
Riigihangete töögrupp MEMO 13.01.2022 

 

1. Vaatasime üle käimasolevad tegevused: 

• CV vorm: 

- Vorm on valmis, aga vaja on koostada selle kasutusjuhend 

- Marko saadab kuu lõpus laiali 

• Tüüplepingu uuendamine 

- Ootame alamtöörühma fookusvaldkondadega (kodukord, tööde vastuvõtmine, 
vastutus, andmekaitse, IO sätted, mõisted ja üldine ülevaatamine) liituma 
pakkujate äripoole esindajaid, sest hetkel koosneb töörühm valdavalt juristidelt, 
aga äripoole panus on väga oluline! 

- Järgmine tüüplepingu uuendamise kohtumine toimub 27.01 kell 15.30 TWN-i 
kontoris Meistri 14. 

- 02.12 kokku lepitud muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 25. jaanuar. Palun 
saata need keilin.tammeparg@itl.ee ja erki.fels@pwc.com.  

• Parimate praktikate juhendi koostamine 

- Marko koostab esimese versiooni veebruari teises pooles. 

2. Kavandasime uusi tegevusi: 

• Tunnihindade indekseerimine: arutasime, kuidas viia Eesti hankijateni mujal EL-is 
levinud praktika, et pikkadesse raamlepingutesse kirjutatakse sisse hindade 
indekseerimise võimalus ehk tunnihindade korrigeerimine teatud valemi abil, näiteks 
lähtudes tarbijahinnaindeksist.  

- Seth ja Marko uurivad teistest riikidest konkreetseid näiteid, mida IT hangetes 
kasutatakse.  

- Seejärel kirjutame ettepaneku kokku ja levitame: soovitus parimates praktikates, 
koolitustel ja artiklites mainida, raamlepingu ülevaatamisel arvestada jne. 

• Olelusringi juhise uuendamine – on kostunud muret, et olelusringi juhis on keeruline ja 
vajaks uuendamist. Kuna kohtumisel keegi seda täpsemalt kommenteerida ei osanud, 
otsustasime, et korraldame kevadel küsitluse, milliseid probleeme hankijad ja pakkujad 
selle juhisega näevad. Seejärel otsustame järgmised sammud. 

3. Hankijatega kohtumiste plaan: 

• RTK – Marko ja Keilin tegid 11.01 RTK-ga lühikese kohtumise, kus käisime põhilised 
teemad üle. RTK ei näinud vajadust suuremaks kohtumiseks ITL-iga, kuna neil on vaid 
üksikud IT-ga seotud hanked (nt mõned analüüsid). Pikemalt arutasime kinnituskirjade 
teemat, mille osas tuleb jätkukohtumine RTK rakendusüksusega. Eesmärk on rääkida 
läbi sisulise kontrolli olemus ja kinnituskirjade vajadus.  
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• Kuna eelmisel aastal kohtusime hankijatega väga tihedalt, on praegu plaanis võtta 
natuke rahulikumalt ja keskenduda sellele, et saaks punktis 1 nimetatud dokumendid 
valmis.  

- Järgmine kohtumine võiks olla TEHIK-uga 

- Kui parimate praktikate kokkuvõte on valmis, siis võtame plaani ka 
Rahandusministeeriumi riigihangete osakonnaga kohtumise. 

- Hankijad avaldavad oma hankeplaanid veebis. Kui mõni neist tekitab küsimusi ja 
sooviksite, et hankija seda selgitaks, siis andke märku. Piisava huvi korral saame 
kohtumise korraldada.  

4. Ettepanek regulaarse kohtumise aja muutmiseks 

• Otsus: nihutame töögrupi regulaarsed kohtumised pool tundi varasemaks. Seega toimub 
üle nädala neljapäeviti kell 15.00. 

5. Arutelu muudel võimalikel teemadel: riigihangete teemalised artiklid.  

• Pakuti välja järgmised teemad: 

- Hindade indekseerimine 

- Keskkonnahoidlik IT (seoses kontori IT-seadmeid puudutava määruse jõustumisega) 

- Pakkujate töötajatele esitavad nõuded riigihangetes  

• Nii ideed muudeks teemadeks kui ka vabatahtlikud, kes kirjutada sooviks, on väga 
oodatud! 

 


