HANKEPASSI TÄITMISE JUHEND ETTEVÕTJALE ALATES 1.08.2019
Koostatud 5.07.2019
Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond

Alates augustist 2019 on riigihangete registris kasutusel uus hankepassi (ESPD) 2.0.2 versioon,
mis tähendab, et hankepass on täielikult registrisse integreeritud ja teisi ESPD teenuseid enam
kasutada ei ole vaja.
Riigihangete registris on kasutusel laiendatud (self-contained või ka extended) variant
hankepassist, mis tähendab seda, et hankepass sisaldab direktiivi taseme nõuet, viidet
riigihangete seadusele ja lisaks ettevõtja kinnitustele/vastustele ka hankija kehtestatud
tingimusi. Osades EL liikmesriikides on kasutusel aga määrusekohane (regulated või ka basic)
variant, mis võimaldab sisestada vaid ettevõtja kinnitusi/vastuseid ja hankija kehtestatud
tingimusi tuleb vaadata mõnest muust hanke alusdokumendist. Erinevad EL liikmesriikides
kasutatavad ESPD ehk hankepassi versioonid (nt 1.0, 2.0.2, 2.1 jm) ja selle variandid
(määrusekohane vs laiendatud) ei pruugi omavahel ühilduda, seetõttu peab pakkuja ühes
süsteemis loodud hankepassi (XML) taaskasutamisel mõnes teises süsteemis alati jälgima, mis
hankepassi versioon ja variant on esitatavas hankesüsteemis kasutusel.
Enne augustit 2019 alustatud hanked lähevad edasi hankepassi (ESPD) 1.0 versiooniga, kus
hankija vaates tekib hankepassi vorm hanke alusdokumentide lehele automaatselt ja üle
rahvusvahelise piirmäära riigihangete puhul täidavad ettevõtjad hankepassi veebilehel
https://espd.rmit.ee või mõnes muus liikmesriigi ESPD 1.0 veebiteenuses (Vt „Hankepassi
juhend hankijale al 1.09.2017, muudetud 16.05.2019“).
Hankepass on ettevõtja kinnituste vorm kõrvaldamise aluste puudumise ja
kvalifitseerimistingimustele vastavuse kohta. Enne hankepassi juurutamist pidid ettevõtjad
esitama riigihangetes mitmeid erinevaid kinnitusi ja tõendeid. Tänu hankepassile saavad
ettevõtjad tingimuste täitmise kohta esitada vaid ühe kinnituste vormi – hankepassi (ESPD) ja
tõendid esitab vaid edukaks tunnistatud pakkuja.
Hankepassi (ESPD) teenus on elektrooniline vahend, mis võimaldab luua hankepassi
elektroonilist faili - hankija ettevalmistatud vorm (Request) ja ettevõtja täidetud vorm
(Response) automaatselt, kasutades hankesüsteemis hankija, hanke ja ettevõtja kohta
olemasolevat teavet. Elektrooniline hankepassi fail saab olla XML vormingus (masinloetav) ja
PDF vormingus (inimloetav). ESPD teenus võib olla eraldiseisev rakendus, nagu
https://espd.rmit.ee või integreeritud hankesüsteemi, nagu riigihangete register
https://riigihanked.riik.ee.
1. Hankepassi täitmine
Hankepassi loomisel hankija poolt tekib riigihangete registrisse dokumentide lehele hankepass
2.0.2 PDF ja XML vormingus. PDF vormingus fail on mõeldud tingimustega tutvumiseks mitte
vormi täitmiseks. XML vormingus hankepassi ei ole registri kaudu taotlust või pakkumust
koostades vaja.
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Ettevõtja täidab hankepassi riigihangete registris taotlust või pakkumust koostades töölehel
„Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused“, vastates hankija kehtestatud
kõrvaldamise alustele ja kvalifitseerimise tingimustele ning esitades hankija poolt nõutud
andmed. Seda tehes täidab ettevõtja hankepassi II, III ja IV osa.
Ettevõtja koostatud taotluse või pakkumuse koosseisu moodustab register sisestatud andmetest
automaatselt nii PDF kui XML formaadis täidetud hankepassi. XML formaadis hankepassi saab
muuhulgas lisada oma dokumendipanka, et seda registris taaskasutada mõnes teises riigihankes
hankepassi eeltäitmiseks või mõne teise liikmesriigi hankesüsteemis, kus on kasutusel sama
hankepassi versiooni (2.0.2) laiendatud variant.

II osa: Ettevõtjaga seotud teave
Osas A on ettevõtte kohta käivad andmed hankepassis pakkuja andmetest osaliselt eeltäidetud.
Ülejäänud ettevõtet tutvustav info, näiteks nagu töötajate arv, käive, ettevõtte võimekuse,
tehtud tööde ja tegevusvaldkonna kirjeldus on täitmiseks vabatahtlik.

Üksnes juhul, kui hankija on hankelepingu reserveerinud ja ettevõtja vastab RHS § 13 lg 1
nimetatud kriteeriumidele, vastab ettevõtja küsimusele Ainult reserveeritud hankelepingute
puhul: kas ettevõtja puhul on tegemist kaitstud töökohaga, sotsiaalse ettevõttega või ta täidab
lepingut kaitstud tööhõive programmide raames? „jah“ ning täidab avanenud väljadel andmed
ebasoodsas olukorras olevate töötajate osakaalu kohta, ning juhul, kui hankija on seda
hanketeates nõudnud, täpsustab, millises ebasoodsas olukorras asjaomased töötajad on. Kui
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hankija ei ole hankelepingut reserveerinud, jääb küsimusele vastuseks automaatselt täidetud
„ei“.

Kui see on hanketeates esitatud tingimusi arvestades asjakohane, märgib ettevõtja, kas ta kuulub
tunnustatud ettevõtjate ametlikku nimekirja ning täpsustab avanenud väljadel asjakohased
nimekirja andmed. Kui ettevõtja tunnustatud ettevõtjate ametlikku nimekirja ei kuulu, tuleb
vastata küsimusele „ei“.

Kui ettevõtja esitab ühistaotluse või -pakkumuse, kannab register küsimusele Kas ettevõtja
osaleb hankemenetluses koos teistega? vastuseks andmed taotluse/pakkumuse üldandmete
lehelt.
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NB! Ühistaotluse ja -pakkumuse puhul tuleb täita ja esitada hankijale hankepass eraldi iga
ühistaotleja ja -pakkuja kohta!
Samuti kannab register asjakohased andmed vastuseks küsimusele Kas ettevõtja toetub teise
üksuse suutlikkusele? taotluse/pakkumuse üldandmete lehelt. Toetumise osas saab peapakkuja
ühispakkujaid lisada või eemaldada.

NB! Kui vastus küsimusele, kas ettevõtja tugineb oma kvalifikatsiooni tõendamisel teiste isikute
näitajatele, on „jah“, tuleb kõikide nende isikute kohta täita ja esitada hankijale asjakohaste
andmetega eraldi hankepass.
Kui hankija on seda nõudnud. lisab ettevõtja taotluse/pakkumuse üldandmetesse ka
alltöövõtjad, kelle näitajatele ei tugineta, kuid kasutatakse lepingu täitmise käigus. Ka need
andmed kannab register automaatselt hankepassi.

Hanke osade info kannab register hankepassi taotluse/pakkumuse koostamisel ettevõtja tehtud
valikust.
Küsimusele Kas ettevõtja saab esitada tõendi sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude tasumise
kohta või esitada teabe, mis võimaldaks avaliku sektori hankijal või võrgustikusektori hankijal
saada sellise teabe otse ükskõik, millise liikmesriigi tasuta andmebaasist? tuleb vastata
ettevõtja „jah“ ning sisestada elektroonilise teabe väljale Kui vajatavad dokumendid on
elektrooniliselt kättesaadavad, märkige: Riigihangete register.

4

Osas B täidab ettevõtja vajadusel andmed teda esindavate isikute kohta. Esindajaid on võimalik
lisada ning lisatud osasid ka kustutada. Kui esindaja ei ole juhatuse liige, lisage
taotluse/pakkumuse Dokumendid lehele pädeva isiku allkirjastatud volikiri.

Klõpsake: Salvesta.

III osa Kõrvaldamise alused
Kõrvaldamise alused sisaldavad alust direktiivist (EL ülene tasand) ja viidet riigihangete
seaduse (riigisisene tasand) vastavatele sätetele.
Kõrvaldamise aluste puhul on automaatselt linnutatud vastused „ei“. Kui ettevõtjal
kõrvaldamise alus esineb, tuleb vastata „jah“, täpsustada asjaolud avaneva(te)l välja(de)l ning
märkida, kas ettevõtja on võtnud heastamismeetmeid ning neid kirjeldada.
Osades A ja B on Eesti hankijate riigihangete puhul küsimusele Kas see teave on elektrooniliselt
kättesaadav? Vaikimisi vastatud
„Jah“ ja lisatud riigihangete registri URL
https://riigihanked.riik.ee. Eesti hankijad kontrollivad Eesti ettevõtjate andmeid
Karistusregistrist ja EMTA maksuvõlgade andmebaasist otse riigihangete registri liidese kaudu.

Osas C sisalduvaid andmeid saab Eesti hankija Eesti ettevõtjate suhtes osaliselt kontrollida läbi
riigihangete registri liideste, nt keskkonna-, sotsiaal- või tööõiguse valdkonna rikkumised ja
konkurentsi kahjustav kokkulepe Karistusregistrist, pankrot või likvideerimisel Äriregistrist,
eelnevate hankelepingute rikkumised riigihangetes Riigihangete registrist.

Osas D sisalduvaid kohustuslikke kõrvaldamise aluseid kontrollib hankija osaliselt riigihangete
registri liidese kaudu Karistusregistrist (välismaalasele ebaseadusliku töötamise võimaldamine)
ja
osaliselt
Politseija
Piirivalveameti
veebilehelt
https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/finantssanktsiooni-subjekti-otsing-jamuudatused-sanktsioonide-nimekirjas/.

Osas D vabatahtlikest kõrvaldamise alustest kohalike maksude maksuvõlgnevust kontrollib
Tallinna hankija läbi riigihangete registri EMTA maksuvõlgade andmebaasist. Mujal Eestis
asuv hankija kontrollib andmeid oma asukoha kohaliku omavalitsuse käest. Osas D
vabatahtlikku kõrvaldamise alust - maksualased süüteod – kontrollib hankija riigihangete
registri kaudu Karistusregistrist.
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Registris on kõikide siseriiklike kõrvaldamise aluste osas vaikimisi vastus „ei“ ja täidetud on
riigihangete registri veebiaadress.
Klõpsake: Salvesta.

IV osa: Kvalifitseerimistingimused
Automaatselt on linnutatud vastused „jah“, st eeldatakse, et ettevõtja vastab esitatud
tingimustele ning teabe elektroonilise kättesaadavuse kohta „ei“. Juhul, kui teave on siiski
elektrooniliselt kättesaadav, tuleb automaatselt linnutatud vastus muuta ning sisestada
avanevale URL väljale vastav aadress. Nt saab hankija otse läbi riigihangete registri liidese
ligipääsu Äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele. Kui andmed on Äriregistris esitatud
majandusaasta aruandes olemas, tuleb küsimusele Kas see teave on elektrooniliselt
kättesaadav? vastata „Jah“ ning avanevale URL väljale sisestada aadress
https://riigihanked.riik.ee.
NB! Kuigi hankepassi vormi järgi on ettevõtjal võimalik Ettevõtjalt oodatavate vastustena
esitada väga erinevaid andmeid, ei pea kõik hankepassi lahtrid olema täidetud, st süsteem
aktsepteerib ka täitmata hankepassi lahtreid. Ettevõtja peab andmete esitamisel hankepassis
lähtuma eelkõige hankija kehtestatud tingimustest, st täitma peab need lahtrid, mille täitmist
hankija kehtestatud tingimus nõuab. Hankija täpsustatud tingimus on esitatud lahtrites
„Tingimuse kirjeldus“ ja „Tingimuse selgitus“.
Näiteks on hankija hanketeates nõudnud viimase 3 majandusaasta aastakäibe olemasolu teatud
summas. Ettevõtja täidab vastavad väljad ajavahemiku, käibe ja valuuta osas.

Samuti tuleb näiteks tingimuse Keskmine aastakäive puhul silmas pidada, et netokäive tuleb
esitada vastavalt ettevõtja majandusaastale, hoolimata ajavahemikust, mille hankija on lahtris
Tingimuse kirjeldus määranud. Samamoodi on ka näiteks Finantssuhtarvu ja Muud majandusvõi finantsnõuded tingimuste kehtestamise puhul.
Näiteks juhul, kui hankija on nõudnud hanketeates varasema kogemuse (lepingute) kohta
andmeid, esitab ettevõtja nende kirjelduse, kogusumma, valuuta, ettevõtja vastutusala (kui
nõutud), summa, valuuta ja ajavahemik. Samuti tuleb märkida linnuke vastavalt sellele kas info
on konfidentsiaalne (st hankija ei tohi infot kolmandatele isikutele avaldada) – vastata „jah“ või
kui ei ole, siis vastata „ei“. Samuti on võimalik lisada tellija nimi.
Kvalifitseerimistingimustele järgnevad kokkuvõtlikud kinnitused, kuhu tuleb märkida
kinnituse andja nimi.
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Klõpsake: Salvesta.

2. Hankepassi allkirjastamine ja esitamine

Riigihangete
registris
pakkumuse
töölehel
„Kõrvaldamise
kvalifitseerimistingimused“ andmete sisestamisega on hankepass täidetud.

alused

ja

Taotluse puhul saab kohe klõpsata „Mooduste taotluse dokumendid“ ja Esita.
Pakkumuse puhul tuleb lisada ka vastused/nõutud failid vastavustingimuste lehel ja täita
hindamiskriteeriumite leht. Vajadusel saab dokumente lisada pakkumuse lehel Dokumendid.
Kui vajalikud andmed ja failid on lisatud, kõik töölehed on saanud rohelise linnukese, siis
klõpsata: Esita, mille järgselt on pakkumus esitatud.
Klõpsates
„Moodusta
taotluse/pakkumuse
dokumendid“
genereerib
register
taotluse/pakkumuse dokumendid, milles on ettevõtja täidetud hankepass (ESPD) 2.0.2 nii XML
kui PDF vormingus. Enne esitamist veenduge, et esitatavad andmed on need, mida esitada
soovite.
Hankepassi allkirjastamise osas tuleb järgida hankija sätestatud nõudeid: kui hankija on
nõudnud hankepassi allkirjastamist, siis tuleb see allkirjastada (registris saab Eesti digi-ID-d
omav ettevõtja esitatava taotluse või pakkumuse, sh hankepassi, elektrooniliselt allkirjastada).
Kui nõutav on hankepassi allkirjastamine alltöövõtja poolt, on järgnevad võimalused:




Peapakkuja täidab alltöövõtja hankepassi (v 2.0.2) registris. Pärast pakkumuse
dokumentide moodustamist salvestab peapakkuja pakkumuse .zip failist alltöövõtja
hankepassi (pdf ja xml) oma arvutisse ja edastab nt e-postiga alltöövõtjale
allkirjastamiseks. Allkirjastatud hankepassi konteineri laeb peapakkuja pakkumuse
Dokumendid lehele, moodustab uuesti pakkumuse dokumendid ja esitab.
Alltöövõtja koostab enda kohta hankepassi hankepassi teenuses https://espd.rmit.ee
lehel (v 1.0) ja edastab teenusest saadud ja seejärel allkirjastatud digikonteineri (pdf ja
xml fail) peapakkujale. Peapakkuja laeb allkirjakonteineri pakkumuse „Dokumendid“
lehele ja esitab pakkumuse.

3. Hankepassi taaskasutamine
XML vormingus faili saab pakkuja pärast täitmist kasutada tingimustele vastuste eeltäitmiseks
mõnes uues registri kaudu esitatavas pakkumuses või mõne teise liikmesriigi hankesüsteemis,
kus on kasutusel sama hankepassi versioon.
Asudes täitma riigihangete registri töölehel „Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimise
tingimused“ hankepassi, on ettevõtjal võimalik valida XML 2.0.2 vormingus hankepassi
üleslaadimine, mis võimaldab ettevõtjal varasemas riigihankes (hanked, mis on alustatud alates
1.08.2019) esitatud hankepassi põhjal hankepassi eeltäita, muutes selles vaid vajalikke
andmeid. Seega muutub ettevõtja jaoks XML formaadis fail vaid tehniliseks failiks registris,
mille ta saab lisada muuhulgas ka oma registris olevasse dokumendipanka selleks, et seda soovi
korral uues hankes andmete eeltäitmiseks taaskasutada.
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