Mitme pakkujaga sõlmitud raamlepingu alusel korraldatavate
minikonkursside hindamiskriteeriumide kehtestamisest
Minikonkursil parima pakkumuse välja selgitamiseks kasutatavad hindamiskriteeriumid tuleb
ette näha raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides. Hankijal on
kohustus raamlepingu sõlmimiseks korraldatava riigihanke alusdokumentides potentsiaalsetele
pakkujatele teada, milliseid kriteeriume hankija kavatseb kasutada ja sel juhul on võimalik
arvestada nendega juba raamlepingu sõlmimiseks korraldatavas menetluses pakkumuse
esitamisel.
Raamlepingu sõlmimiseks korraldatavas hankemenetluses ja raamlepingu alusel hankelepingu
sõlmimiseks korraldataval minikonkursil ei pea pakkumuste hindamiskriteeriumid olema ühed
ja samad, kuid võivad olla. Kui minikonkursil kasutatavad hindamiskriteeriumid on erinevad,
peavad need olema sätestatud riigihanke alusdokumentides, mille hankija koostab raamlepingu
sõlmimiseks ning kui erinevate hankelepingute puhul soovitakse kasutada erinevaid
kriteeriume, peavad raamlepingus olema sätestatud ka reeglid, millistele tunnustele vastavate
hankelepingute puhul, milliseid hindamiskriteeriume kasutatakse.
Näiteks, kui raamleping on sõlmitud nii asjade kui teenuste ostmiseks võib raamlepingus olla
ette nähtud, et ühte komplekti hindamiskriteeriume kasutatakse asjade ning teist komplekti
teenuste ostmiseks. Samuti võib näiteks sätestada, et madalaima maksumuse kriteeriumit
kasutatakse hankelepingute puhul, mille maksumus jääb alla teatud piiri. Suurema
maksumusega hankelepingute puhul aga lisanduvad hinnale ka teised, raamlepingus sätestatud
kriteeriumid, kui hankelepingu maksumus on veelgi suurem, siis kohaldatakse aga kolmandat
komplekti hindamiskriteeriume.
Läbipaistvuse põhimõttest lähtudes soovitame riigihanke alusdokumentides ette näha ka
kriteeriumide suhtelised osakaalud või osakaalude vahemikud. Kui hankija näeb raamlepingus
ette osakaalude vahemiku, ei tohi minikonkursil osakaalude täpsustamine muuta kriteeriumide
tähtsuse järjekorda. Kui osakaalude kasutamine ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, siis
esitatakse hindamiskriteeriumid tähtsuse järjekorras.
Hindamiskriteeriumid tuleb ette näha piisava detailsusega selleks, et hankes osaleda soovivate
ettevõtjate jaoks oleks läbipaistev ning arusaadav, milliseid näitajaid kavatseb hankija
minikonkurssidel hinnata. Näiteks, kui hankija soovib hinnata kvaliteeti, siis tuleb täpsustada,
milliseid asjaolusid kvaliteedi puhul kavatsetakse hinnata või kui hankija soovib hinnata
maksumust erinevatel alusel, näiteks teatud juhtudel pakkumuse kogumaksumust või teistel
juhtudel ühikuhinda, siis tuleb vastav täpsustus maksumuse kriteeriumi juures
märkida. Raamlepingus sätestatavad hindamiskriteeriumid, ning kui hankija soovib erinevate
hankelepingute puhul kohaldada erinevaid hindamiskriteeriume, siis ka erinevate kriteeriumide
kohaldamistingimused tuleb ette näha potentsiaalsetele pakkujatele arusaadavalt selleks, et
ebamäärastel tingimustel ei oleks pakkujaid heidutavat mõju.
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