Taotluste ja pakkumuste avamise aja muudatus riigihangete registris (RHR) alates
1.03.2021
Mis muutub?
Alates 1.03.2021 jõustub RHR kasutustingimuste punkt 2.6: „Elektroonilisi taotlusi ja pakkumusi
ei saa Riigihangete registris avada enne ühe tunni möödumist pakkumuste ja taotluste esitamise
tähtpäevast.“
Seega ei võimalda RHR enam alates 1.03.2021 hankijal taotlusi ja pakkumusi avada ja nende
sisuga tutvuda koheselt pärast hankija määratud pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva
möödumist. See tähendab ka, et pakkuja ei saa edaspidi tutvuda pakkumuste avamisel
avalikustatava teabega mitte varem kui ühe tunni möödudes pakkumuste esitamise tähtpäevast
arvates.
Miks on muudatus vajalik?
Esitamise ja avamise aja vahele 1 tunni jätmine võimaldab registri tõrke (vt RHR § 81 lg 2 ja 3)
olukorras:
 registri kasutajatoel veenduda, et tõrge mõjutab kõiki kasutajaid, koostada mõjutatud hangete
nimekiri ja edastada teavituskiri esitamise tähtpäeva edasilükkamise vajaduse ja pakkumuste
avamise keelu kohta.
 hankijatel enne avamist veenduda, et registris ei ole tõrget olnud ja taotlused või pakkumused
võib avada.
NB! Esitamise tähtpäeva ei saa RHR tõrke korral pärast esialgse tähtpäeva saabumist edasi lükata,
kui taotlused või pakkumused on avatud.
Kuidas muudatus rakendub?
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 Kuni 28.02.2021 alustatud hangetes:
o kui hanke üldandmetes näitab register esitamise tähtpäevaks ja avamise ajaks sama aega,
siis saab avada pakkumused vahetult pärast esitamise tähtpäeva möödumist,
o kui hankija teeb sellises hankes pärast 1.03.2021 ja enne esitamise tähtpäeva hanke
alusandmete täiendamise tegevuse, muutub avamise aeg automaatselt, lükkudes 1 h võrra
edasi.
 Alates 1.03.2021 alusandmete sisestamist alustatud hankes märgib register hanke
üldandmetes avamise ajaks automaatselt hankija määratud esitamise tähtpäev + 1 h.
Kas hankijal tuleb avamise aeg lisada hanke alusdokumentidesse?
Avamise aeg on kohustuslik hanketeate väli avatud hankemenetluses - see kandub avatud
hankemenetluse puhul hanke üldandmetest hanketeatele automaatselt. Ülejäänud menetlusliikide
puhul saab hankija soovi korral avamise aja märkida hanketeatel lisateabena või muudes riigihanke
alusdokumentides.
Taotluste ja pakkumuste avamise tegevuse teostamise algusaeg hankijale (esitamise tähtpäev + 1h)
on süsteemne RHRi parameeter. Registrit kasutades nõustub kasutaja registri kasutustingimustega.

