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EELNÕU  
 
  

Riigihangete seaduse ning riigihangete seaduse muutmise ja 
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise 

seadus  
  
§ 1. Riigihangete seaduse muutmine  
  
Riigihangete seaduse § 96 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:  
„(21) Hankija kontrollib käesoleva seaduse § 95 lõike 1 punktis 5 sätestatud kõrvaldamise alust 
pakkuja või taotleja kinnituse alusel. Hankija võib kahtluse korral nõuda pakkujalt või taotlejalt 
mistahes andmete või tõendite esitamist, mis võimaldavad kõrvaldamise alust kontrollida. 
Hankija ei nõua andmete ega tõendite esitamist, kui vastavad andmed on talle andmekogus 
olevate andmete põhjal tasuta kättesaadavad või tal on need dokumendid või andmed olemas ja 
need on pakkuja või taotleja suhtes kõrvaldamise aluste kontrollimiseks jätkuvalt asjakohased.“.  
  
§ 2. Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seaduse muutmine  
  
Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (vastu 
võetud 2022. aasta 13. aprillil) tehakse järgmised muudatused:  
  
1) paragrahvi 1 punkt 97 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„97) paragrahvi 95 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„5) kellega hankelepingu sõlmimine rikuks rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni 
rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.“;“;  
  
2) paragrahvi 1 punkt 99 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:   
„99) paragrahvi 95 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkte 1 ̶ 4 ei pea hankija kohaldama juhul, kui hankelepingu 
sõlmimine on hädavajalik ülekaalukast avalikust huvist tuleneval põhjusel ja pakkuja või 
taotleja kõrvaldamise korral jääks hankeleping sõlmimata. Hankija teeb pakkuja või taotleja 
riigihanke menetlusest kõrvaldamata jätmise kohta põhjendatud kirjaliku otsuse ja võib sõlmida 
hankelepingu pakkuja või taotlejaga, vaatamata kõrvaldamise aluse olemasolule.“;“;  
  
3) paragrahvi 1 punkt 111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„111) paragrahvi 97 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„Pakkuja või taotleja, kellel esineb vähemalt üks käesoleva seaduse § 95 lõike 1 punktides 1–3 
ja lõike 4 punktides 2–11 nimetatud alustest, võib riigihankes, mille eeldatav maksumus on 
vähemalt võrdne rahvusvahelise piirmääraga, esitada tõendid selle kohta, et ta on võtnud 
meetmeid oma usaldusväärsuse taastamiseks.“;“;  
  
4) paragrahvi 1 punkt 140 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„140) paragrahvi 114 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:  
„(21) Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel 
rikuks rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse 
tähenduses.ˮ;“;  
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5) paragrahvi 1 punkt 159 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„159) paragrahvi 124 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:  
ˮ21) hankelepingu sõlminud ettevõtjal esineb hankelepingu täitmise ajal mõni käesoleva 
seaduse § 95 lõikes 1 sätestatud alus või hankelepingu täitmise jätkamine rikuks rahvusvahelist 
või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;ˮ;  
  
6) paragrahvi 1 punkt 268 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„268) seadust täiendatakse §-ga 2192 järgmises sõnastuses:  
ˮ§ 2192. Alustatud riigihanke menetluste lõpetamine  
(1) Riigihanke menetlused, mida alustati enne 2022. aasta 1. juunit, viiakse lõpuni, lähtudes 
käesoleva seaduse 2022. aasta 31. maini kehtinud redaktsioonis sätestatud nõuetest, välja 
arvatud käesoleva seaduse § 95 lõike 1 punktis 5 ja lõike 3 esimeses lauses, § 97 lõike 1 
esimeses lauses ja § 114 lõikes 21 sätestatu rakendamisel, mille puhul lähtutakse 2022. aasta 1. 
juunil jõustunud redaktsioonis sätestatud nõuetest.  
  
(2) Hankijal on õigus enne 2022. aasta 1. juunit alustatud riigihanke menetluse tulemusena 
sõlmitud hankeleping üles öelda või hankelepingust taganeda käesoleva seaduse § 124 lõike 1 
punkti 21 alusel.“.“.  
  
§ 3. Seaduse jõustumine  
  
Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. juunil.  
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