Riigihangete registri täiendused
Versioon 4.6, tootes 12.08.2020 kl 17.00

1.

Hankija hangete URL ................................................................................................................... 2

2.

Infotellimuse nimetus e-kirja pealkirjaks .................................................................................... 2

3.

Lepingute nimekirjas lepingute maksumuste kuvamise täiendused .......................................... 2

4.

Hanke meeskonnas e-posti näitamine ........................................................................................ 3

5.

Sõnumites tähtaja pikendamisel vastamise tähtaja lisamine ..................................................... 3

6.

Sõnumil unikaalne number/ID .................................................................................................... 3

7.

Seotud hankes ja minikonkursis korraldajale e-kirja saatmine .................................................. 4

8.

Minikonkursi alustamisel täiendav kontroll raamlepingu tähtaja osas ...................................... 4

9.

Ettevõtjad saavad hankijale saata sõnumeid, mis on avalikud. .................................................. 4

10. Pakkumuses kuupäevade sisestamise muutus............................................................................ 4
11. Kesksele hankijale parem ülevaade seotud hangetest või minikonkurssidest .......................... 4
12. Avaandmed.................................................................................................................................. 5

1

Riigihangete registri täiendused
Versioon 4.6, tootes 12.08.2020 kl 17.00

1. Hankija hangete URL
Hankija andmete hulgas on kiirlink hankijaga seotud hangetele – link „Vaata tema hankeid“.
Sellele lingile vajutamisel suundutakse hangete otsingusse, kus on välja otsitud selle hankijaga
seotud alustatud ja lõpetamata hanked, hankesüsteemid, eelteated ning turu-uuringud.

Kuna seda hankija andmete plokki näevad ainult hankijaga seotud isikud, siis soovi korral võib
hankija hangete kiirlinki kopeerida näiteks hankija enda kodulehele või mujale. Selleks tuleks
vajutada eelpool pildil näidatud lingile „Kopeeri link“. Või siis, kui liiguti „Vaata tema
hankeid“ lingi kaudu hangete otsingusse, siis saab kopeerida URL real olevat linki.

2. Infotellimuse nimetus e-kirja pealkirjaks
Infotellimusi saab lisada hangete otsingu kaudu. Selleks tuleb lisada salvestatud otsing ning
salvestada see infotellimusena. Otsingule lisatud nime hakatakse edaspidi e-kirja pealkirjas
kasutama.

3. Lepingute nimekirjas lepingute maksumuste kuvamise täiendused
Raamlepingute ja hankesüsteemide korral on lepingute nimekirjas nähtavad kolme sorti
maksumused:






Eeldatav maksimaalne raamlepingute või hankesüsteemide alusel sõlmitavate
hankelepingute maksumus - lepingute planeeritav/eeldatav maksumus, mis pannakse
paika sõlmimise hetkel; läheb ka hankelepingu sõlmimise teate II osasse;
Sõlmitud hankelepingute maksumus – süsteem summeerib hankelepingute sõlmimisel
määratud maksumused; raamhangete korral arvestatakse ainult raamlepingute alusel
sõlmitud hankelepingute maksumusi.
Hankelepingute tegelik maksumus – süsteem summeerib hankelepingute lõpetamisel
sisestatud tegelikud maksumused; raamhangete korral arvestatakse ainult
raamlepingutega seotud lõpetatud hankelepingute tegelikke maksumusi.
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4. Hanke meeskonnas e-posti näitamine
Hanke meeskonna nimekirjas kuvatakse välja lisatud isikute e-posti aadressi.

5. Sõnumites tähtaja pikendamisel vastamise tähtaja lisamine
Sõnumitel võib teatud juhtudel olla tunnus „Ootan vastust, aga tean, et saaja ei pea vastama“.
See sai tekkida juhul, kui ettevõtja oli oma sõnumi saatnud liiga vähe päevi enne taotluste või
pakkumuste esitamise tähtaega. Sellisel juhul on sellel sõnumil sõnumite nimekirjas vastamise
veerus märkus „Saadetud“. Kui aga hankija peaks tegema pärast seda hankes muudatusi nii, et
hanke taotluste või pakkumuste esitamise tähtaeg lükkub edasi, siis muutub sellele sõnumile
vastamine kohustuslikuks ning sellel on nüüdseks „Vastatud“ veerus punasega märkus
„Vastamata“.

6. Sõnumil unikaalne number/ID
Pärast sõnumi saatmist omistatakse sõnumile unikaalne number/ID. Selle ID järgi saab ka
sõnumit otsida. See identifikaator on nähtav ka sõnumi vaatamisel:

Lisaks sellele identifikaatorile on sõnumi vaatamisel nähtav ka sõnumi kiirlink/URL. Tänu
sellele lingile on võimalik teistes sõnumites mugavalt käesolevale sõnumile viidata. Selleks
tuleb kopeerida see link teise sõnumi sisusse.
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7. Seotud hankes ja minikonkursis korraldajale e-kirja saatmine
Seotud hangete või minikonkursside nimekirjast on võimalik saata e-kirja konkreetse seotud
hanke korraldajale kas lisainfo juurde küsimiseks või millestki teavitamiseks. Selleks tuleb
vajutada hanke real olevale „Kiri korraldajale“ lingile.

Selle peale avaneb dialoogiaken, kus on võimalik täpsustada e-kirja teemat ning sisu. E-kiri
saadetakse põhihankija vastutavale isikule.

8. Minikonkursi alustamisel täiendav kontroll raamlepingu tähtaja osas
Kui lepingu täitmise tähtaeg on väiksem kui loodava minikonkursi pakkumuste esitamise
tähtaeg, siis kasutajat hoiatatakse ning küsitakse üle, kas ta on kindel, et soovib sellise tähtajaga
minikonkurssi avaldada.

9. Ettevõtjad saavad hankijale saata sõnumeid, mis on avalikud.
Siiani sai küsimuse/vastuse nähtavaks muuta vaid hankija küsimusele vastates. Pakkujate soovil
on nüüd pakkujal endal võimalik saata hankijale avalik küsimus.

10. Pakkumuses kuupäevade sisestamise muutus.
Kõrvaldamise alustes ja kvalifitseerimistingimustes ning vastavustingimustes on kasutajate
soovil kasutusel teistsugused kuupäeva ning perioodi sisestamise väljad. Nüüdsest tuleb
kalendrist kuupäeva valimise asemel see ise käsitsi sisestada:

Kuupäev peab olema sisestatud kujul „päev.kuu.aasta“. Eraldajana saab kasutada kas punkti
või kaldkriipsu (/). Valel kujul sisestatud kuupäeva korral kuvatakse vastavasisuline veateade.

11. Kesksele hankijale parem ülevaade seotud hangetest või minikonkurssidest
Minikonkursside ja seotud hangete nimekirjadesse lisandus põhihankija nimi, staatus lühendina
ja link korraldajale e-kirja saatmiseks.
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12. Avaandmed
Avaandmete all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile avalikult
ja tasuta kasutamiseks. Riigihangete registris on avaandmetena võimalik saada teadetes
avaldatud infot hangete ja lepingute kohta.
Avaandmete lehele navigeerimiseks tuleb valida menüüst „Avaandmed“.

Riigihangete Registrist väljastatavad avaandmed on hanketeadete ja lepingu sõlmimise teadete
kujul TED formaadis. Failitüübiks on xml. TED formaadi kohta saab täpsemat infot lehelt
https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/e-procurement
Võite saada lisainfot ka lehelt https://simap.ted.europa.eu/et_EE/web/simap/standard-formsfor-public-procurement
RHR väljastab kahte tüüpi avaandmeid:


Hanketeated ja nende muudatusteated



Hankelepingu sõlmimise teated ja nende muudatusteated

Need on grupeeritud ühekuulisteks komplektideks. Register väljastab avaandmetena alates
01.09.2017 avaldatud teateid. Varasemate hangete andmeid saab registri haldajalt.
Avaandmeid võib alla laadida käsitsi või masinliidese kaudu.

Täpsem info on leitav kasutajajuhendites.
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