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Millest täna räägime?

1. Kvalifitseerimisnõuete kehtestamine ja 

vaidlustamine

2. Teise isiku vahenditele tuginemine 

3. Alltöövõtt

4. Konfidentsiaalsus 



Kas ja kuidas kvalifitseerimistingimusi 

kehtestada?

• Kvalifitseerimistingimuste kehtestamine kui 

hankija õigus, mitte kohustus – kas hakkame 

nägema uut tüüpi vaidlusi?

• Piisav hankelepingu nõuetekohase täitmise 

tõendamiseks (RHS § 39 lg 1)?

• Vastav ja proportsionaalne hankelepingu 

esemega

• Võrgustikusektoris – 1) eelnõu eristab 

võrgustikusektori hankijat avaliku sektori 

hankijast, 2) teise isiku vahenditele tuginemine



Sisuline kvalifitseerimistingimus vs 

dokumendinõue

Sisuline 
kvalifitseerimistingimus

Dokumendinõue

Käibenõude piirang –

netokäive maksimaalselt 2x 

hankelepingu eeldatav 

maksumus

Referentslepingute ajaline 

dimensioon

Töötajate kogemus

Huvide konflikt?

Kas peab üldse määratlema?

Vorminõuded – C-46/15 Ambisig

Tellija kinnitus dokumendinõudena



Kvalifitseerimistingimuste vaidlustamine

• Vaidlustamistähtaeg Eelnõus muutunud

• Vaidlustamise eelduseks tõendatav võimalus 

reaalselt hankes osaleda

• Istung vaid siis, kui nõuavad mõlemad nii 

vaidlustaja kui hankija või VAKO peab 

vajalikuks

• Kas hankepassi ja pöördmenetluse kasutamise 

võimalus vähendab kvalifitseerimistingimuste 

vaidlustamist?



Teise isiku vahenditele tuginemine

1) hankepass

2) kui see on vajalik ja asjakohane 

• C-324/14;

• Kohtuasi 3-16-1262 Altos vs Kuressaare

3) majanduslike näitajate puhul võimalik nõuda 

solidaarvastutust 

4) kõrvaldamise kohustuslike aluste kontroll + 5 tööpäeva 

aega asendada + võib nõuda asendamist ka siis, kui 

valikulised kõrvaldamise alused 

5) Võimalik nõuda teatud oluliste tööde tegemist vahetult 

pakkuja poolt



Alltöövõtt

Praegune regulatsioon:

• Andmed alltöövõtjate kohta ja alltöövõtjate vahetuse 

kohta hankelepingus

• Kvalifitseerumine alltöövõtjatele tuginedes

• RHS § 31 lg 7 olulise osa teenusest või ehitustööst 

teeb pakkuja ise – C-406/14

Eelnõu

• Millal võib nõuda teavet alltöövõtjate kohta?

• Kõrvaldamise aluste ja kvalifikatsiooni kontroll, kui 

HT/HD nii sätestab

• Kas isegi siis, kui tema näitajatele 

kvalifikatsiooninõuete täitmisel ei tugineta? Mis otsus 

sellisel juhul tehakse?



Konfidentsiaalsus

Kehtiv regulatsioon:

• Pakkumus konfidentsiaalne

• Kvalifitseerimisdokumentatsioon 

konfidentsiaalne osas, milles pakkuja ise nii 

märgib

Eelnõu:

• Pakkumuse esitamisel märkida ärisaladuse 

olemasolu ja ulatus

• Konfidentsiaalsus kuni eduka pakkuja valimise 

otsuseni



Tänan!

kristina.laarmaa@varul.com
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