ei saa.

2

