HEA ETTEVÕTJA!
Riigihanked on olnud teema, mis valmistab peavalu nii ettevõtjatele kui ka avalikule
sektorile. Ühelt poolt tuleb järgida rangeid menetlusreegleid, et asjaajamine oleks
läbipaistev ja aus, ent teisalt võivad samad reeglid tekitada ka tahtmist neist mööda
hiilida. Kas probleem peitub reeglite ülemäärases ranguses ja keerukuses või on oma
osa ka hankijate ja pakkujate soovil ausa konkurentsi põhimõtetest mööda vaadata?
Tahame neil teemadel rääkida kolmandal ettevõtjate seminaril. Arutleme selle üle,
millised on piirid hankijate ja pakkujate suhtlemisel ning mis juhul võib rääkida piiride
ületamisest. Toome näiteid hangetest, kus hankija ning pakkujate ring on iga päev
tihedalt seotud ja tooted väga spetsiifilised. Püüame välja käia lahendusi, kuidas
korraldada riigihankeid nii, et ausa konkurentsi põhimõtteid ei kahjustataks.

Kutsume teid seminarile

„Riigihanked ja aus äritegevus“
Toimumisaeg: 22.03.2011. a kell 9:00–12:00
Toimumiskoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, Tallinn
Seminar toimub eesti keeles ja osalemine on tasuta
Seminari moderaator on Lauri Hussar
Osalemissoovist palume teatada enne 15. märtsi aadressil
korruptsiooniseminar@just.ee.
Osalemiseks tuleb end kindlasti registreerida. Osalejate arv on piiratud!

Seminari programm
Kell 9:00 juhatab seminari sisse Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor Peter
Gornischeff.

ETTEVÕTJA MÕTTED JA TÄHELEPANEKUD: TERVISHOID JA RIIGIHANKED
Puhastus- ja hooldusvahenditega tegeleva ettevõtte Chemi-Pharm juht Andres Oltjer
räägib probleemidest pakkujate ja hankijate suhtlemisel.

ETTEVÕTJA MÕTTED JA TÄHELEPANEKUD: INFOTEHNOLOOGIA JA
RIIGIHANKED
Webmedia avaliku sektori äriüksuse juht Tähve Lõpp räägib riigihangetega seotud
probleemidest IT-sektoris.

MIS TOIMUB HAIGLATE HANGETEGA?
Haiglate Liidu juhatuse liige Rain Sepping räägib haiglatehnika hangetest, nendega
seotud probleemidest ja eripäradest ning võimalusest sobivaid pakkujaid leida.

KUIDAS VÄLTIDA EKSIMUSI RIIGIHANGETEL?
Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Agris Peedu
arutleb, millised on tavalised eksimused pakkujate ja hankijate suhtlemisel, mis on kõige
suuremad teineteise vääritimõistmise põhjused, millised on võimalikud lahendused ja
kuidas vältida korruptsiooni.

SEADUSE JA PRAKTIKAGA KORRUPTSIOONIOHU VASTU RIIGIHANGETES
Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vandeadvokaat ja partner Arne Ots näitab
praktiliste näidete varal, miks riigihankemenetlustega seondub aeg-ajalt ebaausa ja
korruptsiooniohtliku menetluse kuvand ning mida oleks võimalik olukorra
parandamiseks õigusloome ja õiguspraktika tasandil ära teha.

TERVISHOIUHANGETE KORRUPTSIOONIRISKI MAANDAMISE VÕIMALUSTEST
Meditsiinitarvikutega tegeleva ettevõtte Johnson & Johnson äriüksuste müügijuhid
Kairit Sildre ja Taavo Kivistik näitavad, kuidas vältida korruptsiooni selliste
hangete puhul, kus tellijad ja pakkujad on sama ringkond.

Seminarile järgneb vestlusring, mida juhib Lauri Hussar.
Seminari korraldab justiitsministeerium koos Kaubandus-Tööstuskoja ja MTÜga
Korruptsioonivaba Eesti.
www.korruptsioon.ee/ettevotja

