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kontrollimise kohta Justiitsministeeriumis

Kontrollimise alus:
Kontrolliobjekti nimetus:
Kontrolliobjekti registrikood:

Rahandusministeeriumi 12.04.2016 kiri nr 12.2-4/05749
Justiitsministeerium
70000898

Kontrolliobjekti juhi nimi
ja ametinimetus:
Kontrollitav ajavahemik:
Kontrolli käigus andsid selgitusi:

Urmas Reinsalu, justiitsminister

1.

01.01.2015 – 31.12.2015
õigustalituse juhataja Kaire Lang

Kontrollimise eesmärk ja ulatus

1.1. Kontrollimisele kuulus Justiitsministeeriumi (edaspidi ka hankija) riigihangete
korraldamisel riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud nõuetest kinnipidamine
ajavahemikul 01.01.2015 - 31.12.2015.
1.2. Kontrollimise eesmärgiks oli muu hulgas tuvastada, kas riigihanke piirmäära ületavate
tehingute korral on korraldatud hankemenetlus; lihthanke piirmäära ületavate tehingute
puhul on korraldatud lihthanke menetlus; hankija on jaotanud riigihanke osadeks, eirates
riigihanke osadeks jaotamise korda; erandlike hankemenetluste liigi (väljakuulutamiseta
ja väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlused) valik on olnud õiguspärane;
hankelepingute sõlmimine ja muutmine on toimunud nõuetekohaselt; hankija on järginud
RHS § 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.
1.3. Kontrollitaval ajavahemikul on Justiitsministeerium riikliku riigihangete registri (edaspidi
ka RHR) kaudu korraldanud 64 riigihanget, millest 20 avatud hankemenetlusega
riigihanget, 20 lihthanget, 18 lihtsustatud korras teenuse tellimise riigihanget, 5
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanget ning ühe minikonkursi
raamlepingu alusel.
1.4. RHR-i andmetel korraldas Justiitsministeerium 2015. aastal 82,36 % RHR-i kaudu
korraldatud riigihangete kogumahust e-menetlusena.
1.5. Riigihangete korraldamist Justiitsministeeriumis reguleerib justiitsministri 06.01.2015
käskkirjaga nr 2 kinnitatud dokument „Riigihangete korraldamine ja lepingute
sõlmimine“ (edaspidi hankekord).
1.6. Majandustehingute, sh maksumuselt riigihanke ja lihthanke piirmäära ületavate hangete,
tegemisel on kontrollitud RHS-is sätestatud korrast kinnipidamist Justiitsministeeriumi
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2015. a raamatupidamise väljavõtte (edaspidi raamatupidamise väljavõte), RHR-is
avaldatud ja Justiitsministeeriumi poolt edastatud dokumentide ning selgituste alusel.
1.7. Käesolevas dokumendis esitatud soetuste maksumused on märgitud ilma käibemaksuta.
1.8. Kontrollakti projekt edastati hankijale tutvumiseks ja vastuväidete esitamiseks
08.06.2016. Hankija esitas omapoolse seisukoha kontrollakti projektile 09.06.2016
seonduvalt uudisteagentuuri teenuse tellimisega (kontrollakti projekti p 2.1.1). Hankija
märkis, et uudisteagentuuride teenuse tellimist tuleb käsitleda lihtsustatud korras tellitava
teenusena, kuna teenus on nimetatud CPV määruse VII lisas (tähistatud CPV koodiga nr
92400000-5). Vaatamata asjaolule, et antud teenust on hankijate hankepraktikas käsitletud
ka CPV määruse VI lisas nimetatud teenuse tellimisena (nt elektroonilise info teenused;
andmesideteenused) nõustub Rahandusministeerium hankija seisukohaga, et
uudisteagentuuride teenust võib tellida lihtsustatud korras, kuna teenus on nimetatud CPV
määruse VII lisas.
2.

Järeldused

2.1. Justiitsministeeriumi poolt on kontrollitaval ajavahemikul riigihangete korraldamine toimunud
kooskõlas RHS-is sätestatuga. Kontrollimise käigus kõrvalekaldumisi RHS-is sätestatud
korrast ei tuvastatud.
2.2. Tunnustame hankijat eeskujuliku ja väga korrektse asjaajamise eest riigihangete korraldamisel,
samuti järelevalvemenetluses selgituste ja dokumentide edastamisel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kati Orgmets
osakonnajuhataja asetäitja
riigihangete ja riigiabi osakond

Kontrollija:
Madli Juhani
jurist riigihangete järelevalve alal
riigihangete ja riigiabi osakond
611 3931; madli.juhani@fin.ee
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