
KINNITATUD 

Juhatuse 02. oktoobri 2017.a käskkirjaga nr 23  

 

 

 AS VALGA VESI 

 

HANKEKORD 

 

 

AS Valga Vesi hankekord kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 2 ja 4 alusel  

 

1.  Üldsätted 

 

1.1. Hankekord reguleerib riigihangete planeerimist, korraldamist ning hankelepingute 

sõlmimist AS-is Valga Vesi (edaspidi ettevõte). 

1.2. Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel 

kehtestatud õigusaktidega. 

1.3. Riigihange tuleb korraldada, kui see on RHS ja käesoleva hankekorra kohaselt nõutav. 

 

2.  Hankeplaan 

 

2.1. Riigihanke alase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks riigihangete hankeplaan 

koos üldise ajakavaga. 

2.2. Ettevõtte töötajad koostavad ühe kuu jooksul pärast ettevõtte nõukogu poolt eelarve kinnitamist 

kava eelarveaastal planeeritavatest riigihangetest, mille eeldatav maksumus ületab 20 000 eurot 

ilma käibemaksuta.  

2.3. Planeerimisel näidatakse riigihanke nimetus, kavandatav riigihanke alustamise aeg, 

riigihanke eest vastutav isik ning asjaolu, kas tegemist on eeldatavalt alla lihthanke piirmäära 

riigihankega või üle lihthanke piirmäära riigihankega. 

2.4. Ettevõtte töötajatelt saadud informatsiooni põhjal koostab juhatus käskkirjaga 

eelarveaastal korraldatavate riigihangete kohta hankeplaani ning esitab selle nõukogule 

kinnitamiseks. 

2.5. Riigihanke planeerimisel näidatud andmed avalikustatakse ettevõtte veebilehel. 

2.6. Hankeplaani täpsustatakse vastavalt vajadusele. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb 

juhatusele töötaja, kes esitas andmed hankeplaani koostamiseks.  

 

3.  Riigihanke eest vastutavad isikud 

 

3.1. Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse riigihanke planeerimisel. 



3.2. Ettevõtte juhatus võib vajadusel moodustada riigihanke korraldamisel ühe või mitme 

konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks riigihanke komisjoni. 

 

4.  Riigihanke korraldamise keskkond 

 

4.1. Riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena.  

4.2. Riigihanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui 

seadus seda ei nõua. 

4.3. Kui riigihanget ei korraldata riigihangete registris, tuleb riigihankega seotud dokumendid 

registreerida ettevõtte dokumendiregistris. 

 

5.  Riigihanke korraldamine 

 

5.1. Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke 

korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist RHS nimetatud vajalikke ülesandeid, sh 

koostab ta riigihanke alusdokumendid, langetab riigihanke korraldamisel vajalikud otsused ja 

teeb kõik riigihanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitab riigihankega seotud aruanded 

jm, kui juhatus ei ole otsustanud moodustada riigihanke komisjoni või kui käesolevas 

hankekorras ei ole sätestatud teisiti. 

5.2. Kui juhatus on otsustanud moodustada riigihanke korraldamisel riigihanke komisjoni, 

teeb vastava otsuse või toimingu riigihanke komisjon. 

5.3. Pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse teeb juhatus. 

5.4. Pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse teeb riigihanke 

korraldamise eest vastutav isik, kui hinnapakkumus ilma käibemaksuta on maksumusega alla 

20 000 euro. 

 

6.  Hankelepingu sõlmimine 

 

6.1. Hankelepingu sõlmib riigihanke korraldanud isik, kui juhatus ei otsusta teisiti. 

 

7.  Hankelepingu täitmine 

 

7.1. Hankelepingu täitmise korraldab ja hankelepingu täitmise eest riigihanke korraldamise 

eest vastutav isik, kui juhatus ei otsusta teisiti. 

7.2. Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse hankelepingu allkirjastamise 

hetkeks. Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed näidatakse ära 

hankelepingus või lepitakse hankelepingus kokku selles, kuidas vastutav isik määratakse ja 

kuidas teist lepingu poolt sellest teavitatakse. Vastutava isiku muutumisel tuleb hankelepingut 

vastutava isiku osas vajadusel muuta. 

 

8.  Hankelepingu muutmine 

 

8.1. Hankelepingu muutmisele kohaldatakse hankelepingu sõlmimise kohta käivaid sätteid. 



 9.  Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde 

tellimise kord 

 

9.1. Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10000 eurost ilma 

käibemaksuta kuni 30 000 euroni ilma käibemaksuta ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav 

maksumus on 15 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60 000 euroni ilma käibemaksuta, tuleb 

konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum 

kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.  

9.2. Võrgustikusektori valdkonnas hankija poolt asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille 

eeldatav maksumus on 40 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60 000 euroni ilma 

käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 60 000 eurost ilma 

käibemaksuta kuni 300 000 euroni ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada 

rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek 

pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.   

9.3. Punktis 9.1 ja 9.2 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele 

isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on RHS kohaselt lubatud korraldada riigihange 

väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas punktis sätestatud 

korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik 

ning põhjendatud. 

9.4. Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10000 euro ilma 

käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 15 000 euro, 

võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Võrgustikusektori valdkonnas 

hankija poolt asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 40 000 

euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 60 000 euro, võib teha 

ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas punktis sätestatud korras saadud 

pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning 

põhjendatud. 

9.5. Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, 

teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise 

kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse 

ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt. 

9.6. Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või 

ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke 

objektiga kohapeal. 

 

10.  Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord 

 

10.1. Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb 

vahemikku 60 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 300 000 euroni ilma käibemaksuta, ja 

eriteenuste puhul 30 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60 000 euroni ilma käibemaksuta, 

tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum 

kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule. 

10.2. Punktis 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, 

kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele 



isikule. Käesolevas punktis sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab 

olema mõistlik ning põhjendatud. 

10.3. Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate 

teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse 

hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid 

tuleb kohelda võrdselt. 

 

11.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks 

 

11.1. Riigihanke korraldamise eest vastutav isik, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke 

komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist andma oma otsesele 

ülemusele riigihanke korraldamisega seoses tekkivast huvide konfliktist. 

11.2. Riigihanke korraldamise eest vastutav isik, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke 

komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad 

tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel 

taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest. 

 

12.  Rakendussätted 

 

12.1. Hankekord jõustub 02. oktoobril 2017. a. 

 


