
Riigihangete töögrupp MEMO 13.03.2023 

 

1. Lühiülevaade 02.03 toimunud kohtumisest RIKiga:  

• RIK jättis kohtumisel positiivse mulje, nii hanketiimi kui juhtimise osas. Murekohtadena toodi 
välja, et kasutavad dünaamilist hankesüsteemi, kuid pakkumisi ei tule, ei tule ootuspäraseid 
pakkumisi või isegi pakutakse inimesi, keda tegelikult ettevõttes pole.  

• RIK-i esindajad olid tutvunud meie riigihangete juhendiga ja võtsid sõnumid ning soovitused 
väga hästi vastu. Soovivad olla atraktiivsed hankijad, et pakkujaid tuleks nende hangetele 
osalema.  

• RIKi eripära, mille tõttu tõenäoliselt vähe pakkumisi tuleb, on see, et nende tehniline 
platvorm on valdavas osas .NET põhine, paraku Eestis pole see niivõrd levinud. Vajatakse 
kompetentsi, mida Eestis on vähe. Töörühm näeb võimalike lahendustena järgmist: 

- Hankesse kaasataks kogenud arendajad (muu taustaga), kellele võimaldatakse 
paarikuine .NET raamistiku õppimisprotsess; 

- Liikuda tiimipõhiste nõuete seadmise juurde, st. ei seo eeldusena omavahel rolli ja 
oskuseid ära, vaid jätta tiimipõhise kogulahenduse väljapakkumine pakkuja hooleks;  

- Kaaluda siiski võimalusi, kuidas leevendada keelenõuet, kaasata kompetentsi mujalt.  

 

2. Ettevalmistus 28.03 toimuvaks hankijate ümarlauaks: 

Leppisime kokku järgmised peamised teemad, mille ITL-i esindajad kohtumisel IT-majade 
hanketiimidega tõstatavad: 

• Indekseerimine; 

• Tiimipõhiste nõuete seadmine, arvestades, et töövõtulepingu eesmärk on saavutada tulem. 
Muuta väga rangete nõuete seadmise mõtteviisi; 

• Vormide ühtlustamine. Võimalusel mitte panna rõhku ja nõuda CVsid ja kui, siis kasutada 
ühtset vormi.  Kindlasti võtame teemaks ka tüüplepingu. 

 

3. Plaanis on kohtuda Rahandusministeeriumiga riigihangete juhendi teemal:  

• Ministeeriumil oli palju kommentaare ja ettepanekuid, kohtume nendega füüsiliselt, et 
punktid läbi arutada.  

• Eesmärk, et Rahandusministeerium paneks juhendi oma veebi üles.  

 

4. Lepingute peatükk juhendisse sisse: 

• Peatüki leiab siit. Ootame teie panust ja tagasisidet. Tähtaeg reede, 17.03. 

• Eesmärk on lisada see uus peatükk juhendisse enne kohtumist Rahandusministeeriumiga. 

 

5. Ettepanek teha eraldi arutelu dünaamiliste hangete teemal:  

• Andres (Eesti Energia) informeeris töörühma, et selle teemal käivad riigis arutelud ja 15.03 
toimub töögrupi kohtumine, kus Andres osaleb. 

• 16.03 toimuval Addenda ümarlaual toimub aruteluring dünaamilisest hankesüsteemist. 



• ITL-is jääme hetkel ootele, kuni on uut infot. 

 

6. Tüüpleping: 

• Tagasiside on laekunud ja arvesse võetud.  

• Oleks oodanud rohkem kommentaare arendusettevõtetelt, et garanteerida, et 
arendusprotsesse puudutav osa on täpne.  

• Lööme viimase versiooni lukku (s.h eritingimused) ja järgmise sammuna saadame 
dokumendid ülevaatamiseks ning kommenteerimiseks hankijatele. 

 

Lisaks tuli ettepanek viia Rahandusministeeriumini tagasiside hankekoolituste osas, mis on täna 
avatud vaid avaliku sektori töötajatele, kuid millest oleks tegelikult kasu kõigile, et 

hankemaailmas paremini toimetada. 


