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Hankekord Oru vallas

Miiiirus kehtestatakse riigihangete seaduse $

131 alusel.

$ 1. Miiiiruse reguleerimisala
Hankekord 6ru vallas (edaspidi kord) reguleerib Oru Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus)
riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute s6lmimist.
$ 2. Hanke korraldamise iildpdhimdtted
Hanke korraldamisel on hankija, sdltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud jargima
riigihangete seaduse (edaspidi RHS) $-s 3 siitestatud riigihanke konaldamise tildp6himdtteid.
$ 3.

Hanke piirmiiiirad

(1) Kliesolevas korras siitestatud tingimused kehtivad:
1 ) riigihanke piirmiiiira i.iletavale riigihankele;
2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmiilira iiletavale riigihankele (edaspidi
lihthange);
3) hankele alla lihthanke piirmiiiira;
4) lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisele.
(2) Kiiesoleva paragrahvi i6ike 1 punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatav hankelepingu
maksumus on:
1) asjade ostmise, i.iiirimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral40 000 eurot
(ilma kliibemaksuta) ja iile selle;
2) ehitustoode tellimisel 250 000 eurot (ilma kliibemaksuta) ja iile selle.
(3) Kiiesoleva paragrahvi l6ike 1 punktis 2.nimetatud lihthanke eeldatav hankelepingu
maksumus on;
1) asjade ostmise, titirimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral viihemalt 10 000
eurot, kuid vlihem kui 40 000 eurot (ilma kiiibemaksuta);
2) ehitustoode tellimisel viihemalt 30 000 eurot, kuid viihem kui 250 000 eurot (ilma
kliibemaksuta).
$ 4. Hangete planeerimine
(1) Hangete korraldamise aluseks on hankeplaan. Hankeplaanil on soovituslik iseloom.

Hankeplaani kinnitab vallavalitsus hilj emalt 1 .veebruariks.
(2) Hankeplaani kantakse asjade ostmine, Ui.irimine, rentimine ja liisimine ning teenuste
tellimine maksumusega alates 10 000 eurost (ilma kiiibemaksuta) ning ehitustoode tellimine
eeldatava maksumusega alates 30 000 eurost (ilma ktiibemaksuta).
(3) Hankeplaani koostamise aluseks on valla arengukava, eelarvestrateegia javallaeelarve.
Hankeplaani v6ib vajadusel aasta jooksul muuta.
(4) Ettepaneku hankeplaanis nimetatud hanke korraldamiseks esitab Oru vallavolikogule
(edaspidi vallavolikogu) vallavalitsus, kes otsustab hanke korraldamise oma otsusega.

(5) Hankeplaanis ntiidatakse:
1) hanke nimetus;
2) hanke eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas;
3) hanke algatamise aeg;
4) hankelepingu tiiitmise tiihtaeg.
$ 5. Riigihanke eest vastutav

isik

(1) Riigihanke eest vastutav isik miitiratakse vallavolikogu otsusega.
(2) Riigihanke eest vastutav isik:
1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide koostamise;
2) vastutab RHS-s siitestatud ttihtaegadest kinnipidamise eest;
3) teeb vajalikud kanded ja toimingud riigihangete registris;
4) viiljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta
hankemenetluses o salej atele j a huvitatud isikutele ;
5) korraldab pakkumuste vastuv6tmise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste ndudmise;
6) miiiirab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja javalmistab ette vajalikud materjalid;
7) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
8) korualdab hankemenetluse kiiigus loodud ja saadud dokumentatsiooni siistematiseerimise ja
siiilitamise;
9) jalgib hankelepingu korrektset taitmist.
$ 6. Hankekomisjon

(1) Vallavolikogu moodustab riigihanke piirmiiiira iiletava riigihanke korraldamiseks
hankekomisjoni. Vajadusel v6ib hankekomisjoni moodustada ka lihthanke korraldamiseks.
(2) Hankekomisjon:
l) kiidab heaks hankedokumendid;
2) avab pakkumused ja viib liibi pakkumuste hindamise;
3) teeb vallavolikogule ettepaneku pakkujate v6i taotlejate hankemenetlusest kdrvaldamiseks,
pakkujate v6i taotlejate kvalifitseerimiseks vdi kvalifitseerimata jiitmiseks, pakkumuste
vastavaks tunnistamiseks v6i tagasiliikkamiseks, k6igi pakkumuste tagasiltkkamiseks,
hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks ja pakkumuse edukaks tunnistamiseks.
(3) Hankekomisjon moodustatakse viihemalt kolmeliikmelisena. Komisjoni juhib ja komisjoni
vahelist infovahetust korraldab komisjoni esimehena riigihanke eest vastutav isik.
(4) Hankekomisjoni t6o vorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab
komisjoni esimees. Komisjoni otsus on vastu v6etud, kui selle poolt on iile poole komisjoni
liikmetest.
(5) Hankekomisjoni koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla k6ik koosolekul osalenud
komisjoni liikmed. Komisjoni liikmel on 6igus lisada komisjoni otsusele oma kirjalik
eriarvamus.
(6) Hankekomisjonil on 6igus otsuseid vastu v6tta koosolekut kokku kutsumata, kui tile poole
komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees on esitanud oma seisukoha elektrooniliselt
v6i muus kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis. Esitatud seisukohtade alusel koostab
komisjoni esimees hdiiletusprotokolli.
$ 7. Riigihanke

piirmiiiira iiletava riigihanke korraldamine

(1) Kiiesoleva korra $ 3 ldikes 2 siitestatud riigihanke piirmtiZira iiletava lepingu s6lmimiseks
tuleb korraldada hankemenetlus vastavalt RHS -is szitestatule.
(2) Hankemenetluse korraldamise otsustab vallavolikogu oma otsusega, milles miiiiratakse:
1) hanke nimetus;
2) hankemenetluse liik;
3) riigihanke eest vastutav isik;
4) hankekomisj oni koosseis ;
5) viiljakuulutamiseta liibirli2ikimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse
hankedokumendid.
(3) Pakkuja v6i taotleja hankemenetlusest k6rvaldamine, kvalifitseerimine vdi kvalifitseerimata
j atmine, pakkumuse vastavaks tunnistamine v6i tagasili.ikkamine, kdigi pakkumuste

tagasili.ikkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
toimub hankekomisj oni motiveeritud ettepanekul vallavoliko gu otsuse ga.
$ 8.

Lihthanke korraldamine

(1) Kiiesoleva korra g 3 ldikes 3 siitestatud lihthanke lepingu s6lmimiseks tuleb konaldada
lihthange vastavalt RHS-i $-s 182 stitestatule.
(2) Lihthanke korraldamise otsustab vallavolikogu oma otsusega, milles mitZiratakse:
1) hanke nimetus;
2) pakkumuste esitamise t?ihtaeg;
3 ) vaj adusel lihthanke dokumendi kehtestamine;
2) riigihanke eest vastutav isik;
3) vaj adusel hankekomisj oni koosseis.
(3) Pakkumuse tunnistab edukaks vallavolikogu oma otsusega.

Alta lihthanke piirmiiiira jiiiiva hanke korraldamine
(1) Lepingu sOlmimisel, mille maksumus jailb alla lihthanke piirmZi2ira, tuleb jiirgida rahaliste
vahendite sdZistliku ja otstarbeka kasutamise pdhim6tet ning saavutada hanke eesmzirk mdistliku
$ 9.

hinnaga, tagades konkurentsi olemasolul erinevate pakkumuste v6rdlemise teel parima
vdimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.
(2) Konkurentsi tagamiseks teeb vallavalitsus ettepaneku pakkumuse esitamiseks viihemalt
kolmele isikule vdi avaldab hanketeate valla kodulehel www.6ru.ee, internetiportaalis

www.valgamaa.ee, ajalehes,,L6unaleht" vdi,,Valgamaalane".
(3) Konkurentsi puudumisel vdi muul pdhjendatud vajadusel vdib ettepaneku pakkumuse
esitamiseks teha iihele isikule.
(4) Pakkumuse tunnistab edukaks vallavolikogu oma otsusega.
(5) Vallavolikogu poolt kinnitatud hankekorra olemasolul asjade ostmiseks v6i teenuse
tellimiseks teostatakse hange vastavalt kehtivale korrale.
$ 10. Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine
Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb jiirgida RHS $-s 19 siitestatut ja RHS $-s
siitestatud rii gihanke korraldami se iildpdhimdtteid.
$ 11. Hankelepingu sdlmimine
(1) Hankeleping s6lmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.
(2)Yallavalitsuse nimel sdlmib lepingu vallavanem v6i teda asendav isik, kui vallavolikogu ei
ole otsustanud teisiti.
(3) Hankelepingu maksumusega alla 5000 euro v6ib sdlmida suuliselt. Sellisel juhul toimub
ostetud asja v6i tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.
(4) Hankelepingu taitmise iile tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei
ole sitestatud teisiti.
$ 12. Miiiiruse jOustumine
(1) Miiiirus jdustub 2. marl2012. a.
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