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Piirmäärad uues eelnõus (§ 15) tõusevad:

asjad/teenused- lihthange >20 000, riigihange >60 000

ehitustööd– lihthange >60 000, riigihange >300 000.

Igal OV oma hankekord alla lihthanke piirmäära jäävate ostmiste

menetlemisel:

piisab pakkumiste küsimisest;

avaldatakse omavalitsuse kodulehel.

Kas see on piisavalt läbipaistev?

Kas see on hetke parim pakkumine?

Kas on olemas hea ülevaade hankimisest?

RHS: uued piirmäärad
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§ 1. Eesmärk 

(1) …rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja 

säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning 

konkurentsi efektiivne ärakasutamine….

Enamjaolt mõistetakse selle all tarnijate konkureerimist;

Konkurents ka hankekeskkondade vahel, kes vastavad RHS 

tingimustele

„Hankijal saab olema võimalik valida alternatiivsete 

hankekeskkondade vahel alla riigihanke piirmäära olevate hangete 

puhul.“
Kristel Mesilane 

Rahandusministeerium, Riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja

Riigihangete seadus
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Alternatiivset keskkonda oleks mõistlik kasutada ostude juures, 

mille puhul riigi e-keskkonna kasutamine ei ole otstarbekas (alla 

lihthanke piirmäära jäävad hanked).

Hankel hea tulemuse saavutamiseks oleks vaja:

• head läbipaistvat, kontrollitavat töövahendit (NB audiitor, struktuurfond) 

• teadmisi nii erinevatest valdkondadest, juriidikast, webi-turundusest jne;

• oskust koostada hankedokumente;

• kontakte või teadmisi pakkujate leidmiseks;

• aega (suurenev töömaht)

• Näide: 

Alternatiivne e-hankekeskkond
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Näide:
Tallinna Spordikooli Piiri spordi- ja puhkebaasi ehitiste 
elektripaigalduse tehnilise kontrolli teostamine ning 
eksperthinnangu andmine sise- ja välisvõrkude rekonstrueerimiseks 
(Valgamaa)



Mercelli Eesti andmebaasis on ligi 15 000 kaardistatud ettevõtet/ 

monitooritakse pidevalt:

Profiilid valdkondade/piirkondade lõikes 

Monitoorime hangetele pakkujaid (sh. helistame)

Tugiteenused: juhendame hankijaid, otsime hangetele pakkujaid, 

kogume tagasisidet, juhendame pakkujaid 

Hangete avaldamine Mercelli riikides:

Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi, Taani… 2016: Saksamaa

Hankekeskkond multikeelne nii hankijale kui pakkujale:

Eesti, vene, inglise, läti, leedu, soome, rootsi, norra, taani

Igas piirkonnas klienditugi kohalikes keeltes

1. Mercell kui aktiivne keskkond
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Mercellil on väga suur igapäevaste jälgijate ja teavituste 

saajate hulk:

keskkonda on kogutud infot RHR-ist, kodulehtedelt (hanked, 

hankeplaanid, aruanded, arengukavad, ehitusealane info-

projekteerimistingimused, detailplaneeringud, ehitusload, 

keskkonnamõju hindamised jms.), erasektori hanked

RHR-i andmete osakaal on ca 1/3

Ca 65% suurematest ettevõtetest, kes on võitnud 3 ja rohkem 

riigihanget ja ca 35% kõikidest ettevõtetest, kes on võitnud 

riigihankeid, jälgivad RHR-i Mercelli vahendusel (paremad 

seadistused, täpsem kodeerimine ja kasutajaprofiilid. (NB elekter)

Analoogiline info Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi, Taani 

kohta + lisanduvad riigid….

2. Pakkujad jälgivad Mercelli

6



Igale omavalitsusele kohandatav hankimisprotsess:

Ühendada erinevad struktuurid  (ametid, sihtasutused, 

munitsipaalettevõtted);

kasutajaõiguste hierarhia;

Hanked võimalik vormistada nii lihtsalt kui keerukalt

Hankeprotsess on kogu organisatsioonile efektiivne ja läbipaistev:

kõikidel struktuuridel sarnased reeglid (hankedokumendid, 

protokollid, info liikumine)

lihtsalt jälgitav ja kontrollitav

Keskkonnas kõik hankega seotud materjalid (sh. kirjavahetus)

Keskkonnas nii avatud hanked kui ka suunatud hanked

Kõik hanked kuuluvad elektroonilise hankemenetluse alla

3. Mercell kui töövahend
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Riiklik sektor:
Eesti Pank

Eesti Raudtee

Riigi Tugiteenuste Keskus (tellija->kinnitaja->hanke läbiviija)

Riigi Kinnisvara (tellija->kinnitaja->hanke läbiviija)

Kaitsevägi (tellija->kinnitaja->hanke läbiviija)

Hoolekandeteenused

Tallinna LV

KOV-id (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked)

Ärisektor: Viru Keemia Grupp, Gjensidige, DNB, SEB, Moller Auto, Rimi

Eesti Food, Prisma Peremarket, Havi Logistics, Lemminkäinen jpt.

Suuremad projektid
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Mercelli hankija kasutajalitsent on isikupõhine;

Baashind  kuni 500 EUR + km /aastas;

Võimaldab teha lepingu perioodil piiramatul hulgal hankeid;

1 kuuline tasuta prooviperiood;

Mercelli poolt tugiteenused (sh. abi hanke koostamisel ja 

pakkujate leidmisel);

NB! Pakkujatele on hankel osalemine tasuta!

Lepingulised suhted
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Mercell on 1999.a. Norras asutatud ettevõte 
kellest on saanud Põhjamaade ja Baltikumi 
suurim hankijate ja pakkujate kohtumispaik. 
Avaldame üle 1500 hanke päevas;

Hankijatele töövahend hangete ja sisseostude 
korraldamiseks ning lepingute haldamiseks. 
Hankekeskkonnas on üle 13 000 tarnija ja 
3500 hankija (kokku ca 75 000 kasutajat 20 
riigist)

Pakkujatele töövahend leidmaks kliente 
kellele oma teenuseid ja tooteid müüa.

Mercell on kasutuses nii erasektoris kui avalik 
sektoris.

Hankekeskkond vastab kõikidele EU 
direktiividele ja protsessid vajalikele 
turvastandarditele (ISO 27001);

Mercell tegutseb 7 riigis kokku 120 töötajaga;

Käive 2014.a. 8,2 M EUR, 2015.a. 10,5 M EUR

Organisatsioon
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Mercell on algselt üles ehitatud riigihangete läbiviimiseks 

(Skandinaavias), Baltikumis seni olnud kasutusel enamjaolt 

erasektoris.

Mercelli hankekeskkond vastab kõikidele riigihangete läbiviimise 

nõudmistele (sh. pakkumised avanevad alles hanke lõppemisel, 

kõik tegevused fikseeritud logis ning säilitatakse piiramatu aeg) 

Mercelli hankekeskkond on turvaline (ISO27001), serverid Taanis

Keskkond vastab kõikidele EU-direktiividele. 18. aprillil kehtima 

hakkavate direktiividele 2014/24/EU, 2014/25/EU vastab 

samaaegselt Mercelli hankekeskkonna versioon 3.5 

Olulised faktid riigihangete kontekstis 
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Raivo Raspel

Mercell Estonia OÜ arendus- ja kvaliteedijuht

E-post: rara@Mercell.com

GSM: +372 5818 9198

www.mercell.ee

Lisainformatsioon
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