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1.

Hanke alusdokumentide muutmisega seonduvad teavitused
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Kui hankija muudab hankedokumente, siis
register saadab hanke juurde registreeritud
isikutele
teavituse
a)
hankedokumendi
kehtetuks
tunnistamise
ja
b)
uue
hankedokumendi lisamise kohta.

Nii hankedokumentide kui ka hanketeate
muutmise teavitused saadab register välja
koheselt. Et vältida teavituste suurt hulka
peab hankija enne hankedokumendi
kehtetuks muutmist hoolikalt kaaluma selle
Kui tegemist on kvalifitseerimistingimuste või vajalikkust.
hindamise kriteeriumitega, mis teatavasti Kui hankija muudab hankedokumenti, mille
sisalduvad ka hanketeates, siis lisaks eelpool tingimused sisalduvad ka hanketeates (nagu
nimetatud teavitustele saadab register veel kvalifitseerimistingimused ja hindamise
hanketeate muutmise teavituse.
kriteeriumid), siis teavitus saadetakse vaid
Seega võib tekkida olukord, kus ühe tingimuse hanketeate muutmise kohta.
muutmise
kohta
saab
hanke
juurde
registreeritud isik kolm erinevat teavitust
(hankedokumendi kehtetuks tunnistamise,
hankedokumendi lisamise ja hanketeate
muutmise kohta).

Kuna väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetluse korral ei ole hanketeadet,
siis register saadab teavitusi kõikide
hankedokumentide muutmise kohta.

Nimetatud teavitused tekitavad segadust mitte
niivõrd dubleerimise tõttu kuivõrd teavituste
saatmise aja tõttu - kui hankedokumentide
muutmise kohta läheb teavitus koheselt, siis
hanketeate muutmise kohta saadab register
teavituse
öösel
automaatse
protsessi
tulemusena.
Kahe-etapilistes hankemenetlustes saadab
register vastavustingimuste, maksumusvormi
lisamise ning pakkumuse esitamise aja
määramise kohta koheselt vastavasisulise
teavituse kõikidele hankija poolt käsitsi Hankes
osalejad lehel märgitud pakkujatele.

Hanke juurde registreeritud isikutele
lisandub täiendav tunnus – eelistatud
pakkuja. Selle tunnuse saab hanke juurde
registreerunud isik juhul, kui hankija on talle
registri Teabevahetus lehe kaudu saatnud
pakkumuse esitamise ettepaneku.

Selline registri kasutusloogika läheb vastuollu
RHSiga, sest isik saab pakkujaks alles siis, kui
ta on pakkumuse esitanud. Lisaks ei peaks
teavitused minema kohe vaid pakkumuse
esitamise ettepaneku saatmise järgselt.

Register laseb pakkumuse esitamise
ettepaneku ja dialoogi alustamise ettepaneku
saata kõikidele hanke juurde registreeritud
isikutele (hankija ei pea enam käsitsi isikuid
märkima pakkujaks). Kõik teate saajad
tähistab
register
eelistatud
pakkuja
tunnusega (käsitsi seda tunnust hankija
registreerunud isikule omistada ei saa).
Pakkumuste esitamise tähtpäeva määramise,
vastavustingimuste ja maksumusvormi
hankedokumendi lisamise ja kehtetuks
muutmise teavitus saadetakse ainult
eelistatud pakkuja tunnusega isikutele.
Nimetatud dokumente näevad ka üksnes
eelistatud pakkujad.
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Kui hankija muudab hanke üldandmetes emenetluse tavapäraseks menetluseks või
vastupidi, siis sellest muudatusest ühtegi
teavitust hanke juurde registreeritud isikutele ei
saadeta.

2.

Registris on lisatud uus teavituse liik
„Hanke e-menetluse tunnuse muutmine“
ning teavitus saadetakse e-menetluse märke
muutmise korral kõikidele hanke juurde
registreeritud isikutele.

Teavitus hanke juurde registreerumisest
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Kui isik registreerib ennast hanke juurde, siis Hankija saab teavituse, kui isik registreerib
hankijale selle kohta teavitust ei saadeta.
end hanke juurde.
Kui hankija ise registreerib isiku hanke
juurde, siis teavitust ei saadeta.

3.

Hangete ja pakkumuste kuvamine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel toimub hangete ja pakkumuste
sorteerimine pärast lubatud kirjete arvu (500)
tagastamist. See tekitab olukorra, kus suure
arvu kirjete korral ei kuvata kasutajale teda
huvitavaid kirjeid.

Register sorteerib kirjed enne lubatud arvu
tagastamist.
Registrisse on lisatud otsingu protseduuri
tingimus, et kõik tagastatavad hanked
sorteeritakse alati alustamise (avaldamise)
aja kahanevas järjekorras (viimati avaldatud
on esimene).
Kuna koostamisel seisus hangetel see aeg
puudub, aga minu hangete nimekirjas
kuvatakse ka koostamisel hankeid, siis
alustamise aja puudumisel võetakse arvesse
hanke kirje viimase muutmise aeg.
Kõik pakkumused sorteeritakse alati
esitamise
aja
kahanevas
järjestuses.
Esitamata pakkumustel võetakse arvesse
viimase muutmise aeg.

4.

Küsimuse esitamine ja selle kustutamine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Kui hanke juurde registreeritud isik küsib
hankijalt küsimuse, kuid kustutab selle enne,
kui hankija jõuab sellele vastata, siis hankijale
küsimuse kustutamise kohta teavitust ei
saadeta, samuti ei näe hankija enam kustutatud
küsimust.

Register ei kustuta füüsiliselt mitte ühtegi
küsimust. Küsimuse kustutamise korral
märgitakse see kustutatuks.

Kustutatud küsimusi kuvatakse nii küsimuse
esitajale kui ka saajale nii hankijale kui ka
pakkujale koos vastava märkega, et küsimus
Selline olukord tekitab segadust, kuna register on kustutatud.
on saatnud teavituse küsimuse esitamise kohta, Kustutatud küsimustele vastata ei saa.
kuid minnes registrisse sellele vastama, seda
Kustutatud küsimusi näevad ka registri
enam eest ei leia.
peakasutaja, menetleja ja vaidluskomisjoni
liikmed
vaidlustatud
hanke
korral.
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Kustutatud küsimusi ei näe teised hanke
juurde registreeritud isikud.
Küsimuse kustutamisel saadab register
vastava teavituse küsimuse saajale ja
kustutajale endale.
Vastuseid ei ole võimalik süsteemi kaudu
kustutada ega muuta. Saab lisada teise
vastuse, mis esimest parandab või täiendab.

5.

Aruande 0 osas menetluse lõppemise aluse põhjendus
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel on riigihanke aruandes hankemenetluse Register võimaldab riigihanke aruandes
kehtetuks tunnistamise omasõnalise põhjenduse sisestada põhjenduse kuni 2000 byte’i (ka
lahter liiga lühike (500 tähemärki) ja ei mitmerealisena).
võimalda reavahetusi ega pikema teksti
kopeerimist.

6.

Juurdepääs hankedokumentidele
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel
on
võimalik
elektrooniliste Kui hankedokumenti soovib avada või
hankedokumentidega tutvuda igal isikul, kes on allalaadida isik, kes ei ole hanke juurde
registrisse sisenenud.
registreerunud, siis kuvab süsteem talle
Selline lahendus on tekitab praktikas segadust, täiendava teate.
sest hankest huvitatud isikud ei mõista, et
hankedokumentide muutmise kohta teavituste
saamiseks ja hanke kohta esitatud küsimuste ja
vastuste saamiseks peavad nad hankijale
edastama ka oma kontaktandmed. Ehk
teisisõnu peavad ennast registreerima hanke
juurde.

Kasutaja peab teate läbi lugema ja edasi
liikumiseks vajutama OK. Alles seejärel
avatakse või laetakse alla soovitud
hankedokument.

Kirjeldatud teadet ei kuvata hanke volitatud
ja vastutavale isikule, meeskonnaliikmetele,
VAKO, peakasutaja, menetleja ja kontrollija
Kuigi info hanke juurde registreerimise rollis olevatele isikutele ning hanke juurde
olulisusest on kuvatud hankedokumentide registreeritud isikutele.
abiinfo lehel, ei ole see osutunud piisavaks.

7.

Hanketeate punkti IV.3.3) kohustuslikkus
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel tuleb kohustuslikus korras täita
hanketeate punkt IV.3.3), mis määrab
hankedokumentidele juurdepääsu tingimused ja
dokumentide tasulisuse.

Nimetatud punkti täitmine ei ole Euroopa
Komisjoni määruse kohaselt kohustuslik
ning
ei
oma
e-menetluses
hankedokumentidele juurdepääsu mõttes
mingit tagajärge.
E-menetluse korral märgitakse vaikimisi, et
dokumendid ei ole tasulised. Vajadusel saab
hankija valikut muuta.
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Kui
hankija
täidab
dokumentide
kättesaadavuse tähtpäeva, peab see olema
endiselt enne pakkumuste esitamise
tähtpäeva.

8.

Pakkumuste kohandamine lihtsustatud korras tellitava teenuse ja
lihthanke korral
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel ei ole lihthanke ja lihtsustatud korras Realiseeritud on pakkumuse kohandamise
tellitava teenuse puhul võimalik registri kaudu võimalus
sarnaselt
väljakuulutamisega
pakkumusi kohandada.
läbirääkimistega hankemenetluse korral.
Kuna RHSi kohaselt ei ole läbirääkimised Kohandamisel olev pakkumus on pakkuja
antud menetluste korral keelatud, siis peaks ka jaoks muudetav ainult vastavustingimuste ja
register võimaldama pakkumusi kohandada.
maksumusvormi
osas
(kvalifitseerimistingimusi muuta ei saa).

9.

Kõrvaldamine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel on võimalik kvalifitseerimise etapis
kõrvaldamise
tulemus
märkida,
kui
individuaalse seisundi tingimustes on vähemalt
üks tingimus "ei vasta".

Pakkuja kõrvaldamine on võimalik samadel
tingimustel nagu kvalifitseerimata jätmise
korral ehk kui vähemalt üks tingimus
ükskõik millises kategoorias on saanud
Sama võimalus peab olema ka juhul, kui tulemuseks „ei vasta“, siis on võimalik nii
kvalifitseerimistingimustes on üks tingimus "ei kõrvaldamine kui ka kvalifitseerimata
vasta"
(näiteks
pakkuja
on
esitanud jätmine.
valeandmeid oma kvalifikatsiooni kohta).

10. Põhjenduse lahtri suurendamine ja protokollide kohandamine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel on võimalik kvalifitseerimise, vastavaks
tunnistamise ja hindamise etapis märkida iga
tingimusele vastavuse kohta kommentaari ja
tulemuse lahtrisse kuni 500 tähemärki.

Hankija saab märkida iga etapi põhjenduse
lahtrisse kuni 4000 tähemärki (avamise etapi
kommentaari lahtrisse jääb endiselt 500
tähemärki).

Praktikas on see osutunud liiga väheseks.

Põhjendus sisestatakse moodulaknasse, mis
avaneb „Lisa põhjendus“ lingi kaudu. Kui
põhjendus on sisestatud ja kasutajal on
redigeerimisõigus, siis kuvatakse link
„Muuda“. Kui põhjendus on sisestatud ja
kasutajal puudub redigeerimisõigus, siis
kuvatakse link „Loe edasi“.
Sellest tulenevalt on kohendatud ka
protokollide
kujundust,
et
pikemate
põhjenduste korral oleksid protokollid ka
visuaalselt kenad.
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11. Kvalifitseerimistingimuste kategooria nimetuse muutmine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus
Kvalifitseerimistingimuste sisestamiseks tuleb Kuna individuaalne seisund tähistab RHSi
täita kolm kategooriat: individuaalne seisund, mõttes hankemenetlusest kõrvaldamise
majanduslik- ja finantsseisund ning tehniline ja aluseid, siis selguse huvides on edaspidi
individuaalse seisundi kategooria nimetatud
kutsealane pädevus.
kui hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
Kasutajates tekitab individuaalne seisund
segadust, kuivõrd sellist terminit RHS ei
kasuta.

12. Hankedokumendi ikooni kuvamine hanke otsingus
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hanke otsingus kuvatakse elektrooniliste Register ei kuva hankedokumentide logo,
hankedokumentide logo (roheline HD) juhul, kui hankedokumentide lehel on üksnes
kui Hankedokumendid lehel on vähemalt üks hindamise kriteeriumite hankedokument.
dokument.
See on eksitav juhul, kui dokumendiks on
üksnes hindamise kriteeriumid majanduslikult
soodsaim pakkumuse korral.

13. Üldandmete lehel ühishanke märkimine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Kui hankija korraldab hanke teiste hankijate Hanke üldandmetesse lisandub märkeruut:
nimel, siis tuleb hanketeate I osas loetleda „Hankija teostab hanget teiste nimel“.
nimeliselt ka kõik hankijad. Hetkel tehakse Vaikimisi on see märgistamata ning süsteem
seda Hankija meeskond lehelt.
ei nõua selle märgistust.
Realiseeritud lahendus ei ole kasutajasõbralik, Kui hankija hanke üldandmetes selle
sest kasutajad ei leia seda kohta hõlpsasti märkeruudu märgistab ja muudatuse
ülesse.
salvestab, siis tekib hanke vormi menüüsse
täiendav leht Ühishankijad, millel toimub
teiste hankijate määratlemine.
Kui kasutaja märgistuse eemaldab olukorras,
kus ühishankijad on juba määratletud, siis
saab kasutaja vea (ta peab teised hankijad
eemaldama ja alles siis saab märgistuse
eemaldada).
Hanke alustamisel ja hanketeate muudatuse
esitamisel kontrollib süsteem, et kui
üldandmetes on teiste hankijate nimel
märgistatud, siis peab hankija olema
vähemalt 1 kaashankija hankesse ka lisanud.
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14. Avamise protokoll ka lihthankele
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel ei ole võimalik koostada lihthanke Lihthanke pakkumuste avamise etapi lõpus
korral süsteemi avamise protokolli.
kuvab süsteem hankijale avamise protokolli
Praktikas hankijad siiski eelistavad ka koostamise võimaluse. Süsteem lubab
lihthanke korral protokolli koostamist, mistõttu lõpetada etapi ka ilma protokolli koostamata
võiks register sellist võimalust hankijale ka (hankija vaba valik, kas ta koostab
protokolli või ei).
pakkuda.
Täiendavalt jääb hankijale võimalus
lõpetada etapp protokolli koostamata ja
soovi korral Protokollid ja otsused lehel
ülesse laadida süsteemiväliselt koostatud
avamise protokoll.

15. Küsimuste ja vastuste kuvamine tuvastatud kasutajatele
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel näevad esitatud ja vastatud küsimusi Teabevahetuse lehel saavad kõik soovijad
vaid hanke juurde registreeritud isikud.
tutvuda hankijale esitatud küsimuste ja neile
Kuna küsimused ja vastused selgitavad hanke antud vastustega (kui hankija on märkinud,
alusdokumente, mis on kõikidele piiranguteta et need lähevad nähtavaks kõikidele).
kättesaadavad, siis peaksid olema kõikidele Teavitusi saavad endiselt vaid hanke juurde
nähtavad ka küsimused ja vastused.
registreeritud isikud.

16. Võrgustiku hankes andmete avalikkus
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Kui võrgustiku sektori hankija märgib Avalikustamisele mittekuuluvad andmed on
aruandel, et andmeid ei avalikustata, siis pakkuja andmed, kellega leping sõlmiti, ja
aruande lisale tekivad andmed siiski.
lepingu maksumus. Lepingu kestuse andmed
Kui hankija on otsustanud, et lepingu andmed on avalikud.
ei kuulu avalikustamisele, siis ei tohi need Aruande peal tagatakse, et ka pakkuja
andmed avalikuks muutuda ka aruande lisa kontaktandmed ei kuulu avalikustamisele.
peal.
Kui lepingu esialgset maksumust on
parandatud, siis aruande lisa muudatuse
tegemisel loeb süsteem lepingu esialgse
maksumuse aktuaalsetest andmetest, mitte
aruande lisa vanast versioonist.

17. Teabevahetuse manuse kuvamine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel tähistab küsimuse juures manust Manus paigutatakse eraldi reale küsimuse
lehekülje ikoon, mis jääb tihti kasutajatele esitaja või vastaja nime alla. Selguse
märkamatuks.
huvides on ikooni ees märge „Manus“.
Faili nimi ja ikoon kokku moodustavad
lingi, mille vajutamisel fail avatakse.
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18. Teabevahetuses teate liigi valik
Hetkel kehtiv lahendus

Alates 2013

Teabevahetuse lehel Teated, ettepanekud,
kutsed on vaikimisi kategooria märgitud,
mistõttu kasutaja valib automaatselt pakutu
ning võib seetõttu eksida.

Teated, ettepanekud, kutsed lehel teate
lisamisel kuvatavasse kategooriate loendis
on vaikimisi tühi väärtus.
Kasutaja peab valima teate kategooria ja
seejärel vajutab nuppu „Vali“. Kui nupu
vajutamise hetkel on kategooria valimata,
siis väljastab süsteem veateate, mis nõuab
kategooria valikut.
Lisaks on paigutatud kõigil teabevahetuse
lehtedel uue küsimuse koostamise ja
saatmise komponent tabeli kohale (mitte alla
nagu praegu on).
Küsimuste (teadete)
lehekülgedeks.

tabel

jaotatakse

19. Küsimused pakkujale pdf-formaadis väljavõte
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Kui hankijad saavad tekitada kõikidest esitatud
küsimustest ja neile antud vastustest pdfformaadis väljavõtte, siis pakkujad seda teha ei
saa.

Küsimused pakkujale lehel on kõigil
kasutajatel võimalus teha küsimustest ja
vastustest pdf-formaadis väljavõte.

Väljavõttesse tulevad samad küsimused, mis
Väljavõtte mõte seisneb selles, et kasutaja ei kuvatakse tabelis.
peaks küsimusi ükshaaval läbi klõpsima, vaid Manused väljavõttesse ei kandu.
saaks ühtses dokumendis neid lugeda. Seega
võib see vajalik olla ka pakkujatele.

20. Väljakuulutamisega läbirääkimistega menetluse liigi valiku põhjendus
Hetkel kehtiv lahendus
Hetkel tuleb sõltumata hanke sektorist
põhjendada
väljakuulutamisega
läbirääkimistega hankemenetluse liigi valikud.
Võrgustiku ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna
sektor
saab
RHSi
kohaselt
antud
hankemenetluse liiki kasutada vabalt, mistõttu
ei peaks register nõudma ka nende väljade
täitmist.

Uus lahendus
Võrgustiku
ning
kaitseja
julgeolekuvaldkonna sektori hankes ei ole
väljakuulutamisega
läbirääkimistega
hankemenetluse korral menetlusliigi valiku
põhjendamine kohustuslik.
Põhjenduse sisestuse tekstilahter kuvatakse,
kuid selle täitmine pole kohustuslik.

21. Võrgustiku hankija andmete avalikustamine
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel tekitab segadust aruandes kuvatud tekst Riigihanke aruandes kuvatakse võrgustiku
andmete avalikustamise kohta.
hanke
korral
tekst
„Andmeid
ei
avalikustata“
ainult
sel
juhul,
kui
hankija
on
Aruandes
on
küsimus
„Andmeid
ei
avalikustata“ jah või ei. Praegusel juhul võib märkinud lepingu juures, et andmed on
salajased. Kui hankija ei ole seda märkinud,

8/9

Riigihangete registri täiendtööde kirjeldus
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mõelda vastuseks, et „jah, ei avalikustata“ või siis teksti ei ilmu ja lepingu andmed
„ei, ei avalikustata“.
kuvatakse aruandes täies mahus.
Salastatud on lepingu pakkuja nimi ja
kontaktandmed ning lepingu maksumus.
Lepingu kehtivuse andmed on avalikud.

22. Safari kasutamine autentimisel ja allkirjastamisel
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel puudub võimalus Safari kasutajatel end Tagatud on elektrooniline autentimine ja
ID kaardiga autentida ja allkirjastada.
allkirjastamine
vastavalt
Sertifitseerimiskeskkonna poolt pakutavatele
teenustele ka MAC arvutite kasutajatele.

23. Eelistatud pakkuja tunnus
Hetkel kehtiv lahendus

Uus lahendus

Hetkel on vaja pakkumuse esitamise Realiseeritud on uus tunnus „eelistatud
ettepaneku saatmiseks märkida käsitsi Hankes pakkuja“, mis omistatakse isikule siis, kui
osalejad lehel isikud pakkujateks.
talle on Teabevahetus lehelt saadetud
Selline registri kasutusloogika läheb vastuollu pakkumuse esitamise ettepanek.
RHSiga, sest isik saab pakkujaks alles siis, kui Käsitsi ei ole võimalik antud tunnust
ta on pakkumuse esitanud.
omistada, mistõttu peavad hankijad emenetluse korral alati pakkumuse esitamise
Pakkuja tunnuse peaks register omistama
ettepaneku esitama läbi registri.
isikule automaatselt pakkumuse esitamisega.
Ainult eelistatud pakkuja tunnusega isikud
näevad vastavustingimusi ja maksumuse
vormi ning saavad pakkumust esitada.
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