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VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE HANKEKORD 

 

 
1. Eesmärk 

1.1. Juhindudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorrast (Haridus- ja 

Teadusministri 23.12.2011. käskkiri nr. 999) on koostatud Viljandi Kutseõppekeskuse 

(edaspidi VIKK) hankekord, milles täpsustatakse asutuse struktuurist tulenevalt kohustuste 

jagunemist ametiisikute vahel hangete korraldamisel ning kehtestatakse alla riigihanke 

piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööd tellimise kord. 

1.2. Hankekorra (edaspidi juhend) eesmärk on tagada VIKK (edaspidi kutsekeskkooli) 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. Juhend reguleerib VIKK poolt Hankijana läbiviidavate riigihangetega seotud toiminguid. 

2.2. Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel tuleb, sõltumata hankelepingu (edaspidi leping) 

maksumusest, järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihanke korraldamise 

üldpõhimõtteid. 

2.3. Riigihangeteks korra tähenduses on asjade ostmine, teenuste ja ehitustööde tellimine. 

2.4. Samalaadsed või funktsionaalselt kokkukuuluvad kaubad või teenused hangitakse ühe 

riigihankega. 

2.5. VIKK ei korralda hankeid asjade või teenuste ostmiseks, mille suhtes on ministeerium 

teavitanud ühishanke korraldamisest või keskses hankes osalemisest.  

2.6. Hankemenetluse liigi ja riigihanke eeldatava maksumuse määramisel lähtutakse RHS sätetest. 
2.7. Ministeeriumi valitsemisel oleval kinnisvaral detailplaneeringute koostamise, kinnisvara-

investeeringutega seotud ehitiste projekteerimishangete, ehitushangete ning eelnevatega 

kaasnevate hangete hankedokumendid, hankedokumentide muudatused, sõlmitavad lepingud, 

lepingute muudatused ning ehitusreservi kasutamine tuleb hallataval asutusel enne vastava 

toimingu teostamist kooskõlastada ministeeriumi riigivaraosakonnaga. 

 

3. Hankeplaani koostamine 

3.1. Riigihangete läbiviimise planeerimiseks koostab haldusjuht aastase hankeplaani iga 

eelarveaasta 25. jaanuariks. 

3.2. Sisendi hankeplaanile annavad VIKK struktuuriüksuste juhid, kes esitavad haldusjuhile iga 

eelarveaasta 15. jaanuariks informatsiooni planeeritavatest asjade ostudest, teenuste või 

ehitustööde tellimisest. 
3.3. Hankeplaan on avalik dokument, kuhu märgitakse eelarve aastal hankija planeeritavad ostud, 

mille eeldatav maksumus on summaarselt (ostu sooritamise hetkel eeldatav maksumus) 

vähemalt 20 000 eurot (siin ja edaspidi summad käibemaksuta). Samalaadsed või 

funktsionaalselt kokku kuuluvad kaubad või teenused ning sama eesmärgi saavutamiseks 

vajalikud asjad, teenused või ehitustööd tuleb hankida ühtse riigihankena.  



3.4. Hankeplaani kantakse vähemalt lihtmenetlusega läbi viidavad hanked, mille lepingu täitmiseks 

on VIKK-l piisavalt rahalisi vahendeid. Hangete eeldatava maksumuse arvutamisel võetakse 

aluseks turuhind. 

3.5. Hankeplaan esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonnale kahe nädala 

jooksul pärast eelarve kinnitamist. 

3.6. Hankeplaanis näidatakse: 

3.6.1. hangitava eseme, teenuse või ehitustöö nimetus; 

3.6.2. hankemenetluse liik;  

3.6.3. hanke eeldatav maksumus; 

3.6.4. hankemenetluse alustamise eeldatav aeg kuu täpsusega; 

3.6.5. hanke tehnilise kirjelduse ettevalmistamise ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik; 
3.6.6. võimalusel ühtse riigihangete klassifikaatori koodid (CPV-koodid); 

3.6.7. riigihanke korraldamise eest vastutav isik. 
3.7. Hankeplaani kooskõlastab kooli nõukogu ja selle kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 31. 

jaanuariks.  

3.8. Hankeplaan tehakse avalikult kättesaadavaks asutuse kodulehel või läbi dokumendihaldus 

süsteemi (DHS) nädala jooksul pärast hankeplaani või selles tehtud muudatuste kinnitamist. 

3.9. Hankeplaani täiendatakse vajadusel. Ettepaneku esitab muudatust vajava struktuuriüksuse juht 

haldusjuhile.  

3.10. Hankeplaani muutmisel esitatakse muudetud hankeplaan Haridus- ja Teadusministeeriumi 

riigivaraosakonnale viivitamatult peale muudatuste kinnitamist direktori poolt. 
 

4. Riigihanke menetluse korraldamise otsustamine 

4.1. Riigihanke piirmäära ületava hanke menetluse läbiviimiseks määratakse direktori käskkirjaga  
hankemenetluse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutav isik, moodustatakse vähemalt    

3-liikmeline riigihanke komisjon (edaspidi komisjon) ning vajadusel nimetatakse hanke-

menetlusse kaasatavad eksperdid.  

4.2. Lihtmenetlusega ja alla lihthanke piirmäära hangete ettevalmistamise ja läbiviimise eest 

vastutab haldusjuht.   

 

5. Riigihanke eest vastutava isiku ülesanded 

5.1. Riigihanke ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutav isik vastutab alljärgnevate ülesannete 

täitmise eest: 

5.1.1. hankedokumentide ja hanketeate koostamine (menetlustes, kus need on kohustuslikud või 

kasutusel); 

5.1.2. hankemenetluse läbiviimine, sh vajadusel suhtlus pakkujatega, läbirääkimised, protokollide 

ja otsuste koostamine ning osapooltele edastamine; 

5.1.3. hankemenetluses tehtud otsuste vaidlustamise korral hankija esindamine; 

5.1.4. hankemenetluses kohustuslikest tähtaegadest kinnipidamise jälgimine; 

5.1.5. hankelepingu ettevalmistamine ja sõlmimise korraldamine. 
5.2. Riigihanke ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutav isik võib täita oma kohustusi koostöös 

hankespetsialistiga ja / või volitada teda teostama hankemenetluses vajalikke toiminguid. 

5.3. Riigihanke eest vastutav isik on VIKK direktor või haldusjuht.   

5.4. Riigihanke eest vastutav isik määratakse hankekomisjoni esimeheks.  

 

 

 

 



6. Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alla 30 000 euro ning 

ehitustööde tellimine maksumusega alla 60 000 euro 

6.1. Kui ostetakse asju või tellitakse teenuseid või ehitustöid, mille maksumus on alla lihthanke 

piirmäära, kuid vähemalt 20 000 eurot, sõlmitakse kirjalik hankeleping.  

6.2. Asjade ostu ja teenuste tellimise korral maksumusega üle 5000 euro ja alla 30 000 euro ning 

ehitustööde tellimise korral maksumusega üle 10 000 euro ja alla 60 000 euro korraldab 

haldusjuht või tema poolt volitatud isik kirjalike hinnapakkumiste võtmise ja lisab lepingule 

või arvele menetluse/kooskõlastuse andmise käigus lühikese selgituse, mitmelt pakkujalt on 

hinnapakkumus võetud ja mis on valitud pakkuja objektiivselt hinnatavad eelised või miks on 

hinnapakkumus võetud ainult ühelt pakkujalt. Võimalusel võetakse pakkumus vähemalt 3 

pakkujalt. 

6.3. Asjade ostu ja teenuste tellimise korral maksumusega alla 5000 euro ning ehitustööde tellimise 

korral maksumusega alla 10 000 euro, järgitakse riigihangete läbiviimise üldpõhimõtteid. 

Haldusjuht või struktuuriüksuse juht võib võtta pakkumised suuliselt või võrrelda hindu muul 

moel, kuid lisab hankelepingule või arvele kirjalikult lühikese selgituse, kuidas on pakkumusi 

võrreldud, mis on valitud pakkuja eelised või miks on hinnapakkumus võetud ainult ühelt 

pakkujalt. 

6.4. Finantsist-kulujuht ja osakonnajuht peavad üle 10 000 euro maksumusega ostude arvestust 

ja sarnaste hangete maksumuste summeerimisel riigihanke piirmäära ületamise korral eelarve-

aastas teeb haldusjuhile ettepaneku vastava hankemenetluse korraldamiseks 

 

7. Hankelepingu sõlmimine, muutmine ja lõppemine 

7.1. Kõik kirjalikus vormis sõlmitavad hankelepingud allkirjastab VIKK direktor.  

7.2. Alla lihthanke piirmäära hangete hankelepingute sõlmimise eelduseks on eduka pakkumuse 

kinnitamine hankemenetluse eest vastutava isik poolt.  

7.3. Lihthanke piirmäära ületavate hangete hankelepingute sõlmimise eelduseks on hankekomisjoni 

või hankemenetluse eest vastutava isiku otsus pakkumuse edukaks tunnistamise kohta. 

7.4. Riigihanke piirmäära ületavate hangete hankelepingute sõlmimise eelduseks on hanke-

komisjoni otsus pakkumuse edukaks tunnistamise kohta. 
7.5. Sõlmitud hankelepingu muutmise võivad pooled kokku leppida juhul, kui muutmise tingivad 

objektiivsed asjaolud, mida ei olnud võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja 

hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või osaliselt ohtu hankelepinguga 

taotletud eesmärgi saavutamine. Hankelepingu muutmises ei või kokku leppida, kui 

muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega.  

7.6. Hankeleping registreeritakse dokumendihaldussüsteemis (DHS). Lepingute registreerimise eest 

vastutab haldusjuht (haldusosakonna spetsialist). 
 

8. Järelvalve ja vastutus 

8.1. Järelvalvet sõlmitud hankelepingu täitmise üle teostab haldusjuht või tema määratud VIKK 

töötaja.  

8.2. Järelvalvet teostav isik on kohustatud hankelepingu mittenõuetekohasest täitmisest 

informeerima koheselt direktorit.  

8.3. Lepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli selle üle, kas lepingupooled täidavad 

enda kohustusi nõuetekohaselt. Muuhulgas jälgitakse lepingu tähtaegadest kinnipidamist, 

üleantavate asjade kogust ja kvaliteeti, pretensioonide esitamise tähtaegsust, vigade tekkimist, 

garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist jm. 

8.4. Käesolevas juhendis sätestatud kohustuste rikkumise eest vastutavad riigihangetega seotud 

isikud õigusaktidega kehtestatud korras ja ulatuses. 
 



9. Rakendussätted 

9.1. VIKK hankekord jõustub alates 1. jaanuarist 2018. a. 

9.2. Kord vaadatakse üle ja seda täiendatakse vajadusel vähemalt üks kord aastas. 

9.3. Juhendis sätestamata olukordades juhindutakse RHSist ja Haridus- ja Teadusministeeriumi 

hankekorrast.  

 

 


