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1.

Hankedokumentide avalikkus
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Hankedokumentidega saavad tutvuda üksnes
registrisse sisselogitud kasutajad. Euroopa
Komisjoni soovituste kohaselt peaksid aga
riigihangete
keskkonnad
tagama
hankedokumentidele juurdepääsu ilma keskkonda
sisse logimata (one-click solution).

Hankedokumentidega tutvumiseks ei ole vajalik
enam
registrisse
sisse
logida.
Hankedokumentidega
saab
tutvuda
ka
anonüümselt.

2.

PS! Meeles tuleb siiski pidada, et hankest
huvitatud isikud peavad end huvipakkuva hanke
juurde ka registreerima. Vastasel korral ei ole
võimalik teada saada hanke alusdokumentide
muutmisest, samuti teavitusi esitatud küsimustele
antud vastustest. E-menetluse korral on hanke
juurde registreerumine pakkumuse esitamise
eelduseks.

Aruande lisa lühivormi täiendamine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Kui hankelepingu täitmise tegelik maksumus on 0 Aruande lisa lühivormil kuvatakse lepingu
(null), siis aruande lisas ei kuvata lepingu täitmise täitmise tegeliku maksumuse rida ka siis kui seal
tegeliku maksumuse rida. Lühivormide juures on on märgitud 0 (null).
meil rakendatud reeglit, et kui pole midagi
kuvada, siis ei kuvata vastavat rida. Maksumuse
rea juures nimetatud reeglit ei tohi rakendada.

3.

Isikute valik välisregistri päringute korral
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Kui
hankija
soovib
teha
päringut Päringuid välisregistrisse saab teha vaid
välisregistrisse, siis ettevõtte valikus on kõik nende hankes osalejate kohta, kes on
hanke juurde registreeritud isikud. Kui huvi taotlejad, pakkujad või eelistatud pakkujad.
hanke vastu on suur, siis võib see nimekiri olla
väga pikk ja pakkujate ülesse leidmine tülikas.

4.

Pakkuja vaates üleliigsete veergude peitmine
Kehtiv funktsionaalsus

1. Pakkumuse koostamise järgselt tekitab 1.
süsteem hanke osa veeru ka juhul, kui hange
osadeks ei ole jaotatud. Sellisel juhul
kuvatakse seda kasutajale tühjana.
2. Pakkumused lehel, pakkumuste avamise 2.
tabelis kuvatakse hanke osadeks jaotamise
veerg ja kaaspakkuja veerg isegi juhul, kui
hange osadeks ei ole jaotatud ja hankes pole

Muudatus
Kui hankel puuduvad osad, siis ei kuvata
pakkuja
vaates
avamise,
kvalifitseerimistingimuste
ja
vastavustingimuste vormidel osade veergu.
Süsteem ei kuva tühje veerge, kui seal ei
ole midagi esitada. Seega, kui hankes ei ole
ühispakkujaid, siis ei kuvata pakkuja vaates
avamise, kvalifitseerimistingimuste ja
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ühtegi ühispakkujat.

5.

vastavustingimuste vormidel kaaspakkuja
veerge.

Mitme pakkumuse esitamine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Hetkel ei ole võimalik ühel pakkujal esitada mitut Pakkuja saab esitada nii palju pakkumusi kui
pakkumust, kuigi riigihangete seaduse kohaselt ei soovib.
ole see välistatud.

6.

Lepingute nimekirja andmete lisamine

Kehtiv funktsionaalsus
Muudatus
Hetkel kuvatakse lepingute tabelis lepingu Lepingute nimekirjas kuvatakse ka lepingu
nimetus, pakkuja andmed, hanke osad ja seisund. maksumus. Kui võrgustiku sektori hankija on
Kasutajad soovivad näha ka lepingu maksumust.
märkinud, et andmeid ei avalikustata, siis
lepingu maksumust tavakasutajale ei kuvata.

7.

Ühispakkumuse allkirjastamine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Hetkel
ei
ole
võimalik
kaaspakkujal
ühispakkumust allkirjastada, kuid see võimalus
peaks olema. Samuti peaks kaaspakkumust
kuvama tema töölaual.

Kaaspakkuja saab pakkumust allkirjastada ning
see pakkumus kuvatakse tema töölaual.
Pakkumust esitada saab ainult pakkumuse
koostanud pakkuja. Kaaspakkuja saab teavituse,
kui pakkumus on esitatud või tagasi võetud.

8.

Vaidlustuse andmete täiendamine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Hetkel ei ole võimalik vaidlustuskomisjoni
otsusega tutvudes teada, kas see otsus on
jõustunud või edasi kaevatud.

1. Vaidlustusmenetluse tulemuse komponendist
kaob
ära
andmeväli
„Läbivaatamise
kuupäev“. Selle asemel lisandub uus tunnus
„Vaidlustusmenetluse tüüp“ kahe võimaliku
väärtusega: istung või kirjalik menetlus.
Valiku „istung“ korral saab lisaks sisestada ka
istungi kuupäeva.
2. Vaidlustuse
juurde
saab
lisada
vaidlustuskomisjoni liikmete nimed, kes selle
vaidlustusega otseselt seonduvad.
3. Vaidlustusele lisandub uus tunnus „Otsuse
staatus“ kahe võimaliku väärtusega: jõustunud
ja edasikaevatud. Juhul, kui kasutaja valib
staatuseks
edasikaevatud
ja
salvestab
vaidlustuse, siis kuvab süsteem täiendava
komponendi „Kaebuse andmed“.
4. Kohtulahendi saabudes sisestab kasutaja
kohtuasja numbri ja lahendi kuupäeva
vaidlustuse
andmetesse.
Andmete
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salvestamisel moodustab süsteem lingi Riigi
Teataja veebikeskkonda vastava kohtulahendi
kuvamiseks. Lingilt avanev veebileht
kuvatakse uues brauseri aknas. Kasutaja saab
valida kaebuse tulemuse. See on ühene
järgmiste väärtuse hulgast:
• kaebus rahuldamata
• VAKO otsus tühistatud
• VAKO otsus tühistatud osaliselt
• VAKO
otsus
tühistatud
sisulise
hinnanguta
• muu (tekstiliselt võimalik täpsustada).

9.

VAKO liikmete juurdepääsu õigused
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Hetkel saavad vaidlustuskomisjoni liikmed Vaidlustuskomisjoni liikmed saavad hankele
juurdepääsu hankele vaid siis, kui hankija lisab vaataja õigused sarnaselt hanke vastutava ja
nad Hanke meeskonda vaatlejaks.
volitatud isikuga kohe, kui vastava hanke juurde
on vaidlustus lisatud.

10.

Vaidlustuste otsing
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Vaidlustuskomisjoni otsuseid saab otsida ka sisu Otsuse sisu alusel otsingut on täiendatud
järgi, kuid kuna puudub fraasi järgi otsimine, siis järgmiste reeglitega:
ei ole see mugav lahendus. Näiteks puudub 1. jutumärkide vahel olevat teksti käsitletakse
võimalus otsida konkreetse RHSi sätte järgi.
tervikfraasina.
2. jutumärkidest väljapoole jäävat teksti üksikute
otsingu sõnadena.
3. otsing ei ole tõstutundlik ei fraasi ega sõnade
suhtes.
Näiteks: „kirju koer“ hüppas üle aia. Vaidlustuse
sisust otsitakse fraasi „kirju koer“ ja üksikuid
sõnu „hüppas“, „üle“, „aia“.
Vaidlustustuse andmete täiendamisest tulenevalt Analoogselt hanke otsinguvormiga kuvatakse
on vajalik laiendada ka vaidlustuse otsingu soovitud vaidlustuse leidmiseks vajalikud
valikuid.
filtriväljad vaikimisi avatuna. Statistilise eesmärgi
korral saab avada filtri lisatingimused ning
otsingut täpsustada.
Kui lisatingimuste komponent on avatud, siis
tuuakse tulemtabelis välja kõik lisatingimustes
olevad veerud. See lahendus tagab, et kasutaja
saab vaidlustused csv - väljavõttesse paigutada
koos kõigi andmetega. Ta ei pea otsima kõigi
tingimuste alusel, et neid veerge tulemisse saada.
Sellise lahenduse korral läheb tulemtabel ekraanil
laiaks ning on raskesti jälgitav, kuid statistilise
vajaduse korral eeldatakse pigem tulemist
väljavõtte tegemist kui tulemi vaatlemist ekraanil.
Kui lisatingimusi ei ole valitud, siis eeldab
süsteem tavalist vaidlustuse otsingut ja ekraanil
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Register -> Vaidlustuste otsing.
Kui kasutaja täidab vaidlustuse otsimiseks
filtriväljad ja teostab otsingu, siis minnes
vaidlustatud hankele ja pöördudes tagasi
kasutades „Tagasi nimekirja“ nuppu on eelnevalt
tehtud valik koos täidetud filtri väljadega kadunud
– kasutaja peab alustama otsingut „nullist“.

11.

olevas tulemtabelis kuvatakse kõige üldisemad
vaidlustuse andmed.
Kui kasutaja teostab otsingu, avab sobiva
vaidlustatud hanke ning seejärel pöördub „Tagasi
nimekirja“ lingi (sinine nool lehekülje paremal
ülaosas) kaudu vaidlustuste otsingu lehele, siis
eelnevalt teostatud otsingu tulemused säilivad.

CSV väljavõttes kirjete limiidi likvideerimine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Kui hankija soovib otsingu tulemused CSV Likvideerime CSV moodustamisel ridade
väljavõttena näha, siis ei kuvata seal kogu leitud väljakuvamise limiidi. CSV sisaldab kõiki
kirjete arvu vaid üksnes niipalju, kui süsteemil on päringuga leitud ridu.
lubatud kuvada.

12.

Küsimuste ja vastuste eelnev salvestamine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Kasutajal ei ole võimalik koostatud Kasutaja saab enne küsimuse, vastuse või teate
küsimust, vastust või teadet enne esitamist esitamist selle salvestada.
salvestada.
Teabevahetus -> küsimused hankijale (pakkuja vaade)
•
Küsimuste tabelisse lisatakse uus veerg „Salvestatud“. Veerg on nähtav ainult pakkujaga seotud
isikule/kasutajale. Hankijaga seotud isikule/kasutajale veergu ei kuvata.
•
Uue küsimuse lisamise vormile tekib kaks nuppu: „Salvesta“ ning „Salvesta ja saada“. Ning tekib
võimalus lisada mitu manust korraga.
•
Salvestatud küsimus kuvatakse küsimuste nimekirjas lingina. Veerus „Salvestatud“ kuvatakse
kirje salvestamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Juhul, kui küsimus on ainult salvestatud ja pole edastatud (küsimuste tabelis on täidetud ainult
veerg „salvestatud“), manuse ikoonile või küsimuse lingile klõpsamisel kuvatakse küsimuse
täiendamise vorm redigeerimisrežiimis modaalses aknas. Kasutaja saab lisada/eemaldada
manuseid, muuta küsimust.
•
Esitamata küsimust saab kustutada.
•
Esitamata küsimuse kustutamisel süsteem ei saada teavitust.
•
Esitamata küsimust tohib täiendada ja kustutada ainult pakkujaga seotud isik/kasutaja.
•
Esitamata küsimust hankijaga seotud isik/kasutaja ei näe.
Vastused küsimusele
•
Juhul, kui küsimus on salvestatud ja ühtlasi esitatud (küsimuste tabelis on täidetud nii
„salvestatud“ kui ka „esitatud“ veerud), manuse ikoonile või küsimuse lingile küsimuste tabelis
klõpsamisel kuvatakse esitatud küsimuse vorm lugemisrežiimis. Küsimuse juures kuvatakse
manusena lisatud failide nimed linkidena.
Teabevahetus -> küsimused hankijale (hankija vaade)
•
Küsimuste tabelisse lisatakse uus veerg „Edastamata vastus“. Kui veerus on linnuke, siis see
viitab sellele, et küsimuse juures olemas vastus, mis ei ole veel edastatud. Küsimuse juures
võidakse olla mitu edastatud ja ka edastamata vastust korraga. Veerg on nähtav ainult hankijaga
seotud isikule/kasutajale. Pakkujaga seotud isikule/kasutajale veergu ei kuvata.
Vastused küsimusele, uue vastuse lisamise vorm, edastamata vastuse täiendamise vorm
•
Uue vastuse lisamise vormile tekib kaks nuppu: „Salvesta“ ning „Salvesta ja saada“. Ning tekib
mitme manuse lisamise võimalus.
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•

Edastamata vastust saab kustutada - edastamata vastuse juures kuvatakse kustutamise ikoon.
Ikoonile vajutamisel kustutakse andmebaasist vastuse kirje st kustutatud vastust enam ekraanil ei
kuvata.
•
Edastamata vastust tohib täiendada ja kustutada ainult hankijaga seotud isik/kasutaja.
•
Edastamata vastuse juures kuvatakse redigeerimise ikoon, millele klõpsamisel kuvatakse vastuse
täiendamise vorm redigeerimisrežiimis modaalses aknas. Kasutaja saab lisada/eemaldada
manuseid, täiendada vastust.
•
Edastamata vastuse puhul kuvatakse vastuse salvestanud kasutaja ees- ja perekonnanimi ja
salvestamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Edastatud vastuse korral kuvatakse aga vastuse edastanud kasutaja ees- ja perekonnanimi,
edastamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Edastamata vastust pakkujaga seotud isik/kasutaja ei näe.
Teabevahetus-> küsimused pakkujale (hankija vaade)
•
Küsimuste tabelisse lisatakse uus veerg „Salvestatud“. Veerg on nähtav ainult hankijaga seotud
isikule/kasutajale. Pakkujaga seotud isikule/kasutajale veergu ei kuvata.
•
Uue küsimuse lisamise vormile tekib kaks nuppu: „Salvesta“ ning „Salvesta ja saada“. Ning tekib
võimalus lisada mitu manust korraga.
•
Salvestatud küsimus kuvatakse küsimuste nimekirjas lingina. Veerus „Salvestatud“ kuvatakse
kirje salvestamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Juhul, kui küsimus on ainult salvestatud ja pole edastatud (küsimuste tabelis on täidetud ainult
veerg „salvestatud“), manuse ikoonile või küsimuse lingile klõpsamisel kuvatakse küsimuse
täiendamise vorm redigeerimisrežiimis modaalses aknas. Kasutaja saab lisada/eemaldada
manuseid, muuta küsimust.
•
Esitamata küsimust peab saama kustutada.
•
Esitamata küsimuse kustutamisel süsteem ei saada teavitust.
•
Esitamata küsimust tohib täiendada ja kustutada ainult hankijaga seotud isik/kasutaja.
•
Esitamata küsimust pakkujaga seotud isik/kasutaja ei näe.
Vastused küsimusele
•
Juhul, kui küsimus on salvestatud ja ühtlasi esitatud (küsimuste tabelis on täidetud nii
„salvestatud“ kui ka „esitatud“ veerud), manuse ikoonile või küsimuse lingile klõpsamisel
kuvatakse esitatud küsimuse vorm lugemisrežiimis. Küsimuse juures kuvatakse manusena lisatud
failide nimed linkidena.
Teabevahetus-> küsimused pakkujale (pakkuja vaade)
•
Küsimuste tabelisse lisatakse uus veerg „Edastamata vastus“.
•
Kui veerus on linnuke, siis see viitab sellele, et küsimuse juures olemas vastus, mis ei ole veel
edastatud. Küsimuse juures võidakse olla mitu edastatud ja ka edastamata vastust korraga.
•
Veerg on nähtav ainult pakkujaga seotud isikule/kasutajale. Hankijaga seotud isikule/kasutajale
veergu ei kuvata.
Vastused küsimusele, uue vastuse lisamise vorm, edastamata vastuse täiendamise vorm
•
Uue vastuse lisamise vormile tekib kaks nuppu: „Salvesta“ ning „Salvesta ja saada“. Ning
analoogselt küsimuse vormile tekib mitme manuse lisamise võimalus.
•
Edastamata vastust saab kustutada - edastamata vastuse juures kuvatakse kustutamise ikoon.
Ikoonile vajutamisel kustutakse andmebaasist vastuse kirje st kustutatud vastust enam ekraanil ei
kuvata.
•
Edastamata vastust tohib täiendada ja kustutada ainult pakkujaga seotud isik/kasutaja.
•
Edastamata vastuse juures kuvatakse redigeerimise ikoon, millele klõpsamisel kuvatakse vastuse
täiendamise vorm redigeerimisrežiimis modaalses aknas. Kasutaja saab lisada/eemaldada
manuseid, täiendada vastust.
•
Edastamata vastuse puhul kuvatakse vastuse salvestanud kasutaja ees- ja perekonnanimi ja
salvestamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Edastatud vastuse korral kuvatakse aga vastuse edastanud kasutaja ees- ja perekonnanimi,
edastamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Edastamata vastust hankijaga seotud isik/kasutaja ei näe.
Teabevahetus -> küsimused hankijale (muu sisseloginud isik)
•
Küsimuste nimekirjas manuse ikoonile vajutamisel siirdutakse küsimuse-vastuste detailvaatesse.
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•

Küsimuse-vastuste detailvaates kuvatakse manusena lisatud failid linkidena nii küsimuse, kui ka
vastuse juures.
Teabevahetus -> Teated, ettepanekud, kutsed (hankija vaade)
•
Teadete tabelisse lisatakse uus veerg „Salvestatud“. Veerg on nähtav ainult hankijaga seotud
isikule/kasutajale. Pakkujaga seotud isikule/kasutajale veergu ei kuvata.
•
Uue teate lisamise vormile tekib kaks nuppu: „Salvesta“ ning „Salvesta ja saada“. Ning tekib
võimalus lisada mitu manust korraga.
•
Salvestatud teadet kuvatakse teadete nimekirjas lingina. Veerus „Salvestatud“ kuvatakse teate
salvestamise kuupäev ja kellaaeg.
•
Juhul, kui teade on ainult salvestatud ja pole edastatud (tabelis on täidetud ainult veerg
„salvestatud“), manuse ikoonile või teate lingile klõpsamisel kuvatakse teate täiendamise vorm
redigeerimisrežiimis modaalses aknas. Kasutaja saab lisada/eemaldada manuseid, saajaid, muuta
sisu.
•
Esitamata teadet saab kustutada.
•
Esitamata teadet tohib täiendada ja kustutada ainult hankijaga seotud isik/kasutaja.
•
Esitamata teadet pakkujaga seotud isik/kasutaja ei näe.
Teate vaatamise vorm
•
Juhul, kui teade on salvestatud ja ühtlasi esitatud (teadete tabelis on täidetud nii „salvestatud“ kui
ka „esitatud“ veerud), manuse ikoonile või teate lingile klõpsamisel kuvatakse esitatud teate vorm
lugemisrežiimis.
•
Teate juures kuvatakse saajate loetelu ning manusena lisatud failide nimed viidetena.
Teabevahetus -> Teated, ettepanekud, kutsed (pakkuja vaade)
•
Teate manuse ikoonile või teate lingile klõpsamisel kuvatakse esitatud teate vorm
lugemisrežiimis.
•
Teate juures kuvatakse manusena lisatud failide nimed viidetena.

13.

Teabevahetuse numeratsioon
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Küsimused nummerdatakse küsimuste ja vastuste
tabelis vastavalt küsimuse esitamise järjekorrale.
See tähendab, et number iga küsimuse ees ei näita
mitte küsimuse järjekorranumbrit loetelus vaid
mitmendana on küsimus esitatud. Kuna hankijal
on võimalus vastata küsimusele ka privaatselt, siis
võis tekkida olukord, kus numbrid küsimuste ees
ei moodustanud terviklikku loetelu (näiteks
teisena esitatud küsimus puudub).

Küsimuste ja vastuste tabelis ei näita number
enam seda, mitmendana on küsimus esitatud vaid
näitab küsimuse kohta järjekorras.
Vaikimisi kuvatakse küsimused nende esitamise
kasvavas järjekorras, kuid soovi korral on
võimalik sorteerida küsimusi ka kahanevas
järjekorras. Sorteerimise tulemusena järjekorra
numbrid ei muutu (kui esmalt oli küsimus nr 1
kõige esimesena esitatud küsimus, siis tagurpidi
sorteerimise tulemusena kuvatakse küsimusena nr
1 kõige hiljem esitatud küsimust).
Seega järjekorra number ei ole seotud konkreetse
küsimusega.

14.

Teavituste täiendamine
Kehtiv funktsionaalsus

Muudatus

Kasutajale saadetavate teavituste pealkirjas on Teavituste pealkirjale on lisatud sulgudesse ka
toodud teate liik, kuid puudub vastava riigihanke riigihanke viitenumber.
viitenumber.
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