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Riikliku järelevalvemenetluse lõpetamine

Austatud härra Tasalain
Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 104 lg 1 p 1 alusel teostab Rahandusministeerium riikliku
järelevalvemenetlust SA Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi Hankija) poolt läbiviidava
avatud hankemenetlusega riigihanke nr 148782 „Kunstlume tootmise lumekahurite hankimine“
(edaspidi Riigihange) üle.
Rahandusministeeriumi 24.01.2014 kirjaga nr 12.2-1/1214 teavitati Hankijat riikliku järelevalve
teostamisest ning paluti esitada järelevalvet teostavale asutusele selgitused ja dokumendid antud
riigihankega seonduvalt. Hankija esitas järelevalveteates küsitud dokumendid e-kirjaga
24.01.2014 ja selgitused 27.01.2014 kirjaga nr 5-3/.
Rahandusministeerium edastas 28.01.2014 kirjaga nr 12.2-1/1214 Hankijale järelevalvemenetluse
kokkuvõte, mis sisaldas ettekirjutuse tegemise kavatsust ja millega määrati tähtaeg vastuväidete
esitamiseks. Järelevalvemenetluse käigus tuvastati, et riigihanke hanketeade (edaspidi HT) ja
hankedokumendid (edaspidi HD) ei olnud osaliselt kooskõlas RHS-iga.
Kuna pakkumuste esitamise tähtaeg ei olnud järelevalvemenetluse kokkuvõtte koostamise ajaks veel
möödunud ning Hankijal oli objektiivselt võimalik muuta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva
õigusvastaseid hanketingimusi, ei pidanud Rahandusministeerium hankemenetluse kehtetuks
tunnistamist vältimatult vajalikuks.
Rahandusministeerium kavatses RHS § 108 lg 7 alusel teha SA-le Jõulumäe Tervisespordikeskus
riigihankes nr 148782 „Kunstlume tootmise lumekahurite hankimine“ RHS-i rikkumiste lõpetamiseks
järgmise sisuga ettekirjutuse:
(1)

muuta HT osa III p 2.3) alapunkte 1, 2 ja 3 selliselt, et pakkuja tehnilise- ja kutsealase pädevuse
kontrollimiseks esitatud nõuded oleks hanketeates märgitud dokumentidega kontrollitavad;

(2)

muuta HT osa II punkti 3) selliselt, et hankelepingu täitmise kavandatav alguskuupäev oleks
vastavuses hankemenetluse tähtaegadega ja Hankija tegelike ootustega;

(3)

muuta HD punkte 10.1 ja 12.2 ning hankelepingu projekti punkte 6.1 ja 6.2. ning HD lisa 4
„Tehnilise spetsifikatsiooni iseloomustus“ punkti 4.2 selliselt, et need oleksid vastavuses
riigihangete seaduses sätestatud tingimustega, hankemenetluse tähtaegadega ja Hankija tegelike
ootustega.

RHS § 108 lg 4 ja HMS § 40 lg 1 kohaselt andis Rahandusministeerium enne ettekirjutuse tegemist
Hankijale võimaluse omapoolse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.
Hankija teatas 28.01.2014 e-kirjaga, et muutis Hankija HT-d järgmiselt:
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(1) pakkumuste esitamise muudetud tähtpäevaks on 12.02.2014 ja pakkumuste esitamisega samal
päeval toimub ka pakkumuste avamine;
(2) hankelepingu täitmise kavandatavaks alguskuupäevaks on 28.02.2014, mis on eelduslikult
vastavuses hankemenetluse tähtaegadega ja hankija tegelike ootustega.
Samuti edastas Hankija Rahandusministeeriumile 04.02.2014 e-kirja teel muudetud HT ja HD ning
väljavõtte vastava muudatuse kohta hankemenetluses osalemisest huvitatud isikutele edastatud teatest.
Arvestades, et Hankija on hanke alusdokumentides Rahandusministeeriumi välja toodud puudused
kõrvaldanud, puudub alus järelevalvemenetluse jätkamiseks. Tuginedes eeltoodule ning lähtudes RHS
§ 104 lg 1 p-st 1 lõpetab Rahandusministeerium riigihanke nr 148782 suhtes järelevalvemenetluse.
Järelevalvemenetluse lõpetamisest hoolimata palume SA-l Jõulumäe Tervisespordikeskus olla
edaspidi HT ja HD koostamisel tähelepanelikum ning arvestada Rahandusministeeriumi poolt
järelevalvemenetluse käigus esitatud tähelepanekutega.
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