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Hankekorra kinnitamine

Vdttes aluseks Palamuse O. Lutsu Kihelkorurakoolimuuseumi p6himiiiiruse, vastu v6etud
kultuuriministri 08.07,2013. a miiiirusesa nr 23

KASIN:

Tunnistada kehtetuks Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktori 17.06.2016
k[skkiri nr 5J,,Hankekorra kinnitamine".
Kinnitada Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi uus hankekord vastavalt lisale.

Lisa: Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi hankekord 1 eks 8 lehel
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Kinnitatud direktori kiiskkirjaga nr. 3.t
alj .09.2017

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi
HANKEKORD

t Uldsattea

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum (edaspidi nimetatuna muuseum)
liihtub riigihangete laibiviimisel ja lepingute s6lmimisel riigihangete seadusest
(edaspidi nimetatuna ka RHS), seaduse alusel kehtestatud 6igusaktidest ning
kdesolevast hankekorrast (edaspid i hankekord).

Planeeritavad riigihanked kantakse hankeplaani ja selle jiirgi toimub riigihangete
teostamine. Hankeplaan on asutusesisest tookorraldust reguleeriv dokument ja
asutusele siduvaid kohustusi teiste isikute ees kaasa ei too. Erakorralisi
riigihankeid teostatakse plaanivdliselt vastavalt vajadusele. Hankeplaan
kinnitatakse iga-aastaselt direktori kaiskkirjaga hiljemalt kuu aja jooksul peale
muuseumi eelarve kinnitamist.

Hankeplaan peab sisaldama vdhemalt asjade ja teenuste riigihankeid lepingu
eeldatava maksumusega alates 30 000 eurot, ehitustoode riigihankeid lepingu
eeldatava maksumusega alates 60 000 eurot, eriteenuste riigihankeid lepingu
eeldatava maksumusega alates 60 000 eurot ning sotsiaalteenuste riigihankeid
lepingu eeldatava maksumusega alates 300 000 eurot.

Riigihangete planeerimisel ja teostamisel ldhtutakse p6him6ttest, mille kohaselt
samalaadsed v6i funktsionaalselt koostoimivad asjad, teenused v6i ehitustood
tellitakse Uhtse riigihankena nii, et kaetud on kogu muuseumi vajadus.

KOik korras toodud maksumused on kdibemaksuta.

Lepingud ja arved peavad olema viseeritud muuseumi asjaajamise korra
kohaselt. Enne tehingu tegemist peab ostu ettevalmistav isik veenduma
eelarvevahend ite olemasolus.

Hankekorras sdtestatud juhtudel moodustatakse muuseumi direktori kiiskkirjaga
riigihanke ldbiviimise komisjon (edaspidi hankekomisjon). Hankekomisjonis peab
olema vdhemalt 3 liiget. Hankekomisjoni otsus on vastu vOetud, kui selle poolt on
antud Ule poole komisjoni liikmete hddltest. Kui komisjoni liikmete hiiiiled
jagunevad v6rdselt, siis on otsustavaks komisjoni esimehe hddl.

Ostu ettevalmistav isik ja komisjoni liige peab tagama, et nad pole Uhegi
riigihankes pakkumuse esitanud pakkujaga seotud viisil, mis on kdsitletav
konkurentsi kahjustava huvide konfliktina vOi toimingupiirangute rikkumisena.
Vastavad isikud kinnitavad eelnimetatud olukordade puudumist riigihanke
protokollide allkirjastamisega. Vastava olukorra tekkimisel on tOotajal kohustus
teavitada kirjalikult asutuse juhti ning asutuse juhil on kohustus taandada vastav
to6taja riigihankes otsuste tegemise protsessist.



9. Riigihankega seonduv dokumentatsioon sdilitatakse riigihangete registris ja
registris sdilitamisele mitte kuuluv dokumentatsioon sdilitatakse asutuse
dokumendihalduse reeglite kohaselt. Dokumentatsiooni sdilitamise tagab ostu
ettevalmistav isik.

10.Ostu ettevalmistav isik on muuseumi tiicitaja, kelle vastutusalasse
hankeobjekt kuulub. Ostu ettevalmistaval isikul on riigihanke ldbiviimisel
jdrgmised 0lesanded, kui neid tilesandeid ei ole pandud teisele isikule:

10.1. veendub enne tehingu teostamist eelarvevahendite olemasolus
koosk6lastades riigihanke ldbiviimise eelarve eest vastutava isikuga;

10.2. koostab riigihanke objekti tehnilise kirjelduse v6i hanke
alusdokumendid;

10.3. jiilgib, et ltibi viidava riigihankega oleks kaetud kogu muuseumi vajadus
vastava objekti ostmiselja teostab sellest ldhtuvalt 6ige riigihanke liigi valiku;

10.4. teeb riigihankevdljakuulutamiseksvajalikud toimingud;
10.5. teeb 6igeaegselt RHS-st tulenevad toimingud ja kanded riigihangete

registris (sealhulgas sisestab hanketeate, hanke alusdokumendid, riigihanke
l6ppemise teate jne), kui ei ole teisiti kokku lepitud;

10.6. korraldab hanke alusdokumentide vdljastamise ning pakkumuste ja
taotluste vastuv6tm ise ;

10.7. vastutab RHS-s sdtestatud tiihtaegadest kinnipidamise eest;
10.8. vastab pakkujate ja taotlejate poolt esitatud kUsimustele ning

selgitustaotlustele;
10.9. korraldab pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni, kOrvaldamise aluste ja

pakkumuste vastavuse kontrollimise ning pakkumuste hindamise. Kui
riigihanke ldbiviimiseks on moodustatud hankekomisjon, siis teeb seda
koost66s komisjoni liikmetega;

10.10. juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid
liibiriiiikimisi, allkirjastab dialoogija liibirtiiikimiste protokollid;

10.11. vormistab protokollid, mdrgukirjad ja otsuste eeln6ud;
10.12. teavitab taotlejaid ja pakkujaid hankija otsustest;
10.13. korraldab riigihanke kdigus loodud ja saadud dokumentatsiooni

sUstematiseerimise ja sdilitam ise;
10.14. jalgib lepingu korrektset tditmist, kui konkreetse riigihanke puhul pole

teisiti sdtestatud;
10.15. muude riigihanke objektiga seotud kUsimuste lahendamine,

1 1. Hankekomisjonil on riigihanke ldbiviimisel jdrgmised filesanded:

11.1. vajadusel hankealusdokumentideettevalmistamine;
11.2. laekunud pakkumusteavamine;
11.3. pakkujate kvalifikatsiooni ja kdrvaldamise aluste kontroll ning muuseumi

d i rektorile otsustam iseks vastava ettepaneku tegem i ne ;

11.4. pakkumuste vastavuse kontroll ja muuseumi direktorile otsustamiseks
vastava ettepaneku tegemine;

11.5. pakkumuste hindamine ja muuseumi direktorile otsustamiseks vastava
ettepaneku tegemine;

11.6. seisukoha andmine muudes riigihankega seotud kUsimustes.



ll Otseost

12. Otseost on riigihange, mille eeldatav maksumus on asjade ja teenuste puhul
vdiksem kui 5000 eurot ning ehitust66de, eriteenuste, sotsiaalteenuste puhul
vdiksem kui 10 000 eurot.

13. Otseostu ldbiviimise, dokumenteerimise ja lepingu tditmise jdrelevalve
korraldab ostu ettevalmistav isik, kui konkreetse riigihanke puhul pole teisiti
sdtestatud.

14. Otseostu korral kohaldatakse RHS S-s 3 sdtestatud Uldp6him6tteid selliselt, et
ostu ldbiviimise protsess toimuks v6imalikult efektiivselt, ehk muuseumile
kaasneks vOimalikult vdike aja-, raha- ja tdoj6ukulu. See tdhendab, et kui ilma
pakkumusi v6rdlemata suudetakse riigihanke tulemus saavutada muuseumijaoks
mOistliku hinna ja kvaliteedi suhtega, siis ei ole ostu ettevalmistaval isikul
kohustust v6rdlevaid pakkumusi v6tta.

15. Otseostuga seonduv dokumentatsioon peab sisaldama:

15.1. pakkumustev6tmisekorral pakkumusi (hinnapiiringuid);
15.2. arvet;
15.3. vastuvOtu akti (kui hankeobjekti spetsiifikast tulenevalt on vajalik).

lll Vdikehange

16. Vdikehange on riigihange, mille lepingu eeldatav maksumus on asjade ja
teenuste puhul vdhemalt 5000 eurot, kuid vdiksem kui 30 000 eurot, ehitust66de
puhul vdhemalt 10 000 eurot, kuid vdiksem kui 60 000 eurot, eriteenuste puhul
vdhemalt 10 000 eurot, kuid vdiksem kui 60 000 eurot ning sotsiaalteenuste puhul
vdhemalt 10 000 eurot kuid vdiksem kui 300 000 eurot.

17. Muuseumi vdikehanke ldbiviimise, dokumenteerimise ja lepingu tditmise
jdrelevalve korraldab ostu ettevalmistav isik, kui konkreetse riigihanke puhul pole
teisiti sdtestatud.

18. Vdikehanke ldbiviimisel tagatakse RHS $-s 3 sdtestatud Uldp6him6tetest
kinnipidamine, sealhulgas peab rahalisi vahendeid kasutama sddstlikult ja
otstarbekalt, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste v6rdlemise teel
parima vOimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

19. Vdikehanke dokumentatsioon peab sisaldama vdhemalt:

19.1 . pakkumust v6i pakkumusi;
19.2. ostu ettevalmistava isiku poolt kinnitatud protokolli. Protokollis antakse

Ulevaade saadud pakkumustest ning p6hjustest, miks tehakse ettepanek
konkreetse pakkujaga lepingu sOlmimiseks v6i pakkumuste
tagasilUkkamiseks. Juhul kui pakkumus kUsitakse Uhelt isikult, tuleb
protokollis selgitada vastavaid pOhjuseid;

19.3. kirjalikku lepingut, kui ostu maksumus on vdhemalt 20 000 eurot;
19.4. riigihankespakkujategatoimunud kirjavahetust.



lV Lihthankemenetlus

20. Lihthankemenetlus on riigihange, mille lepingu eeldatav maksumus on asjade
ja teenuste puhul vdhemalt 30 000 eurot, kuid vdiksem kui 60 000 eurot,
ehitustOode puhul vdhemalt 60 000 eurot, kuid vdiksem kui 150 000 eurot.

21. Lihthankemenetluse ldbiviimise, dokumenteerimise ja lepingu tditmise
jdrelevalve korraldab ostu ettevalmistav isik, kui konkreetse riigihanke puhul pole
teisiti sdtestatud.

22. Lihthankemenetluse korraldamise otsustab muuseumi direktor oma
kiiskki rj aga n i ng mood ustatakse ha n kekom isjon.

23. Lihthankemenetlust on lubatud korraldada vdljakuulutamiseta liibiriiiikimistega
hankemenetlusena RHS S 125 lg 3 sdtestatud tingimustel.

24. Lihthankemenetluse ldbiviimisel kohaldatakse RHS S 125 kehtestatud
korda, sealhulgas:

24.1. tagatakse RHS $-s 3 sdtestatud Uldp6him6tetest kinnipidamine;
24.2. mddratakse hanke alusdokumentides riigihanke ldbiviimise kord ja

tingimused;
24.3. kui lihthankemenetluse kdigus soovitakse pidada liibiriiiikimisi v6i

soovitakse lihthankemenetlust liibi viia jtirjestikuste etappidena, sdtestatakse
hanke alusdokumentides vastav v6imalus ja tingimused;

24.4. lihthankemenetluse ldbiviimine toimub Uldjuhul e-riigihangete
keskkonnas, kui ei esine p6hjendatud vajadust riigihanget muul viisil ldbi viia;

24.5. lihthankemenetluse alustamiseks esitatakse riigihangete registrile
avaldamiseks lihthankemenetluse hanketeade (viilja arvatud
lihthankemenetluse korraldamisel vdljakuulutamiseta liibiriiiikimistega
hankemenetlusena) ning pakkumuste esitamiseks mddratakse mOistlik
tdhtaeg, mis ei tohi olla asjade ja teenuste puhul lUhem kui 5 t66pdeva ja
ehitustodde puhul lUhem kui 15 pdeva;

24.6. riigihankeotsused kinnitataksemuuseumidirektori kdskkirjaga;
24.7. kontrollitakse enne lepingu s6lmimist ettev6tjal RHS S 95 lg 1

sdtestatud k6rvaldamise aluste puudumist;
24.8. hankelepingu s6lmimiseks ei anta n6ustumust enne 5 toopdeva

m6odumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse vOi hankelepingu
s6lmimise kohta teate esitamisest;

24.9. pakkujaga s6lmitakse kirjalik leping. Lepingu s6lmimisel ldhtutakse
RHS S 120lg 1, 3-5 ja lepingu muutmisel RHS S 123;

24.10. tagatakse hankimise protsessi dokumenteerimine vastavalt hankekorra
punktile 25;

24.11. teatatakse lihthankemenetluse lOppemisest riigihangete registrile RHS

$ 83 siitestatud korras.

25. Lihthankemenetluse dokumentatsioon peab sisaldama vdhemalt:

25.1. riigihanke korraldamise kdskkirja ja tingimusi;
25.2. pakkumust v6i pakkumusi;
25.3. hankekomisjoni protokolli;
25.4. muuseumidirektori kdskkirjaga kinnitatud riigihankeotsuseid;
25.5. k6rvaldamise aluste kontrollimistt6endavatdokumentatsiooni.



25.6. kirjalikku lepingut;
25.7. riigihankespakkujategatoimunudkirjavahetust.

V Sotsiaal- ja eriteenuste menetlus

26. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on riigihange, mis korraldatakse direktiivi
20141241EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- vOi eriteenuste tellimiseks ja mille
hankelepingu eeldatav maksumus on eriteenuste puhul vdhemalt 60 000 eurot ja
sotsiaalteenuste puhul vdhemalt 300 000 eurot.

27. Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke ldbiviimise, dokumenteerimise ja lepingu
tditmise jdrelevalve korraldab ostu ettevalmistav isik, kui konkreetse riigihanke
puhul pole teisiti sdtestatud.

28. Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke korraldamise otsustab muuseumi direktor
oma kdskkirjaga ning moodustatakse hankekomisjon.

29. Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanget on lubatud korraldada vdljakuulutamiseta
ltibiriiiikimistega hankemenetlusena RHS S 126lg 6 sdtestatud tingimustel.

30. Kui sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korraldatakse avatud, piiratud,
konkurentsip6hise ldbiriiiikimistega hankemenetlusena.
innovatsioonipartnerlusena, v6istleva dialoogina vOi ideekonkursina, kohaldatakse
vastava menetluse kohta RHS-s sdtestatud korda.

31. Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke ldbiviimisel kohaldatakse RHS S 126
kehtestatud korda, seal hu lgas :

31.1. RHS $-s 3 sdtestatud Uldp6him6tteid kohaldatakse selliselt, et
riigihankes tagatakse muuseumi vajadustele parim v6imalik tulemus ning
arvestades sotsiaal- ja eriteenuste eripdrasid (sealhulgas v6ib arvesse v6tta
teenuste kvaliteedi, katkematuse, ligipiiiisetavuse, taskukohasuse,
kdttesaadavuse ja terviklikkuse tagamise kaalutlusi, erinevate
kasutajagruppide, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate isikute
erivajadusi, kasutajate kaasamist ja innovatsiooni);

31.2. mddratakse riigihanke alusdokumentides riigihanke ldbiviimise kord ja
tingimused;

31.3. sotsiaal- ja eriteenuste alustamiseks esitatakse riigihangete registrile
avaldamiseks hanketeade v6i eelteade (viilja arvatud sotsiaal- ja eriteenuste
riigihanke korraldamisel vdljakuulutamiseta ldbiriiiikimistega
hankemenetlusena) ning pakkumuste esitamiseks mddratakse m6istlik
tdhtaeg. Menetluse alustamisel eelteatega kohaldatakse RHS S 126 lg 5
sdtestatud korda;

31.4. riigihanke otsused kinnitatakse muuseumi direktori kiiskkirjaga;
31.5. kontrollitakse enne lepingu s6lmimist ettev6tjal RHS S 95 lg 1

sdtestatud k6rvaldamise aluste puudumist;
31.6. pakkujaga s6lmitakse kirjalik leping. Enne hankelepingu s6lmimist

kohaldatakse RHS S 120 sdtestatud ooteaega ja teisi nimetatud paragrahvis
sdtestatud lepingu s6lmimise n6udeid. Lepingu muutmisel ldhtutakse RHS $
123:



31.7. tagatakse hankimise protsessi dokumenteerimine vastavalt hankekorra
punktile 32;

31.8. teatatAkse riigihanke lOppemisest riigihangete registrile RHS S 83
sdtestatud korras. Hankelepingu sOlmimise teated v6ib koguda ja edastada
Uhe kvartali jooksul s6lmitud hankelepingute kohta korraga. Selliselt kogutud
teated edastatakse 30 pdeva jooksul sama kvartali l6ppemise kuupdevast
alates.

32. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse dokumentatsioon peab sisaldama
vdhemalt:

32.1, riigihanke korraldamise kdskkirja ja tingimusi;
32.2. pakkumust v6i pakkumusi;
32.3. hankekomisjoni protokolli;
32.4. muuseumi direktori ktiskkirjaga kinnitatud riigihanke otsuseid;
32.5. k6rvaldamisealuste kontrollimistt6endavatdokumentatsiooni:
32.6. kirjalikku lepingut;
32.7. riigihankespakkujategatoimunudkirjavahetust.

Vl Riigihanke hankemenetluse korraldamine

33. Hankemenetlus on riigihange, mille lepingu eeldatav maksumus on asjade ja
teenuste puhul vdhemalt 60 000 eurot ja ehitustodde puhul vdhemalt 150 000
eurot.

34. Hankemenetluse ldbiviimise, dokumenteerimise ja lepingu tditmise jdrelvalve
korraldab ostu ettevalmistav isik.

35. Hankemenetlus viiakse ldbi peale muuseumi direktori poolt kdskkiria
allkirjastamist vastavalt RHS-s konkreetsele hankemenetlusele sdtestatud
n6uetele, sealhulgas:

35.1. moodustataksehankekomisjon;
35.2. hanke alusdokumendid peavad olema kinnitatud muuseumi direktori

kdskkirjaga;
35.3. kohaldatakse RHS 2. peatUkis sdtestatud hankemenetluse ldbiviimise

korda;
35.4. hankemenetluse ldbiviimine toimub Uldjuhul e-riigihangete keskkonnas,

kui ei esine p6hjendatud vajadust riigihanget muul viisil ltibi viia;
35.5. mddratakse hanke alusdokumentides riigihanke ldbiviimise kord ja

tingimused;
35.6. hankemenetluse alal toimuv suhtlemine ettev6tjaga, taotlejaga v6i

pakkujaga peab toimuma vdhemalt kirjalikku taasesitamist vOimaldavas
vormis. Selline suhtlemise vorm ei ole n6utav, kui nimetatud isikutele
edastatakse informatsiooni, mis ei sea menetluses osalevat isikut v6rreldes
teiste isikutega eelisseisu (seaduse selgitamine, menetluse hetkeseisust
teavitamine vms);

35.7. hankemenetluses tehtavad otsused kinnitab muuseumi direktor
kdskkirjaga;



35.8. pakkujaga sOlmitakse kirjalik leping. Lepingu s6lmimisel ldhtutakse
RHS S 120 ja lepingu muutmisel RHS S 123;

35.9. teatatakse hankemenetluse lOppemisest riigihangete registris RHS $ 83
sdtestatud korras;

35.10. tagatakse hankimise protsessi dokumenteerimine vastavalt RHS-le ja
ktiesolevale hankekorrale.

Vll ldeekonkurss

36. ldeekonkurss on riigihange, mille eeldatav maksumus on:

36.1, vdhemalt 5000 eurot, kuid vdiksem kui 60 000 eurot, kohaldatakse RHS

S-s 3 sdtestatud Uldp6himOtteid selliselt, et riigihankes tagatakse muuseumile
vajadustele parim v6imalik tulemus. Kui hankeobjekti spetsiifilisus seda
vOimaldab, siis konkurentsi olemasolu korral saavutatakse riigihanke tulemus
erinevate ideekavand ite v6rd lem ise teel;

36.2. vdhemalt 60 000 eurot, kohaldatakse RHS 3. peatUki 3. jaos sdtestatud
korda.

37. ldeekonkursi ldbiviimise, dokumenteerimise ja lepingu tditmise jdrelevalve
korraldab ostu ettevalmistav isik, kui konkreetse riigihanke puhul pole teisiti
sdtestatud.

38. ldeekonkursi ldbiviimisel, mille eeldatav maksumus on vdhemalt 60 000
eurot, kohaldatakse RHS 3. peatiiki 3. jaos kehtestatud korda, sealhulgas:

38.1. ldeekonkursi korraldamise otsustab muuseumi direktor oma
kiiskkirjaga.

38.2. Kiiskkirjas tuleb kajastada vdhemalt:
38.2.1. ideekonkursi objekt;
38.2.2. ZUrii koosseis;
38.2.3. ideekonkursialusdokumentidekinnitamine(kiiskkirjalisa).

38.3. ldeekonkursi alustamiseks esitatakse riigihangete registrile
ideekonkursi teade.

38.4. Ziirii protokollis peab sisalduma vdhemalt:

38.4.1. ideekonkursil osalenud isikute nimed ja paremusjdrjestus;
38.4.2. vajaduselosalejatemakstavadosalustasud;
38.4.3. v6itja(te)le antavad auhinnad;
38.4.4. ZUrii liikmete mdrkuseid.

38.5. ldeekonkursi tulemused esitatakse 30 pdeva jooksul pdrast
ideekonkursi vOitja vdljakuulutamist riigihangete registrile. Kui konkursi
tulemustega seotud teabe avaldamine v6ib takistada seaduse kohaldamist,
olla vastuolus Uldiste huvidega v6i kahjustada vastava osaleja Oigustatud
drihuve v6i konkurentsi teenuse osutajate vahel, v6ib sellise teabe
avaldamata jtitta. Oigeaegse teatamise korraldab ostu ettevalmistav isik.



39. ldeekonkursi dokumentatsioon peabsisaldamavdhemalt:
39.1. ideekonkursikorraldamisekiiskkirjajaideekonkursialusdokumente;
39.2. ideekavandeid;
39.3. muuseumi direktori poolt kinnitatud protokolli;
39.4. kirjalikku lepingut;
39.5. ideekonkursi raames konkursisosalejategatoimunud kirjavahetust.

Vlll Riigihangete erandid

40. Riigihangete eranditeks on RHS S 11 ja 12 nimetud objektid, mille hankimisel
ei ole vaja RHS-s sdtestatud korda jiirgida. Samuti ei ole kohustust jtirgida
kdesoleva hankekorra n6udeid, vdlja arvatud kdesolevas peatUkis sdtestatu.

41. Kui erandi hankimisel on lepingu maksumus ilma kdibemaksuta suurem kui 20
000 eurot, sOlmitakse pakkujaga kirjalik v6i elektrooniline leping. Alla 20 000
eurose ostu korral s6lmitakse kirjalik leping juhul, kui see on m6istlik ja vajalik
tulenevalt objekti laadist (vajadus kokku leppida objekti omadustes v6i kvaliteedis,
tdhtaegades ja muudes olulistes kUsimustes).


