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IIANKEKORD

BnSlfAnX Hankekorra eesmiirk on miiiirata kindlaks asjade ostmise, ehitustddde ja teenuste
tellimise, ehitustddde ning teenuste kontsessioonide andmise ning ideelahenduste tellimise (edaspidi
hanked) tingimused ning protseduur aktsiaseltsis Jiiwamaa Haigla (edaspidi Haigla), kindlustamaks
seeliibi Haigla rahaliste vahendite k6ige ratsionaalsema ja siiiistlikuma kasutamise.
KEHTMS Hankekord kehtib koigis Haigla struktuuriiiksustes.

r I]LDSATTED

I .1 Hankeks kiiesoleva korra mSistes on asjade ostmine (ka jiirelmaksuga ostrnine, iiiirimine,
rentimine, liisimine), ehitustddde ja teenuste tellimine, ehitust66de ning teenuste kontsessioonide
andmine ning ideelahenduste tellimine Haigla poolt.

1.2 Riigihanke eest vastutav isik (edaspidi vastutav isik) on juhatuse liikne poolt miiiiratud isik,
kellele on antud iilesandeks asja ostmine, teenuse, ideelahenduse v6i ehitust66 tellimine. Juhatuse
liige mii2irab vastutava isiku kiiskkirjaga alates piirmiiiirast 5 000 eurot ilma kiiibemaksuta. Lepingu
tditrnise eest vastutab nldjuhul vastava struktuuriiiksuse juht, kelle struktuuriiiksusele asja ostetakse
v6i teenust tellitakse kui lepingus ei ole miirgitud teisiti.

1.3 Hanked viiakse liibi riigihangete seaduse (edaspidi RHS) alusel toimuva hankemenetlusega.

1.4 Hankeplaan on iihes kalendriaastas l?ibiviidavate hangete, alates lihthanke piirmiiiirast, plaan.

1.5 Hankekomisjon on alla lihthanke piirmiiira jiiiivate hangete (maksumusega alates 5 000 eurost
ilma kiiibemaksuta), liht- ja riigihangete liibiviimiseks moodustatud komisjon, kelle iilesandeks on
riigiltanke ettevalmistamine, RHS etteniihtud juhtudel lZibirdiikimiste pidamine pakkujatega,
pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse viiljaselgitamine ning ettepanekute esitamine Haigla
juhatusele pakkumuse edukaks tunnistamiseks. Hankekomisjon omab otsustus6igust pakkuja
hankemenetlusest k6rvaldamiseks, k6rvaldamata jiitmiseks, pakkuja v6i taotleja kvalifitseerimiseks
vdi kvalifitseerimata jiitmiseks ning pakkumuse vastavaks tunnistamiseks v6i tagasiliikkamiseks ning
pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

1.6 Hanke alusdokumentide koostamise k6igi hankemenetluse liikide korral korraldab vastava
struktuuriiiksuse juht kelle haldusalasse asja ostetakse v6i teenust tellitakse.

1.7 Hangete menetlemine toimub elektrooniliselt, RHS n6utud juhul ka rahandusministeeriumi poolt
hallatavas elektroonilises riigihangete registris (edaspidi register).

1.8 Juhul, kui soovitakse korraldada iihishanget mSne teise hankijaga, tuleb enne soetuse protsessi
algatamist i,ihendust v6tta teise hankijaga.
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2 HANGETE PIIRMAARAD

2.1 Alla lihthanke piirmfliira jiiiivateks hangeteks loetakse hankeid, mille eeldatav maksumus
ilma kiiibemaksuta on:

2.1.1 asjade ja teenuste hankelepingute korral kuni 30 000 eurot;

2.1.2 ehitust66de hankelepingute ja teenuste kontsessioonilepingute korral kuni 60 000 eurot;

2.1.3 eriteenuste hankelepingute, eriteenuste kontsessioonlepingute ja ideekonkursi korral
maksumusega kuni 30 000 eurot;

2.1.4 sotsiaalteenuste hankelepingute ja sotsiaalteenuste kontsessioonilepingute korral
maksumusega kuni 30 000 eurot.

2.2 Lihthanke piirmiilira jiiiivateks hangeteks loetakse hankeid, mille eeldatav maksumus ilma
kiiibemaksuta jiiiib vahemikku:

2.2.1 asjade vdi teenuste hankelepingute ja ideekonkursi konal 30 000 kuni 60 000 eurot;

2.2.2 ehitustttitde hankelepingute korral 60 000 kuni 150 000 eurot;

2.2.3 teenuste kontsessioonilepingute korral 60 000 kuni 300 000 eurot;

2.2.4 eriteenuste hankelepingute ja eriteenuste kontsessioonilepingute korral 30 000 kuni 60

000 eurot:

2.2.5 sotsiaalteenuste hankelepinguteja sotsiaalteenuste kontsessioonilepingute korral 30 000

kuni 300 000 eurot.

2.3 Riigihanke piirmdiira jiiiivateks hangeteks loetakse hankeid, mille eeldatav maksumus ilma
kiibemaksuta on:

2.3.1 asjade v6i teenuste hankelepingute, eriteenuste hankelepingute ja eriteenuste

kontsessioonilepingute ning ideekonkursi korral viihernalt 60 000 eurot;

2.3.2 ehitust66de hankelepingute korral vfiemalt 150 000 eurot;

2.3.3 sotsiaalteenuste hankelepingute, sotsiaalteenuste kontsessioonilepingute ning teenuste

kontsessioonilepingute korral viihemalt 300 000 eurot.

2.4 Riigihanke rahvusvaheline piirmiiiiro sealhulgas sotsiaal- ia eriteenuste rahvusvaheline
piirmlilir, on summa, mille kehtestab perioodiliselt Euroopa Komisjon ning mis avaldatakse

Euroopa Liidu Teatajas.

3. IIANKE ALGATAMINE JA HANKEKOMISJONI MOODUSTAMINE

3.1 Hanked eeldatava maksumusega alla 5 000 euro ilma kiiibernaksuta otsustab struktuuriiiksuse
juht, kelle struktuuriiiksusesse asja ostetakse v6i teenust tellitakse.

3.2 Hanked eeldatava maksumusega alates 5 000 eurost ilma kiiibemaksuta otsustab juhatuse liige

kiiskkirj aga.

3.3 Alla lihthanke piirmiiiira jiiiivate hangete (maksumusega alates 5 000 eurost ilma kiiibanaksuta),

lihthanke piirmiizira jiiiivate hangete ja riigihangete puhul tuleb kiiskkirjaga miidrata hankekomisjoni

esimees ja komisjoni koosseis.

3.4 Hankekomisjon on viihemalt kolmeliikmeline, kuhu kuuluvad:

3.4. l. hanke algatanud struktuuriiiksuse juht;

3.4.2. meditsiiniseadme v6i muu seadme hankimise korral Haigla-sisesed erialaspetsialistid;

3.4.3. hankespetsialist. 
)



4. RJIGIHANGETE LABIVIIMINE

4.1 Alla lihthanke piirmiiiira jiiivad hanked

4.1.1 Hanke korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma ktiibemaksuta on viiiksern
kui lihthanke piirmiiiir, tuleb hankemenetluse liibiviimisel kohaldada riigihangete seaduse $-s
3 sAtestatud iildp6him6tteid selliselt, et ostu teostamise protsess toimuks v6imalikult
efektiivselt, ehk hankijale kaasneks v6imalikult viiike aja-, raha- ja t6<ij6ukulu.

4.1.2 Alla lihthanke piirmii?ira jiiiiva Hankega tegeleb hanke algatanud struktuuriiiksus.

4.1.3 Hanke puhul, mille eeldatav maksumus ilma kiiibemaksuta on alla 5000 euro v6ib
pakkumusi v6tta suuliselt, kui pakkumusi kiisitakse kirjalikku taasesitamist v6imaldavas
vormis tuleb tagada nende arhiveerimine ja siiilitamine liihtuvalt kiiesoleva hankekorra punktis
7.3 stitestatud t2ihtajast.

4.1.4 Hanke puhul, mille eeldatav maksumus ilma kiiibemaksuta on alla 5000 euro v6ib
struktuuriiiksuse juht seilitada hanke dokumentatsiooni enda t6druumides v6i t66andi a arvutis
ning tagab nende siiilitamise punkt 7.3 siitestatud tiihtaja jooksul.

4.1.5. Kui hanke objektist tulenevalt on v6imalik kiisida pakkumust mitmelt v6imalikult
pakkujalt teeb vastava struktuuriiiksuse juht ettepaneku pakkumuse esitamiseks viihemalt
kolmele v6imalikule pakkujale, Hanketeate v6ib avaldada Haigla kodulehel. Esitatud
pakkumused lisatakse hanke kausta. Kui ilma pakkumusi v6rdlemata suudetakse hanke
tulemus saawtada m6istliku hinna ja kvaliteedi suhtega, siis ei ole kohustust mitmelt
pakkujalt pakkumusi kiisida, sellisel juhul tuleb kausta lisada vastav pdhjendus alates 5000
eurose eeldatava maksumusega hanke konal.

4.1 .6. Alla lihthanke piirmiiiira jiiiiva hanke maksumusega alates 5000 eurost ilma
kiiibernaksuta v6ib korraldada ka viiikehankena riigihangete registris.

4.1.7. Hankelepingu s6lmimine toimub riigihanke komisjoni otsuse alusel, hanke tulemusi
juhatuse liikme kiiskki{aga eraldi ei kinnitata.

4.1.8. Asja v6i tellitud teenuse eest tasumine toimub arve alusel. Vajadusel (nt kestvusleping)
s6lmitakse viihemalt kirjalikku taasesitamist v6imaldav leping. Leping teenuste ja ehitustii6de
tellimiseks tuleb kirjalikult s6lmida s6ltumata maksumusest juhul, kui poolte iihesuguse
arusaama tagamiseks on teenuse osutamise tingimustes ja teenuse kvaliteedis oluline eelnevalt
kirjalikult kokku leppida. Kindlasti tuleb viihernalt kirjalikku taasesitamist v6imaldavas
vormis hankeleping s6lmida hangetele maksumusega alates 10 000 eurost.

4.2 Lihthanke piirmiiira jiiivad hanked

4.2.1. Lihthanke piirmiiiira jiitivate hangete liibiviimisel tuleb jiirgida RHS $-s 3 sZitestatud
riigihanke konaldamise iildp6himdtteid ja RHS $-s 125 siitestatud lihthanke korraldamise
p6him6tteid, et olemasolevat konkurentsi iira kasutades tagada raha kSige ratsionaalsern ja
sii?istl ikum kasutam ine.

4.2.2. Lihthanke korraldamiseks koostab vastava struktuuriiiksuse iuht lihthanke
alusdokumendid.

4.2.3. Lihthanke alusdokumentides tuleb kindlaks miiiirata lihthankemenetluse l2ibi viimise
kord. Lisaks RHS $ 125 n6uetele v6ib lihthankemenetluse korra koostamisel vaiadusel
liihtuda ka teistest RHS sdtetest, mh:

4.2.3.1. hanke v6ib jaotada osadeks;

4.2.3.2. koostada v6ib kvalifitseerimistingimused. Kvalifitseerimise tingimuste
valikul tuleb liihtuda hankelepingu esemeks olevate asjade, teenuste v6i ehitust66de



olemusest. N6uded ettev6tja finantsseisundile v5i tehnilisele ja kutsealasele piidevusele v6i
m6lernale, peavad olema piisavad hankelepingu n6uetekohase tiiitmise v6ime t6endamiseks
ning peavad olerna proportsionaalsed hankelepingu esemeks olevate asjade, teenuste v6i
ehitustdtide olemuse, koguse ja otstarbega;

4.2.3.3. koostada v6ib hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse;

4.2.3.4. majan&tslikult soodsaima pakkumuse viilja selgitamiseks v6ib kindlaks
miitirata hankelepingu esernega seotud ja reaalset konkurentsi tagavad pakkumuste
hindamise kriteeriumid;

4.2.3.5. v6imaldada v6ib liibiriiiikimisi. Sel iuhul tuleb liibiriiiikimiste v6imalus ia
tingimused siitestada alusdokumentides.

4.2.4. Peile lihthanke dokumentide kinnitamist esitab hankespetsialist riigihangete registrile
vajadusel hanketeate ja lihthanke dokumendid.

4.2.5. Pakkumuste esitamiseks miiiiratakse m6istlik tiihtaeg, mis ei v6i asjade v6i teenuste
hankelepingu puhul olla ltihem kui kiimme piieva ja ehitust6dde hankelepingu puhul liihem
kui 15 piieva.

4.2.6. Lihthankemenetluses tehtud otsused kinnitab juhatuse liige kZiskkirjaga.

4.2.7. Enne hankelepingu s6lmimist tuleb kontrollida ettev6tjal RHS $ 95 lg I siitestatud
k6rvaldamise aluste puudumist.

4.2.8. Hankeleping e.duka pakkujaga s6lmitakse mitte enne viie t66piieva m66dumist
pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse v6i hankelepingu s6lmimise otsuse kohta teate
esitamisest.

4.2.9. Parast hankelepingu s6lmimist esitab hankespetsialist 30 p?ieva jooksul riigihangete
registrile hankelepingu s6lmimise teate.

4.3 Riigihanked

4.3. 1 . Riigihanke piirmtiiira jiiiivate hangete korral tuleb korraldada hankemenetlus vastavalt
riigihangete seaduses riigihangete l2ibiviimiseks etteniihtud menetlusele.

4.3.2. Riigihangete registris tehtud otsused kinnitab juhatuse liige kiiskki{aga.

4.3.3. Hankeleping s6lmitakse vastavuses edukaks tunnistatud pakkumusega, peale edukaks
tunnistatud pakJcuja kvalifitseerimise kohta teate edastamist, rakendades alla rahwsvahelise
piirmiiiira jiiiivate riigihangete korral kiimnepiievast ooteaega ning rahvusvahelist piirmiiiira
iiletavate riigihangete korral neljateistpiievast ooteaega. Ooteaega ei pea kohaldama
hankelepingu s6lmimisel raamlepingu v6i diinaamilise hankestisteemi alusel,
viiljakuulutamiseta liibirlitikimistega hankemenetluse korral v6i juhul kui hankernenetluses on
esitanud pakkumuse ainult iiks pakkuja.

4.3.4. 30 piieva jooksul piirast hankelepingu s6lmimist esitab hankespetsialist registrile
hankelepingu s6lmimise teate.

4.4 Sotsiaal- ja eriteenused

4.4.1. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on riigihange, mis korraldatakse Euroopa
Parlamendi ja n6ukogu direktiivi 201124/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- v6i eriteenuste
tellimiseks.

4.4.2. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel tuleb jiirgida RHS g-s 3 siitestatud riigihanke
konaldamise iildpdhim6tteid, vdttes arvesse teenuste eripiirasid, ning RHS $-s 126 siitestatud
sotsiaal- ja eriteenuste hankimise konaldamise p6him6tteid.

4.4.3. Alla lihthanke piirmtiiira jii2ivate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel kohaldatakse



kiiesolevas korras alla lihthanke piirmdiira jdiivate hangete kohta etteniihtud hankernenetluse
korda.

4.4.4. Lihthanke piirmii?ira jiiiivate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel kohaldatakse k2iesolevas
konas lihthanke piirmddra jii.iivate hangete kohta etteniihtud hankemenetluse korda.

4.4.5. Riigihanke piirmiiiira jiiiivate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel liihtutakse kiiesolevas
konas riigihanke liibiviimisele setestatud n6uetest.

5. HANKEKOMISJONI TOOKORRALDUS

5.1 tildised n6uded

5.1.1. Hankekomisjoni (edaspidi komisjon) t6tis osaleb hankespetsialist, kes jalgib komisjoni
iildist t66konaldust, koordineerib ja abistab riigihanke alusdokumentide koostamisel, ningjelgib
riigihanke alusdokumentides sisalduvate n6uete vastawst kehtivale riigihangete seadusele.
Vajadusel koostab t6dprotokollid, valmistab kinnitamiseks ette kiiskkirjade ja otsuste projehid,
viiljastab vajadusel pakkujatele riigihanke alusdokumendid, ning edastab vajalikud teated ja
otsustused juhatusele ja pakkujatele ning koordineerib muud pakkujatega toimuvat suhtlust ning
tiiidab teisi keesolevas korras nimetatud hankespetsialistile seatud iilesandeid.

5.1 .2. Juhatuse liikmel on 6igus v6tta osa komisjoni koosolekutest.

5.1.3. Komisjoni ttitivormiks on vastavalt vajadusele kas e-kirjade vahetamine v6i koosolekud.

5.1.4. Komisjoni koosoleku kutsub kokkuja piievakorra koostab hanke liibiviimise eest vastutav
isik. Koosolekut juhib komisjoni esimees, terna iraolekul teiste komisjoniliikmete poolt
konsensuse alusel valitud komisjoni liige. Koosolek kutsutakse kokku ka viihemalt kahe
komisjoniliikme n6udmisel.

5.1.5. Komisjoni koosolek on otsustusv6imeline, kui kohal on vdhemalt iile poole komisjoni
liikmetest. N6utud kvoorumi puudumisel kutsub hanke liibiviimise eest vastutav isik uue istunEi
kokku iihe niidala jooksul.

5.1 .6. Komisjon v6tab oma otsused ja ettepanekud vastu ning kinnitab protokollid elektroonilise
h?i?iletuse teel - e-ki{ade vahetamise v6i koosolekutel toimunud arutelude tulemusel
hankespetsialisti poolt ettevalmistatud ja k6igile komisjoni liikmetele edastatud protokollile
digitaalallkida andmisega hankespetsialisti poolt etteniihtud tiihtaja jooksul. Otsus loetakse
elektroonilisel hiiiiletusel vastu v6etuks vdi protokoll kinnitatuks, kui viihemalt tile poole
komisjoni liiknetest on protokollile miiiiratud tiihtajaks digiallkirja andnud. Kui komisjoni liige
on ettevalmistatud protokolli osas eriarvamusel, jatab liige vastavalt protokollile digitaalallkirja
andmata ja tal on 6igus edastada komisjonile eraldi eriarvamus vfiemalt ki{alikku taasesitamist
v6imaldavas vormis.
Riigihangete registris kinnitab otsused riigihanke korraldamise eest vastutav isik.

5.2 Komisjoni, hanke eest vastutava isiku ja vastava struktuuriiiksuse juhi (kelle
strukfuuriiiksusesse asja ostetakse v6i teenust tellitakse) kohustused:

5.2.L Struktuuriiiksuse juht, kelle struktuuriiiksusesse asja ostetakse v6i teenust tellitakse tagab
iga konkreetse hanke puhul, arvestades Haigla vajadusi, jiirgrniste kohustuste t?iitrnise vastavalt
kiiesolevas korras toodule:

5.2.1.1. hangitava asja v6i teenuse tehnilise kirjelduse, kvaliteedin6uete v6i
spetsifikatsiooni koostamine;

5.2.1.2. hangitava asja v6i teenuse hindamise metoodika miiiiramine;



5.3

5.2.1.3. lepinguobjekti n6uetekohane vastuv6tmine;

5.2.1 .4. lepinguobjekti vastuv6tmisel esinevate probleemide dokumenteerimine
kirjalikku taasesitamist v6imaldaval viisil;

5.2.1.5. lepingu korrektse tiiitmise jiilgimine. Hankelepingu korrektse taitrnise eest

vastutav isik peab hankelepingu ttiitmise jiirelevalve kiiigus pidevalt kontrollima lepingu
poolte kohustuste n6uetekohast taitmist. Muu hulgas jiilgima hankelepingu tiihtaegadest
kinnipidamist, pretensioonide esitamise tiihtaegsust, garantii kehtiruse ajal
pretensioonide esitamist.

5.2.2. Har:ke eest vastutav isik tagab edukaks tunnistatud pakkujaga 6igeaegselt lepingu
s6lmimise.

5.2.3. Koost66s hankespetsialistiga tuleb hankemenetluse liibiviimiseks ja riigihanke
alusdokumentide koostamiseks valida tiipne hankernenetluse liik (nt avatud menetlus,
viiljakuulutamiseta ldbirdiikimistega menetlus jne).

5.2.4. Riigihanke alusdokumendid kinnitab juhatuse liige kiiskkirjaga.

5.2.5. Hankekomisjon kohustub alates pakkumuste avamisest I (the) kuu jooksul l2ibi

vaatama k6ik pakkumused ning hindama k6iki pakkumusi vastavalt hindamiskriteeriumitele.

5.2.6. Hankekomisjon kohustub kontrollima ja otsustama pakkujate hankemenetlusest
k6rvaldamise, kSrvaldamata jtitmise, kvalifitseerimise ja mifiekvalifitseerimise iile.
Vastavasisulised otsused vormistab hankespetsialist.

5.2.7 . Hankekomisjon kohustub kontrollima pakkumuste vastavust riigihanke
alusdokumentides esitatud tingimustele. Otsuse pakkumuse vastavuse v6i mittevastawse osas

vormistab hankespetsiali st.

5.2.8. Hankekomisjon kohustub viilja selgitama eduka pakkumuse. Otsuse eduka pakkumuse
valimise osas vormistab hankespetsialist.

5.2.9. Komisjonil on 6igus oma iilesannete tiiitrnisel info saamiseks pdiirduda
ministeeriumide, ametite, omavalitsuste ja nende asutuste, tervishoiuasutuste, muude asutuste
ja isikute poole ning kaasata oma tdtisse hii?ile6iguseta s6ltumatuid eksperte ja asjatundjaid,
kelle kohta komisjon ei oma informatsiooni v6imaliku huvide konflikti esinemise kohta.

Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine

5.3.1. Pakkujad, kes on hankemenetlusest k6rvaldatud, kes ei kvalifitseerunud v6i kelle
pakkumus tunnistati hanke tingimustele mittevastavaks, pakkumuste hindamisele ei piiiise.

5.3.2. Pakkumusi hinnatakse vastavalt riigihanke alusdokumentides siitestatud majanduslikult
soodsaima pakkumuse viiljaselgitamise tingimustele, mille jiirgi v6ib hindamiskriteeriumiks
olla kas:

5.3.2.1. madalaim hind (hindamiskriteeriumiks on ainult hind). Edukaks turmistatakse
k6ige madalama hinnaga pakkumus; v6i

5.3.2.2. harkelepingu esemega seotud objektiivset hindamist v6imaldavate
majandusliku soodsuse hindamise eri hindamiskriteeriumite kogum (nt tehniline
viiiirtus; esteetilised ja funktsionaalsed omadused; keskkonda mdjutavad omadused;
kiiitamiskulud; tasuws; mtiiigijiirgne hooldus ja tehniline abi ning selle maksumus).
Igale valitud hindamiskriteeriumile omistatakse suhteline osakaal.

5.3.3. Pakkumuse koondhindest moodustab iildjuhul tehnilise hindamise tulemus 50% ja
finantshindamise tulernus 50%.

5.3.4. Asjade ja teenuste hangete puhul v6rdleb vastava struktuuritiksuse juht tulemuste
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