Vaidlustuste esitamine ja läbivaatamine 2020.aastal

2020. aastal esitati Riigihangete vaidlustuskomisjonile (edaspidi vaidlustuskomisjon) 288
vaidlustust. Võrreldes eelmise aastaga suurenes esitatud vaidlustuste arv 43%.

Joonisel 1 on toodud viimasel viiel aastal esitatud vaidlustuste võrdlustabel
Vaidlustuskomisjon jättis läbi vaatamata 79 vaidlustust ja menetlusse võeti 222 vaidlustust,
millest 13 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata. Menetlusse võetud vaidlustustest 24
juhul loobus vaidlustaja esitatud vaidlustusest, sh 5 juhul osaliselt.

Joonisel 2 on toodud 2020 aastal menetlusse võetud vaidlustuste läbivaatamise tulemused
(tulemuste summa ei vasta 100 %-le,sest erinevad osad sisaldavad eristamatuid kattumisi)

Vaidlustuskomisjon rahuldas 83 vaidlustust, sh 8 osaliselt ja 109 vaidlustust jäeti rahuldamata,
sh 5 osaliselt. 4 juhul saavutati hankija ja vaidlustaja vahel kokkulepe, sh 2 juhul osaline. 15
juhul tunnistas hankija vaidlustuse põhjendatuks, sh 6 juhul osaliselt.
Vaidlustuskomisjonile esitatud riigihanke peatamise taotlustest rahuldati 13, millest 4 juhul
tunnistati see otsus menetluse käigus kehtetuks. 20 juhul jäeti taotlus rahuldamata. Ülejäänud
juhtudel lükkas hankija edasi pakkumuste esitamise tähtaega ning vaidlustaja loobus seetõttu
taotlusest või jäeti vaidlustus läbi vaatamata.
Vaidlustuse läbivaatamiseks korraldati avalikke istungeid 14, ülejäänud juhtudel vaadati
vaidlustus läbi kirjalikus menetluses või jäeti läbi vaatamata.
Vaidlustuste esemed kujunesid järgnevalt:
1) Riigihanke alusdokumendid

51

-

Kvalifitseerimistingimused
Hankelepingu tingimused
Tehniline kirjeldus

20
12
24

-

Hindamiskriteeriumid
Pakkumuse vastavustingimused
Muud

14
3
2

2) Hankija otsused
- pakkumuse vastavaks tunnistamine
- pakkumuse tagasilükkamine
sh kõigi pakkumuste tagasilükkamine
- pakkumuse edukaks tunnistamine
- pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine

48
73
1
154
25

-

pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
pakkuja kvalifitseerimine
pakkuja kvalifitseerimata jätmine

22
47
20

-

hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

10

3) Hankelepingu tühisuse tuvastamine

3

> Märkus: ühes vaidlustuses võis olla vaidlustatud rohkem kui ühte riigihanke
alusdokumentide tingimust või hankija tehtud otsust
Kahjude hüvitamise taotlusi esitati 2: üks neist jäeti rahuldamata ja teine rahuldati osaliselt.

Joonisel 3 on toodud 2020 aastal esitatud vaidlustuste esemed arvuliselt

Olulisemad põhjused vaidlustuse läbivaatamata jätmiseks olid hankija poolt õigusrikkumise
kõrvaldamine ja vaidlustuse esitamise õiguse puudumine.
Läbivaatamata jätmise põhjused:
1) Vaidlustus ei ole tähtaegne
2) Vaidlustaja ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud puudusi
3) Hankija on vaidlusaluse õigusrikkumise kõrvaldanud

10
12
30

4) Vaidlustajal puudub vaidlustuse esitamise õigus
5) Samas asjas on juba tehtud otsus vaidlustuskomisjonis

26
1

Enim esitasid vaidlustusi järgmised ettevõtjad:

Medita Baltics AS

7

Telia Eesti AS

6

Ragn-Sells AS

6

Baltic Restaurants Estonia AS

6

Ökopesa OÜ

5

Krausberg Eesti OÜ, P. Dussmann Eesti OÜ ja Tänavapuhastuse AS

4

Enim vaidlustati järgmiste hankijate korraldatud riigihanke menetlusi:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

20

Eesti Haigekassa

16

Maanteeamet (Transpordiamet)

11

Riigimetsa Majandamise Keskus

10

Riigi Tugiteenuste Keskus

8

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

8

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

7

Tartu Linnavalitsus

7

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

6

Vinni Vallavalitsus

6

Riigi Kinnisvara AS

6

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

6

