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1.

Kontrollimise eesmärk ja ulatus

1.1. Kontrollimisele kuulus Välisministeeriumis (edaspidi ka hankija) riigihangete korraldamisel
riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud nõuetest kinnipidamine ajavahemikul
01.01.2014 - 31.12.2014.
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 riigihanget 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 Välisministeerium elektroonilise riigihangete registri
(edaspidi ka eRHR) kaudu korraldanud 38 riigihanget, millest 8 avatud hankemenetlusega
riigihanget, 15 lihthanget, 9 väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega
riigihanget, 4 lihtsustatud korras teenuse tellimise riigihanget, 1 ideekonkurss ja 1
minikonkurss raamlepingu alusel.
1.4. Riigihangete korraldamist Välisministeeriumis reguleerib välisministri 16.05.2014
käskkirjaga nr 80 kinnitatud hankekord. Kontrollimisele kuuluval ajavahemikul 01.01.2014
– 15.05.2014 reguleeris riigihangete korraldamist välisministri 25.05.2012 käskkirjaga nr 70
kinnitatud hankekord.
1.5. Majandustehingute, sh maksumuselt riigihanke ja lihthanke piirmäära ületavate hangete,
tegemisel on kontrollitud RHS-is sätestatud korrast kinnipidamist Välisministeeriumi 2014.
aasta ostuarvete (edaspidi raamatupidamise väljavõte), saldoandmike infosüsteemi, eRHR-is
avaldatud ja Välisministeeriumi poolt edastatud dokumentide ning selgituste alusel.
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1.6. Käesolevas dokumendis esitatud soetuste maksumused on märgitud ilma käibemaksuta.
1.7. Kontrollakti projekt edastati hankijale tutvumiseks ja vastuväidete esitamiseks 11.01.2016.
Hankija esitas omapoolsed vastuväited kontrollakti projektile 25.01.2016.
2.

Riigihangete seaduses sätestatud korrast kinnipidamise kontrollimine

2.1. Riigihanke menetluse korraldamata jätmine
2.1.1. Kliimaseadmete ostmine
Välisministeerium tasus 2014. aastal Airkliima OÜ-le kliimaseadmete soetuse ja
paigaldamise eest 02.09.2014 ja 22.09.2014 sõlmitud müügilepingute alusel kokku 12 759,6
€. Kliimaseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks riigihanget ei korraldatud.
RHS § 4 lg 4 kohaselt hõlmab asjade ostmise hankeleping ka asjade kohaletoomist ja nende
paigaldustöid.
RHS § 23 lg 1 kohaselt ei või hankija jaotada riigihanget osadeks riigihanke teostamiseks
kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt
koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.
Kuna mõlema (02.09.2014 ja 22.09.2014) sõlmitud müügilepingu esemeks on
kliimaseadmete ostmine ja paigaldus, pidanuks hankija eelnimetatud hankelepingute
eeldatavad maksumused summeerima, millest lähtudes valima riigihanke menetluse liigi
(RHS § 21 lg 1, § 15 lg 3).
Riigihanke osadeks jaotamisel tuleb iga riigihanke osa kohta hankelepingu sõlmimisel
kohaldada kõigi riigihanke osade summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu
sõlmimisele kohaldatavat korda (RHS § 23 lg 2).
Kuna kliimaseadmete ostmise/paigaldamise eest tasutud summa 12 759,6 € ületab RHS § 15
lg 3 sätestatud lihthanke piirmäära, pidanuks hankija korraldama kliimaseadmete
ostmiseks/paigaldamiseks lihthanke või lähtudes RHS § 23 lg 2 regulatsioonist (riigihanke
osadeks jaotamise korral) lihthanked.
Kontrollakti projektile esitatud vastuväidetes selgitas hankija järgmist:
„Sõlmitud lepingute puhul oli tegemist avariiolukorraga, kus kuuma suve tõttu ütles üles ja
vajas kiiret väljavahetamist infotehnoloogia osakonna ja diplomaatilise julgeoleku osakonna
serveri jahutus, mistõttu jäi nende lepingute puhul lihthange ajakriitilisuse tõttu läbi viimata.
Vältimaks tulevikus sarnastes avariiolukordades lihthanke piirmäära ületamist, viisime
2015. aastal läbi lihthanke Välisministeeriumi ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hoolduse
tellimiseks (riigihanke viitenumber 161535), mille tulemusel sõlmisime lepingu
ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldamiseks, sh avariitööde tegemiseks.“
Selgitame, et juhul, kui asjade ostmine/teenuste tellimine ei kvalifitseeru riigihanke erandiks
RHS § 14 alusel, tuleb asjade ostmiseks/teenuste tellimiseks korraldada riigihange.
Rahandusministeeriumi hinnangul pidanuks hankija riigihangete korraldamise planeerimisel
arvestama ka seadmete rikkiminemise võimalusega. Juhul kui seadmete ostmise vajadus
tekkis hankijast sõltumatutel põhjustel ja ettenägematult, saanuks hankija kaaluda riigihanke
korraldamist RHS § 28 lg 2 p 3 alusel. Võimalike ettenägematute soetuste tellimiseks saab
riigihanke tulemusena sõlmida nt mittesiduva mahuga hankelepingu.
Lähtudes eeltoodust jääme kontrollakti projektis märgitud järelduse juurde, et
kliimaseadmete ostmiseks/paigaldamiseks lihthanke korraldamata jätmisega on eiratud RHS
§ 15 lg 3 ja § 182 nõudeid.
2.1.2. Trükiteenuse tellimine
Välisministeerium tasus 2014. aastal Leopard OÜ-le trükiteenuse tellimise eest 20 723,16 €.
Teenuse tellimiseks riigihanget ei korraldatud ja kirjalikku hankelepingut ei sõlmitud.
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Trükiteenused kuuluvad tellimisele üldises korras, kuna on nimetatud CPV määruse VI lisas.
Arvestades, et trükiteenuse maksumus 2014. aastal ületas lihthanke piirmäära, pidanuks
hankija korraldama trükiteenuse tellimiseks lihthanke.
Välisministeerium selgitas kontrollvisiidi käigus, et riigihanke korraldamine oli raskendatud,
kuna 2014. aastal ei olnud välja kujundatud riigi ühtset visuaalset identiteeti.
Kontrollakti projektile esitatud vastuväidetes selgitas hankija järgmist:
„Riigi ühtse visuaalse identiteedi väljatöötamisel tekkinud viivituste tõttu ei olnud võimalik
trükiteenuse tehnilise kirjelduse koostamine sellise täpsusega, mis oleks taganud meile
nõuetekohase teenuse ka pärast ühtse visuaalse identiteedi väljatöötamist. Riigi visuaalse
identiteedi väljatöötamisel ei arvestatud trükikodade reaalse võimekusega tehnilisi nõudeid
täita. Kuna Välisministeeriumi trükised hõlmavad ka kõrgetasemelist protokollilist suhtlust,
siis on nende infokandjate trükikvaliteet ja kujunduse nõuetele vastavus olulise tähtsusega.
Lisaks visiitkaartidele osteti Leopard OÜ-st teisi protokollilise suhtluse infokandjaid nagu
kutsekaardid, menüükaaned, lauakaardid, dokumendikaaned, komplimendikaardid jne.
Käesolevaks hetkeks on olulisimad nõuded ühtse visuaalse identiteedi osas väljatöötatud ja
lihthange trükiteenuse tellimiseks läbiviidud (riigihanke viitenumber 161051). Hanke võitis
Leopard OÜ.“
Selgitame, et juhul, kui asjade teenuse tellimine ei kvalifitseeru riigihanke erandiks RHS §
14 alusel, tuleb asjade teenuse tellimiseks korraldada riigihange.
Jääme seisukoha juurde, et hankeeseme määratlemise/tehnilise kirjelduse koostamise
keerukus ei põhjenda riigihanke korraldamata jätmist.
Märgime, et juhul kui hankelepingu esemeks olevate teenuste olemus ei võimalda
määratleda hankelepingu tingimusi piisava täpsusega, et sõlmida hankeleping avatud või
piiratud hankemenetluse tulemusena, võib hankija korraldada teenuse tellimiseks
väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse RHS § 27 lg 2 p 3 alusel.
Juhul kui tehnilistel põhjustel on võimeline hankelepingut täitma üksnes üks pakkuja, saab
hankemenetluse korraldada RHS § 28 lg 2 p 2 alusel.
Lähtudes eeltoodust jääme kontrollakti projektis märgitud järelduse juurde, et trükiteenuse
tellimiseks lihthanke korraldamata jätmisega on eiratud RHS § 15 lg 3 ja § 182 nõudeid.
Positiivsest aspektist märgime, et 2015. aastal korraldas Välisministeerium trükiteenuse
tellimiseks lihthanke nr 161051 „Trükiteenuse ostmine“, mille tulemusena sõlmis
19.08.2015 kehtivusega kuni 19.08.2017 hankelepingu OÜ-ga Leopard.
2.1.3. Postiteenuse tellimine
Välisministeerium tasus 2014. aastal DHL Estonia AS-ile postiteenuse sh diplomaatilise
posti kullerteenuse eest 115 847,52 €. Posti- ja kullerteenuse tellimiseks riigihanget ei
korraldatud.
Posti- ja kullerteenused on lihtsustatud korras tellitavad teenused (nimetatud CPV määruse
VII lisas). RHS § 19 lg 4 ja lg 6 kohaselt, kui lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihanke
hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, kohustub hankija
teatama hankelepingu sõlmimise soovist oma veebilehel või registri veebilehe kaudu, samuti
esitama eRHR-ile peale hankelepingu sõlmimist 20 päeva jooksul riigihanke aruande ja
hankelepingu täitmise järgselt 20 päeva jooksul riigihanke aruande lisa.
Postiteenuse tellimiseks 2014. aastaks riigihanke korraldamata jätmisega on hankija eiranud
RHS § 19 lg 4 ja lg 6 nõudeid.
Positiivsest aspektist nähtub eRHR-ist, et 2014.a lõpus on Välisministeerium siiski tellinud
diplomaatilise posti kullerteenust lihtsustatud korras riigihankega nr 157232 „Diplomaatilise
posti kullerteenuse ostmine“ (raamleping sõlmiti DHL Estonia AS-iga perioodiks
12.01.2015 – 31.12.2015) ja 2015.a riigihankega nr 169455 „Diplomaatilise posti
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kullerteenuse ostmine“ (hankeleping on sõlmitud DHL Estonia AS-iga perioodiks
04.01.2016 – 31.12.2017).
2.1.4. Telekommunikatsiooniteenuste tellimine välisesindustele
Raamatupidamise väljavõtte kohaselt tasus Välisministeerium 2014. aastal ettevõttele:
1) Mobistar mobiilsideteenuse eest Eesti Vabariigi Suursaatkonnale Brüsselis 64 326,32 €.
Hankeleping Mobistar’iga on sõlmitud 11.10.2012, lepingu sõlmimiseks riigihanget ei
korraldatud.
2) OrangeFrance S.A. lauatelefonide ja turvatelefonide sideteenuse eest Eesti Vabariigi
Suursaatkonnale Pariisis 19 248,42 €. Hankeleping ettevõttega OrangeFrance S.A.
sõlmiti 27.06.2011, lepingu sõlmimiseks riigihanget ei korraldatud.
3) Mobistar Enerprise Services internetiühenduse teenuse eest 28 327 €. Teenuse
tellimiseks riigihanget ei korraldatud.
4) Telekom Deutschland GmbH sideteenuse eest Eesti Vabariigi Suursaatkonnale Berliinis
12 064,93 €. Teenuse tellimiseks ei ole riigihanget korraldatud.
5) Jazztel sideteenuse eest Eesti Vabariigi Suursaatkonnale Madridis maksumusega 17
742,38 € (2006. aastal sõlmitud hankelepingu alusel). Hankelepingu sõlmimiseks
riigihanget ei korraldatud.
Telekommunikatsiooniteenused (sh telefoniside- ja internetiteenused) kuuluvad tellimisele
üldises korras, kuna on nimetatud CPV määruse VI lisas.
Regulaarse iseloomuga teenuste (nt telekommunikatsiooniteenused) tellimise hankelepingu
eeldatav maksumus tuleb määrata RHS § 21 lg 2 alusel. Lähtudes riigihanke eeldatavast
maksumusest tuleb valida riigihanke menetlusreeglid, st kas korraldada lihthange või
hankemenetlus. Kui riigihanke eeldatav maksumus on väiksem rahvusvahelisest piirmäärast
võib teenuse tellimiseks korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse
RHS § 28 lg 7 p 3 alusel.
Seonduvalt telekommunikatsiooniteenuste ja koristusteenuste (vt p 2.1.5) tellimisega selgitas
hankija kontrollakti projektile esitatud vastuväidetes järgmist:
„Riigihangete seadusest tulenevate reeglite kohaldamine välisriikides on sageli väga
keerukas ja aeganõudev. Usaldusväärsete ja teenuse osutamisest huvitatud pakkujate
leidmine on raskendatud seetõttu, et väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse
läbiviimine nõuab mitmete RHS-ist tulenevate kvalifitseerimistingimustele vastamist
tõendavate dokumentide (sh maksuvõlgade puudumise tõendi) esitamist, mistõttu kaotavad
kohalikud pakkujad sageli huvi hankemenetluses osaleda. Näiteks 2014. aastal läbiviidud
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus „Lipuauto ostmine Eesti Vabariigi
suursaatkonda Varssavis“ (riigihanke viitenumber 156280) ebaõnnestus pakkumuste
tähtaegselt esitamata jätmise tõttu. Sellele järgnenud hankemenetlus lipuauto ostmiseks
Varssavis kestis alates pakkumuse esitamise ettepanekute tegemisest 3,5 kuud. Sealjuures oli
pakkujatele vaja korduvalt selgitada, milliseid dokumente on vaja esitada, eriti
aeganõudvaks osutus maksuvõlgade puudumise tõendi taotlemine kohalikust maksuametist.
Välisriikide pakkujad on harjunud pakkumisi tegema vastavalt asukohamaa nõuetele ja
tavadele. Eesti välisesinduste hanked ei ole välisriikide ettevõtjatele mahtudelt piisavalt
atraktiivsed tavapärasest erinevate nõuete täitmiseks.
Lisaks ajakulule tekib välisriikides oht, et hankemenetluse keerukuse ja mitmete erinevate
dokumendinõuete tõttu osutub pakutava teenuse hind keskmisest turuhinnast kõrgemaks ja
hankemenetluse tulemusel ei ole tagatud majanduslikult soodsaima lahenduseni jõudmine.
Telekommunikatsiooniteenuste osas märgime täiendavalt, et mitmetes riikides ei ole
telefoninumbri liikumine ühe teenusepakkuja juurest teise juurde võimalik, mistõttu võib
tekkida olukord, kus riigihanke tulemusel muutuvad ka välisesinduse telefoninumbrid, mis ei
ole kindlasti aktsepteeritav. Sellises situatsioonis väljakuulutamiseta läbirääkimistega
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hankemenetluse läbiviimine tähendaks olemasolevalt sideteenuse pakkujalt maksuvõlgade
puudumise, sobiva tehnilise- ja kutsealase pädevuse ning majandusliku ja finantsseisundi
tõendamiseks dokumentide esitamise nõudmist olukorras, kus telefoninumbri liikumise
võimatuse tõttu saaksime lepingu sõlmida üksnes selle sama teenuseosutajaga.
Oleme ülaltoodud probleemidele riigihangete läbiviimisel välisriikides korduvalt juhtinud ka
Rahandusministeeriumi tähelepanu, sh teinud ettepanekuid uue riigihangete seaduse eelnõu
väljatöötamisel. Loodame, et seoses uue riigihangete seaduse vastuvõtmisega muutub
hankemenetluste läbiviimine välisriikides lihtsamaks ja annab võimaluse jõuda
majanduslikult soodsaima lahenduseni optimaalse halduskoormuse juures.“
Vaatamata hankija selgitustele tuleb kehtiva RHS-i alusel ka välisesinduste soetuste puhul
korraldada riigihanked lähtudes konkreetse hankelepingu eeldatavast maksumusest. Juhul
kui riigihanke maksumus ületab lihthanke piirmäära, tuleb korraldada kas lihthange või nt
hankemenetlus RHS § 28 lg 7 p 3 alusel (eeldusel et soetuse eeldatav maksumus on väiksem
rahvusvahelisest
piirmäärast).
Seega
tuleb
eelnimetatud
välisesinduste
telekommunikatsiooniteenuse hankelepingute lõppemisel edaspidi korraldada riigihanked
RHS-is sätestatud korras.
2.1.5. Koristusteenuste tellimine välisesindustele
Raamatupidamise väljavõtte kohaselt tasus Välisministeerium 2014. aastal ettevõttele:
1) Aamex Gebäude Service Berliinis asuva suursaatkonna koristamisteenuse eest
22022,65 €. Hankeleping on sõlmitud 2001. aastal.
2) Cleanest24 Washingtonis asuva suursaatkonna koristamisteenuse eest 12 288,14 €.
Hankeleping sõlmiti väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusena
märtsis 2014, kuid eRHR-ile ei ole esitatud hankelepingu sõlmimise kohta riigihanke
aruannet. RHS § 37 lg 2 kohaselt tuleb eRHR-ile esitada riigihanke aruanne 20 päeva
jooksul hankelepingu sõlmimisest.
3) GSN Property Services Co., Ltd. Pekingis asuva suursaatkonna koristamisteenuse eest
27 619,25 €. Hankeleping on sõlmitud 23.07.2014, lepingu sõlmimiseks riigihanget ei
korraldatud. eRHR-ist nähtub, et Välisministeerium korraldas 2015. aastal
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke nr 167638 „Koristus
ja hooldusteenus EV suursaatkonnas Pekingis“, mille tulemusena sõlmis 31.10.2015
hankelepingu kehtivusega kuni 31.10.2016 ettevõttega GSN Property Services Co.,
Ltd.
4) IK "Serž&Co" Riias asuva saatkonna koristamisteenuse eest 12 096 €. Koristusteenuse
tellimise hankeleping on sõlmitud 01.02.2014 riigihanget korraldamata.
5) Keramiis OÜ Helsingis asuva suursaatkonna koristamisteenuse eest 19 239,25 €.
Hankeleping on sõlmitud 29.06.2011 riigihanget korraldamata.
6) Kevins Allround Bemanning Stockholmis asuva suursaatkonna koristamisteenuse eest
15 018,37 € 2012. a sõlmitud hankelepingu alusel. Hankelepingu sõlmimiseks
riigihanget ei korraldatud.
7) LMR Invest SPRL Brüsselis asuva suursaatkonna koristamisteenuse eest 27 500 €.
Hankeleping ettevõttega LMR Invest SPRL sõlmiti 28.10.2011. Välisministeerium
selgitas, et 2011. aastal viidi koristusteenuse tellimiseks läbi väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetlus RHS § 28 lg 7 p 3 alusel, kuid hankemenetlust ei
registreeritud eRHR-is.
RHS § 37 lg 2 ja 4 kohaselt tuleb eRHR-ile esitada riigihanke aruanne 20 päeva jooksul
pärast hankelepingu sõlmimist ning riigihanke aruande lisa 20 päeva jooksul pärast
hankelepingu lõppemist. Hankelepingu sõlmimise kohta riigihanke aruande eRHR-ile
esitamata jätmisega on eiratud RHS § 37 lg 2 nõudeid.
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Seoses hankija vastuväidetega koristusteenuse tellimisele märgime, et väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluse korraldamisel (nt RHS § 28 lg 7 lg 3 alusel) võib hankija
esitada hankedokumendid ka üksnes ühele huvitatud isikule (RHS § 28 lg 1), millisel juhul
ei esine teenuseosutaja vahetumise ega numbrivahetuse riski.
Märgime, et ruumide ja hoonete puhastusteenused tuleb tellida üldises korras, kuna
puhastusteenused on nimetatud CPV määruse VI lisas. Samuti juhime tähelepanu, et
eelnimetatud hankelepingute lõppemisel tuleb hankijal edaspidi välisesindustele
koristusteenuse tellimiseks korraldada RHS-i nõuetele vastavad riigihankemenetlused.
Koristusteenuse kui regulaarse iseloomuga teenuse hankelepingu eeldatav maksumus tuleb
määrata RHS § 21 lg 2 alusel. Lähtudes riigihanke eeldatavast maksumusest tuleb valida
riigihanke menetlusreeglid (st korraldada kas lihthange või hankemenetlus). Kui riigihanke
eeldatav maksumus on väiksem rahvusvahelisest piirmäärast võib teenuse tellimiseks
korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse RHS § 28 lg 7 p 3 alusel.
2.2. Riigihanke aruande tähtaegne esitamine
eRHR-ist nähtub, et lihthankes nr 154706 „Analüsaatori ostmine“ on riigihanke aruanne
esitatud 06.11.2014, s.o. 38. päeval peale hankelepingu sõlmimist.
RHS § 182 lg 9 ja RHS § 37 lg 1 kohaselt kohustub hankija esitama riigihangete registrile
riigihanke aruande 20 päeva jooksul pärast lihthanke lõppemist.
Riigihanke aruande hilinemisega esitamisel on hankija eiranud RHS § 182 lg 9 ja RHS § 37
lg 1 nõudeid.
3.

Järeldused

3.1. Välisministeeriumi poolt on kontrollitaval ajavahemikul riigihangete korraldamine toimunud
valdavas osas kooskõlas RHS-is sätestatuga. Kontrollimise käigus tuvastati kõrvalekaldumisi
RHS-is sätestatud korrast.
Nõuete eiramine on toimunud seoses RHS-i kohaselt nõutavate riigihankemenetluste
korraldamata jätmisega, kirjalike hankelepingute sõlmimata jätmisega ja ühel juhul
riigihanke aruande hilinenud esitamisega eRHR-ile.
3.2. Tuvastatud kõrvalekalded on üldjuhul käsitletavad pigem üksikjuhtude kui süstemaatiliste
rikkumistena. Samuti on rikkumised enamasti tingitud Välisministeeriumi
organisatsioonilisest eripärast tulenevate hankimisraskustega.

(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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