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Riigihangete seaduses sätestatud menetluskorda on 
kohustatud järgima avaliku sektori hankija ja võrgustiku 
sektori hankija
 (2) Avaliku sektori hankija on:

1) riik või riigiasutus;
2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuste 

ühendus;
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus;
4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on käesoleva lõike 

punktis 2 või 3 nimetatud hankijad või mille nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad 
punktides 1–3 nimetatud hankijad;
5) eraõiguslik juriidiline isik, mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis- või järelevalveorgani 

liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi 
käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud hankijad või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguriigi vastavad isikud ja mis on asutatud eesmärgiga täita põhi- või kõrvaltegevusena
ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu.

 (3) Võrgustikusektori hankija on tegutsemisel võrgustikusektoris (vt § 146-152) :
1) avaliku sektori hankija;
2) isik, kellele on õigusakti, haldusakti või halduslepinguga antud eri- või ainuõigus tegutseda 

võrgustikusektoris, mille tulemusel on selles valdkonnas tegutsemine teistel isikutel oluliselt 
piiratud;
3) äriühing, mille osa- või aktsiakapitalist rohkem kui poolt omavad või mille aktsiate või osadega 

esindatud häältest rohkem kui poolt valitsevad või mille juhatuse või nõukogu liikmetest rohkem kui 
poole määravad otseselt või kaudselt avaliku sektori hankijad või avaliku sektori hankijad koos mõne 
muu Euroopa Liidu liikmesriigi asjaomaste isikutega.



Turu-uuring – vajalik või mitte?

 Kasutatakse hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke 
ettevalmistamiseks. 

 Turu-uuringu läbiviimine ei tohi moonutada konkurentsi ning peab olema läbi 
viidud läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt. 

 Hanke väljakuulutamisel tuleb huvitatud isikutel tagada ligipääs samadele 
andmetele, mis turu-uuringu käigus avaldati ning määrata 
pakkumuse/taotluse esitamiseks piisavalt pikk tähtaeg. 

 Mida võib küsida? Milliseid meetodeid või kasutada läbiviimiseks?



Lihthanke piirmäär

Asjad ja teenused Ehitustööd Võrgustikusektori asjad ja 
teenused

Võrgustikusektori 
ehitustööd

30 000 eurot 60 000 eurot 60 000 eurot 300 000 eurot

Riigihanke piirmäär

Asjad ja teenused Ehitustööd Võrgustikusektori asjad ja 
teenused

Võrgustikusektori 
ehitustööd

60 000 eurot / 300 000 
eurot 

150 000 eurot eriteenused 60 000 
eurot / sotsiaalteenused 

100 000 eurot

-

Rahvusvaheline piirmäär

Asjad ja teenused Ehitustööd Võrgustikusektori asjad ja 
teenused

Võrgustikusektori 
ehitustööd

144 000 eurot / 221 000 
eurot / 750 000 eurot 

5 548 000 eurot 443 000 eurot / 
eriteenused 1 000 000 

eurot

5 548 000 eurot



Pakkumuste/taotluste esitamise 
minimaalsed tähtajad

 Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg võib olla määratud:

• esmaspäevast reedeni, välja arvatud riiklikud pühad,

• ajavahemikule kella 9.00 kuni 16.00.

 15 päeva – asjad ja teenused, alla rahvusvahelise piirmäära

• 20 päeva, kui teabevahetus ei toimu elektrooniliselt

 25 päeva – ehitustööd, alla rahvusvahelise piirmäära

 30 päeva – asjad ja teenused, üle rahvusvahelise piirmäära

• 35 päeva, kui teabevahetus ei toimu elektrooniliselt

 45 päeva – ehitustööd, üle rahvusvahelise piirmäära

 Erandjuhtudel võimalik ka lühendamine (RHS § 93-94).



Milliseid hankemenetluse liike ja 
millistel juhtudel tohib hankija 
kasutada?



Lihthankemenetlus (§ 125)

• Hankija määrab riigihanke alusdokumentides lihthankemenetluse korra.

• Õigus korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kui 
esinevad seaduses sätestatud alused või kui hanketeatega alustatud 
lihthankemenetluse käigus ei esitatud ühtegi pakkumust ega taotlust või 
riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele vastavat pakkumust või 
taotlust ja riigihanke tingimusi oluliselt ei muudeta.

• Pakkumuste esitamise tähtaja minimaalne pikkus: 5 tööpäeva asjade või teenuste 
hankelepingu puhul / 15 tööpäeva ehitustööde hankelepingu puhul.

• Võib pidada läbirääkimisi – vastav kord tuleb sätestada riigihanke 
alusdokumentides.

• Tuleb kontrollida kohustuslike kõrvaldamise aluste puudumist.

• Ooteaeg – 5 tööpäeva pakkujatele edukaks tunnistamise otsuse edastamisest. 

• Pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg asjad/teenused 5 tööpäeva, 
ehitustööd 15 päeva.



Muud menetlusliigid (RHS §§ 49- 72)

 Alati on lubatud kasutada avatud hankemenetlust või piiratud 
hankemenetlust.

 Läbirääkimistega hankemenetluste (väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlus; konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus; võistlev 
dialoog, innovatsioonipartnerlus) kasutamine lubatud üksnes seaduses 
sätestatud juhtudel. 

 Sotsiaal- ja eriteenused



Riigihanke osadeks jaotamine

 Osadeks jaotamise reeglid ei ole võrreldes vana seadusega oluliselt 
muutunud, st riigihanke eeldatav maksumus tuleb määrata õigete 
konkreetsele hankele kohalduvate reeglite valimiseks ning ühtegi eeldatava 
maksumuse reeglit ei tohi kasutada riigihanke teostamiseks kehtestatud korra 
või nõuete eiramiseks.

 Objektiivsetel põhjustel on osadeks jagamine lubatud?

 Väikeste osade erand – täiendava osa maksumus ei ületa 20% kõikide osade 
summeeritud maksumust.



Riigihanke alusdokumentide koostamine
 Alusdokumendid on hanketeade, pakkumuse esitamise ettepanek ja kõik hankija 

viidatud või koostatud dokumendid, milles on määratud ühe või konkreetse 
riigihanke üksikasjad.

 Riigihanke alusdokumendid sisaldavad vähemalt RHS § 77 lõikes 4 sätestatud 
teavet.

 Erinõuded maanteesõidukite ostmisel.

 Hankelepingu esemele sätestatavad nõuded esitatakse tehnilises kirjelduses 
selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt.

 Kui riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimused on ebaselged peab 
ettevõtja küsima  hankijalt selgitusi või vaidlustama tingimused. Kui riigihanke 
alusdokumente ei ole seadusega ettenähtud aja jooksul vaidlustatud, tuleb neist 
juhinduda, sõltumata nende kooskõlast RHS-ga (TlnRngk 18.02.2013 otsus nr 3-12-
2650, p 18).

 Selgituste küsimine toimub üksnes elektroonselt. Ettevõtja päringule on hankija 
kohustatud vastama 3 tööpäeva jooksul, va juhul, kui küsimuse ja 
pakkumuste/taotluste esitamise tähtaja vahele ei jää minimaalselt 6 päeva 
(lihthankes 1 tööpäev).



Mis on hankepass ja kuidas seda 
kasutada?
Mis on pöördmenetlus?



Hankepass

 Hankepass on pakkuja või taotleja kinnitusi sisaldav tõend pakkuja või 
taotleja suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja tema kvalifitseerimise 
tingimustele vastamise kohta.

 Hankepass esitatakse kas Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormil või 
alla rahvusvahelist piirmäära jäävate hangete puhul hankija vormil, mis peab 
sisaldama vähemalt RHS § 104 lõikes 2 sätestatud teavet.

 Kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimuste esinemist 
kontrollitakse reaalsete dokumentide alusel üksnes edukal pakkujal.

 Hankepass tuleb esitada ka isiku kohta, kelle vahenditele tuginetakse.



Pöördmenetlus

 Pöördmenetluse kasutamisel kontrollib hankija pakkumuste vastavust ning 
hindab pakkumusi enne kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni 
kontrollimist.

 Kasutamine on hankija otsus.

 Kui pakkumuste vastavuse kontroll hõlmab paljude dokumentide läbivaatamist 
ning pakkujate hulk on suur, ei ole pöördmenetluse kasutamine praktiline.



Kõrvaldamisalused ja heastamine

 Kõrvaldamise alused jagunevad kaheks: kohustuslikud kõrvaldamise alused ja 
vabatahtlikud kõrvaldamise alused.

 Kõrvaldamise aluste kontrollimisel on hankijal lubatud pakkujalt küsida 
üksnes RHS § 96 nimetatud dokumente. Muud dokumendid peab hankija ise 
koguma.

 Maksuvõla esinemisel on hankija kohustus anda pakkujale vähemalt 3 
tööpäevane tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks. Kui pakkuja puudust hankija 
poolt määratud tähtajaks ei kõrvalda, on hankija kohustatud pakkuja 
kõrvaldama. 

 Kõrvaldamise aluseid tuleb kontrollida ka alltöövõtjatel ja ettevõtjatel, kelle 
vahenditele on pakkuja tuginenud.

 Heastamise võimalus üksnes rahvusvahelist piirmäära ületavates hangetes.



Kvalifitseerimistingimuste seadmine
 Kvalifitseerimistingimused peavad olema üheselt mõistetavad ja selged.

 Mitmeti mõistetavalt sõnastatud kvalifitseerimise tingimust ei saa tõlgendada 
pakkuja kahjuks. Kui kvalifitseerimise tingimus on sõnastatud mitmeti 
mõistetavalt, tuleb tõlgendada tingimust laiendavalt nii, et see tagaks 
võimalikult suure arvu pakkujate poolt pakkumuste tegemise. (TlnRngk otsus nr 
3-09-3081, p 12).

 Probleemiks on, et esitatakse küll dokumendi nõue, kuid ei sätestata tingimust. 

 Töötajate kogemuse nõuet ei tohi enam sätestada. See võib olla üksnes hindamise 
kriteerium, kui see oluliselt mõjutab hankelepingu täitmise kvaliteeti. 

 Minimaalne netokäibe nõue ei tohi olla suurem kui 2x hankelepingu eeldatav 
maksumus.

 Õigus võtta arvesse ka varasemate aastate referentlepinguid.

 Hankija ei pea seadma sellist kvalifitseerimise tingimust, mida suudaksid täita 
paljud potentsiaalsed pakkujad. Kuid hankija peab iga kvalifitseerimise tingimuse 
kehtestamisel lähtuma sisulistest asjaoludest ja olema valmis vaidluse korral 
tingimust põhjendama. See tähendab, et vaidluse korral lasub vaidlustatud 
kvalifitseerimise tingimuse põhjendamise kohustus hankijal (VaKo 1-18/187218).



Hindamiskriteeriumid
 Hankija sätestab riigihanke alusdokumentides majanduslikult soodsaima 

pakkumuse väljaselgitamiseks hankelepingu esemega seotud ja reaalset 
konkurentsi tagavad pakkumuse hindamise kriteeriumid (RHS § 85 lg 1).

 Majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel võtab hankija arvesse 
eelkõige parima hinna ja kvaliteedi suhet, mis hõlmab kvalitatiivseid, 
keskkonnalaseid või sotsiaalseid kriteeriume /…./, pakkumuse hinda või kulu, 
sealhulgas hankelepingu täitmisel tõenäoliselt tekkivaid olelusringi kulusid (RHS §
85 lg 3). 

 Olelusringis tekkivate kulude hindamisel võtab hankija osaliselt või täielikult 
arvesse:
1) hankelepingu täitmisel tekkivaid hankija või kolmandate isikute kantavaid 
hankelepingu eseme soetamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tehtavaid ning 
kasutamisjärgseid kulusid;
2) keskkonnaalaste välismõjudega seonduvaid kindlaksmääratavaid ja rahaliselt 
mõõdetavaid kulusid (RHS § 86 lg 2). 

 RHS § 85 lg-te 3 ja 8 koosmõjus on hankijal õigus seada hindamiskriteeriume, mis 
annavad rohkem punkte kvaliteetsemaid tooteid pakkuvatele ettevõtjatele. 
Seejuures on hankija kaalutlusõigus pakkumuste hindamiskriteeriumide 
määratlemisel laialdane (Tallinna Halduskohus, 30.06.2017, 3-17-1172, p 26).



Pakkumuse esitamine

 Pakkumus esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 Pakkujal on täita hoolsuskohustus ja ta vastutab selle eest, et kõik 
kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud andmed on õiged (VaKo 1-18/187218).

 Pakkumus on konfidentsiaalne kuni pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse 
tegemiseni.

 Pakkujal on kohustus määrata pakkumuses ärisaladus. Ärisaladuseks 
määramist peab pakkuja põhjendama. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida 
pakkumuse maksumust ega osamaksumusi ning pakkumust iseloomustavaid 
numbrilisi näitajaid.

 Ärisaladus on KonkS § 63 kohaselt oskusteave, kulude hindamise metoodika, 
tootmisprotsessid, tarneallikad, ostu-müügi mahud, turuosad, kliendibaas, 
kulu- ja hinnastruktuur); TRIPS (kaubanduslik väärtus salajasuse tõttu). 



Pakkumuste sisuline kontroll ja 
selgituste küsimine

 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta riigihanke 
alusdokumentidele, kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või 
kui esitatud selgituste alusel ei ole võimalik pakkumuse vastavust üheselt 
hinnata. Samuti lükkab hankija pakkumuse tagasi, kui pakkuja ei nõustu 
arvutusvea parandamisega. 

 Kontroll peab olema sisuline! Kontroll ei saa toimuda üksnes pakkujate 
kinnitustel!

 Hankijal on õigus küsida pakkujalt selgitusi, kui pakkumus või selle andmed on 
ebaselged, vastuolulised või mitmetimõistetavad. Küsida tohib formaalseid 
andmeid, sisuliste andmete küsimisel peab olema võimalik veenduda, et need 
olid olemas enne pakkumuse esitamise tähtaega. Selgituste küsimusega ei 
tohi kaasneda sisuliselt uue pakkumuse esitamist (Riigikohtu otsused nr 3-3-
1-24-13 ja 3-3-1-44-13). 



Põhjendamatult madala maksumusega 
pakkumus

 Hankijal on kontrolli alustamisel avar kaalutlusruum. Seega peab hankija kontrollima 
selliseid pakkumusi mille hind on hankelepingu eeldatavast maksumusest ebaharilikult 
madalam, tekitades hankijas kahtluse pakkumuse tõsiseltvõetavuse osas (TlnRngk otsus nr 3-
15-177).

 Kahtluse korral on hankijal kohustus küsida pakkujalt kirjalikku taasesitamist võimaldavad 
vormis selgitust. Pakkuja on kohustatud vastuse ja tõendid esitama 5 tööpäeva jooksul 
vastava nõude saamisest. Ilma selgitusi küsimata ei või hankija pakkumust tagasi lükata. 
Selgitus peab olema ammendav!

 Hankija on kohustatud küsima ehitustööde hankelepingu puhul, mille eeldatav maksumus on 
võrdne riigihanke piirmääraga või ületav seda, selgitusi pakkumuse maksumuse kohta, kui:

• hankemenetluses on riigihanke alusdokumentidele vastavaks tunnistatud vähemalt kolm 
pakkumust ja selle pakkuja pakkumuse maksumus on maksumuselt järgmise vastavaks 
tunnistatud pakkumuse maksumusest vähemalt 10 protsendi võrra madalam või selle pakkuja 
pakkumuse maksumus on vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumuste keskmisest 
vähemalt 20 protsendi võrra madalam või;

• pakkuja või tema pakkumuses nimetatud alltöövõtja töötajate keskmine töötasu oli 
võrdlusperioodi jooksul väiksem kui 70 protsenti sama ajavahemiku keskmisest töötasust 
hankelepingu esemele vastavas valdkonnas.



Millega võrrelda?
 Hankelepingu eeldatav maksumus

 Varasemalt sõlmitud lepingute maksumus

 Võrdlus teiste pakkumuste maksumusega

 Võrdlus keskmise turuhinnaga

 Ekspertarvamus

 KÕIK OTSUSED MIS HANKIJA TEEB, PEAVAD OLEMA PÕHJENDATUD!

 Kohtupraktikast tuleneb, et pakkuja peab vastuses hankija selgitustaotlusele 
esitama selgitused, mis põhjendavad konkreetselt tema pakkumuse madalat 
maksumust. Kui pakkuja oma pakkumuse madalat hinda sisuliselt ei põhjenda, ei 
ole hankijal võimalik selle põhjal kontrollida, kas pakutud hinnaga on reaalselt 
võimalik hankelepingut täita. RHS § 48 lg 3 alusel pakkumuse tagasilükkamisel on 
hankija kohustatud lähtuma esmajoones pakkuja selgitustest ning kui need ei ole 
hankija nõudmistele vaatamata piisavad, siis võib hankija pakkumuse tagasi 
lükata. Oma pakkumuse tõsiseltvõetavust peab tõendama esmajoones pakkuja ise 
(Tln Rngk otsus nr 3-15-77, p 17, 18).



Teise isiku vahenditele tuginemine ning 
alltöövõtjate kasutamine

 Teenuste ja ehitustööde hangetel on hankijal õigus nõuda, et osa hankelepingust täidaks 
pakkuja ise, kui see on vajalik kvaliteedi ja kontrollitavuse tagamiseks. 

 Tuleb ära näidata, milliseid töid milline isik teeb.

 Solidaarvastutus hankelepingu täitmise eest. 

 Edukas pakkuja peab ära näitama kõik alltöövõtjad hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks. 

 Ehitustööde hangetes kohustuslik nõuda pakkumuses kinnitust, et pakkuja ei kaasa 
hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes kuuluks asendamisele.

 Kohustuslik kontrollida kõrvaldamise aluseid ning vajadusel nõuda alltöövõtja asendamist. 

 Ehitustööde hangetes alltöövõtjal võimalik esitada teabenõue pakkujale makstud tasu kohta, 
hankijal kohustus vastata ning edastada koopia ka pakkujale.

 Hankija kohustus mitte tasuda pakkujale osas, milles pakkuja on alltöövõtjale alusetult 
tasumata jätnud.



Hankelepingu muutmine ja 
ülesütlemise võimalused



 Kui hankija soovib säilitada võimaluse pärast
pakkumise võitja väljaselgitamist hanke tingimusi
muuta, tuleb selline võimalus koos vastavate
detailsete reeglitega pakkumiskutse
dokumentides selgesõnaliselt ette näha (RKHKo
nr 3-3-1-31-11, p 21).



Kehtiv muutmise regulatsioon

 Hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui:

1) muudatuse väärtus ei ületa 10% asjade või teenuste hankelepingu või kontsessiooni algsest maksumusest 
ning 15% ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest ja hankelepingu üldist olemust ei muudeta;
2) muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ja muudatuse ulatus, sisu ja 

kohaldamistingimused, näiteks hinna läbivaatamise kohta, olid riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt 
ja ühemõtteliselt ette nähtud;
3) samalt pakkujalt ostetakse täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid, mille järele on hankijal tekkinud 

vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, juhul kui pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale 
olulist ebamugavust või märkimisväärseid lisakulusid ega oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel 
võimalik tulenevalt asjade, teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest, kusjuures 
ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest;
4) muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist 

olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest;
5) pakkuja asendatakse uue riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimusi täitva 

pakkujaga, kui sellist muudatustingimust sisaldasid riigihanke alusdokumendid;
6) pakkuja asendatakse osaliselt või täielikult uue riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise 

tingimusi täitva pakkujaga ettevõtja restruktureerimise, sealhulgas ülevõtmise, ühinemise, võõrandamise või 
maksejõuetuse tõttu, eeldusel et pakkuja asendamisega ei kaasne hankelepingu muid olulisi muudatusi;
7) muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.



Hankelepingu ülesütlemine

Hankijal on õigus hankeleping erakorraliselt enne tähtaega üles öelda, kui:

1) hankelepingus on tehtud muudatusi, mis ei ole käesoleva seaduse §-s 123 
sätestatu kohaselt lubatavad;
2) hankelepingu sõlminud pakkujal esines hankelepingu sõlmimise ajal mõni 
käesoleva seaduse § 95 lõikes 1 sätestatud alus ja pakkuja oleks tulnud 
hankemenetlusest kõrvaldada või ei oleks tohtinud temaga hankelepingut sõlmida 
või
3) Euroopa Kohus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohases 
menetluses tuvastanud, et riigihankes või hankelepingu sõlmimisel pole järgitud 
nimetatud lepingust või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/23/EL, 
2014/24/EL või 2014/25/EL tulenevaid kohustusi.



Vaidlustamine
Kes saab vaidlustada eduka pakkuja kvalifitseerimist/kõrvaldamata jätmist? 

 Kuna hankemenetluses osalemise eesmärgiks saab olla üksnes hankelepingu sõlmimine siis on 
vaidlustuse esitamiseks õigustatud see pakkuja, kellel on võimalus positiivse otsuse korral 
hankelepingusse jõuda. 

Millise tähtaja jooksul tuleb esitada vaidlustus?

 10 päeva jooksul alates päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste 
rikkumisest, kuid mitte hiljem, kui :

 2 tööpäeva enne lihthankemenetluses pakkumuse/taotluse esitamise tähtpäeva 
(alusdokumendi peale);

 5 tööpäeva enne hankemenetluses osalemise pakkumuse/taotluse esitamise tähtpäeva 
(alusdokumendi peale);

 10 päeva jooksul alates päevast mil riigihanke alusdokumendid tehti elektrooniliselt 
kättesaadavaks, kuid mitte pärast pakkumuste/taotluste esitamise tähtpäeva saabumist. 
Juhul kui elektrooniliselt kättesaadavaks ei tehta, siis ajast, mil pakkuja oma õiguste 
rikkumisest teada sai. 

 Lihthankemenetluses 3 tööpäeva jooksul alates päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi 
teada saama oma õiguste rikkumisest või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide 
kahjustumisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist. 

 Kahju hüvitamise taotlus 1 aasta jooksul alates hankelepingu sõlmimisest. 



Aitäh kuulamast!

keidi.stricton@gmail.com

keidi@ejlegal.ee / +372 5690 0487


