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KIKi finantseerimise korra
erisused võrreldes
RHSiga

Homse hoidjad

Hankija mõiste RHSis (§ 5 lg 1)

RHS eristab kahte liiki
hankijaid:
• avaliku sektori hankija
• võrgustikusektori hankija
Homse hoidjad

Avaliku sektori hankija (RHS § 5 lg 2)
Avaliku sektori hankija on:
1) riik või riigiasutus;
2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohaliku
omavalitsuse üksuste ühendus;
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus;
4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on
käesoleva lõike punktis 2 või 3 nimetatud hankijad või mille nõukogu liikmetest
rohkem kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud hankijad;
5) eraõiguslik juriidiline isik, mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis- või
järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil
kontrollivad koos või eraldi käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud hankijad või
mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud ja mis on
asutatud eesmärgiga täita põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides,
millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu.

Homse hoidjad

Võrgustikusektori hankija (RHS § 5 lg 3)
Võrgustikusektori hankija on tegutsemisel võrgustikusektoris:
1) avaliku sektori hankija;
2) isik, kellele on õigusakti, haldusakti või halduslepinguga antud
eri- või ainuõigus tegutseda võrgustikusektoris, mille tulemusel on
selles valdkonnas tegutsemine teistel isikutel oluliselt piiratud;
3) äriühing, mille osa- või aktsiakapitalist rohkem kui poolt omavad
või mille aktsiate või osadega esindatud häältest rohkem kui poolt
valitsevad või mille juhatuse või nõukogu liikmetest rohkem kui
poole määravad otseselt või kaudselt avaliku sektori hankijad või
avaliku sektori hankijad koos mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi
asjaomaste isikutega.

Homse hoidjad

Tegutsemine võrgustikusektoris
Võrgustikusektor on käesoleva seaduse §-des 146–152
nimetatud valdkond (RHS § 4 p 18). Need valdkonnad
on: gaas ja soojusenergia, elektrienergia, vesi,
transporditeenus, sadamad ja lennuväljad, postiteenus,
nafta ja gaasi kaevandamine või kivisöe, põlevkivi,
turba ja teiste tahkekütuste leiukohtade uurimine või
neis kaevandamine

Homse hoidjad

RHSis sätestatud piirmäärad

Homse hoidjad

RHSis sätestatud piirmäärad
NB! KIK on kehtestanud sellest rangema erisuse!

Homse hoidjad

Finantseerimise korra erisus võrgustiku
sektori hankija piirmääradele (punkt 10.4)
Kui sellise hankija hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne
riigihangete seaduses nimetatud riigihanke piirmääraga või ületab seda, peab ta
hanke korraldamisel riigihangete seaduse §-des 146–152 nimetatud valdkondades
rakendama sama seaduse 5. peatükis sätestatud menetluskorda.
Riigihanke piirmäärad on asjade ja teenuste puhul 60 000 eurot ja ehitustööde
puhul 150 000 eurot (RHS § 14 lg 2).
See tähendab, et KIKi toetuse kasutamisel peab võrgustikusektori hankija asjade
ja teenuste puhul maksumusega alates 60 000 eurot ja ehitustööde puhul
maksumusega alates 150 000 eurot viima läbi RHSis lubatud lihthankemenetluse
asemel hankemenetluse (järgida tuleb 2. peatükis sätestatut, kui 5. peatükis ei ole
sätestatud teisiti).

Homse hoidjad

Finantseerimise kord – RHS üldpõhimõtete
järgimise kohustus
Toetuse saaja on kohustatud järgima range
hoolsusega
ja
kõrgendatud
heaperemehelikkusega kõikide projekti kulude
tegemisel riigihangete seaduse (RHS) §-s 3
sätestatud üldpõhimõtteid ning olema suuteline
nende
põhimõtete
järgimist
veenvalt
dokumentaalselt tõendama (punkt 10.1)
Homse hoidjad

Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted
(RHS § 3):
•
•
•
•
•

läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus
isikute võrdne kohtlemine
konkurentsi efektiivne ärakasutamine
konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine
vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine +
mõistlik aeg

NB! Üldpõhimõtteid peavad hangete läbiviimisel järgima
KÕIK toetuse saajad
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – RHS § 5 lõike 2
punktides 1–4 nimetatud hankija
• Viib hanked läbi vastavalt tema suhtes kehtivatele RHSi sätetele,
sh hankekorrale, kui seadusest tulenevalt on hankekord
kohustuslik.
• Kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 10 000
eurot või enam, tuleb hange läbi viia elektrooniliselt (e-menetlus)
riigihangete registris (punkt 10.2)
•

NB! Kui on tegemist RHSis sätestatud erandiga (vt RHS §-d 11, 12), siis punkt 10.2 ei kohaldu, st hanget ei
pea korraldama. SFLi sõlmimiseks tuleb esitada erandi kasutamise põhjendus.

•

NB! Kui esinevad väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alused (RHS §-d 49, 50, 72, 156),
siis punkti 10.2. teine lause ei kohaldu, st hanketeadet ei pea registris avaldama ega e-menetlust läbi viima.
Samas RHS § 3 järgimine on kohustuslik! SFLi sõlmimiseks tuleb esitada TAGA kasutamise põhjendus.

Homse hoidjad

Finantseerimise kord – RHS § 5 lõike 2
punktides 1–4 nimetatud hankija
NÄIDE:
• Muuseum hangib muuseumi väljapanekute teenuseid (CPV
92521100-0; sotsiaalteenus). Teenuse eeldatav maksumus on
näiteks 70 000 eurot (ilma käibemaksuta). RHSi § 126 kohaselt
oleks toetuse saajal õigus hanketeadet registris mitte avaldada
ja viia menetlus läbi vastavalt enda hankekorra reeglitele
• Finantseerimise korra punktist 10.2 tulenevalt peab toetuse
saaja viima hanke läbi e-menetlusena riigihangete registris
• Menetluse liigi võib toetuse saaja ise valida (nt sotsiaal- ja
eriteenuste erimenetlus; lihthankemenetlus; avatud
hankemenetlus vm).
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – RHS § 5 lõike 2
punktis 5 nimetatud hankija:

Eraõiguslik juriidiline isik, kui ta kuulub
omandisuhte või hääleõiguse kaudu
täielikult riigile või kohaliku omavalitsuse
üksus(t)ele, viib hanked läbi vastavalt
käesoleva korra punktile 10.2 (punkt 10.3
a).
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – RHS § 5 lõike 2
punktis 5 nimetatud hankija:
• Eraõiguslik juriidiline isik, kui ta kuulub omandisuhte või
hääleõiguse kaudu era(õiguslikele) isikutele, peab alates hanke
eeldatavast maksumusest 10 000 eurot (ilma käibemaksuta)
viima hanke läbi elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete
registris (https://riigihanked.riik.ee);
• Hanke puhul eeldatava maksumusega 5 000-9 999,99 eurot
peab selline hankija esitama KIKile vähemalt kolm digitaalselt
allkirjastatud hinnapakkumust, mille RHSi § 3 järgiv küsimine ja
laekumine on tõendatud (punkt 10.3 b).
• NB! Sisuliselt on tegemist sama olukorraga, mis punktis 10.5.
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – RHS § 5 lõikes 3
nimetatud hankija (võrgustikusektori
hankija).
• Kui sellise hankija hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on
võrdne riigihangete seaduses nimetatud riigihanke piirmääraga või
ületab seda, peab ta hanke korraldamisel riigihangete seaduse §-des
146–152 nimetatud valdkondades rakendama sama seaduse 5.
peatükis sätestatud menetluskorda (vt slaid nr 10).
• Kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 eurot või
enam, tuleb hange läbi viia elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete
registris.
• Hanke puhul eeldatava maksumusega 5 000-9 999,99 eurot peab
selline hankija esitama KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud
hinnapakkumust, mille RHSi § 3 järgiv küsimine ja laekumine on
tõendatud (punkt 10.4).
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – Mittehankija, st
toetuse saaja, kes ei ole RHSi kohaselt
hankija
• Mittehankija peab alates hanke eeldatavast maksumusest 10 000 eurot
(ilma käibemaksuta) viima hanke läbi elektrooniliselt (e-menetlus)
riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee).
•

NB! Kui on kindlalt teada, et tegemist on vaid rahvusvaheliste pakkujatega, siis RHRis
lihthanke vormis menetluse läbiviimine ei pruugi tulemuseni viia. Sellisel juhul tuleb
võimalikke pakkujaid hankest eraldi teavitada. Vajadusel kooskõlastada KIKiga hanke
läbiviimine muus vormis kui RHRis e-menetlusena.

• Hanke puhul eeldatava maksumusega 5 000-9 999,99 eurot peab
selline hankija esitama KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud
hinnapakkumust, mille RHSi § 3 järgiv küsimine ja laekumine on
tõendatud (punkt 10.5).
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – e-menetluse nõue
olenemata hanke maksumusest
Maastikupilti
kahjustavate
kasutusest
väljalangenud
ehitiste
likvideerimisel
ja
kaitstavatel aladel poollooduslike koosluste
taastamiseks loomade ostmisel peab toetuse
saaja viima hanke läbi elektrooniliselt (emenetlus) riigihangete registris olenemata
hanke maksumusest (punkt 10.7).
Homse hoidjad

Finantseerimise kord - projekti
ettevalmistamisel kantud kulud
• Juhul kui toetuse saaja soovib projekti abikõlblike kulude hulgas
kajastada ka projekti ettevalmistamisel tehtud kulusid, sh
omafinantseeringuna tehtud kulusid, tuleb ka nende puhul
järgida KIKi hangetele kehtestatud nõudeid.
• Vaata finantseerimise korra lisa 1 „Abikõlblikud kulud“:
 KIK ei sihtfinantseeri kulusid ehitusliku projekti ettevalmistusele (taotluse
lisadena esitatavad dokumendid s.h tehnoloogilised ja eelprojektid,
detailplaneeringud,
tasuvusuuringud,
arengukavad,
keskkonnamõjude
hindamised), v.a punktis 3.6.6 toodud juhtudel. KIK aktsepteerib neid kulusid
abikõlblikuna ainult omafinantseeringuna (punkt 3.6.5).
 KIK sihtfinantseerib eelprojekti ja keskkonnamõju hindamise kulusid ainult juhul,
kui veemajanduse programmi mitteehituslike tööde alamprogrammist taotletakse
toetust siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammi
taotluse ettevalmistamiseks (punkt 3.6.6).
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – kohustuslikud
kvalifitseerimis- ning vastavus- või
lepingutingimused
• Ehitustööde, siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja
korrashoiu hangetes peab toetuse saaja
kvalifitseerimistingimustena ette nägema vähemalt mõistliku
varasema kogemuse ja käibenõude hankega hõlmatud tööde
osas ning teatamis- ja loakohustusega tegevusaladel
tegutsevate ettevõtjate puhul kande majandustegevuse registris.
• Omanikujärelevalve teostajal peab olema sarnaste tööde
omanikujärelevalve eelnev kogemus (punkt 10.6).
NB! RHSi kohaselt saab hankija ise otsustada, kas kehtestada
kvalifitseerimistingimusi või mitte.
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – kohustuslikud
kvalifitseerimis- ning vastavus- või
lepingutingimused
• Mõistliku varasema kogemuse/ omanikujärelevalvel
sarnaste tööde eelneva kogemuse nõude puhul tuleb
meeles pidada, et kvalifitseerimise tingimusena saab
küsida andmeid ja dokumente pakkuja enda
varasema kogemuse kohta (nimekiri täidetud
lepingutest), mitte aga pakkuja meeskonda kuuluvat
isikute kogemuse kohta (vt RHS § 101 lg 1 p 6).
• Juhul, kui on soov seada pakkuja meeskonnaliikmete
kogemusele miinimumnõudeid, saab seda teha
näiteks vastavustingimustes.
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – kohustuslikud
kvalifitseerimis- ning vastavus- või
lepingutingimused
Käibenõude seadmisel tuleb meeles pidada RHSis sätestatud piirangut:
Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 alusel võib hankija nõuda pakkujal
või taotlejal netokäibe olemasolu summas, mis ei või olla suurem kui
kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. Kui hankelepingu
täitmisega seotud riskide tõttu on vajalik aastakäibe nõude määramine
suuremas summas, peab hankija seda riigihanke alusdokumentides
põhjendama. Kui hankija on jaganud riigihanke ühe menetluse raames
osadeks, võib ta kehtestada sellise pakkuja või taotleja netokäibele, kes
esitab pakkumuse või taotluse rohkem kui ühe osa suhtes, suurema nõude
proportsionaalselt osade eeldatava maksumusega (RHS § 100 lg 3).

Homse hoidjad

Finantseerimise kord – kohustuslikud
kvalifitseerimis- ning vastavus- või
lepingutingimused
•

Majandustegevuse registri (MTR) registreeringu nõude seadmisel tuleb
meeles pidada, et ehitustööde hankelepingu puhul ei tohi see olla
kvalifitseerimise tingimus!
• Infoportaali KKK:
 MTRi registreeringu nõude saab ehitustööde hankelepingute puhul kehtestada
kas vastavustingimustes (tehnilises kirjelduses) või hankelepingu täitmise
tingimusena ning MTRi majandustegevusteate olemasolu kontrollida pakkumuste
vastavuse kontrollimisel
 Majandustegevuse registrit ei saa pidada äri- ega kutsealaregistriks RHS § 99 lg
1 mõttes
 Kui hankija kehtestab MTRi registreeringu nõude pakkujale mujal riigihanke
alusdokumentides ja kui pakkuja soovib tugineda mõne teise isiku MTRi
näitajatele, ei ole tegemist tuginemisega RHS § 103 tähenduses, vaid hankija
peaks nõudma ja pakkuja peaks pakkumuses näitama, et see isik, kes vastavat
MTRi registreeringut omab, asub seda osa hankelepingust kindlasti ise täitma.
Homse hoidjad

SFLi sõlmimise
eeldused
Homse hoidjad

Finantseerimise kord – taotluse juurde
lisatavad hinnapäringud
Taotluse rahuldamine KIKi poolt ei tähenda
seda, et KIK on aktsepteerinud koos taotlusega
esitatud pakkumust. Taotluse juurde esitatakse
pakkumused projekti hinnangulise eelarve
koostamise
eesmärgil.
Projekti
hangete
läbiviimisel peab toetuse saaja järgima
punktides
10.1-10.7
sätestatud
nõudeid
hangetele (punkt 10.8).
Homse hoidjad

Hanke läbiviimine on sihtfinantseerimise
lepingu sõlmimise eeldus
• Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib SA KIK toetuse
saajaga sihtfinantseerimise lepingu pärast seda, kui toetuse
saaja on teinud nõuetekohase hanke või esitanud
sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks nõutavad dokumendid.
Toetuse saamise õigus tekib sihtfinantseerimise lepingu alusel
(määrus nr 13 § 23 lg 1)
• Üldjuhul KIK ei allkirjasta sihtfinantseerimise lepingut enne, kui
lepingu
lisades
on
esitatud
kõik
vastava
projekti
finantseerimiseks ja toetuse kasutamise kontrollimiseks
vajalikud andmed (lisa 3), muuhulgas läbi viidud vajalikud
hanked ja sõlmitud lepingud (finantseerimise kord punkt 8.8).
Homse hoidjad

Sihtfinantseerimise lepingu kohustuslikud
lisad
•

•
•

•

Digiallkirjastatud asjade-, tööde- või teenuste hankeleping koos tema kõigi
lisadega (lähteülesanne, hankemenetluses esitatud pakkumus, tööde kava,
tööde loetelu, tööde eelarve, maksegraafik, ajagraafik jms) (punkt 2.3.1)
Riigihangete registris läbi viidud hanke puhul esitab toetuse saaja KIKile hanke
viitenumbri ja edukaks tunnistatud pakkumuse (punkt 2.3.3)
RHS § 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud hankija, kui selline hankija kuulub
omandisuhte või hääleõiguse kaudu era(õiguslikele) isikutele, võrgustikusektori
hankija ja mittehankija esitab hanke puhul eeldatava maksumusega 5 0009999,99 eurot (ilma käibemaksuta) KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud
hinnapakkumust (punkt 2.3.4)
KIK võib nõuda toetuse saajalt ka muude hanke õiguspärast läbiviimist
tõendavate dokumentide (nt pakkumuste küsimist ja laekumist tõendavad
dokumendid, hanke alusdokumendid, kõik pakkumused, hanke läbiviimisel
koostatud protokollid ja otsused, riigihangete registrile esitatavad teated)
esitamist, välja arvatud juhul, kui need on KIKile kättesaadavad riigihangete
registris (punkt 2.3.5)
Homse hoidjad

Hangetele kehtestatud
nõuete rikkumise
võimalikud tagajärjed

Homse hoidjad

Finantseerimise kord
•

•

•

Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine või projekti lõpparuande heakskiitmine ei
tähenda, et KIK oleks aktsepteerinud hangete läbiviimisele kehtestatud nõuete
võimalikku rikkumist, mis võib ilmneda ka hilisemate järelkontrollide või auditite käigus
(punkt 10.8).
Kui selgub, et toetuse saaja pole kinni pidanud käesolevast korrast, EV õigusaktidest
ja sihtfinantseerimise lepingu tingimustest, on KIKil õigus finantseerimisest keelduda
(sh keelduda sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest) või finantseerimine peatada ja
juba makstud summad vastavalt lepingule toetuse saajalt tagasi nõuda (punkt 21.3)
Kui toetuse saaja on eiranud õigusaktide või käesoleva korra või rahastamise
otsusega seatud täiendavaid nõudeid ja/või oma kohustusi või kokkulepitud nõudeid
(sh 16 hankereegleid ja RHS §-s 3 esitatud põhimõtete järgimise kohustust) või
esitanud valeandmeid ning selle tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole võimalik
hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, maksab
toetuse saaja KIKile sihtfinantseerimise lepingu alusel leppetrahvi kuni 25% toetuse
summast. Kui nimetatud asjaolud tuvastatakse enne lepingu sõlmimist, on KIKil õigus
ühepoolselt vähendada toetuse summat samas määras. Kui toetuse saaja on esitanud
valeandmeid või rikkunud kohustusi oluliselt, on KIKil õigus jätta kogu toetus välja
maksmata või tagasi nõuda (punkt 21.5).
Homse hoidjad

Sihtfinantseerimise lepingu tingimused
• Toetuse saaja peab muu hulgas:
 viima projekti ellu kehtivate õigusaktide, KIKi finantseerimise korra ja selle lisade,
toetuse saaja poolt esitatud taotluse, võimalike KIKi poolt enne käesoleva
lepingu sõlmimist teatatud täiendavate tingimuste ja käesolevale lepingu, sh
maksegraafiku ja projekti tähtaegade kohaselt
 järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid ning KIKi
finantseerimise korras sätestatud täiendavaid nõudeid hangetele ka siis, kui
toetuse saaja ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses
• Toetuse tagasinõudmise alused:
 Toetuse saaja kohustuse rikkumise korral on KIKil on õigus lepingust taganeda
ja/või mitte maksta toetust või selle osa ning toetuse saaja kohustub tagastama
juba saadud toetuse või selle osa, kui toetuse saaja rikub oma mis tahes
kohustust.
 Pooled lepivad kokku, et kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi
või kokkulepitud nõudeid ning selle tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole
võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas,
maksab toetuse saaja KIKile leppetrahvi olenevalt rikkumise olulisusest kuni 25
protsenti toetuse summast.
Homse hoidjad

Valitud palad riigihangete
seaduse muudatustest ja
nendega seotud
küsimustest

Homse hoidjad

RHSis sätestatud tähtajad pakkumuste
esitamiseks

Homse hoidjad

Teise ettevõtja vahenditele tuginemine
• Teise ettevõtja vahenditele tuginemine on lubatud, kehtestatud
on teatud piirangud (RHS § 103)
• Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja
finantsseisundile (ning tehnilisele ja kutsealasele pädevusele!)
esitatud nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, peab ta
esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta
tugineb (RHS § 104 lg 4).
• Hankija peab kontrollima, kas ettevõtjatel, kelle vahenditele
tuginetakse, esinevad RHS § 95 lõikes 1 sätestatud
kõrvaldamise alused ja kas nad vastavad esitatud
kvalifitseerimise tingimustele, mille osas on nende näitajatele
tuginetud (RHS § 103 lg 5)
Homse hoidjad

Hankelepingu sõlmimise ooteaeg (RHS §
120)
Hankemenetlus ning sotsiaal- ja eriteenused:
Hankija ei või anda nõustumusthankelepingu sõlmimiseks enne:
• 14 päeva möödumist RHS §104 lõikes8 nimetatud eduka pakkuja
kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise otsuse kohta teate esitamisest
• 10 päeva hangetes, mille eeldatav maksumus on väiksem kui
rahvusvaheline piirmäär
Ooteaega ei pea kohaldama kui
• sõlmitakse hankeleping raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi
alusel, TAGA korral või
• juhul, kui muud liiki hankemenetluses on esitanud pakkumuse ainult üks
pakkuja.
Homse hoidjad

Hankelepingu sõlmimise ooteaeg (§ 125 lg 8
ja 9)
Lihthankemenetlus:
Hankija ei või anda nõustumust hankelepingu
sõlmimiseks enne:
• viie tööpäeva möödumist pakkumuse edukaks
tunnistamise otsuse või hankelepingu sõlmimise
otsuse kohta teate esitamisest.

Homse hoidjad

Hankelepingu muutmine
HL muutmine on lubatud (RHS §123 lg 1):
1) 10% (asjad, teenused) ja 15% (ehitustööd) ulatuses HLualgsest
maksumusest, kui ei muudeta HL üldist olemust ja muudatuse väärtus ei
ületa rahvusvahelist piirmäära;
2) muudatused olid selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt alusdokumentides ette
nähtud ja ei muudeta HLuüldist olemust;
3) hankija vajadusest tulenevalt ostetakse samalt pakkujalt täiendavalt
asju, teenuseid või ehitustöid, mida RH alusdokumendid ei sisaldanud ja:
-pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või
märkimisväärseid lisakulusid
-pakkuja vahetamine ei oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel
võimalik tulenevalt asjade, teenuste või rajatiste asendatavuse või
koostoimimise vajadusest
-ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest
maksumusest
Homse hoidjad

Hankelepingu muutmine
4) muudatus on tingitud ettenägematust olukorrast, lepingu üldist
olemust ei muudeta ning ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50
protsenti hankelepingu algsest maksumusest;
5) esialgne pakkuja asendatakse alusdokumentides sätestatud
kvalifitseerimistingimustele vastava uue pakkujaga, kui selline
võimalus oli alusdokumentides ette nähtud;
6) esialgne pakkuja asendatakse tema õigusjärglasega ja sellega
ei kaasne muid olulisi muudatusi;
7) tegemist on väheolulise muudatusega.
NB! RHS § 123 lg 1 p 3 ja 4 sätestatud muudatuse väärtuse piirang
ei kohaldu võrgustikusektori hangetele
Homse hoidjad

Hankelepingu muutmine
Muudatus on oluline, kui sellega muudetakse hankelepingu üldist
olemust märkimisväärselt, eeskätt juhtudel, kui:
1) muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike
pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist
tingimust sisaldanud;
2) muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste
vahekorra muutumise pakkuja kasuks viisil, mida ei olnud esialgse
lepingu tingimustes ette nähtud;
3) muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud
hankelepingu eseme ulatust;
4) pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul kui RHS §123 lõike 1
punktis 5 või 6 nimetatud juhul.
Homse hoidjad

Küsimused?

Homse hoidjad

Aitäh!

Homse hoidjad

