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SA Tallinna Lastehaigla hankeplaan 2023 

 Riigihanke nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu  

liik 

Hanke korralda-

mise eeldatav aeg 

1.  Parenteraalsete toitelahuste ostmine avatud hange  asjad I kvartal 

2.  Sevofluraani ostmine avatud hange asjad I kvartal 

3.  Kofeiintsitraadi ostmine avatud hange asjad I kvartal 

4.  Rasburikaasi ostmine avatud hange asjad I kvartal 

5.  Sea kopsu fosfolipiidide ostmine avatud hange  asjad I kvartal 

6.  Immonoglobuliinide ostmine avatud hange  asjad I kvartal 

7.  Baklofeeni ostmine avatud hange asjad I kvartal 

8.  Aminohapete infusioonilahuste ostmine avatud hange asjad I kvartal 

9.  Infusioonisüsteemide ostmine avatud hange  asjad I kvartal 

10   Koduse peritoneaaldialüüsi lahuste ja tarvikute ostmine avatud hange asjad I kvartal 

11   Kranioplastika implantaatide ja lisavahendite ostmine avatud hange  asjad I kvartal 

12   Reaktiivide ostmine PCR meetodil haigustekitajate määramiseks avatud hange  asjad I kvartal 

13   Meditsiiniliste gaaside ostmine avatud hange  asjad I kvartal 

14   

Enteraalseks toitmiseks vajalike tarvikute ostmine 

väljakuulutamiseta läbi-

rääkimistega hange 

 

asjad I kvartal 

15   Burosumabi ostmine avatud hange asjad I kvartal 

16   Kõnniroboti ostmine avatud hange asjad I kvartal 
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17   Süsivesikute infusioonilahuste ostmine avatud hange asjad II kvartal 

18   Hemofiltratsioonilahuse ostmine avatud hange  asjad II kvartal 

19   Adrenaliini ostmine avatud hange  asjad II kvartal 

20   Levetiratsetaami ostmine avatud hange asjad II kvartal 

21   Naatriumkloriidi lahuste ostmine avatud hange asjad II kvartal 

22   Korknõelte ostmine avatud hange  asjad II kvartal 

23   Kanüüliplaastrite ostmine avatud hange asjad II kvartal 

24   Kipssidemete ostmine avatud hange asjad II kvartal 

25   Randmepaelte printimise süsteem avatud hange asjad II kvartal 

26   Operatsioonilampide ostmine avatud hange  asjad II kvartal 

27   Operatsioonilaua ostmine  avatud hange asjad II kvartal 

28   Hüübimise analüsaatori ja reagentide ostmine avatud hange asjad II kvartal 

29   Saturatsiooniandurite ostmine avatud hange asjad II kvartal 

30   Infusioonravi seadmete ja lisavahendite ostmine avatud hange asjad II kvartal 

31   Aknakatete ost, paigaldus ja hooldus avatud hange  asjad II kvartal 

32   SA Tallinna Lastehaiglale funktsionaalse arengukava koostamine avatud hange teenus II kvartal 

33   Generaatori paigaldus avatud hange ehitus II kvartal 

34   Võrgujaoturite soetus avatud hange asjad II kvartal 

35   Juhtmevaba võrguseadmete ostmine avatud hange asjad III kvartal 

36   Uriini analüsaator avatud hange asjad III kvartal 

37   Puugivaktsiini ostmine avatud hange asjad III kvartal 



2                                                                                                                                                                                                                            Hankeplaan 2023     

38   Kesklinna Lastepolikliiniku röntgenaparaadi ostmine avatud hange asjad III kvartal 

39   Hingamisaparaat vastsündinutele avatud hange asjad III kvartal 

40   Narkoosiaparaatide ostmine avatud hange  asjad III kvartal 

41   Kuvööside ostmine avatud hange  asjad III kvartal 

42   Radioloogia lokaalse serveri lahenduse ostmine  avatud hange  asjad III kvartal 

43   Varunduslahenduse soetamine avatud hange asjad IV kvartal 

44   Microsoft 365 litsentside soetamine avatud hange asjad IV kvartal 

45   Mitmeastmelise autentimise lahenduse soetamine avatud hange asjad IV kvartal 

46   Lastehaigla röntgenaparaadi ostmine avatud hange asjad IV kvartal 

 


