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Riigihangete ja vaidlustuste maht

 2007 2008 2009 2010 
Riigihangete koguarv 3812 6909 5728 5946 
Esitatud vaidlustused 143 182 274 285 
Esitatud vaidlustuste 
osakaal riigihangete 
koguarvust 

3,8% 2,6% 4,8% 4,8% 

Vaidlustuskomisjoni informatsioon Vaidlustuskomisjoni 
otsused, mis on kaevatud 
edasi kohtusse 

10 30 45 
informatsioon 

puudub 

Vaidlustuskomisjoni 
otsuste edasikaebamiste 
osakaal riigihangete 
koguarvust 

0,3% 0,4% 0,78% 
informatsioon 

puudub 

 



Eelinfo küsimine

• Eelinfo küsimine:
• hankija võib enne hankemenetlust küsida 

turult eelinfot näiteks tehnilise kirjelduse 
või eeldatava maksumuse või eeldatava maksumuse 
määratlemiseks

• soovitavalt kirjalikult
• kooskõla võrdne kohtlemise ja 

läbipaistvuse põhimõtetega?



Konfidentsiaalsus

• RHS § 43 lg 4 – pakkumuse 
konfidentsiaalsus

• KonkS § 63 lg1
• RKKKo 3-1-1-46-09 (p 10.2)• RKKKo 3-1-1-46-09 (p 10.2)

• Ärisaladuse mõiste ei ole Eesti õiguskorras üheselt defineeritud
• Ärisaladus on asjaolu, mis on seotud ettevõtlusega, mida teab 

piiratud ring isikuid ja mille saladuses hoidmise tahe ettevõtja 
poolt peab olema kas dokumenteeritud või vähemalt selgelt 
äratuntav. Kolleegium märgib, et üldjuhul peab ettevõtja 
kindlaks määrama, mis on tema ettevõttes ärisaladus, tehes 
seda näiteks töölepingus või sisekorraeeskirjas



Konfidentsiaalsus

• Euroopa Kohtu otsus asjas Varec SA,      
C-450/06 
• Selle eesmärgi [avatus ausale konkurentsile] saavutamiseks on 

oluline, et hankijad ei avaldaks hankemenetluses saadud 
teavet, mille sisu võidakse kasutada konkurentsi teavet, mille sisu võidakse kasutada konkurentsi 
kahjustamiseks, ei käimasolevas menetluses ega ka 
hilisemates hankemenetlustes

• Arvestades suurt kahju, mis võib tekkida teatud informatsiooni 
ebaseaduslikust konkurendile avaldamisest, peab nimetatud 
asutus andma enne selle informatsiooni teisele vaidluse 
poolele avaldamist asjaomasele ettevõtjale võimaluse kaitsta 
selle informatsiooni või ärisaladuse konfidentsiaalsust 



Selgituste andmine

• selgituste andmine vajalik ka 
lihthangetes

• kirjalikus vormis
• selgitus tuleb edastada kõikidele igale 

menetluses osalevale isikule
• võimalik läbi viia infopäevasid



Uut riigihangetes

• Hankekord reguleerib (01.01.2012)
• riigihanke planeerimise, sealhulgas iga-aastase hankeplaani 

koostamise ja kinnitamise korra ning tähtpäeva;
• riigihanke eest vastutava isiku või isikud või nende 

määramise, sealhulgas hankelepingu täitmise eest 
vastutava isiku määramise;

• lihthangete ja lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimise 
korra

• E-riigihangete keskkond
• küsimused-vastused
• automaatne teavituste süsteem
• selgituste küsimine



Tänan!

riigihanked@fin.ee
register@riigihanked.riik.ee 

https://riigihanked.riik.ee 


