
 

 KINNITATUD 

  direktori 16.01.2014  

 käskkirjaga nr 1-1/3 

 

Tallinna Muusikakeskkooli hankekord 
 

 

Tallinna Muusikakeskkooli hankekord on kehtestatud „Riigihangete seaduse“ (edaspidi: RHS) § 

131  ning haridus- ja teadusministri 23.12.2011.a käskkirjaga nr 999 kinnitatud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra (edaspidi: HTM-i hankekord) alusel.  

 

§1. Hankekorra reguleerimisala 

(1) Tallinna Muusikakeskkooli hankekord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Muusikakeskkooli 

(edaspidi kool) riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.  

 

(2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel tuleb sõltumata hankelepingu maksumusest järgida 

RHS-s sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. 

 

(3) Korras sätestatud tingimused kehtivad: 

1) riigihanke piirmäära ületavatele riigihangetele; 

2) allapoole piirmäära jäävatele riigihangetele (edaspidi lihthange); 

3) lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisele; 

4) kooli hankeplaani koostamisele; 

5) hankelepingu sõlmimise tingimustele ja tähtaegadele. 

 

 

§2. Riigihanke piirmäära ületavad hanked 

(1) Kooli hankekorra § 1 lg 3 p 1 nimetatud riigihanke piirmäära ületavate riigihangete eeldatav 

hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on vastavalt RHS § 15 lg 1 järgmine:  

1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral 40 000 

(nelikümmend tuhat) eurot ja üle selle; 

2) ehitustööde tellimise korral 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot ja üle selle; 

3) ideelahenduse tellimise korral 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot ja üle selle. 

 

(2) Hange viiakse läbi kooskõlas riigihangete seadusega. 

 

(3) Riigihanke läbiviimiseks moodustab kool riigihanke komisjoni. Komisjoni esimees on 

direktor. Komisjoni koosseis on vähemalt kolmeliikmeline. Tehnilise kirjelduse koostamiseks 

peab komisjoni koosseisu kuuluma isik, kes omab vastavas valdkonnas eriteadmisi ja kellel on 

olemas piisav tehniline pädevus. 

 

(4) Hanke eest vastutav komisjon vastutab järgmiste toimingute eest: 

1) hankedokumentide koostamine; 

2) hankemenetluse valiku tegemine; 

3) kannete tegemine riigihangete registrisse; 

4) aruande ja selle lisade esitamine riigihangete registrisse; 

5) õigeaegne küsimustele vastamine ja teadete edastamine; 



6) pakkujate kvalifikatsiooni, hankest kõrvaldamise aluste ja pakkumiste vastavuse kontrollimine 

ning pakkumiste hindamine; 

7) protokollide ja käskkirjade eelnõude vormistamine; 

8) hankelepingu täitmise jälgimine. 

 

(5) Pakkumuste hindamiskriteeriumid  peavad olema objektiivset võrdlemist ja hindamist 

võimaldavad. 

 

 

§3. Lihthanke piirmäära ületavad hanked 

(1) Kooli hankekorra § 1 lg 3 p 2 nimetatud lihthanke piirmäära ületavate riigihangete eeldatav 

hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on vastavalt RHS § 15 lg 3 järgmine:  

1) 10 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu korral; 

2) 30 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral. 

 

(2) Lihthanke läbiviimisel avaldatakse lihthanke dokumendid riigihangete registris. Lihthanke 

eest vastutav isik on direktor.  

 

(3) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. 

 

(4) Lihthanke algatamine ja läbiviimine toimub järgides RHS § 182 sätestatut.  

 

 

§4. Lihtsustatud korras asjade ja teenuste hankimine 

(1) Vastavalt HTM-i hankekorra punktile 23 on lihtsustatud korras hankelepingu maksumus ilma 

käibemaksuta 5 000 eurot ja üle selle. Hankeleping peab olema vormistatud kirjalikult. 

 

(2) Järgitakse RHS-e üldpõhimõtteid ja riigihangete teostamise head tava. 

 

(3) Hanke eest vastutav isik korraldab iseseisvalt hinnapäringu võtmise vähemalt kolmelt 

pakkujalt. Säilitab pöördumised pakkujatele kirjalikku taasesitlust võimaldavas vormis. Arvele 

või hankelepingule lisatakse kirjalikult lühike selgitus, kuidas on pakkumisi võrreldud. 

 

(4) Alati tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke 

eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel 

parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.  

 

(5) Asjade ostmise, üürimise, rentimise  ja teenuste tellimise korral alla 2000 euro (ilma 

käibemaksuta) teeb eduka pakkumuse otsuse juhtkonna liige, kelle vastutusvaldkonda ostetakse 

asi, tellitakse teenus või tehakse ehitustöö. Võimaluse korral tuleb võtta vähemalt kolm 

pakkumust kirjalikku taasesitlust võimaldavas vormis. 

 

(6) Ehitustööde tellimise korral on kirjaliku lepingu sõlmimine alati kohustuslik. 

 

 

 

 

 



 

§5. Hanke algataja ja hankeleping  

(1) Hanke eest vastutav isik on direktor. Kooli nimel rahaliste kohustuste võtmise ning lepingute 

algatamise ja sõlmimise õigus on direktoril.  

 

(2) Direktor  võib  lihtsustatud korras asjade ja teenuste hankimise korral lepingu sõlmimise 

õiguse delegeerida juhtkonna liikmele, kelle vastutusvaldkonda ostetakse asi, tellitakse teenus 

või tehakse ehitustöö. Riigihanke ja lihthanke piirmäära ületavate hangete korral on lepingu 

sõlmimise õigus ainult direktoril. 

 

(3) Direktor määrab hankelepingu täitmise eest vastutava isiku.  

 

(4) Hankelepingud  jõustuvad nende allakirjutamisest ja kehtivad kuni lepingupartnerite  

lepingupõhiste kohustuste täieliku täitmisega. 

 

 

§6. Hankeplaan 

(1) Iga-aastane hankeplaan koostatakse kahe nädala jooksul peale kooli aastaeelarve kinnitamist 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Hankeplaani koostamisel lähtutakse aasta eelarvest. 

Hankeplaani kinnitab direktor.  

 

(2) Hankeplaanis on märgitud: 

1) hanke nimi; 

2) lühiselgitus; 

3) hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta; 

4) menetluse liik; 

5) hanke välja kuulutamise aeg; 

6) lepingu täitmise aeg; 

7) hanke eest vastutav isik.  

 

(3) Hankeplaanis kajastuvate hangete maksumuse alampiir on asjade ja teenuste tellimise ning 

ehitustööde tellimise korral 5000 eurot (ilma käibemaksuta).  

 

 


