
         KINNITATUD 

        Pernova Hariduskeskuse 

 direktori 02.mai 2018.a 

käskkirjaga nr 1-5/10 

 

 

Pernova Hariduskeskuse hankekord 

 
1. Eesmärk 

 
Pernova Hariduskeskuse (edasi Kool) hankekorraga (edaspidi kord) kehtestatakse riigihangete 

seaduse(edaspidi RHS) § 9 lg 1 alusel eesmärgiga tagada Kooli käsutuses olevate rahaliste 

vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, riigihangete läbipaistvus ja kontrollitavus, 

kohelda kõiki isikuid võrdselt ning tagada konkurentsi korral erinevate pakkumiste 

võrdlemise teel asjade, teenuste või ehitustööde tellimine parima võimaliku hinna ja 

kvaliteedi suhtega. 

 

2. Reguleerimisala 

 
2.1. Kord reguleerib Kooli poolt Hankijana läbiviidavate riigihangetega seotud toiminguid 

riigi ja linna õigusaktidega reguleerimata osas ja täpsustamiseks. 

2.2. Kool ei korralda hankeid asjade või teenuste ostmiseks, mille suhtes on Pärnu 

Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) teavitanud ühishanke korraldamisest või keskses hankes 

osalemisest  

2.3. Kõik käesolevas korras nimetatud eeldatavad maksumused ja eeldatavad 

kogumaksumused, maksumused ja kogumaksumused ning eelnevate aluseks olevad tasud ja 

maksed arvestatakse käibemaksuta. 

 

3. Hankeplaani koostamine 

 
3.1. Riigihangete läbiviimise planeerimiseks koostab Kool eelarveaasta alguses 

kavatsetavatest riigihangetest hankelepingu maksumusega alates 10 000 eurot hankeplaani 

hiljemalt üks kuu pärast kooli tegevuskulude suuruse kinnitamist linnavalitsuse poolt. 

3.2. Hankeplaanis võetakse hangete eeldatava maksumuse arvutamisel aluseks kõik teada-

olevad vahendid, sh eraldised jooksva aasta riigieelarvest, omavahendid, kõik toetust 

taotlevad ja toetust saanud projektid ning hankemenetluse liigi valikul arvestatakse sarnaste 

hangete eeldatavate maksumuste summat. 

3.3. Hankeplaan esitatakse linnavalitsusele ühe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist. 

3.4. Hankeplaani kinnitab direktor oma käskkirjaga.  

3.5. Hankeplaanis näidatakse: 

3.5.1. Hangitava toote/ teenuse nimetus 

3.5.2. Hankemenetluse liik.  

3.5.3. Planeeritav hanke läbiviimise aeg 

3.5.4. Planeeritav hankelepingu sõlmimise   tähtaeg 

3.5.5. Planeeritav hankelepingu täitmise tähtaeg 

3.5.6. Hanke ning hankelepingu täitmise eest vastutav isik 

3.6. Hankeplaani täiendatakse vajadusel.  

 

4. Riigihanke korraldamine 

 
4.1. Riigihangete korraldamisel järgitakse riigihangete seaduses sätestatut ning tagatakse 

rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, riigihanke läbipaistvus ja kontrollitavus 
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ning huvide konflikti vältimine. Riigihangete korraldamisel koheldakse kõiki isikuid võrdselt 

ning tagatakse olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine. Võimaluse korral 

eelistatakse keskkonnasäästlikke lahendusi. 

4.2. Samalaadsed või funktsionaalselt kokkukuuluvad kaubad või teenused hangitakse ühe 

riigihankega. 

4.3. Riigihanked korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete 

registris koostatud dokumente Kooli dokumendiregistris ei registreerita. 

4.4. Lihthanke piirmäära ületava eeldatava maksumusega riigihanke läbiviimiseks määratakse 

direktori käskkirjaga riigihanke eest vastutav isik, riigihanke ettevalmistamise eest vastutav 

isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kui need ei ole hankeplaaniga määratud või 

vastutajaid muudetakse, ja moodustatakse riigihanke komisjon (edaspidi komisjon).  

4.5. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, on selleks direktor. 

4.6. Komisjoni koosseis on vähemalt kolmeliikmeline ja komisjoni koosseisu peab kuuluma 

ka isik, kes omab riigihanke objektile vastavas valdkonnas eriteadmisi. Kui vastav 

eriteadmiste tase Koolis puudub, võib komisjoni töösse kaasata inimesi, kes ei ole Kooli 

töötaja. 

4.7. Direktoril on õigus: 

4.7.1. Anda vajadusel volituse kolmandatele isikutele hankemenetlusega seonduvate 

toimingute tegemiseks ning volitus volitatavaga hankemenetluse korraldamise lepingu 

sõlmimiseks; 

4.7.2. Määrata vajadusel oma käskkirjaga riigihanke läbiviimise ajakava; 

4.7.3. Anda muid korraldusi käesoleva korra täitmiseks või täpsustamiseks. 

 

5. Riigihanke eest vastutava isiku ülesanded 

 
Riigihanke eest vastutav isik korraldab riigihanke vastavalt RHS-le, sealhulgas: 

5.1. kooskõlastab linnavalitsusega Euroopa Liidu struktuurfondide poolt rahastatavate 

projektide raames läbiviidavate riigihangete alusdokumendid; 

5.2. vormistab ja hankemenetlusega seotud dokumendid ja tagab riigihangete registris 

mitteolevate hankemenetlusega seotud dokumentide registreerimise asutuse dokumendi-

haldussüsteemis; 

5.3. teeb tähtaegselt vajalikud toimingud riigihangete registris; 

5.4. edastab hankemenetluses osalejatele tähtaegselt ettenähtud teabe; 

5.5. koostab ja vormistab komisjoni koosolekute ning läbirääkimiste protokollid; 

 

6. Riigihanke ettevalmistamise eest vastutava isiku ülesanded 
 

Riigihanke ettevalmistamise eest vastutava isiku ülesanneteks on: 

6.1. Riigihanke  

6.2. Hankemenetluse valiku tegemine; 

6.3 Hanketeate, hankedokumentide, hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse, pakkujate 

kvalifitseerimise tingimuste, pakkumuste hindamise kriteeriumide ja hankelepingu 

ettevalmistamine koostöös riigihanke komisjoni liikmetega. Juhul kui vastav eriteadmiste tase 

asutuses puudub, tuleb kaasata sõltumatuid eksperte. Samuti kaasates vajadusel muu 

hangitavat asja või teenust hästi tundva isiku. Ekspertide kaasamine fikseeritakse direktori 

käskkirjaga; 

6.4. Selgituste andmine huvitatud isikutele, taotlejatele ja pakkujatele hankemenetluse käigus 

hanketeate ning hankedokumentide sisu kohta koos täiendava teabega ning info edastamine 

hankemenetluse käigus tehtud otsustest RHS, hanketeates või hankedokumentides sätestatud 

tähtaegade jooksul; 

6.5. Vastutamine hankelepingu täitmise eest. 

6.6. Hanke kohta teabe avaldamine kooli veebilehel. 

 



7. Riigihanke komisjoni ülesanded 

 
7.1. Komisjoni ülesanded hankemenetluses on järgmised: 

7.1.1. Euroopa Liidu struktuurfondide poolt rahastatavate projektide raames läbiviidavate 

riigihangete alusdokumentide üle vaatamine enne nende esitamist kooskõlastamiseks 

linnavalitsusele; 

7.1.2. Ettepaneku tegemine direktorile riigihanke alusdokumentide kinnitamiseks; 

7.1.3. Ettepanekute tegemine direktorile, kellele taotlejatest esitada hankedokumendid 

piiratud või väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluseks; 

7.1.4. Hankemenetluse käigus esitatud taotluste või pakkumuste avamine hanketeates või 

pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas; 

7.1.5. Pakkujatega läbirääkimiste pidamine; 

7.1.6. Taotlejate või pakkujate hankelt kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimine; 

7.1.7. Ettepanekute tegemine direktorile põhjendatud otsuste tegemiseks taotlejate või 

pakkujate kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise kohta, vastavaks 

tunnistamise või tagasilükkamise kohta, kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta,  

pakkumuste edukaks tunnistamise kohta või hankemenetluse kehtetuks tunnistamise kohta; 

7.1.8. Ettepanekute tegemine direktorile lepingu sõlmimise kohta. 

7.2.  Komisjoni otsused protokollitakse. 

7.3. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.  

7.4. Komisjoni esimees: 

7.4.1. Vastutab komisjoni töö eest; 

7.4.2. Kutsub kokku komisjoni koosolekud ja juhatab komisjoni tööd; 

7.4.3. Paneb hääletusele komisjonis tekkinud vaidlusküsimused; 

7.4.4. Annab komisjoni liikmetele tööülesandeid komisjoni tööd puudutavates küsimustes. 

 

8. Riigihanked eeldatava maksumusega alla riigihanke piirmäära 

 
8.1. Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel on hankija kohustatud järgima RHS-i 

paragrahvides 3, 182 ja 19 sätestatud nõudeid. 

8.2. Lihtsustatud korras tellitava teenuse ning asjade ostu leping maksumusega üle 5000 euro 

(koos käibemaksuga) tuleb sõlmida kirjalikult. 

8.3. Kui lihtsustatud korras tellitava teenuse lepingu eeldatav maksumus on ilma 

käibemaksuta võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, koostatakse RHS §-s 33 

sätestatud tehniline kirjeldus. 

8.4. Lihtsustatud korras hangete puhul teostab hinnavõrdluse majandusjuhataja või isik, kes 

asja või teenust soovib soetada. Isik, kes hinnapäringud teostas ja pakkumisi võrdles, teavitab 

pakkujaid tehtud otsusest kolme tööpäeva jooksul. 

8.5. Kui lihtsustatud korras tellitava teenuse lepingu maksumus ületab 40 000 eurot, esitab 

riigihanke eest vastutav isik 20 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist registrile riigihanke 

aruande RHS §-s 37 sätestatud korras. 

8.6. Kui lihtsustatud korras tellitava teenuste maksumus ületab 10 000 eurot teatatakse sellest 

Kooli veebilehel või registri veebilehe kaudu. 

8.7. Vajadusel esitatakse aruanne riigihangete registrile. 

 

9.Riigihanked eeldatava maksumusega alla lihthanke piirmäära 

 
9.1. Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke puhul tuleb järgida riigihangete seaduse §-s 3 

toodud üldpõhimõtteid ja käesolevas korras sätestatud erisusi.  

9.2. Hankeplaanis märgitud vastutav isik, hankeplaanis ette nägemata riigihangete puhul 

töötaja, kelle ametijuhendijärgseks ülesandeks käesoleva korra punktis 9.1. määratletud 

riigihange on või kellele see on direktori poolt ülesandeks tehtud (edaspidi vastutav töötaja): 



9.2.1. viib läbi alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete korraldamise, kirjavahetuse ja 

dokumentide nõuetekohase menetlemise ja säilitamise vastavalt Kooli teabehalduse korrale; 

9.2.2. võib korraldada turu-uuringu pakkujate paljususe ning eeldatava maksumuse 

väljaselgitamiseks; 

9.2.3. valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm ettevõtjat ja teeb neile 

üheaegselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis samasisulise ettepaneku pakkumuse 

esitamiseks;  

9.2.4. teeb peale pakkumuste laekumist kokkuvõtte, selgitab välja soodsaima pakkumuse ja 

kooskõlastab riigihanke tulemused asutuse dokumendihaldussüsteemis direktoriga, selgitades 

kommentaarides riigihanke tulemusi ja alla kolme pakkumuse võtmise korral konkurentsi 

puudumisega seotud asjaolusid; 

9.2.5. informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid riigihanke tulemustest. 

9.3. Direktor sõlmib eduka pakkumuse esitanud pakkujaga kirjaliku lepingu või kinnitab arve, 

tellimiskirja või ostukviitungi. 

9.4. Käesolevas punktis sätestatud korda ei pea järgima erakorralistel juhtudel:  

9.4.1. avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel;  

9.4.2. kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse 

osutaja isikuga;  

9.4.3. kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga; 

9.4.4. kui hankelepingu eeldatav maksumus on kuni 5000 eurot ja konkureerivate pakkumuste 

küsimisest loobumine on objektiivselt põhjendatav. 

9.4. Juhul, kui pakkumused ületavad kasutatud hankemenetluse liiki võimaldavat piirmäära, 

korraldatakse uus hange, järgides soodsaima pakkumuse maksumusest lähtuvaid 

menetlusreegleid. 

9.5 Asjade, teenuste ja ehistustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5 000 €, 

võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras 

esitatud asjade, teenuste või ehitustööde pakkumine peab olema mõistlik ning põhjendatud 

 

 

 

 

10.Hankeleping 

 
10.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga riigihanke 

alusdokumentides ettenähtud tingimustel. 

10.2. Hankeleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle 

maksumus on vähemalt 5000 eurot, ehitustööde puhul vähemalt 20 000 eurot. 

10.3. Avatud, piiratud, väljakuulutamisega läbirääkimistega ja väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega hankemenetluses koostab hankelepingu projekti riigihanke ettevalmistamise 

eest vastutav isik. 

10.4. Enne hankelepingu allkirjastamist kooskõlastab riigihanke ettevalmistamise eest 

vastutav isik hankelepingu projekti riigihanke algatanud struktuuriüksuse juhiga. Vajadusel 

kooskõlastatakse hankelepingu projekt eelnevalt välise õiguseksperdiga. 

10.5. Hankelepingud, sealhulgas ühishankelepingud, sõlmib direktor. 

10.6. Hankeleping registreeritakse Kooli dokumendihaldussüsteemis. Lepingute 

registreerimise eest vastutab sekretär. 

10.7. Asjade ostmisel loetakse hankelepingu lõppemise tähtajaks kauba kättesaamist tõendava 

dokumendi allkirjastamise kuupäeva riigihanke eest vastutava isiku poolt. 

10.8. Hankelepingu täitmise eest vastutav isik jälgib, et lepingut täidetaks nõuetekohaselt, ja 

teeb direktorile ettepanekuid meetmete rakendamiseks hankelepingu korrektse täitmise 

tagamiseks, vajadusel sanktsioonide rakendamiseks.  

10.9. Hankelepingu muutmine on lubatav üksnes seaduses sätestatud juhtudel.  

 



11. Teabe avaldamine riigihangete kohta Kooli veebilehel 
 

11.1. Hankekord ja hankeplaan, välja arvatud riigihangete eeldatavad maksumused, 

avalikustatakse Kooli veebilehel.  

11.2. Kooli veebilehel avaldatakse teave Kooli teostatavate ja teostatud riigihangete kohta, 

mille eeldatav maksumus koos käibemaksuga ületab 10 000 eurot asjade või teenuste ostmisel 

ja  30 000 eurot ehitustööde puhul, eesmärgiga tagada rahaliste vahendite kasutamise 

läbipaistvus ja pakkujate paljusus.  

11.3. Olemasolul lisatakse veebilehel riigihanke juurde selle hanke andmete juurde suunav 

link riigihangete registrile. 

11.4. Veebilehel avaldatud teabe alusel võivad taotlejad või pakkujad, kellele ei ole 

väljastatud hankedokumente või keda ei ole kutsutud läbirääkimistele, esitada pakkumuse 

esitamise tähtaja jooksul oma pakkumuse. Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt. 

11.5. Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete kohta hankelepingu eeldatava 

maksumusega alates 5000 eurot avaldatakse veebilehel vähemalt 7 päeva enne pakkumuste 

esitamise tähtaega järgnev teave. 

11.5.1. riigihanke objekti nimetus ja lühikirjeldus; 

11.5.2. riigihanke eest vastutava isiku nimi, ametikoht, telefon, e-posti aadress, ning 

pakkumuste esitamise tähtaeg. 

 

12. Järelvalve ja vastutus.  
 

12.1. Järelvalvet hankekorra täitmise ja sõlmitud hankelepingute täitmise üle teostab Kooli 

direktor.  

12.2.  Seaduses sätestatud juhtudel on lubatud hankeleping üles öelda.  

1.2.3. Käesolevas korras sätestatud kohustuste rikkumise eest vastutavad riigihangetega 

seotud isikud õigusaktidega kehtestatud korras ja ulatuses. 

 

13. Rakendussätted 
 

13.1. Kooli hankekord jõustub allakirjutamisest  

13.2. Korras sätestamata olukordades juhindutakse RHS-st ja Pärnu linna õigusaktidest. 

 

 

 

 

 

 

Kaire Mertsin 

Direktor 


