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1. Üldsätted ja mõisted 

1.1. Hangete korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik 

kasutamine, isikute võrdne kohtlemine, olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne 

ärakasutamine ning võimalusel keskkonnasäästlike lahenduste leidmine. Hankija tegutseb 

hangete korraldamisel kontrollitavalt ja läbipaistvalt, väldib konkurentsi kahjustavat huvide 

konflikti, tagab pakkujate võrdse kohtlemise, viib hanked läbi mõistliku aja jooksul ning 

järgides Riigihangete seadust (edaspidi RHS). 

1.2. Hankekorra eesmärk on määrata kindlaks SA Tallinna Lastehaigla (edaspidi haigla või 

hankija) riigihangete planeerimise ja korraldamise reeglid ning riigihangete seaduse § 14 lg 

1 nimetatud piirmäärast allapoole jäävate hangete korraldamise kord ning meetmed huvide 

konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. 

1.3. Haigla lähtub riigihangete planeerimisel ja korraldamisel ning lepingute sõlmimisel Euroopa 

Liidu õigusaktidest, RHS-st, seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest ja käesolevast 

hankekorrast. 

1.4. Riigihanke alusdokumendid - hanketeade, pakkumuse esitamise ettepanek ja kõik hankija 

koostatud või viidatud muud dokumendid, milles on määratud ühe konkreetse riigihanke 

üksikasjad, sealhulgas pakkujale ja taotlejale esitatud tingimused ja dokumentide esitamise 

nõuded, tehniline kirjeldus, lepingu tingimused või lepingu vorm ning pakkumuste 

hindamise kriteeriumid, st kõik dokumendid, mis koostatakse ja laetakse Riigihangete 

Registrisse (edaspidi RHR) hanke alustamisel. 

1.5. Tehniline kirjeldus - lepingu eseme kasutusomaduste või funktsionaalsete nõuete kirjeldus, 

mis peab olema piisavalt täpne lepingu eseme määratlemiseks pakkuja poolt ja lepingu 

sõlmimiseks. Tehnilises kirjelduses ei või nimetada kindlat ostuallikat, protsessi, 

kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega tootmisviisi. 

1.6. Hankepass – dokument, mis koostatakse RHR-s, milles pakkuja kinnitab kõrvaldamise 

aluste esinemist või puudumist, kvalifitseerimise tingimustele vastavust, kui hankija on need 

seadnud ning asjakohasuse korral vastavust kriteeriumidele, mille alusel hankija valib 

taotlejad, kellele teeb pakkumuse esitamise ettepaneku. 

1.7. Riigihanke eest vastutav isik - vastutab riigihanke korraldamise ja RHS-s sätestatud 

toimingutest ja tähtaegadest kinnipidamise eest. Koostab riigihangete alusdokumendid 

(edaspidi RHAD), teeb kõik toimingud RHR-s, protokollib koosolekud jne. 

1.8. Hanke/raam/kontsessioonilepingu (edaspidi lepingu) täitmise eest vastutav isik – 

korraldab, et haigla huvid on lepingu kehtivuse ajal kaitstud ja lepingu eesmärgid 

õigeaegselt täidetud.  

1.9. Riigihanke komisjon -  juhatuse esimehe riigihanke alustamise käskkirjaga moodustatud 

töörühm riigihanke läbiviimiseks, mille tööd juhib komisjoni esimees. 

1.10. Kõik hankekorras nimetatud maksumuste summad on ilma käibemaksuta. 
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2. Hangete planeerimine 

2.1. Hangete planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse põhimõttest, mille kohaselt samalaadsed või 

funktsionaalselt koostoimivad asjad, teenused või ehitustööd tellitakse ühtse hankena nii, et 

kaetud on kogu haigla vajadus. 

2.2. Osakonna/teenistuse järgmise aasta planeeritav soetuste kava (lisa 1 Soetuste kava vorm) 

tuleb esitada taotluse vormis paberkandjal või e-posti teel haigla juhatusele eelneva aasta 15. 

novembriks järgmiselt: 

2.2.1. meditsiiniaparatuuri ja -inventari soetused (üksiku või analoogse aparatuuri soetuste 

kogumaksumus aasta jooksul on võrdne või üle 600 euro) – taotlus esitada 

osakonna/teenistuse juhatajatel kooskõlastades soetuse vajadus kliiniku juhatajaga; 

2.2.2. ravimite ja meditsiinitarvikute soetused (ravimigrupi ja analoogse meditsiinitarviku 

soetuste kogumaksumus aasta jooksul on võrdne või üle 10 000 euro) – taotlus 

esitada apteegi juhatajal, kooskõlastades soetuse vajaduse osakonna/teenistuse 

juhatajatega; 

2.2.3. labori reaktiivide ja analüsaatorite kulutarvikud – taotlus esitada labori juhatajal, kui 

analoogse kaubagrupi kogumaksumus aasta jooksul on võrdne või üle 10 000 euro ja 

see ei ole hõlmatud kehtiva raamlepinguga või raamleping on läbi saamas; 

2.2.4. IT-alaste hangete soetused st seadmed, litsentsid, teenused (üksiku või analoogse 

seadme, litsentsi või teenuse soetuse kogumaksumus aasta jooksul on võrdne või üle 

5000 euro) – taotlus esitada IT-juhil; 

2.2.5. ehitustööd ja remont (maksumus alates 30 000 eurost) – taotlus esitada haigla 

haldusjuhil; 

2.2.6. majandusinventari soetused (üksiku või analoogse majandusaparatuuri soetuste 

kogumaksumus aasta jooksul on võrdne või üle 5000 euro) – taotlus esitada 

majandusjuhatajal või haldusjuhil; 

2.2.7. toidukaubad ja toitlustamisega seotud muude kaupade, seadmete soetused ja 

seadmetega seotud remondid (üksiku või analoogse kaubagrupi soetuste 

kogumaksumus aasta jooksul on võrdne või üle 5000 euro) – taotlus esitada 

toitlustusteenistuse juhatajal; 

2.3. Soetuste kava koondi (lisa 2 Soetuste kava koond) ja hankeplaani (lisa 3 Hankeplaani vorm) 

koostab hankespetsialist 15. detsembriks ja kinnitab haigla juhatus 15. veebruariks. 

Hankeplaan avaldatakse haigla kodulehel koos kehtiva hankekorraga viivitamatult pärast 

haigla eelarve vastuvõtmist haigla nõukogu poolt. 

2.4. Hankeplaani kantakse riigihanked ja hankeplaan sisaldab: 

2.4.1. riigihanke eseme nimetust; 

2.4.2. hankemenetluse liiki; 

2.4.3. lepingu liiki; 

2.4.4. riigihanke korraldamise eeldatavat aega; 
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2.5. Hankeplaani alusel korraldatakse riigihankeid, aga hangete ajakava ja koosseis võib 

aasta jooksul muutuda. 

 

3. Hankemenetlused 

Ostu-ja hankemenetluste läbiviimine. 

Hankemenetlused jagunevad: 

3.1. Ostumenetlused  

Ei ole kohustust kolme hinnapakkumise küsimiseks. 

3.1.1. Meditsiiniaparatuuri soetused, remondid ja hooldus: 

3.1.1.1. maksumus kuni 600 eurot – soetab/korraldab osakonna/teenistuse 

õendusjuht või juhataja iseseisvalt; 

3.1.1.2. maksumus 600 kuni 1500 eurot – soetab/korraldab osakonna/teenistuse 

õendusjuht või juhataja kooskõlastades soetuse eelnevalt haigla õendusjuhi 

ja meditsiiniseadmete inseneriga; 

3.1.2. Ravimite, laborikaupade ja meditsiinitarvikute soetused: 

3.1.2.1. maksumus kuni 1500 eurot – soetab/korraldab apteegijuhataja ja 

laborijuhataja iseseisvalt. 

3.1.3. IT-alased soetused, st seadmed, litsentsid, teenused: 

3.1.3.1. maksumus kuni 600 eurot – soetab/korraldab IT-teenistuse juht või 

majandusjuhataja iseseisvalt; 

3.1.3.2. maksumus 600 kuni 1500 eurot – soetab/korraldab IT-teenistuse juht 

kooskõlastades soetuse eelnevalt haigla haldusjuhiga; 

3.1.4. Majandusaparatuuri, mööbli ja majandusmaterjali soetused ning 

remondid/parandused: 

3.1.4.1. maksumus kuni 600 eurot – soetab/korraldab majandusjuhataja iseseisvalt; 

3.1.4.2. maksumus 600 kuni 1500 eurot - soetab/korraldab majandusjuhataja, 

kooskõlastades soetuse eelnevalt haigla haldusjuhiga; 

3.1.5. Ehitustööde, sellega seotud teenuste ja haldusteenuste tellimine: 

3.1.5.1. maksumus kuni 1000 eurot - korraldab majandusjuhataja või tehnilise toe 

spetsialist iseseisvalt; 

3.1.5.2. maksumus 1000 kuni 5000 eurot - korraldab majandusjuhataja või 

tehnilise toe spetsialist, kooskõlastades eelnevalt haldusjuhiga, või 

haldusjuht. 

3.1.6. Toidukaupade ja toitlustamisega seotud muude kaupade, teenuste, seadmete 

soetused ja seadmetega seotud remondid: 
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3.1.6.1. Maksumus kuni 600 eurot korraldab toitlustusteenistuse juhataja iseseisvalt. 

3.1.7. Teenused ja ostud, mis ei ole ülaltoodud punktides kirjeldatud: 

3.1.7.1. maksumus kuni 600 eurot – korraldab/soetab vastava 

osakonna/teenistuse juht  

3.1.7.2. maksumus 600 kuni 1500 eurot - korraldab/soetab vastava 

osakonna/teenistuse juht, kooskõlastades selle vastava valdkonna juhatuse 

liikmega. 

3.2. Väikehankemenetlus  

Hankemenetlused, mis maksumuste poolest jäävad ostumenetluste ja riigihankemenetluste 

vahele. Üldjuhul saadetakse hinnapäringud vähemalt kolmele pakkujale. 

3.2.1.  Soetuste kavas määratud vastutav isik korraldab hankemenetluse: 

3.2.1.1. Ühesugune hinnapäring (lisa 6 Väikehanke hinnapäringu vorm) 

saadetakse vähemalt kolmele potentsiaalsele pakkujale, pakkumusi 

oodatakse vähemalt 5 tööpäeva. Suhtlus pakkujatega käib kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis. 

3.2.1.2. Vastutav isik laeb hinnapäringud, küsimused/vastused, 

pakkumused, ettepaneku otsuse ja kõik muud hanget puudutavad 

materjalid haigla siseveebi vastavasse kausta. Otsuse laeb siseveebi 

personalitöötaja. 

3.2.1.3. Vastutav isik korraldab pakkumuste hindamise, selgitab välja 

eduka pakkumuse ning vormistab ja esitab vastava ettepaneku (lisa 7 

Väikehanke otsuse vorm) juhatusele otsuse tegemiseks.  

3.2.1.4. Juhatus teeb otsuse. Ettepaneku kinnitamisel märgib juhatuse 

esimees vastavale vormile numbri, mis koosneb tähekombinatsioonist HP, 

otsuse vastuvõtmise kuupäevast ning ettepaneku numbrist (sellel 

kuupäeval). Kõik soetuste kinnitamise otsused edastatakse vastavalt 

soetuse sisule kas raamatupidamisele või apteegile, kes panevad kauba või 

teenuse reaalsel hankimisel raamatupidamissüsteemi vastava soetuse 

numbri, ning soetuse eest vastutavale isikule.  

3.2.2. Meditsiiniaparatuuri soetused, remondid ja hoolduslepingud: 

maksumus 1500 kuni 29 999,99 eurot – korraldab soetuste kavas määratud vastutav 

isik koos meditsiiniseadmete inseneriga; erakorraliste soetuste korral vastava 

teenistuse juhataja. 

3.2.3. Ravimite, laborikaupade ja meditsiinitarvikute soetused: 

3.2.3.1. maksumus 1500 kuni 29 999,99 eurot – korraldab soetuste kavas määratud 

vastutav isik; ; erakorraliste soetuste korral vastava teenistuse juhataja. 

3.2.4. IT-alased soetused st seadmed, litsentsid, teenused: 

3.2.4.1. maksumus 1500 kuni 29 999,99 eurot – korraldab soetuste kavas määratud 

vastutav isik; erakorraliste soetuste korral vastava teenistuse juhataja. 
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3.2.5. Majandusaparatuuri, mööbli ja majandusmaterjali soetused: 

3.2.5.1. Maksumus 1500 kuni 29 999,99 eurot - korraldab haigla soetuste kavas 

määratud vastutav isik; erakorraliste soetuste korral vastava teenistuse 

juhataja.  

3.2.6. Ehitustööde, sellega seotud teenuste ja haldusteenuste tellimine: 

3.2.6.1. Maksumus 5000 kuni 59 999,99 eurot - korraldab haigla soetuste kavas 

määratud vastutav isik ; erakorraliste soetuste korral vastava teenistuse juhataja. 

3.2.7. Toidukaubad ja toitlustamisega seotud muude kaupade, seadmete soetused ja 

seadmetega seotud remondid: 

3.2.7.1. Maksumus 1000 kuni 29 999,99 eurot - korraldab soetuste kavas määratud 

vastutav isik ; erakorraliste soetuste korral vastava teenistuse juhataja. 

3.2.8. Juhatuse otsusega võib teha väikehankemenetluses erandeid menetluste läbiviimisel. 

3.3. Riigihankemenetlused: 

3.3.1. Riigihankemenetlused viiakse läbi asjade ostmisel ja teenuste tellimisel alates 30 000 

eurot ja ehitustööde tellimisel alates 60 000. 

3.3.2. Kõik riigihankemenetlused viiakse läbi Riigihangete registris. 

3.3.3. Riigihanke menetlus algatatakse haldusjuhi ettepanekul juhatuse esimehe 

käskkirjaga. Ettepanek tuleneb üldjuhul hankeplaanist või kui on vaja riigihange 

hankeplaani väliselt korraldada. 

3.3.4. Käskkirja vormistab personalitöötaja DHS-s ja saadab tutvumiseks hankekomisjoni 

liikmetele. Samaaegselt vormistab personalitöötaja Huvide puudumise deklaratsiooni 

(Lisa 5 Huvide konflikti puudumise deklaratsioon), mille ta saadab kõigile komisjoni 

liikmetele allkirjastamiseks. Personalitöötaja kontrollib, kas deklaratsioonid on 

õigeaegselt täidetud. 

3.3.5. Käskkirjas määratakse: 

3.3.5.1. Riigihanke komisjoni kuuluvad liikmed, sh esimees; 

3.3.5.2. hanke tehnilise lähteülesande ettevalmistamise eest vastutav(ad) isik(ud) ja 

valmimise tähtaeg; 

3.3.5.3. riigihanke eest vastutav isik, kes valmistab ette riigihanke alusdokumendid 

ja alusdokumentide valmimise tähtaeg. 

3.3.5.4. lepingu täitmise eest vastutav isik; 

3.3.5.5. deklaratsioonide allkirjastamise tähtaeg.  

3.3.6. Hankemenetluse ning hanke sisulise poole eest vastutavad isikud on kohustatud 

tegema koostööd ning on õigustatud vajadusel hanke ettevalmistamise protsessi 

kaasama teisi asutuse töötajaid. 

3.3.7. Hanke tehnilise lähteülesande ettevalmistamise eest vastutav isik või vastutavad 

isikud edastab või edastavad riigihanke alusdokumentide ettevalmistamise eest 
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vastutavale isikule õigeaegselt allkirjastatud tehnilise ülesande, lepingu tingimused, 

vajadusel hoolduslepingu vormi ning maksumustabeli koos kogustega. 

3.3.8. Riigihanke eest vastutav isik koostab kõik riigihanke alusdokumendid. 

3.3.9. Riigihanke alusdokumendid kinnitatakse komisjoni liikmete poolt, mille järel 

riigihanke eest vastutav isik algatab Riigihangete registris hanke. 

3.3.10. Riigihanke eest vastutav isik korraldab Riigihangete Registris kõigi vajalike 

toimingute tegemise, otsuste, teadete üleslaadimise, küsimustele õigeaegse 

vastamise. 

3.3.11. Riigihanke eest vastutav isik avab õigeaegselt pakkumused ja edastab need 

komisjonile. 

3.3.12. Tehnilise lähteülesande ettevalmistamise eest vastutav isik või vastutavad isikud 

kontrollib(vad) pakkumuse vastavust riigihanke alusdokumentides nõutule ja 

esitavad komisjonile digitaalselt allkirjastatud ettepaneku pakkumuste vastavaks või 

mittevastavaks tunnistamise ning edukaks või ebaedukaks tunnistamise kohta. 

3.3.13. Riigihanke eest vastutav isik vormistab eelmises punktis nimetatud ettepaneku alusel 

RHR-s vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuse projekti (Lisa 4 Vastavaks ja 

edukaks tunnistamise otsuse vorm, mis luuakse RHR-s). 

3.3.14. Riigihanke komisjon hindab vastavalt hindamiskriteeriumitele vastavaid pakkumusi 

ja teeb otsuse pakkumuste vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta ja ühe 

või mitme pakkumuse edukaks tunnistamise kohta. Komisjoni liikmed allkirjastavad 

otsuse. Riigihanke eest vastutav isik avalikustab RHR-s otsuse. 

3.3.15. Riigihanke eest vastutav isik kontrollib eduka pakkuja vastavust 

kvalifitseerumistingimustele (kui neid on kohaldatud) ja kontrollib eduka pakkuja või 

edukate pakkujate kõrvaldamise aluseid, st nende puudumist. Vastavalt sellele teeb 

vastutav isik riigihanke komisjonile ettepaneku vastavasisulise otsuse tegemiseks. 

Komisjoni liikmed teevad otsuse ja allkirjastavad otsuse. Riigihanke eest vastutav 

isik avalikustab RHR-s otsuse. 

3.3.16. Riigihanke eest vastutav isik valmistab ette lepingu ja esitab juristile kontrolliks ning 

jurist esitab lepingu juhatuse esimehele allkirjastamiseks.  

3.3.17. Riigihanke komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul käib menetlus 

elektrooniliselt. Enne komisjoni kokkukutsumist edastab hankespetsialist info 

riigihanke komisjoni liikmetele, üldjuhul 2 tööpäeva ette.  

3.3.18. Riigihanke komisjoni otsused, sh pakkumuse vastavaks või mittevastavaks ja 

edukaks tunnistamise ning pakkuja kvalifitseerimistingimustele (kui kasutatakse) 

vastavuse või mittevastavuse  ja kõrvaldamise aluste puudumise otsused ning lepingu 

sõlmimise ettepaneku valmistab ette ning riigihanke komisjoni koosolekute sisu 

protokollib hankespetsialist. 

3.3.19. Vajadusel riigihanke komisjoni otsused ja protokollid allkirjastatakse paberkandjal 

ning dokumentidele lisatakse märge „otsustatud riigihanke komisjoni koosolekul.“ 

Otsused ja protokollid skaneerib ja laeb haigla siseveebi ning riigihangete registrisse 

hankespetsialist. 

3.4. Erinevad riigihangete menetlused haigla hankemenetluste korraldamisel: 
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3.4.1. Lihthankemenetlus 

Riigihankemenetlus, mis viiakse läbi Riigihangete Registris asjade ostmisel ja 

teenuste tellimisel maksumusega 30 000 eurot kuni 59 999,99 eurot ning ehitustööde 

tellimisel alates 60 000 eurot kuni 149 999,99 eurot. 

3.4.2. Avatud hankemenetlus 

Riigihankemenetlus, mis viiakse läbi Riigihangete Registris asjade ostmisel ja 

teenuste tellimisel maksumusega 60 000 eurot kuni 213 999,99 eurot ning 

ehitustööde tellimisel alates 150 000 eurot kuni 5 349 999,99 eurot. 

3.4.3. Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline) 

Riigihankemenetlus, mis viiakse läbi Riigihangete Registris asjade ostmisel ja 

teenuste tellimisel maksumusega alates 214 000 eurot ning ehitustööde tellimisel 

alates 150 000 eurot kuni 5 300 000 eurot. 

3.4.4. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus 

Riigihankemenetlus, mida kasutatakse ainult juhatuse otsusega Riigihangete 

seaduses ettenähtud juhtudel ja järgides Riigihangete seadust. 

3.4.5. Kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus 

Riigihankemenetlus, mis viiakse läbi Riigihangete Registris teenuste või ehitustööde 

kontsessioonilepingu sõlmimise eesmärgil. 

3.4.6. Juhatuse otsusega võib vajadusel kasutada teisi Riigihangete seaduses ettenähtud 

hankemenetlusi (näiteks sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus jne.) järgides 

Riigihangete seadust. 

3.5. Raamlepingutega hõlmatud kaubagruppide hankimine käib vastavalt raamlepingu 

tingimustele ja korraldatakse raamlepingute eest vastutavate isikute poolt. 

 

4. Hanke- ja raamlepingute sõlmimine 

4.1. Hankeleping on hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping, 

sealhulgas kontsessioonileping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. 

4.2. Raamleping on ühe või mitme ettevõtja ja ühe või mitme hankija vahel sõlmitud leping, 

millega kehtestatakse lepingu kehtivusaja vältel selle alusel sõlmitavaid hankelepinguid 

reguleerivad tingimused.  

4.2.1. Raamlepingu võib sõlmida tähtajaga kuni neli aastat, välja arvatud juhul, kui pikem 

tähtaeg on põhjendatud, eeskätt raamlepingu esemest tulenevalt. Tähtajatu 

raamlepingu sõlmimine on keelatud. 

4.2.2. Raamlepingu võib sõlmida nii ühe kui mitme pakkujaga. 

4.3. Riigihangete puhul tuleb lepingute sõlmimisel järgida Riigihangete seaduses kohaldatud 

ooteaegasid. 
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4.4. Lepingud sõlmivad kas juhatuse esimees, kaks juhatuse liiget koos või selleks volitatud isik 

või isikud 

4.5. Hankelepingu peab hankija sõlmima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle 

maksumus on vähemalt 20 000 eurot. 

4.6. Riigihanke eest vastutav isik esitab riigihangete registris lepingu sõlmimise või 

hankemenetluse lõpetamise teate. 

 

5. Lepingute täitmise järelevalve 

5.1. Lepingu eest vastutav isik: 

5.1.1. suhtleb lepingu täitmise eesmärgil teise lepingupoolega; 

5.1.2. jälgib lepingu täitmist vastavalt lepingutingimustele (mh lepingu kvaliteedist ja 

tähtaegadest kinnipidamist, pretensioonide esitamise tähtaegsust, garantii kehtivuse 

ajal pretensioonide esitamist); 

5.1.3. kirjutab alla üleandmise-vastuvõtmise akti; 

5.1.4. ühe pakkujaga raamlepingu puhul korraldab vastutav isik kaupade tellimist, järelvalvet 

ning peab arvet; 

5.1.5. teavitab hankespetsialisti ja haldusjuhti, kui lepingu täitmine ei vasta 

lepingutingimustele; 

5.2. Hanke/raamlepingu täitmise järelevalve lõpeb lepingu kehtivusaja lõppemisel. Juhul, kui 

lepingus on kokku lepitud garantiis, lõpeb lepingu täitmise järelevalve garantii kehtivusaja 

lõppemisega. 

5.3. Lepingu täitmise eest vastutav isik omab ülevaadet lepingu täitmise kohta ja edastab 

koheselt peale hankelepingu lõppemist või raamlepingu iga aasta täitumisel ning 

raamlepingu lõppemisel hankespetsialistile lepingu rahalise täitmise mahu(d) ja 

hankespetsialist esitab õigeaegselt  Riigihangete registris riigihangete aruanded. 

 

6. Dokumentide säilitamine 

6.1. Riigihange viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Nimetatud keskkonnas saadud ja loodud 

dokumente haigla dokumendihaldussüsteemis (edaspidi DHS) ei registreerita, neid 

säilitatakse riigihangete registris. 

6.2. Riigihangetega seotud käskkirjad, deklaratsioonid, ettepanekud, komisjonide otsused 

säilitatakse DHS-is. 

6.3. Riigihangete läbiviimisega ja komisjonide tööks vajalikke dokument saab säilitada 

siseveebis vastavas alajaotuses (ühisdokumendid - hinnapakkumised – aasta – riigihanked - 

nimetus) 

6.4. Väikehankemenetluse hinnapäringud, küsimused/vastused jm kirjavahetus ning pakkumused 

soetuste tegemiseks säilitatakse siseveebis vastavas alajaotuses (ühisdokumendid - 

hinnapakkumised – aasta – teenistuse/osakonna nimetus). 
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6.5. Raamatupidamise algdokumendid säilitatakse Abacuse programmis.  

6.6. Lepingute haldamise eest vastutab jurist, säilitades allkirjastatud lepingud DHS-is. 

6.7. Hankemenetlusega seotud dokumentide säilitustähtaeg on määratud SA Tallinna Lastehaigla 

asjaajamiskorras. 

 

7. Huvide konflikti vältimise, tuvastamise ja ennetamise meetmed 

7.1. Huvide konfliktina käsitletakse iga olukorda, kus haigla nimel tegutseval töötajal, juhatuse 

liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud käesoleva korra ja riigihangete seaduse 

reguleerimisalasse kuuluvate asjade ostmise ja teenuste tellimisse või menetluse 

ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada menetluse tulemust, 

on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid  konkreetse hankega seotud 

isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena. 

7.2. Kõik riigihanke komisjoni liikmed ja riigihanke eest vastutav isik peavad allkirjastama 

huvide konflikti puudumise deklaratsiooni, (lisa 5 Huvide konflikti puudumise 

deklaratsioon) kinnitamaks igakordselt oma huvide konflikti puudumise. 

7.3. Kui riigihanke eest vastutaval isikul või riigihanke komisjoni liikmel on huvide konflikt ja ta 

ei saa deklaratsiooni allkirjastada või ilmneb huvide konflikt riigihanke käigus, on isik 

kohustatud informeerima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis riigihanke komisjoni 

esimeest ja riigihanke eest vastutavat isikut või haigla juhatuse esimeest asjaoludest, mis 

võivad tema osalemisel riigihanke korraldamises põhjustada huvide konflikti, taandama 

ennast riigihanke korraldamisega seotud toimingutest ja hoiduma edasisest tegevusest seoses 

riigihankega. 

7.4. Ostu- ja väikehankemenetluse puhul on hankemenetlusega seotud isik kohustatud 

informeerima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis haigla haldusjuhti asjaoludest, 

mis võivad tema osalemisel ostumenetluse korraldamises põhjustada huvide konflikti, 

taandama ennast ostumenetluse korraldamisega seotud toimingutest ja hoiduma edasisest 

tegevusest seoses ostumenetlusega. 

 

8. Lisad  

8.1. Lisa 1 Soetuste kava vorm 

8.2. Lisa 2 Soetuste kava koond  

8.3. Lisa 3 Hankeplaani vorm 

8.4. Lisa 4 Vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuse vorm, mis luuakse RHR-s 

8.5. Lisa 5 Huvide konflikti puudumise deklaratsioon 

8.6. Lisa 6 Väikehanke hinnapäringu vorm 

8.7. Lisa 7 Väikehanke otsuse vorm 

 


