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1. Uued standardvormid
Kasutusele võetakse uued Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1986, 11. november
2015 kehtestatud standardvormid. Vormide võrdlust eelmiste 2004 ja uute 2014 direktiivide
alusel saab vaadata siit. Teadete moodul on registriga visuaalselt sarnane, kuid asub juba
tehniliselt uuel platvormil. Loogika on siiski sama – rakenduses täidetud andmed kanduvad
teatele ja teatel saab täita vajalikud lisaandmed.
Lisaks sisulistele muudatustele, on lisandunud ka uusi teavorme, nt sotsiaal- ja eriteenuste
vormid (eelnev lihtsustatud korras tellitav teenus), teenuste kontsessiooni teadete vormid ja
hankelepingu muutmise teade. Kaitse- ja julgeoleku sektori teadete vormid ei muutunud.
Nimetus “riigihanke aruanne” asendub uue nimetusega “hankelepingu sõlmimise teade”.
Teatena kaob riigihanke aruande lisa – lepingu lõpetamise andmed kantakse vaid registri
rakendusse.
Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele Euroopa Liidu Teataja (ELT) võrguväljaandes TED
avaldamiseks saadetavad teated ei avaldu registris enne, kui need on TED-is avaldatud või 48
tunni möödumisel pärast ELT-le saatmist. Tähtaegu arvestatakse ELT-le teate esitamisest
arvates. Register hakkab teateid ELT-le saatma e-mailide asemel veebiteenuse kaudu.
NB! ELT-le saatmise soovi märge liigub teate pealt hanke üldandmetesse. Seetõttu palume
neil hankijatel, kel on vaja saata ilma hanketeateta alustatud hanke hankelepingu sõlmimise
teade ELT-le, anda sellest teada registri kasutajatoele. Register võtab konkreetsetete
hankijatega ka ise ühendust.
NB! Uuele versioonile ülemineku eel (pärast 29.08 kell 17:00) kustutame kõik koostamisel
seisundis teated. Teated, mis soovite vanadel vormidel avaldamiseks esitada, tuleb registrile
esitada hiljemalt 29.08 enne 15:00. Alates 1.09 on võimalik esitada (ka vanade teadete
muutmisel) juba uusi teatevorme.

2. Täiendused hanke üldandmete lehel
Hanke üldandmete lehele lisanduvad järgmised väljad:
 Märge, kas hange on võrdne või ületab rahvusvahelist piirmäära;
 Märge, kas teated saadetakse hankija soovil ELT-le (Euroopa Liidu Teatajale)
avaldamiseks;
 Märge, kas kasutusel on hankepass;
 Märge, kas hankes kasutatakse keskkonnahoidlikke, innovaatilisi või sotsiaalseid
aspekte. Innovaatiliste aspektide osas on kasutusel MKMi poolt koostatud lühike
küsimustik. Märke juurest on võimalik liikuda vastavale lisainfot pakkuvale
veebilehele.
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3. Uued menetlusliigid
Lisanduvad järgmised menetlusliigid:
 Innovatsioonipartnerlus;
 Kontsessiooni erimenetlus;


Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.

NB! Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse uus nimetus on konkurentsipõhine
läbirääkimistega hankemenetlus.
NB! Lihtsustatud korras tellitav teenus jääb kasutusele vaid kaitse- ja julgeoleku sektori jaoks.

4. Hankepassi esitamise tingimuse lisandumine
Kui hanke üldandmete lehel on märgitud, et kasutusel on hankepass, lisandub
kvalifitseerimistingimuste lehele hankepassi tingimus. Rakenduses on otselink Euroopa
hankepassi veebiteenusesse, kus saab vormi ette valmistada ja täita. Vorm tuleb alati töö
lõpetades oma arvutisse salvestada nii XML kui PDF formaadis ja seejärel registrisse üles
laadida. Siseriiklikel hangetel võib hankija kasutada enda vormi kohast hankepassi.

5. Pööratud menetluse kasutamise võimalus
Ühe-etapilises hankes on võimalik kasutada pööratud menetlust ehk lükata kvalifitseerimine
edasi. See tähendab, et pärast pakkumuste avamist on võimalik esmalt alustada pakkumuste
vastavuse kontrolli ja hindamisega ning seejärel kontrollida kõrvaldamise aluste ja
kvalifikatsiooni vastavust vaid eduka pakkuja suhtes.

6. Taotluste/pakkumuste kohta avalikustatavad andmed
Hankemenetlustes (hankemenetluste alla ei kuulu lihthange, kontsessiooni erimenetlus,
sotsiaal ja eriteenuste erimenetlus, ideekonkurss, lihtsustatud teenus kaitse- ja julgeoleku
sektoris)
avalikustab
register
igaühele
pärast
taotluste/pakkumuste
avamist
taotlejate/pakkujate nimed ja registrikoodid hankes osalejate töölehel.
Hankemenetlustes (vt ka ülemist lõiku) avalikustab register pärast pakkumuste avamist
hankes pakkumuse esitanud pakkujatele pakkumuste maksumused ja muud hinnatavad
väärtused pakkumuste töölehel.
Pakkumuste avamise protokolli on hankijal võimalik registris teha kõikides menetlustes, kuid
RHS selle koostamist ja avalikustamist e-hankes enam ei nõua. Vana seaduse järgi alustatud
hanked viiakse lõpuni vana seaduse järgi ja seal on pakkumuste avamise protokoll vajalik teha
ja sellest ka pakkujaid teavitada.
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7. Alltöövõtjate suhtes kõrvaldamise aluste kontrolli võimaldamine
Hankes osalejate lehel on võimalik registreerida ettevõtjaid märkega “alltöövõtja” ja selliste
ettevõtjate suhtes teha x-tee päringuid teistesse riigi infosüsteemidesse kõrvaldamise aluste
puudumise kontrollimiseks.

8. Uuenenud maksuvõla päring
Pärast 1.09.2017 alustatud hangetes saab teha päringuid valitud kuupäeva seisuga uue RHSi
alusel, enne 1.09 alustatud hangetes saab päringuid teha vana RHSi sätte alusel.

9. Hankemenetluse lõppemisest teavitamine
Hankelepingu sõlmimise teade (endine riigihanke aruanne) tuleb esitada 30 päeva jooksul
(enne 20 päeva) pärast hankemenetluse lõppemist. Teade sisaldab infot sõlmitud lepingu
kohta või, kui hange on lõppenud lepinguta, siis hanke ebaõnnestumise põhjuste kohta.

10. Raamlepingu alt sõlmitud hankelepingute info esitamine
Raamlepingu korral esitab hankija registrile andmed 12 kuu jooksul raamlepingu alusel
sõlmitud hankelepingute sõlmimise aja ja maksumuse kohta 30 päeva jooksul pärast iga
12 kuu möödumist raamlepingu sõlmimisest arvates. Registris saab lepingu andmeid
sisestades märkida, kas tegemist on hankelepingu või raamlepinguga ja seostada
hankelepinguid raamlepinguga.

11. Muudatused lepingu lõpetamise andmete sisestamisel
Kuigi riigihanke aruande lisa enam esitada ei ole tarvis, on hanke- või raamlepingu
lõppemisel vajalik registrisse siiski esitada lepingu lõppemise andmed.
30 päeva jooksul pärast hankelepingu lõppemist tuleb registrisse sisestada:
1) hankelepingu tegelik maksumus;
2) hankelepingus tehtud muudatused, mille kohta hankelepingu muutmise teadet ei esitatud;
3) ettevõtjapoolsed hankelepingu rikkumised, mille tulemusena on kohaldatud RHS § 95
lõike 4 punktis 8 nimetatud õiguskaitsevahendit, ning teave selle kohta, kas hankija nõue on
vaidlustatud.
Raamlepingu puhul esitab hankija teabe 30 päeva jooksul pärast raamlepingu lõppemist või
raamlepingu alusel sõlmitud viimase hankelepingu lõppemist, kui hankeleping lõpeb hiljem
kui raamleping.
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12. Infoportaal liigub Rahandusministeeriumi välisveebi
Riigihangete infoportaal on edaspidi leitav Rahandusministeeriumi riigihangete teemaliselt
alalehelt http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika. Aadressilt https://riigihanked.riik.ee avaneb
alates 1.09 registri avaleht (hanke otsing). Registrist viib infoportaali päises olev tavapärane
Infoportaali sakk.
Tehnilised teated avaldatakase edaspidi registri avalehel. Riigihangetega seotud uudised
avaldatakse infoportaalis. Registri kasutajajuhenditele viib registri päises olev otselink “Abi ja
juhendid”.
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