
Riigihangete töögrupp MEMO 26.01.2023 

 

1. Parimate praktikate juhend - https://itl.ee/it-arendushangete-parimad-praktikad/ 

• Oodatud on mõtted, mida sellesse veel lisada. 

• Täiendamisel on tehnilise kirjelduse osa. 

• Lähiajal avaldame juhendi kohta ka pressiteate. 

• Rahandusministeeriumi tagasiside kahjuks alles ootame (samuti kinnituskirjade küsimist 
puuduvale selgitusele, mille koostöös RTK-ga koostasime). 

2. Kohtumised hankijatega 

• Mõni aeg tagasi leppisime kokku, et teeme väiksema ringi kohtumised suuremate IT-
majade hanke- ja õigusosakondade inimestega, et rääkida juhendist ning arutada kõige 
põletavamaid küsimusi ja konkreetse majaga seotud muresid. 

• Alustan aegade kokkuleppimist, aga ITL-i poolse esinduse kokku panekuks andke palun 
märku omapoolsest huvist neil kohtumistel osaleda. Võite nimetada ka konkreetse IT-
maja või majad, kellega kohtumisest olete huvitatud. Plaanis on SMIT, TEHIK, RMIT, 
RIA,RIK, KEMIT ja RIT. Osalema on oodatud need, kes on soovivad IT-majade riigihangete 
inimestega aktiivselt dialoogi pidada. 

• Pärast kohtumisi anname kõigile töörühma liikmetele ülevaate arutatust. 
3. RIA riigihanked 

• Arutasime, millised probleemid on RIA hangetel. Varasemast oli teada, et mure on 
inimestele kehtestatavate nõuete ja rollide eraldi hindamisega.  

• Saime tagasiside, et viimased hanked on paremad. Seega liikmed ei näinud põhjust RIA 
hangetega eraldi tegeleda, vaid korraldada sarnane kohtumine nagu teistega plaanis. 

4. Lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötajate esitamine hankesse 

• Mure: kui spetsialist on olnud töölt eemal, siis ei saa teda naastes esitada hangetesse, 
kuna ta ei pruugi olla viimase 3 a projektide kogemust. 

• Liikmed tõid näiteid veel juhtumitest, kus töötajat ei saa kasutada, kuigi ta töökogemuse 
poolest sobiks. 

• Idee  -juhtida sellele probleemile tähelepanu arvamuslooga. Marko kirjutab esialgse 
drafti, aga kaasloome on väga oodatud! 

5. 2023 veel teemaks: 

• Tüüpleping uuendamisega valmis saada ja mõelda edasi (agiilse arenduse tüüpleping, 
raamlepingu uuendamine?). 

• Olelusringi arvestamise juhendmaterjal (kättesaadav Rahandusministeeriumi kodulehel) 
– kas kellegi on sellega probleeme ja tahtmist seda uuendada? See on koostatud riigi ja 
erasektori koostöö atraktiivsuse tõstmise töögrupi poolt 2018. 

• Ühispakkumiste lubatavus 
- Konkurentsiamet on avaldanud seisukoha, mille kohaselt tohivad konkurendid 

ühispakkumusi esitada väga piiratud juhtudel, mis peavad olema hästi 
põhjendatud. Eelkõige siis juhul, kui nad ei ole eraldi võttes võimelised 
konkurentsivõimelist pakkumist esitama. 

- Võtame selle teema kindlasti eraldi aruteluks ja mõtleme koos, milliseid samme 
saame astuda (nt kas küsida Konkurentsiametist selgitust). 

• Täiendavad teemapüstitused on liikmete poolt väga teretulnud. 

https://itl.ee/it-arendushangete-parimad-praktikad/
https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/kasulik-teave#riigihangete-valdkon
https://www.konkurentsiamet.ee/et/uudised/umarpuidu-maanteeveo-riigihankel-esitatud-uhispakkumus-oli-konkurentsi-kahjustav

