RIIGIHANGETE REFORM
TEABELEHT nr 6: UUS LIHTSUSTATUD HANKEKORD TEENUSTE LEPINGUTE PUHUL

Teenuste lepingute sõlmimine – erinevad eeskirjad
Euroopa riigihanke eeskirjad on teenuste kategooriate lõikes erinevad:



Enamiku teenuste puhul on vajalik riigihanke eeskirjade täielik kohaldamine, kui hanke
maht ületab 207 000 eurot (134 000 eurot, kui lepingu sõlmib keskvalitsusasutus).
Mõnede teenuste (tervishoiu-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna teenused) puhul sõlmitakse
lepingud asjaomaste teenuste eripära arvestamiseks siiski lihtsustatud korras.

Uus leebem kord konkreetselt tervishoiu-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna teenuste puhul
Uue leebema korra kohaselt:






kohaldatakse Euroopa riigihangete eeskirju ainult lepingutele mahuga üle 750 000 euro.
Avaliku sektori hankijad peavad eelnevalt avalikustama oma kavatsuse asjaomases mahus
lepinguid sõlmida ning tegema pärast menetluse lõppu teatavaks oma otsuse lepingu
sõlmimise kohta.
Menetluseeskirju ei ole, välja arvatud kohustus kohelda pakkujaid võrdselt.
Lepingute sõlmimisel ei rakendata Euroopa eeskirju summade puhul, mis jäävad alla 750 000
euro.

Leebem kord peaks aitama tagada asjaomaste teenuste ja muude tegurite (järjepidevus,
juurdepääsetavus ja taskukohasus kasutajatele, sealhulgas ebasoodsamas olukorras olevatele ja
haavatavatele elanike rühmadele) kvaliteedi.

Ülevaade erinevatest eeskirjadest teenuste puhul:
Täielik kord

Leebe kord

Lepingu väärtus

üle 207 000 euro

üle 750 000 euro

Menetlus

Tavapärane hankemenetlus
vastavalt kõigile
menetluseeskirjadele

Lihtsustatud lepingute
väljakuulutamine

Kõik teenused, välja arvatud need,
mis kuuluvad leebema korra alla
(direktiivi lisas on esitatud
ammendav loend kõigist
teenustest vastavalt leebele
korrale)

Sotsiaalteenused
Tervishoiuteenused
Kultuuriteenused
Haridusteenused
Teatavad õigusteenused
Hotelli- ja restoraniteenused

Hõlmatud teenused
(valik)

Pakkujate võrdne kohtlemine
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Lepingute reserveerimine konkreetsetele
kultuurivaldkonna teenuste puhul

organisatsioonidele

tervishoiu-,

sotsiaal-

ja

Tervishoiu-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna teenuste puhul on võimalik lepinguid reserveerida
organisatsioonidele, millel on seoses asjaomaste teenustega avalike teenuste osutamise ülesanne,
kui järgmised tingimused on täidetud:



organisatsioonid jaotavad ümber või reinvesteerivad oma teenitud kasumi ning nad on
töötajate omandis või tegutsevad muu osaluspõhimõtte alusel;
lepingute reserveerimine on võimalik maksimaalselt kolmeks aastaks sõlmitavate ja
uuendamisele mittekuuluvate lepingute puhul.

Teenused, mida ei reguleerita Euroopa riigihangete eeskirjadega
Teatavaid teenuste lepinguid võib sõlmida ilma Euroopa riigihanke eeskirju rakendamata:



Mõned teenused on juba varem välja jäetud ning see kehtib jätkuvalt.
Lisaks jäetakse direktiivide reguleerimisalast välja mõned uued teenused (vt allpool):

Väljajätmine vanade eeskirjade alusel (jätkuv)

Täiendav väljajätmine uute eeskirjade alusel

 Olemasolevate hoonete ost või rentimine;
 Teatavad audiovisuaalmeedia teenused
(programmimaterjali ost, arendamine või
tootmine);
 Vahekohtu- ja lepitusteenused;
 Teatavad finantsteenused, mis on seotud
finantsinstrumentide tehingutega,
sealhulgas keskpanga teenused;
 Töölepingud;
 Teatavad teadusuuringute ja
arendustegevuse alased teenused;
 Ainuõiguste alusel teiste avaliku sektori
hankijatega sõlmitavad teenuste lepingud;

 Teatavad õigusteenused (seaduslik
esindamine, nõustamine kohtumenetluse
ettevalmistamisel);
 Riiklikud laenud (sõltumatud
finantsinstrumentide tehingutest);
 Teatavad kodanikukaitse ja ohuennetamise
alased teenused, kui neid osutavad
mittetulundusorganisatsioonid;
 Reisijatevedu raudteel või metrooga (alates
2007. aastast reguleeritakse eraldi
transpordimäärusega);
 Poliitiliste kampaaniatega seotud teenused
valimiste ajal.
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