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Versioonide ajalugu 

Versioon  Jõustunud 
alates 

Kommentaarid Lk 

1.0 24.07.2017   

2.0 01.01.2019 See dokument asendab muu hulgas järgmisi varasemaid 
eraldiseisvaid dokumente.  

1. Rail Baltica projekti ühised hangete standardid ja juhised 
2. Hankepoliitika Rail Balticu / Rail Baltica projekti rakendamiseks; 

kinnitatud RB Rail ASi juhatuse 13. jaanuari 2017. aasta otsusega 
nr 4/3/2017 

3. Tellija käitumisjuhend – Rail Baltica projekti ühised hangete 
standardid ja juhised, aprill 2017 

4. Tarnija ja alltöövõtja käitumisjuhend – Rail Baltica projekti ühised 
hangete standardid ja juhised, aprill 2017 

5. Ettevõtjatele sätestatud kvalifikatsiooni miinimumnõuded, mis 
jõustusid 24. juulil 2017; kinnitatud RB Rail ASi juhatuse 
24. juuli 2017. aasta otsusega nr 17/31/2017 

6. Tarnija deklaratsioon 

Ei 
kohaldata 

3.0 16.06.2021 Tehtud järgmised muudatused dokumendi eelmises versioonis.  
1. Üldsätted. Muudetud punktid: 1.1.; 1.3.; 1.4.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4. f); 
4.1.; 4.3.; 4.4.; 5.2.; 5.3.; 5.4., 10.2 (varasem 9.2); lisatud on uus punkt 6; 
varasemad punktid 6, 7, 8, 9 muudetud vastavalt punktideks 7, 8, 9, 10.  
2. 1. lisa. Muudetud punktid: tabelirida nr 1 
3. 2. lisa. Muudetud punktid tekstilises osas: 1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 
2.6. 
3.1. Miinimumnõuded 40 000–144 000 euro suurustele hangetele.  
Muudetud tabeliread nr: 1, 2; 3; 4; 5; 6; lisatud uus tabelirida nr 7.  
3.2. Miinimumnõuded vähemalt 144 000 euro suurustele hangetele. 
Muudetud tabeliread nr: 1, 2; 3; 4; 5; 6; lisatud uus tabelirida nr 7.  
3.3. Miinimumnõuded 10 000–39 999 euro suurustele hangetele. 
Muudetud punkt:  nr 7  
4. Lisa nr 3. Muudetud punktid:  3.2., 3.4.; 
5. Lisa nr 4. Muudetud punktid:  
1. a), b) i) ii) iii) v) vi) viii);  
3. a);  
4. a), b), c), d);  
5. a), b), c);  
6. a), b), c), d), g), h), i), j), k);  
7. a), b).  
6. Lisa nr 5. Muudetud punktid: 1., 1. a) c); 3. f); 4. a), b), c), lisatud 
uus punkt e), 5. b). 
7. Lisa nr 6. Muudetud punktid: 15., 16., 17. Punktile 19 on lisatud 
uus alapunkt c); varasemad alapunktid c), d) ja e) on muudetud 
vastavalt alapunktideks d), e) ja f); muudetud on alapunkti f) (varasem 
alapunkt e)).   
8.  Lisa nr 7. Tabeliread 11 ja 12 on välja jäetud. 
9. Lisa nr 8. Sulgudes muudetud tekst.  
10. Lisa nr 9. Sulgudes muudetud tekst; uus tekst lisatud lisasse. 
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ÜLDSÄTTED 

1 .  T A U S T  

1.1. Rail Baltica on uus kiire standardse kaherajalise rööbasteega (1435 mm) elektrifitseeritud 
raudteeliin marsruudil alates Tallinnast läbi Pärnu-Riia-Panevėžyse-Kaunase kuni Leedu-
Poola piirini, ühendusega Vilnius-Kaunas, ja sellega seotud raudteeinfrastruktuur 
kokkulepitud marsruudil, asudes Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi 
territooriumil (edaspidi „Rail Baltica “; „Rail Baltica projekt “). 

1.2. Rail Baltica projekti viivad ellu mitmed avalik-õiguslikud asutused ja asjaga seotud eraisikud 
Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis. See projekt toob endaga kaasa rahalisi, 
õiguslikke ja praktilisi katsumusi, arvestades asjaolu, et Rail Baltica raudteeinfrastruktuur 
peab olema täielikult koostalitlusvõimeline. 

1.3. Rail Baltica projekti elluviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa ühendamise rahastu ja 
kolme Balti riigi (Eesti Vabariik, Läti Vabariik ja Leedu Vabariik) kaasrahastamise ning 
vajaduse korral ka muude rahastamisallikate kaudu. Rail Baltica projekti toetuse saajateks 
on Euroopa ühendamise rahastu toetuslepingute kohaselt Eesti Vabariigi majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, Läti Vabariigi transpordiministeerium ning Leedu 
Vabariigi transpordi- ja kommunikatsiooni ministeerium (edaspidi „toetuse saajad “) ning 
RB Rail AS. 

1.4. Rail Baltica projekti toetuse saajad on määranud Eesti Tehnilise Järelevalve Ameti [alates 
1. jaanuarist 2019 on liidetud Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet uueks 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiks – tõlkija märkus], Rail Baltic Estonia OÜ, Rail 
Baltica statyba UAB, Lietuvos geležinkeliai AB (alates 8. detsembrist 2019 asendatud LTG 
Infra AB-ga) ja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJASe Rail Baltica 
projekti riiklikeks rakendusasutusteks (edaspidi „rakendusasutused “). 

1.5. RB Rail AS on Läti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts. RB Rail ASi 
põhitegevuseks on Rail Baltica raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turundus (sh 
brändimine). Lisaks on RB Rail AS Rail Baltica projekti koordineeriv asutus. 

2 .  K O H A L D A M I S A L A  

2.1 Selles dokumendis on esitatud standardid ja juhised, mida kohaldatakse RB Rail ASi, toetuse 
saajate ja Rail Baltica projekti raames rakendusasutuste (edaspidi üksikult „tellija“ ja koos 
„tellijad“) korraldatavate hankemenetluste suhtes, seahulgas sellised hanked, mis jäävad 
väljapoole asjakohast kohaldatavat riigisisest hankeseadust. See dokument avaldatakse ja 
on ettevõtjatele vabalt kättesaadav, et neid asjaomastest standarditest ja juhistest teavitada. 

2.2 Kõnealuseid standardeid ja juhiseid kohaldatakse kõigi hangete suhtes, mida tellijad 
teostavad Rail Baltica projekti raames, sõltumata lepingu eeldatavast maksumusest või 
eesmärgist. Erandid on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel, nagu riiklike valitsuste e-
hankesüsteemide piirangud/nõuded, mida tellijad on kohustatud kasutama, või 
heakskiidetud dünaamilised hankesüsteemid, või muudel käesolevas dokumendis 
sätestatud juhtudel. See dokument iseenesest ei loo õigust nõuda kolmandatelt isikutelt, 
näiteks ettevõtjatelt, et nad seda järgiksid. Konkreetse hanke tegelikud nõuded on 
sätestatud vastavates konkreetsetes hankedokumentides.  

2.3 Riigisiseste õigusaktide kohustuslike sätete ja käesoleva dokumendi vahel esinevate 
lahknevuste korral on ülimuslikud riigisiseste õigusaktide kohustuslikud sätted, mida 
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kohaldatakse iga konkreetse hanke korral. Sellistest lahknevustest teavitatakse RB Rail ASi 
hankepoliitika ja -protsessijuhti ning registreeritakse auditi eesmärgil toimikus. 

2.4 Poolte eesmärk, kelle suhtes kehtivad käesolevas dokumendis esitatud nõuded, on õiguse 
õigeaegne omandamine nii suures ulatuses kui võimalik ja teostatav ökodisainiga2, 
keskkonnasõbralikult, sotsiaalselt vastutustundlikult ja kooskõlas tööõiguse, kaupade, 
ehitustööde ja teenustega, pöörates tähelepanu järgmisele. 

(a) Esmane eesmärk on rajada Rail Baltica raudtee 

(b) Õigluse, läbipaistvuse, võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise, vastastikuse 
tunnustamise ja proportsionaalsuse põhimõtete tagamine konkurentsi ja 
kontrollitavuse kaudu 

(c) Parim hinna ja kvaliteedi suhe 

(d) Ressursside tõhus kasutamine ja riskide vähendamine ühiste hankestandardite 
ja -juhiste, hankedokumentatsiooni vormide ning tarnijate ja ettevõtjate 
kvalifikatsiooni ühiste miinimumnõuete rakendamise abil 

(e) Sotsiaalselt ja keskkondlikult säästvate hangete edendamine 

(f) Korruptsiooni ennetamine, huvide konflikti ja muude sellega seotud riskide 
maandamine  

3 .  H A N K E T E G E V U S E  S T R U K T U R E E R I M I N E  

3.1 Rail Baltica projekti raames korraldab hankeid RB Rail AS või teised toetuse saajad ja 
rakendusasutused. 

3.2 RB Rail AS hangib järgmist. 

(a) Äriarendus, turundus, brändimine ja kommunikatsioonitegevus 

(b) Projekti elemendid, mis on seotud projekteerimisjuhistega, konsolideeritud 
esialgne tehniline projekt, põhiprojekt ja tööprojekt (loetelu ei ole ammendav) 

(c) Uuringud, näiteks tarnijate turu- ja ressursside uuring (toormaterjalid ja 
peamised komponendid), tehnilised uuringud (mis on seotud Euroopa 
raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS), ehituslogistika, hooldusüksuste ja 
veeremihoidlate, toiteallika, võimsuse piirangute ja puhverdusvõime 
arendamisega), Rail Baltica projekti arendamisega seotud uuringud (nt 
turustamine, infrastruktuuri haldamine) (loetelu ei ole ammendav) 

(d) Juhtkäskude ning side- ja signalisdatsioonisüsteemid (CCS) (sealhulgas 
Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS)) 

(e) Elektrisüsteem (ENE) (sh kontaktõhuliin, alajaamad, juhtimiskeskus) 

 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga 
toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, uuesti sõnastatud direktiiv 2005/32/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ. 
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(f) Põhitoorainete ja peamiste komponentide tarnimine koos võimaliku 
kättesaadavusega kohalikel turgudel (nt raudtee aluskiht, tugikonstruktsioonid 
ja muud materjalid tehniliste rajatiste jaoks, rööpad, ületused, liiprid, 
pealisehitise ballast, reisijate infosüsteemid), kui tarnija turul ja ressursside 
uuringus on näha mastaabisäästu potentsiaal 

(g) Piiriüleste rööbasteede ja raudtee alussektsioonide ehitustööd 

(h) Teenused ja kaubad Rail Baltica projekti rakendamise tugimeetmete jaoks (RB 
Rail ASi haldusliku ning materiaalse ja tehnilise toe vahendite hangete 
läbiviimine ning konsolideeritud hangete läbiviimine) 

3.3 Teised toetuse saajad või rakendusasutused hangivad järgmist. 

(a) Rööbastee ja raudtee alus (sh asjakohased väiksemad rajatised, pealisehitis, 
kommunikatsiooni ristmed) 

(i) Peamised rajatised (tunnelid, sillad) 

(j) Kohalikud rajatised, ilma et see piiraks eespool nimetatud RB Rail ASi pädevust, 
sealhulgas nõutavad tehnilised projektid koos üksikasjalike tehniliste 
projektidega (reisijate terminalid, kaubaterminalid, infrastruktuuri 
hooldusrajatised, veeremi teenindusrajatised) 

(k) Raudteeinfrastruktuuri linnatranspordisõlme sektsioon, ilma et see piiraks 
eespool nimetatud RB Rail ASi pädevust 

(l) Tööd ja teenused, mida on vaja Rail Baltica projekti rakendamiseks üksnes 
toetuse saajate või rakendusasutuste jaoks ühes riigis, kus Rail Baltica projekti 
rakendatakse, koos mitme erandiga 

(m) Teenused ja kaubad Rail Baltica projekti rakendamise tugimeetmete jaoks 
(haldusliku ning materiaalse ja tehnilise toe vahendite hangete läbiviimine) 

4 .  H A N K E T E G E V U S E  P Õ H I M Õ T T E D  

4.1 Tellijad järgivad 4. lisas (tellija käitumisjuhend) sätestatud põhimõtteid. 

4.2 Hanketegevuse struktuur 

(a) RB Rail AS tegutseb Rail Baltica projekti raames peamise hanget korraldava 
asutusena. Toetuse saajate lepingus on sätestatud RB Rail ASi ja 
rakendusasutuste roll, ulatus ja pädevus. Rail Baltica projekti hange põhineb 3 
(kolmel) peamisel lähenemisviisil. 

(i) RB Rail ASi hange (Läti riigihangete seaduse kohaselt) – RB Rail AS 
hangib enda nimel, suhtleb otse tarnijatega ja võtab ainuisikulise 
vastutuse. 

(ii) Konsolideeritud hange (Läti riigihangete seaduse kohaselt) – RB Rail 
AS korraldab hankemenetlusi toetuse saajate ja/või 
rakendusasutuste nimel, suhtleb otse tarnijaga ja võtab ainuisikulise 
vastutuse. 
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(iii) Järelevalve all olev riiklik hange (vastavalt toetuse saaja ja/või 
rakendusasutuse asjaomastele riigisisestele hangete seadustele) – RB 
Rail AS täidab järelevalverolli, kusjuures toetuse saajad või 
rakendusasutused hangivad enda nimel, loovad tarnijatega 
otsekontakti ja võtavad ainuisikulise vastutuse. 

4.3 RB Rail ASi, toetuse saajate ja rakendusasutuste ülesanded varieeruvad sõltuvalt eespool 
punktis 4.2 nimetatud hangetegevuse jaotusest. Kohustust rakendada Rail Baltica projekti 
ühiseid hangete standardeid ja juhised (edaspidi „juhised“) kohaldatakse Rail Baltica projekti 
hanketegevusele, sõltumata valitud eristatavast või konkreetsest hankemenetlusest. 

4.4 Tellijad võivad juhistes sätestatud põhimõtete alusel kehtestada  sise-eeskirju ja juhiseid. 

4.5 Kõik lepingud, maksumusega 10 000 eurot või rohkem (ilma käibemaksuta), peavad olema 
vormistatud kirjalikult. 

5 .  T E L L I J A  K Ä I T U M I S J U H E N D  

5.1 Hankemenetlus ja sellest tulenev leping peavad vastama mitte üksnes seaduses ettenähtud 
hanketingimustele, vaid ka kohaldatavatele nõuetele sellistes valdkondades, nagu tööhõive, 
tervis ja ohutus, keskkonnakaitse, maksustamine ja korruptsioonivastased eeskirjad jne. 
Seetõttu on oluline tagada, et kõik Rail Baltica projekti rakendamises osalevad potentsiaalsed 
tarnijad ja pakkujad tegelevad oma äritegevusega seaduslikult ja nõuetekohaselt. 

5.2 Tellijad peavad seadustes lubatud piirides kasutama kohustuslike ja kaalutlusõiguslike 
kõrvaldamise aluste, valikukriteeriumide, pakkumuse sobivuskriteeriumide, pakkumuste 
hindamise kriteeriumide ja lepingu täitmise tingimuste kombinatsiooni ning järgima 4.  lisa 
(tellija käitumisjuhend), et sõlmida hankelepingud tarnijatega, kes vastavad kehtivate 
seaduste ja parimate turupraktikate nõuetele, mis on kokku võetud allpool. Kohustuslikud 
kõrvaldamise alused tulenevad kohaldatavatest riigisisestest õigusaktidest ja need tuleb 
lisada kõikidesse hankedokumentidesse. Kaalutlusõiguslikud kõrvaldamise alused ja 
valikukriteeriumid sätestatakse asjakohastes hankedokumentides kooskõlas kohaldatavate 
riigisiseste õigusaktidega. Hankelepingu juurde kuuluv tarnijate deklaratsioon on lisatud 
käesolevale dokumendile (6. lisa). 

5.3 Kohustuslike ja kaalutlusõiguslike kõrvaldamise aluste, pakkumuste hindamise kriteeriumide 
ja lepingu täitmise tingimuste kombinatsiooni kaudu peavad tellijad tagama, et 
hankelepingud täidetakse vastavalt 5. lisas (tarnija ja alltöövõtja käitumisjuhend) kirjeldatud 
parimale turupraktikale. 

5.4 Tellija kohaldab samasid tingimusi ja võrdset kohtlemist taotlejate suhtes, kes on pärit tellija 
asukohariigist, samuti mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguosalisest riigist või riigist, mis on ühinenud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) riigihankelepinguga või allkirjastanud mõne muu Euroopa 
Liidu liikmesriikidele siduva rahvusvahelise lepingu.   

6 .  H U V I D E  K O N F L I K T I  V Ä L T I M I N E ,  L E E V E N D A M I N E  J A  S E L L E  V A S T U  
V Õ I T L E M I N E  

6.1 Tellijad püüavad astuda vajalikke samme huvide konfliktide vältimiseks, leevendamiseks, 
nende vastu võitlemiseks ja tõhusaks lahendamiseks. 
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6.2 Huvide konflikti olukordade vältimise, leevendamise, nende vastu võitlemise ja tõhusa 
lahendamise praktikas võtavad tellijad arvesse Rail Baltica projekti rakendamise suhtes 
täielikult kohaldatavaid õigusakte ja muid kehtestatud eeskirju.  

6.3 Kui töövõtjad või pakkujad märkavad kahtlast ja/või potentsiaalselt ebaseaduslikku tegevust 
(nt altkäemaksu võtmine või muud korruptsioonikatsed, pakkumiste võltsimine, 
kartellikokkulepped, ebaharilikult madalad pakkumishinnad või muu ebaseaduslik 
konkurentsivastane tegevus), peab asjaomane tellija sellest viivitamata teavitama vajalikke 
asutusi ja tegema nendega täielikku koostööd, et lahendada olukord ja kaitsta võimalikke 
Rail Baltica projektiga seotud investeeringuid. 

6.4 Lisaks tuleb toetada ja kaitsta rikkumisest teatajaid, kes tegutsevad heas usus, isegi kui nende 
kahtlused peaksid hiljem alusetuks osutuma. Kõik isikud, kes soovivad tellijaid teavitada neile 
teadaolevast ebaseaduslikust tegevusest või sellise tegevuse kahtlustest, peaksid 
viivitamata võtma ühendust asjaomase tellija esindajatega. Tellijad peavad kohaldatava 
õiguse raames säilitama selliste isikute anonüümsuse. Kui mõni tellija on rakendanud 
rikkumisest teatajate sisekorda, peavad seda korda  järgima kõik tellijaga seotud töötajad, 
samuti tellija sise- ja väliseksperdid. 

7 .  K O O S T Ö Ö  E L L U V I I M I S E L  

7.1 Juhiste ühtseks rakendamiseks peavad toetuse saajad ja rakendusasutused omavahel 
tegema koostööd, samuti otsima koordineerimist ja juhiseid RB Rail ASilt kui Rail Baltica 
projekti koordinaatorilt. RB Rail AS kutsub üles esitama küsimusi ja ettepanekuid. 

7.2 RB Rail AS rakendab asjaomaseid hankestandardeid ja suuniseid nii ise kui ka RB Rail ASi 
järelevalve all hankivate toetuse saajate ja rakendusasutuste hankekomisjonidesse 
nimetatud liikmete kaudu. Järelevalve all olevate riiklike hangete tellijad hõlbustavad 
asjaomaste juhiste ühtset rakendamist ja tagavad ühtse rakendamise teiste toetuse saajate 
ja rakendusasutuste seas. Lisaks võib RB Rail AS korraldada õiguslikke kontrolle ja auditeid 
oma äranägemise järgi. 

8 .  S T A A T U S  

8.1 Tegemist on pidevalt muutuva dokumendiga ja RB Rail AS võib seda ajakohastada vastavalt 
vajadusele. Dokumendi uusim versioon on saadaval RB Rail ASi veebisaidil. RB Rail AS 
teavitab kaasatud toetuse saajaid ja rakendusasutusi uuendatud versiooni avaldamisest. 

9 .  H A N K E P O L I I T I K A  D O K U M E N D I D  J A  N E N D E  K O H A L D A M I N E  

9.1 Pooled, kelle suhtes käesolevat dokumenti kohaldatakse, kontrollivad, haldavad ja 
kohaldavad hankedokumente ja hankedokumentides sätestatud nõudeid lähtudes juhistes 
ja juhiste lisades esitatud tingimustest ja põhimõtetest kui miinimumist, mida 
hankedokumentides sätestada. 

1 0 .  J Ä R E L E V A L V E  J A  T Ä I T M I S E L E  P Ö Ö R A M I N E  

10.1 Tarnijatel on õigus kehtivate seaduste kohaselt vaidlustada tellijate ja nende 
hankekomisjonide otsused ja toimingud, pöördudes selleks asjakohaste õigusaktide 
kohaselt riiklike asutuste ja kohtute poole. 
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(a) Tellijatel on õigus korraldada kontrolle ja auditeid ning kohapealseid 
kontrollkäike tingimusel, et tarnija asukohariigis ei ole selleks seadusest 
tulenevaid piiranguid. 

(b) Teatades kirjalikult 5 (viis) tööpäeva ette, kuid etteteatamata kontrolli või auditi 
või kohapealse kontrollkäigu korral ilma etteteatamata eeldatakse, et 
asjaomane tellija saab teostada asjaomase tarnija ja tema alltöövõtjate tehnilisi, 
õiguslikke või rahalisi kontrolle ja auditeid ning kohapealseid kontrollkäike 
aladel ja ruumides, kus asjaomase lepingu täitmisega seotud toimingud 
kõnealusel ajal toimuvad või toimusid. Kontrolle ja auditeid ning kohapealseid 
kontrollkäike võivad korraldada kas otseselt asjaomase tellija volitatud töötajad 
või mõni muu väline asutus, kes on seda tellija nimel volitatud tegema. 

(c) Asjaomaselt tarnijalt oodatakse juurdepääsu kogu taotletavale teabele ja 
dokumentatsioonile, sealhulgas elektroonilises formaadis, mis on seotud 
asjaomase lepingu täitmisega, ning samuti eeldatakse tarnijalt teabe ja 
dokumentatsiooni kopeerimise võimaldamist, austades samal ajal 
nõuetekohaselt konfidentsiaalsuskohustust.  

(d) Lisaks eeldatakse, et asjaomane tarnija lepib oma tarnijatega sõlmitud 
lepingutes kokku asjaomase tellija õiguse tutvuda ja kopeerida nende teavet ja 
dokumentatsiooni, mis on seotud asjaomase lepingu täitmisega. 

10.2 Tellijad järgivad kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, sisemisi eeskirju ja menetlusi ning 
rahvusvahelisi lepinguid. 

10.3 Juhistes esitatud põhimõtete jõustamiseks toimivad tellijad järgmiselt: 

(a) määravad hankedokumentides ja lepinguprojektides kindlaks nõuded, mis on 
vajalikud käesolevas dokumendis esitatud põhimõtete jõustamiseks; 

(b) jätavad endale õiguse paluda oma tarnijal igal ajal kinnitada kirjalikult 
vastavust käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtetele. 

10.4 Kui märgatakse ebaseadusliku tegevust (nt altkäemaks, korruptsioon, kartellikokkulepped), 
teavitab/teavitavad RB Rail AS ja/või toetuse saajad ja/või rakendusasutused ametiasutusi 
kõhklemata ning teeb/teevad nendega koostööd olukorra lahendamiseks ja Rail Baltica 
projekti investeeringute kaitsmiseks. 
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Lisad 

Juhiste juurde kuuluvad järgmised lisad. 

1. lisa Hankepoliitika dokumentide loend 

2. lisa Minimaalsed kvalifikatsiooninõuded 

3. lisa Hankedokumentide koostamise põhimõtted 

4. lisa Tellija käitumisjuhend 

5. lisa Tarnija ja alltöövõtja käitumisjuhend 

6. lisa Tarnija deklaratsioon 

7. lisa Hankekomisjoni liikmelisus 

8. lisa Hanke juhiste vormid 

9. lisa Lepinguvormid 

  



 Rail Baltica projekti ühised hangete 
standardid ja juhised 

 

Lk 12/52 

 
Aprill 2021, kolmas versioon 

1. LISA. HANKEPOLIITIKA DOKUMENTIDE LOEND  

Hankimine tellijate poolt Rail Baltica projekti rakendamise nimel ja eesmärgil hõlmavad vähemalt 
järgmist dokumentatsiooni, mille tellijad viivad juhistega vastavusse. 

Dokument Kirjeldus Rakendamine 

Rail Baltica projekti ühised 
hangete standardid ja 
juhised 

Juhised koos kõigi lisadega, milles on 
sätestatud ühised hankestandardid ja juhised, 
mida RB Rail AS, toetuse saajad ja 
rakendusasutused peavad Rail Baltica 
projektiga seotud hankimisel ja rakendamisel 
järgima. Lisad sisaldavad ettevõtjate 
kvalifikatsioonile esitatavaid 
miinimumnõudeid Rail Baltica projekti raames 
toimuvate hangete läbiviimiseks. 
Hankedokumentide ühised vormid arendab ja 
töötab välja RB Rail AS.  

Toetuse saajad, RB 
Rail AS ja 
rakendusasutused 

Tellija hankepoliitika RB Rail AS ning kõik toetuse saajad ja 
rakendusasutused koostavad, reguleerivad ja 
asjakohastavad (versioonide põhjal) oma 
hankepoliitika dokumente ja vastutavad 
selliste hankepoliitika dokumentide juhistega 
vastavusse viimise eest. 

Ettevõttepõhine 

Tegevusjuhendid RB Rail AS ning kõik toetuse saajad ja 
rakendusasutused koostavad, reguleerivad ja 
asjakohastavad (versioonide põhjal) oma 
käitumisjuhendit, kui selline juhend on nõutav 
lisaks juhiste 4. ja 5. lisas esitatud 
dokumentidele. Sellisel juhul tagavad RB Rail 
AS ning kõik toetuse saajad ja 
rakendusasutused, et nende asjaomased 
juhendid on vastavuses käesoleva dokumendi 
ja selle lisadega ning samas ei esine vastuolu. 

Ettevõttepõhine 

Juhiste lisad Kõik juhiste juurde kuuluvad lisad. Toetuse saajad, RB 
Rail AS ja 
rakendusasutused 
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2. LISA. MINIMAALSED KVALIFIKATSIOONINÕUDED  

1. Taust 

1.1. 30. septembril 2016 sõlmisid RB Rail AS, Eesti Vabariigi majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium, Läti Vabariigi transpordiministeerium, Leedu Vabariigi 

transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Tehnilise Järelevalve Ameti [alates 

1. jaanuarist 2019 on liidetud Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet uueks 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiks – tõlkija märkus], Rail Baltic Estonia OÜ, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS, Lietuvos geležinkeliai AB 

(alates 8. detsembrist 2019 asendatud LTG Infra AB-ga) ja Rail Baltica Statyba UAB Rail Balticu 

/ Rail Baltica projekti toetuse saajate vahelise lepingu (edaspidi „toetuse saajate leping “). 

1.2. Toetuse saajate lepingu kohaselt on ministeeriumidel ja nende määratud rakendusasutustel 

õigus teostada teatavate tarnete, ehitustööde ja teenuste hankimist RB Rail AS järelevalve all 

(edaspidi „järelevalve all olev riiklik hange “).  

1.3. Toetuse saajate lepingu punktis 5.2.3 kohustatakse toetuse saajaid ja nende määratud 

rakendusasutusi koostama järelevalve all olevate riiklike hangete hankedokumendid, 

lähtudes muu hulgas RB Rail ASi väljatöötatud ettevõtjatele kehtestatud kvalifikatsiooni 

miinimumnõuetest. 

2. Miinimumnõuded 

2.1. Käesolevas dokumendis on sätestatud ettevõtjate kvalifikatsiooni suhtes kohaldatavad 

miinimumnõuded, mida tellijad peavad Rail Baltica projekti raames hanke läbiviimisel 

hankedokumente koostades arvesse võtma. 

2.2. Ettevõtjate kvalifikatsiooni miinimumnõuded on esitatud 2. lisas kooskõlas hanke läbiviimise 

eeldatava maksumusega (eurodes). Vaatamata nendele miinimumnõuetele kohaldavad 

konkreetse hanke läbiviimise eest vastutavad tellijad vastavas kohaldatavas riigisiseses 

hangete seaduses sätestatud kohustuslikke nõudeid, mida rakendatakse konkreetse hanke 

läbiviimise kontekstis. 

2.3. Tellijad võivad asjakohastes hankedokumentides kehtestada täiendavad nõuded ettevõtjate 

kvalifikatsioonile, kuivõrd need on objektiivselt põhjendatud ega piira asjatult ja 

ebaotstarbekalt ettevõtjate vahelist konkurentsi. 

2.4. Erandina võivad tellijad selleks, et tugevdada konkreetse hanke raames ettevõtjate vahelist 

konkurentsi, ja kui väiksemate nõuete kehtestamine ei avalda negatiivset mõju hangitavate 
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ehitustööde, teenuste või kaupade kvaliteedile, kehtestada asjakohastes 

hankedokumentides väiksemad nõuded ettevõtjate kvalifikatsioonile, motiveerides sellega 

vajadust suurendada konkurentsi. Seda saaks teha siis, kui madalamate nõuete 

kehtestamine ei avalda negatiivset mõju hangitavate ehitustööde, teenuste või kaupade 

kvaliteedile ja see põhineb kindlatel objektiivsetele asjaoludel, mis registreeritakse kirjalikus 

ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis auditi eesmärgil (hankekomisjoni koosoleku 

protokolli osana või eraldi otsusena). Tellijad teavitavad RB Rail ASi hangete poliitika ja 

protsessijuhti võimalikult kiiresti oma kavatsusest kõrvale kalduda käesolevas dokumendis 

sätestatud miinimumnõuetest, esitades üksikasjad sellise kõrvalekalde kohta koos 

põhjendusega. RB Rail ASil on kõrvalekalde taotluse  ülevaatamiseks ja 1) selle kinnitamiseks 

või 2) vastuväidete ja asjaomaste vastuväidete lahendamiseks ette nähtud ettepaneku(te) 

esitamiseks (mis vajavad põhjendamist) kuni 10 tööpäeva (7 tööpäeva tingimusel, et 

kõrvalekaldumist põhjendav turu-uuringu aruanne/andmed esitatakse koos taotlusega). Kui 

RB Rail AS on juba enne 10 tööpäeva (7 tööpäeva tingimusel, et kõrvalekaldumist põhjendav 

turu-uuringu aruanne/andmed esitatakse koos taotlusega) möödumist kinnitanud, et 

selliste kavandatud kõrvalekallete korral ei esine vastuväiteid, või RB Rail AS ei ole 10 

tööpäeva (7 tööpäeva tingimusel, et kõrvalekaldumist põhjendav turu-uuringu 

aruanne/andmed esitatakse koos taotlusega) jooksul vastuväiteid esitanud, võib tellija 

jätkata oma otsuse registreerimist auditi eesmärgil. Mis tahes riigisiseste õigusaktide suhtes, 

mis põhinevad korduvatel kõrvalekalde nõuetel või lähtuvad turutingimustest, on Rail Baltic 

ASi hangete osakonna juhil õigus tellijatele väljastada üldine kõrvalekalle, mis hõlmab kõiki 

eelseisvaid hankemenetlusi kuni järgmise teate saamiseni, määratud tähtajani või 

seadusemuudatuseni.  

2.5. Tellijad võivad käesolevas jaotises nimetatud eeskirju rakendada hankemenetlusele, mille 

eeldatav maksumus on väljendatud netosummana ilma käibemaksuta, nagu on märgitud 

järgmistes jaotistes, kus on esitatud minimaalsed kvalifikatsiooninõuded, välja arvatud juhul, 

kui tellija saab ülalnimetatud tähtaja jooksul (10 tööpäeva) RB Rail ASilt vastuväite. RB Rail AS 

teavitab hangete juhtgruppi (Procurement Reference Group) langetatud otsustest ja 

otsustamise alustest.  

2.6. Kui juhiste miinimumnõudeid ei saa kvalifitseerimiskriteeriumidena kehtestada, tuleb 

vastavalt asjakohasele kohaldatavale riigisisesele hankeseadusele esitada need pakkumise 

vastavuse või hindamise kriteeriumidena. 
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3. Staatus 

3.1. Riigisiseste õigusaktide kohustuslike sätete ja käesolevas dokumendis sätestatud ettevõtjate 

kvalifikatsiooninõuete vaheliste lahknevuste korral on ülimuslikud riigisiseste õigusaktide 

kohustuslikud sätted, mida kohaldatakse konkreetse hanke korral. 

3.2. Tegemist on pidevalt muutuva dokumendiga ja RB Rail AS võib seda ajakohastada vastavalt 

vajadusele. RB Rail AS kaasab dokumendi uuendamisega seotud aruteludesse hangete 

juhtgrupi (Procurement Reference Group). Dokumendi uusim versioon on saadaval RB Rail 

ASi veebisaidil. RB Rail AS teavitab kaasatud tellijaid käesoleva dokumendi uuendatud 

versiooni avaldamisest. 
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Miinimumnõuded 40 000–144 000 euro suurustele hangetele 

Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

1. Õiguslik alus - Kohaldatava riigisisese hangete 
seaduse kohaselt 

- Kohaldatava riigisisese hangete 
seaduse kohaselt 

- Kohaldatava riigisisese hangete 
seaduse kohaselt 

2. Sobivus tegeleda 
kutsetegevusega 

- Pakkuja peab olema 
registreeritud ehitus-
ettevõtjate registris või 
vastavas kutsealases registris.3 
Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peab vastavaid 
töid osutava konsortsiumi liige 
vastama eespool nimetatud 
nõuetele. 

- Pakkuja peab olema registreeritud 
tema asukohariigi vastavas 
kutsealases registris või sobivas 
registris, kui asjaomase riigi 
normatiivaktides on selline nõue 
ette nähtud. 4 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab vastavaid teenuseid osutava 
konsortsiumi liige vastama eespool 
nimetatud nõuetele. 

- Pakkuja tagab, et kaubad/tarned 
vastavad asjaomaste tarnitavate 
kaupade CE (Conformité 
Européenne) märgise5 nõuetele, 
kui sellised kaubad on 
identifitseeritud Euroopa 
Komisjoni loetletud kohaldatavate 
tooterühmade all.6 

3. Majanduslik ja rahaline 
seisund 

- Pakkuja keskmine aastane käive 
viimase kolme majandusaasta 
vältel alates hanke avaldamise 
kuupäevast peab olema 
vähemalt 100% hankija (tellija) 
hinnangulisest lepingu 
väärtusest. Kui pakkuja on turul 
tegutsenud vähem kui kolm 

- Pakkuja keskmine aastane käive 
viimase kolme majandusaasta vältel 
alates hanke avaldamise kuupäevast 
peab olema vähemalt 100% hankija 
(tellija) hinnangulisest lepingu 
väärtusest. Kui pakkuja on turul 
tegutsenud vähem kui kolm aastat, 
kehtib nõue pakkuja tegeliku 
tegutsemis-aja suhtes.8 

- Pakkuja keskmine aastane käive 
viimase kolme majandusaasta 
vältel alates hanke avaldamise 
kuupäevast peab olema vähemalt 
100% hankija (tellija) 
hinnangulisest lepingu väärtusest. 
Kui pakkuja on turul tegutsenud 
vähem kui kolm aastat, kehtib 

 

3 Kui tellija asukohariigi õigusaktides sellist nõuet ei kohaldata, saab aktsepteerida pakkuja asukohariigi vastavas registris registreerimist (kui asjaomase riigi normatiivaktides on selline nõue ette nähtud). 
4 Registreerimine peab olema täpsustatud, kui tellija asukohariigi õigusaktides on taotletud kutsealase tegevuse suhtes kohaldatud erinõudeid.  

5 Vt ka https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en. 
6 Taotletakse pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumidena, nagu on ette nähtud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
8 Juhul kui lepingu kohaldamisala on väga spetsiifiline, mille tulemuseks on suur tõenäosus, et tarnijate kogukäivet kujundavad suurel määral muud tegevused, mis avaldavad lepingu kohaldamisalale vähe mõju, võib 
taotletud käive olla otseses seoses lepingu esemega. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

aastat, kehtib nõue pakkuja 
tegeliku tegutsemisaja suhtes.7 

- Pakkujal peavad olema 
stabiilsed finants- ja 
majandustulemused, nimelt 
peab pakkuja 
likviidsuskordaja/lühiajaliste 
kohustuste kattekordaja 
(käibevara jagatud lühiajaliste 
kohustustega) eelmisel 
auditeeritud aastal (kui pakkuja 
suhtes kohaldatav seadus 
nõuab finantsaruande 
auditeerimist) olema võrdne 
või suurem kui 1 (üks) ja 
pakkuja omakapital peab 
olema positiivne. Selle nõude 
kasutamise korral sätestatakse 
hankedokumentides 
asjaomase nõude arvutamise 
meetodi täpne ja üksikasjalik 
kirjeldus. 

 

- Kui pakkuja on konsortsium, 
peab pakkuja märkima üles 
kõik konsortsiumi liikmed, 

- Pakkujal peavad olema stabiilsed 
finants- ja majandustulemused, 
nimelt peab pakkuja 
likviidsuskordaja/lühiajaliste 
kohustuste kattekordaja (käibevara 
jagatud lühiajaliste kohustustega) 
eelmisel auditeeritud aastal (kui 
pakkuja suhtes kohaldatav seadus 
nõuab finantsaruande auditeerimist) 
olema võrdne või suurem kui 1 (üks) 
ja pakkuja omakapital peab olema 
positiivne. Selle nõude kasutamise 
korral sätestatakse 
hankedokumentides asjaomase 
nõude arvutamise meetodi täpne ja 
üksikasjalik kirjeldus. Kui pakkuja on 
konsortsium, peab pakkuja märkima 
üles kõik konsortsiumi liikmed, 
kellega seotud käive kokku 
arvestatuna tugineb ülaltoodud 
nõudele, ja konsortsiumi iga liikme 
likviidsuse suhtarvu, millele pakkuja 
tugineb finantssuutlikkusel, ning 
need peavad vastama ülaltoodud 
nõudele. 

nõue pakkuja tegeliku 
tegutsemisaja suhtes.9 

- Pakkujal peavad olema stabiilsed 
finants- ja majandustulemused, 
nimelt peab pakkuja 
likviidsuskordaja/lühiajaliste 
kohustuste kattekordaja 
(käibevara jagatud lühiajaliste 
kohustustega) eelmisel 
auditeeritud aastal (kui pakkuja 
suhtes kohaldatav seadus nõuab 
finantsaruande auditeerimist) 
olema võrdne või suurem kui 1 
(üks) ja pakkuja omakapital peab 
olema positiivne. Selle nõude 
kasutamise korral sätestatakse 
hankedokumentides asjaomase 
nõude arvutamise meetodi täpne 
ja üksikasjalik kirjeldus. Kui 
pakkuja on konsortsium, peab 
pakkuja märkima üles kõik 
konsortsiumi liikmed, kellega 
seotud käive kokku arvestatuna 
tugineb ülaltoodud nõudele, ja 
konsortsiumi iga liikme likviidsuse 
suhtarvu, millele pakkuja tugineb 

 

7 Juhul kui lepingu kohaldamisala on väga spetsiifiline, mille tulemuseks on suur tõenäosus, et tarnijate kogukäivet kujundavad suurel määral muud tegevused, mis avaldavad lepingu kohaldamisalale vähe mõju, võib 
taotletud käive olla otseses seoses lepingu esemega. 
9 Juhul kui lepingu kohaldamisala on väga spetsiifiline, mille tulemuseks on suur tõenäosus, et tarnijate kogukäivet kujundavad suurel määral muud tegevused, mis avaldavad lepingu kohaldamisalale vähe mõju, võib 
taotletud käive olla otseses seoses lepingu esemega. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

kellega seotud käive kokku 
arvestatuna tugineb 
ülaltoodud nõudele, ja 
konsortsiumi iga liikme 
likviidsuse suhtarvu, millele 
pakkuja tugineb 
finantssuutlikkusel, ning need 
peavad vastama ülaltoodud 
nõudele. 

finantssuutlikkusel, ning need 
peavad vastama ülaltoodud 
nõudele. 

4. Tehniline ja kutsealane 
suutlikkus 

- Pakkuja on viimase [5–7] (viie 
kuni seitsme10) aasta jooksul 
enne pakkumuse esitamise 
kuupäeva omandanud pea-
töövõtjana vähemalt [ _ (__)]11 
[raudtee/tunneli/silla/jaama/de
poo] ehitustööde lepinguid, 
mille iga väärtus ei ole vähem 
kui  70% eeldatavast lepingu 
maksumusest [või teise 
võimalusena märkida nõue, mis 
vastab hanke objektile sarnase 
ehitustöö ulatusele / ehitustöö 
lõpptulemusele, ilma rahalise 
väärtuseta; nõue peab olema 

- Pakkuja on viimase [3–7] (viie kuni 
seitsme12) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise kuupäevani 
omandanud peatöövõtjana 
vähemalt [_ (__)]13 sama sisuga 
lepingut, mille iga väärtus ei ole 
vähem kui 70% eeldatavast lepingu 
maksumusest [või teise võimalusena 
märkida nõue, mis vastab hanke 
objektile sarnaste teenuste ulatusele 
/ teenuste lõpptulemusele, ilma 
rahalise väärtuseta; nõue peab 
olema võrdeline 70% ulatusega] 
käimasoleva pakkumuse raames. 
Lepingud peavad olema täidetud ja 

- Pakkuja on viimase [3–5] (kolme 
kuni viie14) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise kuupäevani 
teostanud vähemalt [__ (__)15] 
100% ulatuses samalaadset 
kaubatarnet käimasoleva 
pakkumuse eeldatavast 
tarnekogusest.  

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peavad konsortsiumi liikmed 
järgima koos eespool toodud 
nõudeid. 

 

10 Kogemust vahemikus 5–7 aastat rakendatakse vastavalt tellija läbiviidud turu-uuringu tulemustele ja õigusaktide nõuete kohaselt. Vastuvõetava perioodi valimisel tagab tellija piisava konkurentsi.  

11 Märkida tuleb projektide arv. See peab olema vähemalt üks. 

12 Kogemust vahemikus 3–7 aastat rakendatakse vastavalt tellija läbiviidud turu-uuringu tulemustele ja õigusaktide nõuete kohaselt. Vastuvõetava perioodi valimisel tagab tellija piisava konkurentsi. 

13 Märkida tuleb projektide arv. See peab olema vähemalt üks. 

14 Kogemust vahemikus 3–5 aastat rakendatakse vastavalt tellija läbiviidud turu-uuringu tulemustele ja õigusaktide nõuete kohaselt. Vastuvõetava perioodi valimisel tagab tellija piisava konkurentsi. 

15 Märkida tuleb projektide arv. See peab olema vähemalt üks. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

võrdeline 70% ulatusega] 
käimasoleva pakkumuse 
raames. Lepingud peavad 
olema täidetud ja kinnitatud 
või kui nende täitmine on 
pooleli, siis ei tohi täidetud ja 
kinnitatud  tööde väärtus [või 
ulatus] olla väiksem kui eespool 
märgitud väärtus [või ulatus]. 

- Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peavad 
konsortsiumi liikmed järgima 
koos eespool toodud nõudeid. 
Konsortsiumi liige, kelle 
kvalifikatsioonile tugines 
konsortsium kvalifitseerumise 
eesmärgil, peab tegema 
vastavat tööd, mille suhtes 
asjaomast kvalifikatsiooni 
nõutakse. 

kinnitatud või kui nende täitmine on 
pooleli, siis ei tohi täidetud ja 
kinnitatud  teenuste väärtus [või 
ulatus] olla väiksem kui eespool 
märgitud väärtus. 

 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peavad konsortsiumi liikmed 
järgima koos eespool toodud 
nõudeid. Konsortsiumi liige, kelle 
kvalifikatsioonile tugines 
konsortsium kvalifitseerumise 
eesmärgil, peab osutama vastavaid 
teenuseid, mille suhtes asjaomast 
kvalifikatsiooni nõutakse. 

5. Kvaliteedi tagamise 
standardid 16 

- Pakkujal peab olema 
kehtestatud 
kvaliteedijuhtimissüsteem, 
millega pakkuja on tõendatult 
teinud kvaliteetseid töid. 

- Pakkujal peab olema kehtestatud 
kvaliteedijuhtimissüsteem, millega 
pakkuja on tõendatult osutanud 
kvaliteetseid teenuseid. Pakkuja 
esitab allkirjastatud 
referentsid/kirjeldused.18 

- Pakkujal peab olema kehtestatud 
kvaliteedijuhtimissüsteem, 
millega pakkuja on tõendatult 
tarninud kvaliteetset kaupa. 
Pakkuja esitab allkirjastatud 
referentsid/kirjeldused.19 

 

16 Kvaliteedi tagamise standardsed nõuded võivad olla ka pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumide osa, mitte kvalifikatsiooninõuded, nagu on sätestatud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
17 Hankekomisjon teeb kindlaks, mida nõutakse tõendatud andmetena ja mida/kellelt nõutakse (nt allkirjastatud kolmandate isikute poolt). 
18 Hankekomisjon teeb kindlaks, mida nõutakse tõendatud andmetena ja mida/kellelt nõutakse (nt allkirjastatud kolmandate isikute poolt). 
19 Hankekomisjon teeb kindlaks, mida nõutakse tõendatud andmetena ja mida/kellelt nõutakse (nt allkirjastatud kolmandate isikute poolt). 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

Pakkuja esitab allkirjastatud 
referentsid/kirjeldused.17 

- Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peab 
konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab konsortsiumi iga liige 
järgima eespool toodud nõudeid. 

6. Keskkonnajuhtimis-
standardid 20 

  - Pakkujal peab olema kehtestatud 
keskkonnajuhtimissüsteem, mis 
vastab standardile ISO 14001:2015 
või samaväärsele standardile 
[auditeeritud sõltumatu audiitori 
poolt21], kui pakkuja on kaupade 
tootja. Kui pakkuja ei ole kaupade 
tootja, tuleb tal kinnitada tootja 
vastavust standardile ISO 
14001:2015 või samaväärsele 
standardile [auditeeritud sõltumatu 
audiitori poolt22]. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peavad kõik konsortsiumi liikmed, 
kelle kaasamise ulatus hõlmab 
keskkonnalaseid tulemusi ja/või 
keskkonnanõuete täitmist, 

 

. 
20 Keskkonnakorralduse standardsed nõuded võivad olla ka pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumide osa, mitte kvalifikatsiooninõuded, nagu on sätestatud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
21 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid 
22 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid  
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

vastama eespool nimetatud 
nõuetele. 

7. Andmekaitse-
standardid, kus tarkvara 
/infosüsteemide 
väljatöötamine või 
juurutamine on hanke 
objekt 

 - Nõue väljastada tõend selle kohta, et 
server, kus asuvad Rail Baltica Rail 
Baltica projekti andmed, asub 
ELi/EMP territooriumil (kas 
rendilepingu koopia või serveri foto 
või mõne muu tõendusmaterjali abil; 
kui sellist tõendit ei ole võimalik 
esitada, siis kirjeldus selle kohta, kus 
server asub (aadress) ja kuidas tarnija 
kontrollib, et andmeid ei edastata 
väljaspoole ELi/EMPd).23 

- Nõue tõendada (näidata), et neil on 
isikuandmete haldamise eest 
vastutav ametikoht (kas ametisse 
määratud andmekaitseametnik, kui 
seadus seda nõuab, või mõni teine 
taotleja majasisene töötaja või 
sellesse ametisse määratud isik)24. 

- Nõuded kogemustele: vähemalt 2 
(kaks) varasemat lepingut, mis 
hõlmavad isikuandmete ja oluliste 
äriandmete töötlemise ulatust 
ELis/EMPs asuvas serveris, loetledes 
sealjuures ka eelmiste tellijate või 

- Nõuded kogemustele: vähemalt 2 
(kaks) varasemat lepingut, mis 
hõlmavad isikuandmete ja oluliste 
äriandmete töötlemise ulatust 
ELis/EMPs asuvas serveris, 
loetledes sealjuures ka eelmiste 
tellijate või lepingupartnerite 
nimed ja kontaktandmed. 

 

23 Taotletakse pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumidena, nagu on ette nähtud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 

24 Taotletakse pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumidena, nagu on ette nähtud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, 
tunnelid, sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

lepingupartnerite nimed ja 
kontaktandmed. 
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Miinimumnõuded vähemalt 144 000 euro suurustele hangetele 

Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

1. Õiguslik alus - Pakkuja peab olema registreeritud 
tema asukohariigi äriregistris või 
samaväärses äritegevuse registris, 
kui asjaomase riigi 
normatiivaktides on selline nõue 
ette nähtud. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

- Pakkuja peab olema registreeritud 
tema asukohariigi äriregistris või 
samaväärses äritegevuse registris, 
kui asjaomase riigi normatiivaktides 
on selline nõue ette nähtud. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

- Pakkuja peab olema 
registreeritud tema 
asukohariigi äriregistris või 
samaväärses äritegevuse 
registris, kui asjaomase riigi 
normatiivaktides on selline 
nõue ette nähtud. 

- Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peab 
konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

2. Sobivus tegeleda 
kutsetegevusega 

- Pakkuja peab olema registreeritud 
ehitusettevõtjate registris või tema 
asukohariigi vastavas kutsealases 
registris või sobivas registris, kui 
asjaomase riigi normatiivaktides 
on selline nõue ette nähtud. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab vastavaid töid osutava 
konsortsiumi liige vastama eespool 
nimetatud nõuetele. 

- Pakkuja peab olema registreeritud 
tema asukohariigi vastavas 
kutsealases registris või sobivas 
registris, kui asjaomase riigi 
normatiivaktides on selline nõue 
ette nähtud. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab vastavaid teenuseid osutava 
konsortsiumi liige vastama eespool 
nimetatud nõuetele. 

- Pakkuja tagab, et 
kaubad/tarned vastavad 
asjaomaste tarnitavate 
kaupade CE (Conformité 
Européenne) märgise25 
nõuetele, kui sellised kaubad 
on identifitseeritud Euroopa 
Komisjoni loetletud 
kohaldatavate tooterühmade 
all.26 

 

25 Vt ka https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en. 
26 Taotletakse pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumidena, nagu on ette nähtud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

3. Majanduslik ja 
rahaline seisund 

- Pakkuja keskmine aastane käive 
viimase kolme majandusaasta 
vältel alates hanke avaldamise 
kuupäevast peab olema vähemalt 
100% hankija (tellija) 
hinnangulisest lepingu väärtusest. 
Kui pakkuja on turul tegutsenud 
vähem kui kolm aastat, kehtib 
nõue pakkuja tegeliku 
tegutsemisaja suhtes.27 

- Pakkujal peavad olema stabiilsed 
finants- ja majandustulemused, 
nimelt peab pakkuja likviidsuse 
suhtarv (käibevara jagatud 
lühiajaliste kohustustega) (kui 
pakkuja suhtes kohaldatav seadus 
nõuab finantsaruande 
auditeerimist) olema võrdne või 
suurem kui 1 (üks) ja pakkuja 
omakapital peab olema positiivne. 
Selle nõude kasutamise korral 
sätestatakse hankedokumentides 
asjaomase nõude arvutamise 

- Pakkuja keskmine aastane käive 
viimase kolme majandusaasta vältel 
alates hanke avaldamise kuupäevast 
peab olema vähemalt 100% hankija 
(tellija) hinnangulisest lepingu 
väärtusest. Kui pakkuja on turul 
tegutsenud vähem kui kolm aastat, 
kehtib nõue pakkuja tegeliku 
tegutsemisaja suhtes.28 

- Pakkujal peavad olema stabiilsed 
finants- ja majandustulemused, 
nimelt peab pakkuja likviidsuse 
suhtarv (käibevara jagatud 
lühiajaliste kohustustega) (kui 
pakkuja suhtes kohaldatav seadus 
nõuab finantsaruande auditeerimist) 
olema võrdne või suurem kui 1 (üks) 
ja pakkuja omakapital peab olema 
positiivne. Selle nõude kasutamise 
korral sätestatakse 
hankedokumentides asjaomase 
nõude arvutamise meetodi täpne ja 
üksikasjalik kirjeldus. 

- Pakkuja keskmine käive viimase 
kolme majandusaasta vältel 
alates hanke avaldamise 
kuupäevast peab olema 
vähemalt 100% hankija (tellija) 
hinnangulisest lepingu 
väärtusest. Kui pakkuja on turul 
tegutsenud vähem kui kolm 
aastat, kehtib nõue pakkuja 
tegeliku tegutsemisaja 
suhtes.29 

- Pakkujal peavad olema 
stabiilsed finants- ja 
majandustulemused, nimelt 
peab pakkuja likviidsuse 
suhtarv (käibevara jagatud 
lühiajaliste kohustustega) (kui 
pakkuja suhtes kohaldatav 
seadus nõuab finantsaruande 
auditeerimist) olema võrdne 
või suurem kui 1 (üks) ja 
pakkuja omakapital peab 
olema positiivne. Selle nõude 
kasutamise korral sätestatakse 

 

27 Juhul kui lepingu kohaldamisala on väga spetsiifiline, mille tulemuseks on suur tõenäosus, et tarnijate kogukäivet kujundavad suurel määral muud tegevused, mis avaldavad lepingu kohaldamisalale vähe mõju, võib 
taotletud käive olla otseses seoses lepingu esemega. 
28 Juhul kui lepingu kohaldamisala on väga spetsiifiline, mille tulemuseks on suur tõenäosus, et tarnijate kogukäivet kujundavad suurel määral muud tegevused, mis avaldavad lepingu kohaldamisalale vähe mõju, võib 
taotletud käive olla otseses seoses lepingu esemega. 
29 Juhul kui lepingu kohaldamisala on väga spetsiifiline, mille tulemuseks on suur tõenäosus, et tarnijate kogukäivet kujundavad suurel määral muud tegevused, mis avaldavad lepingu kohaldamisalale vähe mõju, võib 
taotletud käive olla otseses seoses lepingu esemega. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

meetodi täpne ja üksikasjalik 
kirjeldus. 

- Kui pakkuja on konsortsium, peab 
pakkuja märkima üles kõik 
konsortsiumi liikmed, kellega 
seotud käive kokku arvestatuna 
tugineb ülaltoodud nõudele, ja 
konsortsiumi iga liikme likviidsuse 
suhtarvu, millele pakkuja tugineb 
finants-suutlikkusel, ning need 
peavad vastama ülaltoodud 
nõudele. 

- Kui pakkuja on konsortsium, peab 
pakkuja märkima üles kõik 
konsortsiumi liikmed, kellega seotud 
käive kokku arvestatuna tugineb 
ülaltoodud nõudele, ja konsortsiumi 
iga liikme likviidsuse suhtarvu, 
millele pakkuja tugineb 
finantssuutlikkusel, ning need 
peavad vastama ülaltoodud 
nõudele. 

hanke-dokumentides 
asjaomase nõude arvutamise 
meetodi täpne ja üksikasjalik 
kirjeldus 

- Kui pakkuja on konsortsium, 
peab pakkuja märkima üles 
kõik konsortsiumi liikmed, 
kellega seotud käive kokku 
arvestatuna tugineb 
ülaltoodud nõudele, ja 
konsortsiumi iga liikme 
likviidsuse suhtarvu, millele 
pakkuja tugineb finants-
suutlikkusel, ning need peavad 
vastama ülaltoodud nõudele. 

4. Tehniline ja 
kutsealane 
suutlikkus30 

- Pakkuja on viimase [5–7] (viie kuni 
seitsme31) aasta jooksul enne 
pakkumuse esitamise kuupäeva 
omandanud peatöövõtjana 
vähemalt [ _ (__)]32 
[raudtee/tunneli/silla/jaama/depo
o] ehitustööde lepingut [mis 

- Pakkuja on viimase [3–7] (viie kuni 
seitsme39) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise kuupäevani 
omandanud peatöövõtjana 
vähemalt [ _ (__)]40 sama sisuga 
lepingut [mis vastavad standarditele 
[ _ (__)]41, mille iga väärtus ei ületa 

- Pakkuja on viimase [3–5] 
(kolme kuni viie47) aasta jooksul 
kuni pakkumuse esitamise 
kuupäevani teostanud 
vähemalt [1 (ühe)]48 sarnaste 
kaupade tarne [mis vastab [ _ 
(__)49] standardi(te)le] 

 

30 Nimetatud ekspertidele esitatavaid nõudeid kohaldatakse juhul, kui selliseid eksperte vajatakse. 
31 Kogemust vahemikus 5–7 aastat rakendatakse vastavalt tellija läbiviidud turu-uuringu tulemustele ja kohaldatavate õigusaktide nõuete kohaselt. Vastuvõetava perioodi valimisel tagab tellija piisava konkurentsi. 
32 Märkida tuleb projektide arv. See peab olema vähemalt üks. 
39 Kogemust vahemikus 3–7 aastat rakendatakse vastavalt tellija läbiviidud turu-uuringu tulemustele ja  õigusaktide nõuete kohaselt. Vastuvõetava perioodi valimisel tagab tellija piisava konkurentsi. 

40 Märkida tuleb projektide arv. See peab olema vähemalt üks. 

41 Kui ELi standardi rakendamine on oluline, tuleb kaaluda nõude lisamist. 
47 Kogemust vahemikus 3–5 aastat rakendatakse vastavalt tellija läbiviidud turu-uuringu tulemustele ja kohaldatavate õigusaktide nõuete kohaselt. Vastuvõetava perioodi valimisel tagab tellija piisava konkurentsi. 
48 Märkida tuleb projektide arv, mis ei ole vähem kui üks. 
49 Kui ELi standardi rakendamine on oluline, tuleb kaaluda nõude lisamist. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

vastavad standardi(te)le [ _ (__)]33, 
mille iga väärtus ei ületa 70% 
eeldatavast lepingu 
maksumusest [või teise 
võimalusena märkida nõue, mis 
vastab hanke objektile sarnase 
ehitustöö ulatusele / ehitustöö 
lõpptulemusele, ilma rahalise 
väärtuseta; nõue peab olema 
võrdeline 70% ulatusega] 
käimasoleva pakkumuse raames. 
Lepingud peavad olema täidetud 
ja kinnitatud või kui nende 
täitmine on pooleli, siis ei tohi 
täidetud ja kinnitatud  tööde 
väärtus [või ulatus] olla väiksem kui 
eespool märgitud väärtus [või 
ulatus]. 

- Rööbastee rajamiseks on pakkujal 
kogu lepingu kehtivusaja jooksul 
saadaval järgmised peamised 
eksperdid. 

1. Vastutav ehitustööde juht, kellel 
on järgmine kvalifikatsioon.  

1.1. Kehtiv sertifikaat rööbastee 
ehitustööde juhtimiseks või 
samaväärne dokument. 

70% eeldatavast lepingu 
maksumusest [või teise võimalusena 
märkida nõue, mis vastab hanke 
objektile sarnaste teenuste ulatusele 
/ teenuste lõpptulemusele, ilma 
rahalise väärtuseta; nõue peab 
olema võrdeline 70% ulatusega] 
käimasoleva pakkumuse raames. 
Lepingud peavad olema täidetud ja 
kinnitatud või kui nende täitmine on 
pooleli, siis ei tohi täidetud ja 
kinnitatud  teenuste väärtus [või 
ulatus] olla väiksem kui eespool 
märgitud väärtus. 

 

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal raudtee 
[autorijärelevalve/ehitusjärelevalve/
projekteerimise – valida sobiv(ad)] 
eesmärgil saadaval 
[autorijärelevalve teostaja / 
ehitusjärelevalve teostaja / 
projekteerija – valida sobiv(ad)], 
kellel on järgmine kvalifikatsioon.  

1. Kehtiv sertifikaat rööbastee 
ehitustööde [järelevalveks/ 
projekteerimiseks – valida 

tõestatud viitega kvaliteetsele 
tarnele 100% ulatuses iga 
käimasoleva pakkumise 
eeldatavast tarnehulgast 
(pikaajaliste ja raamlepingute 
puhul tuleks võrdlussumma 
protsendi kindlaksmääramisel 
arvestada kavandatud 
lepingutingimuste ja varasema 
kogemusega sarnaste kaupade 
tarnimisel, mis on sarnane 
eeldatava aastase 
tarneahelaga, mida võiks 
pidada piisavaks 
tõendusmaterjaliks).  
 

 

- Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peavad 
konsortsiumi liikmed järgima 
koos eespool toodud nõudeid. 

 

33 Kui ELi standardi rakendamine on oluline, tuleb kaaluda nõude lisamist. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

1.2. Ta on viimase 7 (seitsme) aasta 
jooksul omandanud kogemusi 
vastutava ehitustööde juhi rollis 
vähemalt [ _ (__)]34 kokkulepitud 
tähtajal ja kvaliteediga 
valminud ja heaks kiidetud 
ehitustööde projektis, millest:  

o vähemalt 1 (üks) on rööbastee 
rajamise projekt, kusjuures 
rööbastee pikkus on vähemalt 
50% käimasoleva pakkumuse 
eeldatavatest kilomeetritest ja 
täiendavalt 30% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest koosneb 
muudest lõpetatud ja 
heakskiidetud projektidest 
(kui üks projekt ei kata 80% 
pikkusest), moodustades 
kokku 80% pikkusest, samas 
kui ühelgi võrdlusprojektil ei 
tohi rööbastee pikkus olla alla 
10% käimasoleva pakkumuse 
eeldatavatest kilomeetritest. 

2. Vähemalt 1 (ühe) raudteevõrgu 
ulatuses on paigaldatud välised 
elektrivõrgud, mille pikkus on 

sobiv(ad)] või samaväärne 
dokument. 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise 
kuupäevani kogemusi 
rööbastee ehitustööde 
[järelevaataja/projekteerija – 
valida sobiv(ad)] rollis vähemalt [ 
_ (__)]42 rööbastee ehitustööde 
projektis, mis on lõpetatud ja 
kinnitatud kokkulepitud 
tähtajaks ja kvaliteediga ning 
mille raames on ta teostanud 
järelevaatust/projekteerimist 
vähemalt järgmistes tegevustes:  

o vähemalt 1 (üks) projekt: 
rööbastee ehitustööd, kus 
rööbastee pikkus on 
vähemalt 50% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest ja täiendavalt 
30% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest koosneb 
muudest lõpetatud ja 
heakskiidetud projektidest 

 

34 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
42 Märkida tuleb projektide arv. See peab olema vähemalt üks. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

vähemalt 50% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest, ja täiendavalt 30% 
käimasoleva pakkumuse 
eeldatavatest kilomeetritest 
koosneb muudest lõpetatud ja 
kinnitatud projektidest (kui üks 
projekt ei kata 80% pikkusest), 
moodustades kokku 80% 
pikkusest, samas kui ühelgi 
võrdlusprojektil ei tohi rööbastee 
pikkus olla alla 10% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest; vähemalt 1 (üks) 
juhtimis- ja 
signalisatsioonisüsteem on 
paigaldatud pikkusega vähemalt 
50% käimasoleva pakkumuse 
eeldatavatest kilomeetritest, ja 
täiendavalt 30% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest koosneb muudest 
lõpetatud ja kinnitatud 
projektidest (kui üks projekt ei 
kata 80% pikkusest), 
moodustades kokku 80% 
pikkusest, samas kui ühelgi 
võrdlusprojektil ei tohi rööbastee 
pikkus olla alla 10% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest. Rööbastee 

(kui üks projekt ei kata 
vähemalt 80% pikkusest), 
moodustades kokku 80% 
pikkusest, samas kui ühelgi 
võrdlusprojektil ei tohi 
rööbastee pikkus olla alla 
10% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest;  

o vähemalt 1 (üks) projekt: 
raudtee šuntide 
paigaldamine.  

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal [sildade/ 
viaduktide/ökoduktide (või sarnaste 
rajatiste) – valida sobiv(ad)] 
[ehitustööde 
järelevalve/projekteerimise/autorijä
relevalve – valida sobiv(ad)] 
eesmärgil saadaval ehitustööde 
järelevaataja, kellel on järgmine 
kvalifikatsioon. 

1. Kehtiv sertifikaat [sildade 
/viaduktide/ökoduktide (või 
sarnaste rajatiste) – valida 
sobiv(ad)] ehitustööde 
[järelevalve/projekteerimise/aut
orijärelevalve – valida sobiv(ad)] 
eesmärgil või samaväärne 
dokument. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

ehitustööde juht, kelle on 
järgmine kvalifikatsioon. 

2.1.  Kehtiv sertifikaat raudtee 
ehitustööde juhtimiseks või 
samaväärne dokument. 

2.2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul 
kogemusi raudtee ehitustööde 
juhi rollis vähemalt [ _ (__)35] 
raudtee ehitustööde projektis, 
kus raudtee pikkus oli vähemalt 
50% käimasoleva pakkumuse 
eeldatavatest kilomeetritest ja 
täiendavalt 30% käimasoleva 
pakkumuse eeldatavatest 
kilomeetritest koosneb 
muudest lõpetatud ja 
heakskiidetud projektidest (kui 
eelnev(ad) projekt(id) ei kata 
80% pikkusest), moodustades 
kokku 80% pikkusest, samas kui 
ühelgi võrdlusprojektil ei tohi 
raudtee pikkus olla alla 10% 
käimasoleva pakkumuse 
eeldatavatest kilomeetritest. 

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal [sildade 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise 
kuupäevani kogemusi 
ehitustööde [järelevaatamise 
/projekteerimise – valida 
sobiv(ad)] rollis vähemalt [ _ 
(__)]43 raudteesilla ehitustööde 
projektis, mille pikkus on 
vähemalt 100% käimasoleva 
pakkumusega hõlmatud silla 
eeldatavast pikkusest ning mis 
on lõpetatud ja kinnitatud 
kokkulepitud tähtajaks ja 
kvaliteediga. 

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal tunneli 
[ehitusjärelevalve/projekteerimise/a
utorijärelevalve – valida sobiv(ad)] 
eesmärgil saadaval [ehitus-
järelevalve teostaja / projekteerija / 
autorijärelevalve teostaja – valida 
sobiv(ad)], kellel on järgmine 
kvalifikatsioon. 

1. Kehtiv sertifikaat tunneli 
ehitustööde 
[järelevalveks/projekteerimiseks 

 

35 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
43 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

/viaduktide/ökoduktide (või 
sarnaste rajatiste) – valida 
sobiv(ad)] ehitamiseks saadaval 
[silla/viadukti/ökodukti (või 
sarnase rajatise) – valida sobiv(ad)] 
ehitustööde juht, kellel on 
järgmine kvalifikatsioon. 

1. Kehtiv sertifikaat vastavalt 
[silla/viadukti/ökodukti (või 
sarnase rajatise) – valida 
sobiv(ad)] ehitustööde jaoks või 
samaväärne dokument. 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul kogemusi 
silla ehitustööde juhi rollis seoses 
vähemalt [ _ (__)36] raudteesilla 
ehitamisega, mille pikkus on 
vähemalt 100% käimasoleva 
pakkumusega hõlmatud 
[silla/viadukti/ökodukti (või 
sarnase rajatise) – valida 
sobiv(ad)] eeldatavast pikkusest 
ning mis on lõpetatud ja 
kinnitatud kokkulepitud tähtajaks 
ja kvaliteediga. 

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal tunnelite 

– valida sobiv(ad)] või 
samaväärne dokument. 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise 
kuupäevani kogemusi 
ehitustööde [järelevaatamise 
/projekteerimise] rollis vähemalt 
[ _ (__)44] raudteetunneli 
ehitustööde projektis, mille 
pikkus on vähemalt 100% 
käimasoleva pakkumusega 
hõlmatud tunneli eeldatavast 
pikkusest ning mis on lõpetatud 
ja kinnitatud kokkulepitud 
tähtajaks ja kvaliteediga. 

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal jaama ja 
depoo 
[ehitusjärelevalve/projekteerimise/a
utorijärelevalve – valida sobiv(ad)] 
eesmärgil saadaval 
elektripaigaldiste, elektrooniliste 
sidesüsteemide ja võrgu, 
küttesüsteemide, 
ventilatsioonisüsteemide, soojuse 
kasutamissüsteemide ja 

 

36 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
44 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

ehitamiseks saadaval tunneli 
ehitustööde juht, kellel on 
järgmine kvalifikatsioon. 

1. Kehtiv sertifikaat tunneli 
ehitustööde juhtimiseks või 
samaväärne dokument. 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul kogemusi 
tunneli ehitustööde juhi rollis 
seoses vähemalt [ _ (__)37] 
raudteetunneli ehitamisega, mille 
pikkus on vähemalt 100% 
käimasoleva pakkumusega 
hõlmatud tunneli eeldatavast 
pikkusest ning mis on lõpetatud ja 
kinnitatud kokkulepitud tähtajaks 
ja kvaliteediga. 

- Lisaks peab pakkujal olema kogu 
lepingu kehtivuse ajal [jaamade, 
depoode, hooldusrajatiste ja 
sarnaste rajatiste – valida 
sobiv(ad)] ehitamiseks saadaval 
elektripaigaldiste, elektrooniliste 
sidesüsteemide ja võrgu, 
küttesüsteemide, ventilatsiooni-
süsteemide, soojuse 
kasutamissüsteemide ja jahutus-

jahutussüsteemide ning vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
ehitustööde 
[järelevaataja/projekteerija – valida 
sobiv(ad)] iga süsteemi kohta 
[märkida, kas sama isik võib hõlmata 
mitut ala ja milliseid valdkondi – iga 
vastava süsteemi kohta tuleb 
tõendada asjakohast kogemust], 
kellel on järgmine kvalifikatsioon. 

1. Kehtiv sertifikaat vastavate 
ehitustööde [järelevalveks 
/projekteerimiseks – valida 
sobiv(ad)] või samaväärne 
dokument.  

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul 
kogemusi vastavate 
ehitustööde [järelevalves 
/projekteerimises – valida 
sobiv(ad)] seoses vähemalt [ _ 
(__)45] vastava süsteemi 
ehitamisega avalikes või 
tööstushoonetes, mille suurus 
on võrdeline käimasoleva 
pakkumusega hõlmatud ehitiste 
suurusega ning mis on 

 

37 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
45 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

süsteemide ning vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
ehitustööde juht (iga süsteemi juht 
[märkida, kas sama isik võib 
hõlmata mitut ala ja milliseid 
valdkondi – iga vastava süsteemi 
kohta tuleb tõendada asjakohast 
kogemust]), kellel on järgmine 
kvalifikatsioon. 

1. Kehtiv sertifikaat vastavate 
ehitustööde juhtimiseks või 
samaväärne dokument. 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul 
kogemusi vastavate 
ehitustööde juhi rollis seoses 
vähemalt [ _ (__)38] vastava 
süsteemi ehitamisega [avalikes 
või tööstushoonetes /-rajatistes 
– valida sobiv(ad)], mille suurus 
on võrdeline käimasoleva 
pakkumusega hõlmatud 
[ehitiste/rajatiste – valida 
sobiv(ad)] suurusega ning mis 
on lõpetatud ja kinnitatud 
kokkulepitud tähtajaks ja 
kvaliteediga. 

lõpetatud ja kinnitatud 
kokkulepitud tähtajaks ja 
kvaliteediga. 

- [Muude eespool nimetamata 
teenuste osutamiseks] peab pakkujal 
olema kogu lepingu kehtivuse ajal 
saadaval projektijuht, kellel on 
järgmine kvalifikatsioon. 

1. Vajaduse korral kehtiv 
sertifikaat või samaväärne 
sertifikaat hanketeates 
kirjeldatud teenuste kohta. 

2. Ta on omandanud viimase 7 
(seitsme) aasta jooksul kuni 
pakkumuse esitamise 
kuupäevani kogemusi 
projektijuhina vähemalt [ _ (__) 
]46 teenuse osutamise 
lepingu(te) raames, mille 
maksumus on vähemalt 100% 
käimasoleva pakkumuse 
eeldatavast maksumusest ning 
mis on lõpetatud ja kinnitatud 
kokkulepitud tähtajaks ja 
kvaliteediga. 

 

38 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
46 Märkida tuleb projektide arv.  See peab olema vähemalt üks. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peavad konsortsiumi liikmed 
järgima koos eespool toodud 
nõudeid. Konsortsiumi liige, kelle 
kvalifikatsioonile tugines 
konsortsium kvalifitseerumise 
eesmärgil, peab tegema vastavat 
tööd, mille suhtes asjaomast 
kvalifikatsiooni nõutakse. 

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peavad konsortsiumi liikmed 
järgima koos eespool toodud 
nõudeid. Konsortsiumi liige, kelle 
kvalifikatsioonile tugines 
konsortsium kvalifitseerumise 
eesmärgil, peab osutama vastavaid 
teenuseid, mille suhtes asjaomast 
kvalifikatsiooni nõutakse. 

5. Kvaliteedi tagamise 
standardid50 

- Pakkujal peab olema kehtestatud 
kvaliteedijuhtimissüsteem, mis 
vastab standardile ISO 9001:2015 
või samaväärsele standardile 
[auditeeritud sõltumatu audiitori 
poolt51].  

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

- Pakkujal peab olema kehtestatud 
kvaliteedijuhtimissüsteem, mis 
vastab standardile ISO 9001:2015 või 
samaväärsele standardile 
[auditeeritud sõltumatu audiitori 
poolt52].  

- Juhul kui pakkuja on konsortsium, 
peab konsortsiumi iga liige järgima 
eespool toodud nõudeid. 

- Pakkujal peab olema 
kehtestatud kvaliteedi-
juhtimissüsteem, mis vastab 
standardile ISO 9001:2015 või 
samaväärsele standardile 
[auditeeritud sõltumatu 
audiitori poolt53]. Juhul kui 
pakkuja on konsortsium, 
peavad kõik konsortsiumi 
liikmed vastama eespool 
nimetatud nõuetele. 

6. Keskkonna-
juhtimisstandardid54 

- Pakkujal peab olema kehtestatud 
keskkonnajuhtimissüsteem, mis 
vastab standardile ISO 14001:2015 
või samaväärsele standardile 

- Kui hanke objekt nõuab 
keskkonnaprobleemide 
lahendamist, peab pakkuja esitama 
tõendid varasemate lepingute 

- Pakkujal peab olema 
kehtestatud keskkonna-
juhtimissüsteem, mis vastab 
standardile ISO 14001:2015 või 

 

50 Kvaliteedi tagamise standardsed nõuded võivad olla ka pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumide osa, mitte kvalifikatsiooninõuded, nagu on sätestatud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
51 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid 
52 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid 
53 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid 
54 Keskkonnakorralduse standardsed nõuded võivad olla ka pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumide osa, mitte kvalifikatsiooninõuded, nagu on sätestatud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

[auditeeritud sõltumatu audiitori 
poolt55]. Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peavad kõik 
konsortsiumi liikmed, kelle 
kaasamise ulatus hõlmab 
keskkonnalaseid tulemusi ja/või 
keskkonnanõuete täitmist, 
vastama eespool nimetatud 
nõuetele. 

sarnaste probleemide lahendamise 
kogemuste kohta.56 

samaväärsele standardile 
[auditeeritud sõltumatu 
audiitori poolt57]. 

- Juhul kui pakkuja on 
konsortsium, peavad kõik 
konsortsiumi liikmed, kelle 
kaasamise ulatus hõlmab 
keskkonnalaseid tulemusi 
ja/või keskkonnanõuete 
täitmist, vastama eespool 
nimetatud nõuetele. 

7. Andmekaitsestandar
did, kus 
tarkvara/infosüsteemi
de väljatöötamine või 
juurutamine on 
hanke objekt 

 - Nõue väljastada tõend selle kohta, et 
server, kus asuvad Rail Baltica Rail 
Baltica projekti andmed, asub 
ELi/EMP territooriumil (kas 
rendilepingu koopia või serveri foto 
või mõne muu tõendusmaterjali abil; 
kui sellist tõendit ei ole võimalik 
esitada, siis kirjeldus selle kohta, kus 
server asub (aadress) ja kuidas tarnija 
kontrollib, et andmeid ei edastata 
väljaspoole ELi/EMPd).58 

- Nõue tõendada (näidata), et neil on 
isikuandmete haldamise eest 
vastutav ametikoht (kas ametisse 
määratud andmekaitseametnik, kui 

- Nõuded kogemustele: 
vähemalt 2 (kaks) varasemat 
lepingut, mis hõlmavad 
isikuandmete ja oluliste 
äriandmete töötlemise ulatust 
ELis/EMPs asuvas serveris, 
loetledes sealjuures ka eelmiste 
tellijate või lepingu-partnerite 
nimed ja kontaktandmed.  

 

55 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid  
56 Hankekomisjon, et teha kindlaks, milliseid kogemusi ja tõendusmaterjali on vaja (luuakse teenuste eripära silmas pidades) 
57 Kui tellija riigi õigusaktid ei võimalda muid tõendusvahendeid  
58 Taotletakse pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumidena, nagu on ette nähtud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
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Nõue TÖÖDE hankimine, nt raudtee, tunnelid, 
sillad, jaamad, depood 

TEENUSTE hankimine, nt projekteerimine, 
järelevalve projekteerimise üle, 

ehitusjärelevalve, inseneride 
nõustamisteenused 

KAUPADE hankimine, nt liiv, kruus, 
tsement, rööpad, liiprid 

seadus seda nõuab, või mõni teine 
taotleja majasisene töötaja või 
sellesse ametisse määratud isik).59 

- Nõuded kogemustele: vähemalt 2 
(kaks) varasemat lepingut, mis 
hõlmavad isikuandmete ja oluliste 
äriandmete töötlemise ulatust 
ELis/EMPs asuvas serveris, loetledes 
sealjuures ka eelmiste tellijate või 
lepingupartnerite nimed ja 
kontaktandmed. 

 

Miinimumnõuded 10 000–39 999 euro suurustele hangetele 

Pakkuja poolt järgmise kinnituse kohaldamine koos asjakohases kohaldatavas riigisiseses hankeseaduses sätestatud miinimumnõuetega. Kui asjakohase kohaldatava 
riigisisese hankeseaduse kohustuslikud nõuded hõlmavad juba mõnda järgmistest nõuetest, eeldades pakkujalt sellekohaste tõendite esitamist või kui sellised andmed 
on tellijale tasuta kättesaadavad, siis pole konkreetne punkt iseenesest ettevõtja kinnitusena vajalik. 

1. Pakkujal on seaduslik õigus teostada nõutavaid töid ja/või osutada teenuseid ja/või tarnida vajalikke kaupu. 

2. Pakkuja on koostanud pakkumise/ettepaneku, võttes täielikult arvesse hankedokumentatsiooni nõudeid ja kõiki tellija antud selgitusi. 

3. Pakkuja pakutavad tööd/teenused/kaubad on vabad mis tahes kolmandate isikute pandiõigustest, huvidest või muudest õigustest. 

4. Pakkuja on koostanud pakkumise, ilma et see oleks seotud ühegi teise isiku, ettevõtte või pooltega, kes samuti pakkumise esitaksid, ja et see on igas mõttes 
koostatud heauskselt, ilma kokkumängu ja pettusteta. 

5. Pakkuja ei ole pankrotis, likvideerimisel ja tema äritegevus ei ole sarnastel põhjustel peatatud. 

 

59 Taotletakse pakkumuse sobivuse või hindamiskriteeriumidena, nagu on ette nähtud käesolevate suuniste 2. lisa punktis 2.6. 
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6. Pakkujat ei uurita seoses ebaseadusliku tegevusega ja teda ei ole selles süüdistatud. 

7. Pakkujal ei ole maksuvõlgu, mis ületaksid 150 eurot [maksuvõlgade likvideerimist rakendatakse üksnes juhul, kui see on lubatud vastavalt kehtivale 
hankeseadusele]. 

8. Pakkuja kohustub müügihinna eest tagama lepinguliste kohustuste kvaliteedi ja õigeaegse täitmise. 

 

Miinimumnõuded eranditele vastavalt asjakohasele riigisisesele riigihankeseadusele hangete läbiviimisel, mille väärtus on 10 000 eurot või rohkem 

Pakkuja esitatud ettevõtja kinnitus, milles deklareeritakse järgmist. 

1. Pakkujal on seaduslik õigus teostada nõutavaid töid ja/või osutada teenuseid ja/või tarnida vajalikke kaupu. 

2. Pakkuja on koostanud pakkumise/ettepaneku, võttes täielikult arvesse hankedokumentatsiooni nõudeid ja kõiki tellija antud selgitusi. 

3. Pakkuja pakutavad tööd/teenused/kaubad on vabad mis tahes kolmandate isikute pandiõigustest, huvidest või muudest õigustest. 

4. Pakkuja on koostanud pakkumise, ilma et see oleks seotud ühegi teise isiku, ettevõtte või pooltega, kes samuti pakkumise esitaksid, ja et see on igas mõttes 
koostatud heauskselt, ilma kokkumängu ja pettusteta. 

5. Pakkuja ei ole pankrotis, likvideerimisel ja tema äritegevus ei ole sarnastel põhjustel peatatud/katkestatud. 

6. Pakkujat ei uurita seoses ebaseadusliku tegevusega (st maksudest hoidumine, lepinguta töötamine jne) ja teda ei ole selles süüdistatud. 

7. Pakkuja kohustub müügihinna eest tagama lepinguliste kohustuste kvaliteedi ja õigeaegse täitmise. 

 

Miinimumnõuded alla 10 000 euro suurustele hangetele 

Spetsiifilisi miinimumnõudeid pole kehtestatud, kuid eeldatakse, et pakkuja järgib asjakohase kohaldatava riigisisese riigihankeseaduse aluspõhimõtteid, tegutseb 
läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt ning järgib tarnijate ja alltöövõtjate käitumisjuhendeid.
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3. LISA. HANKEDOKUMENTIDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED  

Hankedokumentide koostamisel peavad käesoleva dokumendiga hõlmatud pooled järgima järgmisi põhimõtteid. 

1. Dokumendid peavad olema struktureeritud ja vormistatud selgelt, lühidalt ja arusaadavalt, et vältida segadust, 

arusaamatusi ja vastuolulisi avaldusi. Dokumentatsioon peab kogu keele ja terminoloogia suhtes olema ühtlane. 

2. Võimaluse korral tuleb vältida teabe ja väidete dubleerimist, võttes vastu järgmise põhimõtte: sõnastada üks 
nõue ja/või klausel ainult üks kord. 

3. Selliste hankedokumentide koostamise korral peab hankedokumentide paketi struktuur olema järgmine. 

3.1. Hanke juhised  – sealhulgas, ilma piiranguteta, pakkujatele suunatud juhised koos peamiste parameetrite 

ja põhiandmetega hanke läbiviimise kohta, esitamiskuupäevad, miinimumnõuded ja muu sarnane teave. 

See on hanke ülddokument, millele on lisatud teised hankepaketi dokumendid. 
3.2. Pakkumuste esitamise vormid / taotluste esitamise vormid  – vormid, mille peavad taotlejad/pakkujad 

esitama, esitades taotletud andmed taotlejate/pakkujate kvalifikatsiooni, taotluste/pakkumuste sobivuse ja 

taotluste/pakkumiste hindamise läbivaatamiseks ja hindamiseks. 

3.3. Tehniline kirjeldus  – tehniline kirjeldus määrab kindlaks ehitustööde, teenuste või tarnete nõuded. 

Tehnilised kirjeldused tagavad kõigile pakkujatele võrdsed võimalused ega loo hanke käigus 

põhjendamatuid konkurentsipiiranguid. Tehniline kirjeldus muutub lisana lepingu osaks ning selles ei tehta 
pärast pakkumuse esitamise kuupäeva ühtegi muudatust. Selle kohta lisatakse selge viide. 

3.4. Lepinguprojekt  – lepingu põhiosa, sealhulgas kokkulepe (lepingule esitatavad nõuded on toodud 

käesolevate juhiste 9. lisas ja neid tuleb järgida lepinguprojektide koostamisel).   

 
4. Elektroonilise hankesüsteemi kasutamise tõttu, mille struktuur on juba eelnevalt määratletud pole  

hankedokumente eraldi vaja esitada, peab eraldi esitatava teabe struktuur järgima sellise elektroonilise süsteemi 

eelnevalt määratletud struktuuri. 
5. Taotleja/pakkuja esitatud eeldused ei kuulu lepingu juurde. Kõik eeldused, mis ei ole vastuolus hankepaketi 

dokumentatsiooni ja/või hankeseaduse nõuetega, tuleb hankeprotsessi käigus selgitada.  
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4. LISA. TELLIJA KÄITUMISJUHEND  

Toetuse saajad ja rakendusasutused on pühendunud oma sidusrühmadega suhtlemisele 

1. Õiguspärasus 

(a)  Tellijad järgivad riiklikke riigihangete eeskirju kõigil juhtudel, kui nad tegutsevad riigiasutuste 
hankijatena riigisiseste õigusaktide tähenduses, kus võetakse üle Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL (riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 2 sätted, või tellijatena riigisiseste 
õigusaktide tähenduses, kus võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 
2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2004/17/EÜ) artikli 3 sätted.  

(b) Lisaks on toetuse saajad RB Rail AS, Eesti Vabariigi majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, Läti Vabariigi transpordiministeerium ja Leedu Vabariigi 
transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium toetuse saajate vahelises 16. juuni 2016. aasta 
lepingus kokku leppinud, et nendel harvadel juhtudel, kui riigihanke-eeskirjad ei kohusta 
toetuse saajaid hankima kaupu, teenuseid või töid reguleeritud menetluse kohaselt, ega ka 
rakendusasutusi, kes ei ole tellijad, ning kui hanke läbiviimise eeldatav maksumus on 
40 000 eurot või rohkem (ilma käibemaksuta), hangivad nad kaupu, teenuseid ja töid 
käesolevas dokumendis nimetatud ja/või osutatud menetluse kohaselt, milles lepitakse 
eelnevalt kokku. Kokkulepitud menetlus, mille asjaomaste riigisiseste seaduste eripära tõttu 
võib olla vajalik mõningane kohandamine, põhineb järgmistel põhimõtetel (ja asjakohasel 
kohaldataval õiguslikul regulatsioonil). 

(i) Hangete läbiviimiseks moodustab asjaomane tellija vähemalt kolmeliikmelise 
hankekomisjoni, tagades, et asjaomane komisjon oleks pädev selle hanke 
valdkonnas, mille kohta leping sõlmitakse. Hankekomisjonil on oma ülesannete 
täitmisel õigus kaasata eksperte, kes on seotud konfidentsiaalsuskohustusega ning 
järgivad avalikustamata jätmise kohustusi ning kohaldatavatest õigusaktidest ja 
juhistest tulenevaid põhimõtteid ja kohustusi. Eksperdid on tellijate majasisesed 
töötajad ja kui selliseid töötajaid ei ole aja või ressursside piiramise või muude 
põhjuste tõttu saadaval, on allhange võimalik.  

(ii) Kui läbiviimisele kuuluv hange kujutab endast erandit vastava riigisisese 
hankeseaduse alusel reguleeritud menetlusest või sellise kohaldatava riigisisese 
hankeseaduse alusel ei ole hankekomisjoni moodustamise nõuet, moodustab 
tellija hankekomisjoni vastavalt käesolevatele eeskirjadele ja asjaomase tellija 
hankepoliitikale. Selguse huvides ei pea hankekomisjoni moodustama 
minipakkumuste, keskse ostusüsteemi e-kataloogi ostude ega alla 40 000 euro 
suuruste menetluste eesmärgil, kui kohaldatavates riigisisestes hangetega seotud 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

(iii)  Tellija ei tohi olla huvide konfliktis. Hankekomisjoni liikmed, eksperdid ja teised 
hankedokumentatsiooni koostavad isikud ei tohi olla huvide konfliktis. Huvide 
konflikti mõistet on käesolevas dokumendis selgitatud allpool. 

(iv) Hankekomisjon määrab põhjendatud ja objektiivsed nõuded taotlejate, pakkujate 
ja hanke objekti suhtes, tagades, et nõuded ei põhjustaks hanke läbiviimise käigus 
põhjendamatuid konkurentsipiiranguid. Samuti määrab hankekomisjon 
kriteeriumid, mida tuleb arvestada majanduslikult soodsaima pakkumise valimisel. 
Pakkumuste hindamiskriteeriumides ei võeta normina arvesse üksnes hinnal 
põhinevat hindamist ja kõik sellised juhtumid peavad olema objektiivselt 
põhjendatud (selline põhjendus registreeritakse auditi eesmärgil toimikus). 
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(v) Asjaomane tellija avaldab oma veebisaidil (ja asjakohases infosüsteemis, kui seda 
nõuavad kehtivad seadused) teate kavandatava hankelepingu kohta, täpsustades 
pakkumiste esitamise mõistliku tähtaja, mis on vähemalt 5 (viis) päeva lihtsustatud 
menetluste korral ja 10 (kümme) päeva riigisisese piirmäära ületavate pakkumiste 
puhul alates teate avaldamise päevast (määratud tähtaeg ei tohi olla lühem, kui 
seda nõuavad kehtivad seadused), välja arvatud juhul, kui hanke korraldamine on 
erand reguleeritud menetlusest vastavalt asjakohasele kohaldatavale riigisisesele 
hankeseadusele ja/või hädaolukord, nagu on sätestatud asjakohases kohaldatavas 
riigisiseses hankeseaduses. Asjaomane tellija avaldab kindlaksmääratud nõuded 
koos vastava teate avaldamisega kavandatava hankelepingu kohta ning tagab 
sellele vaba ja vahetu juurdepääsu. 

(vi) Kui riigisisese õiguse kohustuslikud sätted ei ole seda keelanud ega piiranud, 
välistab tellija taotleja või pakkuja hankes osalemise mis tahes juhul, mis on ette 
nähtud asjaomase tellija asukohariigi riigisisestes riigihangete õigusaktides. 

(vii) Pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist hindab hankekomisjon esitatud 
pakkumisi ja valib ühe või mitu pakkumust vastavalt hankedokumentatsioonis 
sätestatud nõuete alusel. Hankekomisjon tunnistab hanke läbiviimisel võitjaks selle 
pakkuja , kes valiti vastavalt avaldatud nõuetele ja kriteeriumidele ning keda ei 
jäetud hankeprotsessis osalemisest välja. Lisaks hõlmab hankekomisjoni otsus 
hanke võitja väljaselgitamise kohta teavet kõigi tagasilükatud taotlejate ja 
pakkujate ning nende tagasilükkamise põhjuste, kõigi pakkujate esitatud 
pakkumishindade ja võitjaks määratud pakkuja eeliste kohta, kuivõrd selline teave 
oli pakkumuste hindamise aluseks. Protsess ja nõuded on täpsemalt määratletud 
asjakohases kohaldatavas riigisiseses hankeseaduses. 

(viii) Hankelepingut võib muuta, võttes arvesse vastavas kehtivas hankeseaduses 
sätestatud eeskirju, mille alusel leping hangiti.  

2. Parim hinna ja kvaliteedi suhe 

(a) Lepingu sõlmimise peamine kriteerium on majanduslikult kõige soodsam pakkumine, mis 
koosneb nii hinnast kui ka maksumusest koos hanke objektiga seotud kvalitatiivsete, 
keskkonnaalaste ja/või sotsiaalsete kriteeriumide kombinatsiooniga. Madalaima hinna 
määramise kriteeriumid ei tähenda automaatselt parimat hinna ja kvaliteedi suhet, sest tuleb 
arvestada ka muude elementidega, näiteks teenuste kvaliteediga või seadmete elueaga. 

(b) Ainult pakkumuse maksumust kasutatakse lepingu sõlmimise kriteeriumina üksnes erandina 
juhtudel, kui tehnilised kirjeldused on selged ja muud lepingu sõlmimise kriteeriumid ei oma 
tähtsust. Kõik sellised erandid peavad olema objektiivselt põhjendatud ja asjaomased 
põhjendused tuleb auditi eesmärgil registreerida. 

3. Sotsiaalselt ja keskkonda säästvad hanked 

(a) Kui hanke läbiviimise ese seda võimaldab ja kui see on kasulik ning riigisiseste õigusaktidega 
seda ei keelata, peaksid toetuse saajad ja rakendusasutused tuginema sotsiaalsetele, 
keskkonnaalastele ja säästvuse aspektidele kaalutlusõiguse välistamise alustele, lepingu 
sõlmimise kriteeriumidele ja lepingu täitmise tingimustele selleks, et hõlbustada sotsiaalselt 
ja keskkondlikult säästvaid hankeid, sealhulgas muu hulgas ringlussevõetud 
varude/materjalide kasutamise stimuleerimist, tarvikute/materjalide/komponentide 
taaskasutamist, ehitusjäätmetest tuleneva CO2-jalajälje vähendamist, logistikat, ehitusplatsi 
haldamist või muud kehtivad säästmise ja keskkonnanõuded. 

4. Vaba konkurents 
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(a)  Tellijad peavad tagama ettevõtjate õiglase, võrdse ja läbipaistva konkurentsi ilma ettevõtja 
kodakondsuse või päritoluriigi tõttu diskrimineerimiseta , eelistamata konkreetset brändi või 
kaubamärki. Tellijad peavad tagama riigihangetes võrdse kohtlemise Euroopa Liidu 
liikmesriikide ja riigihankelepingu liikmesriikide või muude Euroopa Liidule siduvate 
rahvusvaheliste lepingutega ette nähtud ettevõtjatele ning nõudma, et Euroopa Liit tagaks 
ligipääsu hangetele osalemiseks võrdsetel alustel oma liikmesriikidest pärit tarnijatele. 

(b) Juhul kui kohalikud teadmised ja kogemused on hanke läbiviimise eseme jaoks olulised, 
võivad tellijad kasutada pakkujate kvalitatiivse valiku kriteeriume ja pakkumuste sõlmimise 
kriteeriume, mis pakuvad eeliseid kohalike teadmiste ja kogemustega pakkujatele. 

(c) Kui see on teostatav ja/või seda nõuab kohaldatav riigisisene riigihankeseadus, peavad tellijad 
korraldama turu-uuringuid, et teha kindlaks, kas kavandatud hankenõuded piiravad 
põhjendamatult konkurentsi või mitte. 

(d) Tellijad hoiduvad hanke eseme nõuete või omaduste taseme määratlemisest ulatuses, mis 
võib kahjustada pakkujate vahelist ausat konkurentsi.  

5. Läbipaistvus 

(a) Tellijad püüavad tagada, et kogu Rail Baltica projekti raames läbiviidavate hangete kohta 
antavat teavet avalikustatakse kõigis riikides, kus Rail Baltica projekti rakendatakse, avaldades 
asjakohase teabe vähemalt tellija veebisaidil ja RB Rail ASi veebisaidil. 

(b)  Tellijad koostavad hankedokumendid, sealhulgas lepingu inglise keeles ja oma riigikeeltes, 
kui riigisisesed õigusaktid seda nõuavad. 

(c)  Tellijad avaldavad ja muudavad ettevõtjatele oma aastased hankeplaanid vabalt 
kättesaadavaks 1 (ühe) kuu jooksul pärast nende kinnitamist, samuti ajakohastavad kavasid 
vastavalt vajadusele. Sellised iga-aastased hankekavad ei takista toetuse saajaid ja 
rakendusasutusi välja kuulutamast hankemenetlusi, mida aastane hankekava ei sisalda, kui 
ootamatult tekib vajadus sellise hanke järele ja toetuse saajal või rakendusasutusel ei olnud 
aega iga-aastast hankekava ajakohastada. 

(d) Kahtluste vältimiseks ei tõlgendata läbipaistvusnõudeid viisil, mis võib põhjustada 
ärisaladuste avalikustamist, kui avalikustatakse konfidentsiaalne / äriliselt tundlik / üldsuse 
turvalisusega seotud teave.  

6. Huvide konfliktide puudumine 

(a) Tellijad võtavad tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et vältida olukordi, kus võib sattuda ohtu 
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametiga (INEA) sõlmitud lepingute erapooletu ja 
objektiivne rakendamine. Tellijad on kohustunud mitte ostma kaupu, ehitustöid ja teenuseid 
tarnijatelt, kellega neil on huvide konflikt, ning vältima võimalikult suures ulatuses otsuste 
vastuvõtmist kaupade, ehitustööde või teenuste hankelepingute sõlmimise eest isikute poolt, 
kellel esineb huvide konflikt. 

(b) Tellijad on tarnijaga huvide konflikti olukorras siis, kui tellijad, nende aktsionär, liige, juhatuse 
või nõukogu liige või isik, kellel on õigus esindada taotlejat või pakkujat tütarettevõttega 
seotud tegevustes, teise ringi veresugulane või abikaasa või esimese ringi sugulane eespool 
nimetatud isikuga abiellumise kaudu, prokurist või volitatud isik on: 

(i) tarnija või tarnija alltöövõtja; 

(ii) tegelik toetuse saaja, aktsionär, liige, juhatuse või nõukogu liige, prokurist või 
tarnija volitatud isik või tarnija alltöövõtja. 
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(c) Otsuseid kujundavad ja langetavad isikud on tarnijaga huvide konflikti olukorras siis, kui tellija 
või tellija nimel tegutseva hanketeenuse töötajad, kes on seotud hankemenetluse 
läbiviimisega või võivad otseselt või kaudselt seda mõjutada, kuidas asjaomase menetlused 
tulemused avaldavad mõju töötaja rahalistele, majanduslikele või muudele isiklikele huvidele, 
mille korral võidakse eeldada, et selline käitumine kahjustab nende erapooletust ja 
sõltumatust hankemenetluse raames. 

(d) Tellija ei hangi kaupu, ehitustöid ega teenuseid tarnijatelt, kellega tal on huvide konflikt, välja 
arvatud juhul, kui: 

(iii) konkreetne tarnija osutab vastavaid teenuseid seadusest tulenevate ainuõiguste 
alusel; 

(iv) leping on ette nähtud maatüki, olemasoleva hoone või rajatise või muu kinnisvara 
ostmiseks või rentimiseks või muude kinnisasjaga seotud õiguste hankimiseks; 

(v) tegemist on riigihanke lepingu sõlmimisega avaliku sektori üksuste vahel 
riigisiseste õigusaktide tähenduses, kus võetakse üle Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL (riigihangete kohta ja 
direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 12 sätted või võetakse 
üle tellijate vaheline leping Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid 
ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ) artikli 28 tähenduses, 
sidusettevõttega sõlmitud leping [sama direktiivi] artikli 29 tähenduses või 
ühisettevõtte või ühisettevõtte osa moodustava hankijaga sõlmitud leping [sama 
direktiivi] artikli 30 tähenduses. 

(e) Pooled kohustuvad tagama, et vähemalt hankekomisjonide liikmed, eksperdid ja 
hankedokumentatsiooniga tegelevad isikud ei ole: 

(i) tegelikust toetuse saajast, töötajast, juhatuse või nõukogu liikmest, aktsionärist, 
liikmest, prokuristist või juriidilise isiku volitatud esindajast kandidaat, pakkuja või 
alltöövõtja ning asjaomane seos juriidilise isikuga on lõppenud viimase 24 kuu 
jooksul; 

(ii) tegeliku toetuse saaja isast, emast, vanaemast, vanaisast lapsest, lapselapsest, 
adopteeritud lapsest, adopteerijast, vennast, õest, poolvennast, poolõest või 
abikaasast (edaspidi „sugulane“), vähemalt 10% osalusega aktsionärist, piiratud 
vastutusega äriühingu aktsionärist, juhatuse või nõukogu liikmest, 
tütarettevõttega seotud tegevustes esindusõigust omavast isikust või juriidilist 
isikut esindavast isikust taotleja, pakkuja või alltöövõtja; või 

(iii) füüsilise isiku sugulasest taotleja, pakkuja või alltöövõtja. 

(f) Seos taotleja või pakkujaga kehtib ka juhtudel, kui taotleja või pakkuja on isikute ühendus, 
mille liikmeteks on füüsilised või juriidilised isikud, kellega komisjoni liige, ekspert või 
hankedokumentatsiooni koostaja omab eespool nimetatud seost. 

(g) Tellijad peavad hindama, kas tarnija on saanud põhjendamatu konkurentsieelise ja tuleks 
sellest tulenevalt hankemenetluses osalemisest välja jätta, sest asjaomane tarnija on eelnevalt 
olnud kaasatud hankemenetluse ettevalmistamisse esialgsetes turu-uuringutes koos 
asjaomase tellijaga või muul viisil. Selguse huvides hindavad tellijad ka teavet, mis saab neile 
teatavaks võimaliku kokkumängu või tarnijate vahelise ühendusega, mis võib tuua kaasa 
konkreetse tarnija või tarnijate rühma põhjendamatu konkurentsieelise saamise, ning tellija 
hindab, kas olukorda on võimalik heastada või kas asjaomane tarnija / asjaomased tarnijad 
tuleb hankes osalemisest välja jätta. 
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(h) Tellijatel on nulltolerantsi poliitika ja nad ei aktsepteeri ühtegi kingitust ega meelehead. 
Tellijad ei võta vastu kutseid spordi- või kultuuriüritustele, puhkusepakkumistele või muid 
tarnijate kulul pakkumisi puhkusereisidele, transpordile ega kutseid lõunasöökidele või 
õhtusöökidele. 

(i) Tellijad tagavad, et asjaomase hankekomisjoni iga liige ja kaasatud ekspert allkirjastavad 
konkreetse hankega seotud kohustuste täitmiseks deklaratsiooni huvide konflikti puudumise 
kohta ja kinnitavad uuesti huvide konflikti puudumist hetkel, kui kõik konkreetse hanke 
läbiviimisega seotud pakkujad saavad teatavaks. 

(j) Lisaks peavad tellijad tagama, et igal hankemenetlusega seotud isikul on alati kohustus 
viivitamata teatada huvide konflikti olukorrast, kui neile saab selline olukord teatavaks, ning 
samuti kõigist menetlusest, mis on asjaomase isiku suhtes algatatud korruptsiooni või 
ebaseadusliku käitumise tõttu. 

(k) Üldjuhul peavad tellijad asjaomase hankemenetluse lõpetama, kui selgub, et konkreetse 
hankemenetlusega on tekkinud huvide konflikt või kui seoses konkreetse hankemenetlusega 
on korruptsiooni või ebaseadusliku käitumise tõttu algatatud menetlus ning kahtlusi 
pakkumuse dokumentide või hankekomisjoni otsuste objektiivsuse suhtes ei saa muude 
vahenditega kõrvaldada. 

(l) Kõik hankekomisjoni liikmed või hankekomisjoni kaasatud eksperdid jäetakse konkreetse 
hanke läbiviimisel osalemisest viivitamata välja, piirates nende juurdepääsu sellise hanke 
läbiviimisele, muutes menetluse ja/või äritundliku teabe konfidentsiaalseks.  

7. Ekspertide rakendamine ja esialgsed turu-uuringud 

(a) Tellijad peaksid hankedokumentide ettevalmistamisse võimalikult suures ulatuses kaasama 
asjakohaseid eksperte, eelkõige tehnilisi eksperte. Eksperdid on tellijate majasisesed töötajad 
ja kui selliseid töötajaid ei ole aja või ressursside piirangute või muude põhjuste tõttu 
saadaval, on allhange võimalik. Eksperdid peavad edastama oma teadmised ja sisendi 
sõltumatult, järgides juhistest tulenevaid mitteavalikustamise   põhimõtteid ja kohustusi. 

(b) Lisaks peaksid hankijad hanke ettevalmistamiseks ja ettevõtjate teavitamiseks võimalikult 
palju korraldama esialgseid turu-uuringuid. Tagamaks, et ükski ettevõtja ei saaks selliste 
esialgsete turu-uuringute tõttu põhjendamatut konkurentsieelist, peavad tellijad koostama 
selliste esialgsete turu-uuringute kohta kirjaliku kokkuvõtte ja tegema selle avalikult vabalt 
kättesaadavaks. 
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5. LISA. TARNIJA JA ALLTÖÖVÕTJA KÄITUMISJUHEND  

1. Tarnijaid ja alltöövõtjaid hinnatakse üksnes majanduslike kriteeriumide ja hanke-alusdokumentide alusel. 
Tellijad uurivad tähelepanelikult ka spetsialistide kogemusi, töötervishoidu ja -ohutust, keskkonnakaitset, 
maksustamist ja inimõiguste täielikku järgimist, samuti eetilist käitumist, diskrimineerimis- ja 
korruptsioonivastast poliitikat. See tarnija ja alltöövõtja käitumisjuhend kajastab põhimõtteid, mida 
eeldatakse igalt potentsiaalselt tarnijalt. Kõikidel Rail Baltica projekti tarnijate ja alltöövõtjate suhtes kehtivad 
käesolevad käitumisjuhendid ning eeldatakse, et nad järgivad samuti parimaid tavasid. 
 

2. Tarnijad, kes soovivad olla kaasa lüüa Rail Baltica projektis, peavad järgima käesolevat tarnijate 
käitumisjuhendit ja hoiduma kuritegude, õigusrikkumiste ja üleastumiste sooritamisest, mille tõttu võidakse 
nad hankemenetlustes osalemisest välja jätta vastavalt asjakohastele kohaldatavatele riigisisestele 
õigusaktidele, millega on võetud direktiivid 2014/24/EL ja 2014/25/EL. 
 

3. Lisaks peavad tarnijad, kes soovivad olla kaasatud äritegevusse Rail Baltica raames, nõustuma järgmiste 
põhimõtetega ja järgima neid. 

MÄRKUS. Tellijad käesoleva 5. lisa tähenduses on vastavad toetuse saajad ja/või rakendusasutused ja/või RB 
Rail AS, kes on vastutavad konkreetsete hankemenetluste ja/või järgnevate lepingute haldamise eest. 

1. Töötamine 

(a) Ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimised.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad austavad 
töötajate vabalt teostatavat õigust korraldada, arendada ja kaitsta oma huve ning pidada 
kollektiivläbirääkimisi, samuti kaitsma neid töötajaid sellise tegevuse või 
diskrimineerimisvormi eest, mis on seotud nende õigusega organiseerida ja läbi viia 
ametiühingutegevusi ning pidada kollektiivläbirääkimisi.60 

(b) Sunniviisiline töö.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad ei kasuta sunniviisilist tööd mis tahes 
selle vormides61, sealhulgas, kuid mitte ainult, inimeste töölevõtmine nende vaba tahte 
vastaselt, ega nõua inimestelt nn ettemaksu või isikut tõendavate dokumentide esitamist. 

(c) Lapstööjõud.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad ei võta tööle: a) alla 15-aastaseid või 
täiskoormusega koolikohustust kandvaid lapsi või, kui isik on vanem, siis mitte alla selle riigi 
või nende riikide seadustega lubatud töölevõtmise alammäära, kus lepingut täielikult või 
osaliselt täidetakse, või selles riigis või nendes riikides koolikohustuse lõpuni kandnud lapsi, 
olenevalt sellest, kumb vanus on kõrgem; ning b) alla 18-aastaseid isikuid täitma töökohta, mis 
tulenevalt oma olemuselt või tingimustest, milles tööd tehakse, võib suure tõenäosusega 
kahjustada selliste isikute tervist, ohutust või moraali.62 Tellijad eeldavad, et ka nende tarnijad 
laiendavad sama põhimõtet oma tarneahelas edasi. 

(d) Diskrimineerimine.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad tagavad võrdsed võimalused ja 
kohtlemise tööhõive ja elukutse suhtes ilma diskrimineerimiseta rassi, nahavärvi, soo, 
religiooni, poliitiliste arvamuste, rahvuse või sotsiaalse päritolu alusel või muudel põhjustel, 
mida võidakse tunnustada selle riigi või riikide riigisisese õiguse alusel, kus lepingut täielikult 
või osaliselt täidetakse.63 

 

60 Need põhimõtted on sätestatud ILO põhikonventsioonides nr 87, ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon, 1948, ja nr 98, 
organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon, 1949. 
61 See põhimõte on sätestatud ILO põhikonventsioonides nr 29, sunniviisilise või kohustusliku töö konventsioon, 1930, ja nr 105, sunniviisilise töö 
kaotamise konventsioon, 1957. 
62 Need põhimõtted on sätestatud ILO põhikonventsioonides nr 138, vanuse alammäära konventsioon, 1973, ja nr 182, lapsele sobimatu töö ja muu 
talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise konventsioon, 1999, ning ÜRO lapse õiguste konventsioon. 
63 Need põhimõtted on sätestatud ILO põhikonventsioonides nr 100, võrdne tasustamine, 1951, ja nr 111, tööhõive ja kutsealaga seotud 
diskrimineerimise kõrvaldamine, 1958. 
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(e) Palk, tööaeg ja muud töötingimused.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad tagavad seadusliku 
palga maksmise korrapäraste ajavahemike järel, mis ei ole pikemad kui üks kuu, ning tegema 
seda täies ulatuses ja otse asjaomastele töötajatele. Tarnijad peaksid selliste maksete kohta 
asjakohast arvestust pidama. Mahaarvamised palkadelt on lubatud üksnes kohaldatavate 
seaduste, määruste või kollektiivlepinguga ettenähtud tingimustel ja ulatuses ning tarnijad 
peaksid asjaomaseid töötajaid sellistest mahaarvamistest teavitama palga väljamaksmise ajal. 
Tarnijate tagatav palk, tööaeg ja muud töötingimused ei tohi olla vähem soodsad kui 
kohapeal valitsevad parimad tingimused (st nagu on sätestatud: i) olulist osa tööandjaid ja 
töötajaid hõlmavates kollektiivlepingutes; ii) vahekohtuotsustes; või iii) kohaldatavates 
seadustes või määrustes) sama iseloomuga tööde jaoks, mida tehakse asjaomases 
kaubandussektoris asjaomases tööpiirkonnas.64 

(f) Tervis ja ohutus.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad tagavad, et: a) tarnija kontrolli alla 
kuuluvad töökohad, masinad, seadmed ja protsessid on turvalised ega kujuta ohtu tervisele; 
b) tarnija kontrolli alla kuuluvad keemilised, füüsikalised ja bioloogilised ained ja mõjurid ei 
ole asjakohaste kaitsemeetmete võtmisel tervisele ohtlikud; ning c) vajaduse korral antakse 
õnnetusohu või tervisele kahjulike mõjude vältimiseks töötajatele adekvaatne kaitseriietus ja 
-varustus.65 

(g) Liikluskorraldus.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad austavad mõjutatud kogukondade 
vajadusi ning ehitustööde/teenuste/asjade tarnimisel haldavad oma juurdepääsu füüsilistele 
kohtadele kõige vähem häirivamalt ja võimalikult kontrollitult, et mitte tekitada kohalikele 
elanikele liigseid ebamugavusi ega neid häirida. 

2. Inimõigused 

(a) Inimõigused.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad toetavad ja austavad rahvusvaheliselt 
väljakuulutatud inimõiguste kaitset ning tagavad, et nad ei osaleks inimõiguste rikkumises.66 

(b) Ahistamine, karm või ebainimlikul moel kohtlemine.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad 
loovad ja säilitavad keskkonda, kus koheldakse kõiki töötajaid väärikalt ja lugupidavalt ega 
rakendata vägivallaga ähvardamist, seksuaalset ärakasutamist ega seksuaalset 
väärkohtlemist, verbaalset ega psühholoogilist ahistamist ega väärkohtlemist. Mingit 
ebainimlikul moel kohtlemist ega kehalist karistamist ei tolereerita ning samuti ei ähvardata 
kedagi sellise kohtlemisega. 

3. Keskkond 

(a) Keskkondlikud küsimused.  Tellijad eeldavad oma tarnijatelt tõhusat keskkonnapoliitikat ning 
keskkonnakaitset käsitlevate kehtivate õigusaktide ja määruste järgimist. Tarnijad peaksid 
võimaluse korral toetama keskkonnaküsimustes ettevaatusabinõusid, tegema algatusi 
suurema keskkonnavastutuse edendamiseks ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate 
levitamiseks, et rakendada usaldusväärseid olelusringi tavasid. 

(b) Keemilised ja ohtlikud materjalid.  Keemilised ja muud materjalid, mis võivad keskkonda 
sattumisel olla ohtlikud, tuleb identifitseerida ja hallata, et tagada nende ohutu käitlemine, 
liikumine, ladustamine, ringlussevõtt või korduskasutamine ja kõrvaldamine. 

 

64 Need põhimõtted on sätestatud ILO põhikonventsioonides nr 95, palkade kaitset puudutav konventsioon, 1949, ja nr 94, tööklauslid 
(riigihankelepingu), 1949, ning mitmes tööaega käsitlevas konventsioonis (vt http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm). 
65 Need põhimõtted on sätestatud ILO konventsioonides, soovitustes ja normdokumentides, mis olemas aadressil: 
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-andhealth/lang--en/index.htm. 
66 Need põhimõtted on tuletatud inimõiguste ülddeklaratsioonist ja need on sätestatud ÜRO ülemaailmses kokkuleppes (Global Compact) (vt 
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html). 
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(c) Reovesi ja tahked jäätmed.  Toimingutest, tööstusprotsessidest ja kanalisatsioonirajatistest 
tekkivat reovett ja tahkeid jäätmeid tuleb enne äraviskamist või kõrvaldamist jälgida, 
kontrollida ja vastavalt vajadusele töödelda. 

(d) Õhku eralduvad saasteained.  Lenduvate orgaaniliste kemikaalide, aerosoolide, söövitavate 
ainete, tahkete osakeste, osoonikihti lagundavate kemikaalide ja seadmete käitamisel 
tekkivad põlemise kõrvalsaaduste õhku eralduvaid saasteaineid tuleb enne heidet või 
kõrvaldamist vastavalt vajadusele iseloomustada, jälgida, kontrollida ja töödelda. 

(e) Jäätmete vähendamine, ringlussevõtu suurendamine.  Igat liiki jäätmeid, sealhulgas veest ja 
energiast tulenevad jäätmed, tuleb vähendada või kõrvaldada need tekkekohas või selliste 
meetodite abil, nagu tootmise, hoolduse ja rajatiste protsesside muutmine, materjalide 
asendamine, materjalide säilitamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine. 

(f) Müra ja tolm. Tellijad eeldavad, et nende tarnijad austavad kohalikke kogukondi ning 
hoiduvad võimalusel ülemäärase müra ja tolmu tekitamisest ning teavitavad kohalike 
kogukondade liikmeid eelnevalt, kui ajutise aja jooksul on liigse müra ja tolmu tekitamine 
vältimatu, tingimusel et see ei riku kohaldatavaid kehtivaid seadusi, määrusi ega 
kokkuleppeid. 

4. Eetiline käitumine 

(a) Korruptsioon.  Tellijatel on altkäemaksu andmise ja/või võtmise ning mis tahes vormis 
korruptsiooni (sh pettused, altkäemaks ja väljapressimine) suhtes nulltolerantsi poliitika. 
Samuti ei tolereerita tarnijate vahelist kokkumängu ega muid juhtumeid, mis toovad kaasa 
põhjendamatu eelise või usalduse või projektivahendite väärkasutamise ja/või ohustavad 
ausaid ja läbipaistvaid hanketavasid. Tellijad eeldavad, et nende tarnijad järgivad moraalse ja 
eetilise käitumise kõrgeimaid standardeid, austavad kohalikke seadusi ega tegele mis tahes 
vormis korruptsiooniga, sealhulgas, kuid mitte ainult, väljapressimise, pettuste või 
altkäemaksu andmise ja/või võtmisega. 

(b) Huvide konflikt.  Tarnijad peaksid avalikustama tellijatele a) mis tahes olukorra, mis näib olevat 
huvide konflikt, näiteks (loetelu ei ole ammendav): kui tarnija või temaga seotud ettevõtja on 
tellijat nõustanud; kui neil on kokkuleppeid või kindlaks tehtud sidemed teiste tarnijatega, mis 
võivad ohustada vaba konkurentsi; või kui tarnija on muul viisil olnud seotud hankemenetluse 
ettevalmistamisega; ning b) tellija ametnikul, tellijaga lepingu sõlminud spetsialistil või 
alltöövõtjal võib olla mis tahes otsene või kaudne huvi tarnija äritegevuse vastu või asjaomane 
isik on mis tahes majanduslikes suhetes tarnijaga. 

(c) Kingitused ja külalislahkus.  Tellijatel on nulltolerantsi poliitika ja nad ei aktsepteeri ühtegi 
kingitust ega külalislahkust. Tellijad ei võta vastu kutseid spordi- või kultuuriüritustele, 
puhkusepakkumiste või muude puhkusereiside pakkumisi, transporti ega kutseid 
lõunasöökidele või õhtusöökidele tarnijate kulul. Tellijad eeldavad, et nende tarnijad ei paku 
tellija töötajatele mingeid eeliseid, nagu tasuta või soodushinnaga kaubad või teenused, töö- 
või müügivõimalused, et hõlbustada tarnijate äritegevust tellijatega. 

(d) Töösuhtejärgsed piirangud. Riigisiseste õigusaktidega võidakse kehtestada töösuhtejärgsed 
piirangud tellijate teenistuses olevate töötajate ja tellijate endiste töötajate suhtes, kes on 
osalenud hankeprotsessis, kui sellistel isikutel olid eelnevalt tarnijatega ametialased suhted. 
Tellijate tarnijad peaksid hoiduma pakkumast sellistele isikutele tööd 2 (kahe) aasta jooksul 
pärast nende teenistusest lahkumist. 

(e) Ärieetika. Tarnijad tegutsevad vastutustundlikult, rakendades oma ametialast 
hoolsuskohustust, väljendades parimatelt kutseorganisatsioonidelt eeldatavat moraalset ja 
eetilist käitumist, kui nad osalevad Rail Baltica Rail Baltica projekti hankemenetlustes, täites 
lepinguid ja/või suheldes tellijatega. Tellijad ei tolereeri järgmist: 
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(i) ebamoraalne käitumine ja/või katsed moonutada konkurentsi või pöörata tarnija 
või tarnijate rühma kasuks otsuseid, sõltumata sellest, kas need on suunatud 
tellijale ja/või mõne(de)le muu(de)le asutus(te)le; 

(ii)  väljakujunenud hankemenetluste ja/või apellatsiooniasutuste või kohtuasutuse 
kehtestatud protsesside väärkasutamine, et saada eeliseid, samuti Rail Baltica Rail 
Baltica projekti arengu põhjendamatu häirimine, konkurentsi takistamine, isikliku 
kasu saamine ja/või tarnijate turu protektsionismi kehtestamise proovimine.  

Kõigist sellistest juhtumitest tuleb teatada asjaomastele asutustele.  

5. Äripartnerite ja oma tarnijate valik 

(a) Põhimõtete vastuvõtmine ja järgimine.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad soodustavad 
potentsiaalsete äripartnerite poolt käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtetega 
nõustumist ning edendavad käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtete rakendamist 
oma tarnijate suhtes.  

(b) Oma tarnijate valikukriteerium.  Tellijad eeldavad, et nende tarnijad ei hangi kaupu, töid ega 
teenuseid teistelt tarnijatelt, kes ei vasta käesolevale tarnija ja alltöövõtja käitumisjuhendile. 
Ühelgi tarnijal ei tohi esineda maksejõuetust, nad ei tohi olla seotud altkäemaksu andmise 
ja/või võtmisega, neil ei tohi olla konkurentsiõiguse rikkumise, horisontaalse 
kartellikokkuleppe ega maksuvõlgnevuse juhtumeid, mis ei ole ka pärit riikidest, mille suhtes 
kehtivad ELi kehtestatud piiravad meetmed. 

6. Lisaks eeldatakse, et tarnijad, kes soovivad olla kaasatud äritegevusse Rail Baltica raames, vastavad 
ülaltoodud 2. lisas sätestatud miinimumnõuetele.  
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6. LISA. TARNIJA DEKLARATSIOON  

Mina, allakirjutanu, nõuetekohaselt volitatud esindaja, [tarnija nimi] nimel, kohustun tegema järgmist. 
1. Austama töötajate vabalt teostatavat õigust korraldada, arendada ja kaitsta oma huve ning pidada 

kollektiivläbirääkimisi, samuti kohustun kaitsma neid töötajaid sellise tegevuse või diskrimineerimisvormi eest, 
mis on seotud nende õigusega organiseerida ja läbi viia ametiühingutegevusi ning pidada 
kollektiivläbirääkimisi. 

2. Mitte kasutama sunniviisilist tööd kõigis selles vormides, sealhulgas, kuid mitte ainult, inimeste töölevõtmine 
nende vaba tahte vastaselt, ega nõudma inimestelt nn ettemaksu või isikut tõendavate dokumentide esitamist. 

3. Mitte tööle võtma: a) alla 15-aastaseid lapsi või, kui isik on vanem, siis mitte alla selle riigi või nende riikide 
seadustega lubatud töölevõtmise alammäära, kus lepingut täielikult või osaliselt täidetakse, või selles riigis või 
nendes riikides koolikohustuse lõpuni kandnud lapsi, olenevalt sellest, kumb vanus on kõrgem; ning b) alla 18-
aastaseid isikuid täitma töökohta, mis tulenevalt oma olemuselt või tingimustest, milles tööd tehakse, võib suure 
tõenäosusega kahjustada selliste isikute tervist, ohutust või moraali. 

4. Tagama võrdsed võimalused ja kohtlemise tööhõive ja elukutse suhtes ilma diskrimineerimiseta rassi, nahavärvi, 
soo, religiooni, poliitiliste arvamuste, rahvuse või sotsiaalse päritolu alusel või muudel põhjustel, mida võidakse 
tunnustada selle riigi või riikide riigisisese õiguse alusel, kus lepingut täielikult või osaliselt täidetakse. 

5. Tagama seadusliku palga maksmise korrapäraste ajavahemike järel, mis ei ole pikemad kui üks kuu, ning tegema 
seda täies ulatuses ja otse asjaomastele töötajatele ning pidama selliste maksete kohta asjakohast arvestust. 
Mahaarvamised palkadelt toimuvad üksnes kohaldatavate seaduste, määruste või kollektiivlepinguga 
ettenähtud tingimustel ja ulatuses ning asjaomaseid töötajaid teavitatakse sellistest mahaarvamistest palga 
väljamaksmise ajal. Palk, tööaeg ja muud töötingimused ei tohi olla vähem soodsad kui kohapeal valitsevad 
parimad tingimused (st nagu on sätestatud: i) olulist osa tööandjaid ja töötajaid hõlmavates kollektiivlepingutes; 
ii) vahekohtuotsustes; või iii) kohaldatavates seadustes või määrustes) sama iseloomuga tööde jaoks, mida 
tehakse asjaomases kaubandussektoris asjaomases tööpiirkonnas. 

6. Tagama, et: a) tarnija kontrolli alla kuuluvad töökohad, masinad, seadmed ja protsessid on turvalised ega kujuta 
ohtu tervisele; b) tarnija kontrolli alla kuuluvad keemilised, füüsikalised ja bioloogilised ained ja mõjurid ei ole 
asjakohaste kaitsemeetmete võtmisel tervisele ohtlikud; ning c) vajaduse korral antakse õnnetusohu või 
tervisele kahjulike mõjude vältimiseks töötajatele adekvaatne kaitseriietus ja -varustus. 

7. Toetama ja austama rahvusvaheliselt väljakuulutatud inimõigusi ning mitte osalema inimõiguste rikkumises. 
8. Looma ja säilitama keskkonda, kus koheldakse kõiki töötajaid väärikalt ja lugupidavalt ega rakendata vägivallaga 

ähvardamist, seksuaalset ärakasutamist ega seksuaalset väärkohtlemist, verbaalset ega psühholoogilist 
ahistamist ega väärkohtlemist. Mingit ebainimlikul moel kohtlemist ega kehalist karistamist ei tolereerita ning 
samuti ähvardata kedagi sellise kohtlemisega. 

9. Omama tõhusat keskkonnapoliitikat ning järgima keskkonnakaitset käsitlevaid kehtivaid õigusakte ja 
määruseid; võimaluse korral toetama keskkonnaküsimustes ettevaatusabinõusid, tegema algatusi suurema 
keskkonnavastutuse edendamiseks ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate levitamiseks, et rakendada 
usaldusväärseid olelusringi tavasid. 

10. Identifitseerima ja haldama keemilisi ja muid materjale, mis võivad keskkonda sattumisel olla ohtlikud, et tagada 
nende ohutu käitlemine, liikumine, ladustamine, ringlussevõtt või korduskasutamine ja kõrvaldamine. 

11. Jälgima, kontrollima ja vastavalt vajadusele töötlema enne äraviskamist või kõrvaldamist toimingutest, 
tööstusprotsessidest ja kanalisatsioonirajatistest tekkivat reovett ja tahkeid jäätmeid. 

12. Iseloomustama, jälgima, kontrollima ja töötlema enne heidet või kõrvaldamist lenduvate orgaaniliste 
kemikaalide, aerosoolide, söövitavate ainete, tahkete osakeste, osoonikihti lagundavate kemikaalide ja 
seadmete käitamisel tekkivad põlemise kõrvalsaaduste õhku eralduvaid saasteaineid. 

13. Vähendama või kõrvaldama igat liiki jäätmeid, sealhulgas veest ja energiast tulenevad jäätmed, tekkekohas või 
selliste meetodite abil, nagu tootmise, hoolduse ja rajatiste protsesside muutmine, materjalide asendamine, 
materjalide säilitamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine. 

14. Järgima moraalse ja eetilise käitumise kõrgeimaid standardeid, austama kohalikke seadusi ja mitte tegelema mis 
tahes vormis korruptsiooniga, sealhulgas, kuid mitte ainult, väljapressimise, pettuste või altkäemaksu andmise 
ja/või võtmisega. 

15. Avalikustama tellijale a) mis tahes olukorra, mis näib olevat huvide konflikt, näiteks (loetelu ei ole ammendav): 
kui tarnija või temaga seotud ettevõtja on tellijat nõustanud või kui tarnija on muul viisil olnud seotud 
hankemenetluse ettevalmistamisega; ning b) kui tellija ametnikul, tellijaga lepingu sõlminud spetsialistil või 
alltöövõtjal võib olla mis tahes otsene või kaudne huvi tarnija äritegevuse vastu või asjaomane isik on mis tahes 
majanduslikes suhetes tarnijaga. 



 Rail Baltica projekti ühised hangete standardid ja 
juhised 

 

Lk 48/52 

 
Aprill 2021, kolmas versioon 

16. Mitte pakkuma tellija töötajatele mingeid eeliseid, nagu tasuta kaubad või teenused, allahindlused, töö- või 
müügivõimalused, et hõlbustada tarnijate äritegevust tellijaga. 

17. Hoiduma pärast teenistusest eemaldamist või lepingu sõlmimist, olenevalt olukorrast, kohaldatavates 
riigisisestes õigusaktides sätestatud aja jooksul pakkumast tööd hanketeenistuses osalevatele tellija töötajatele 
ja hankeprotsessis osalenud endistele töötajatele ning kelle suhtes kohaldatakse seaduslikku piirangut 
hankemenetluses osalenud tarnijalt materiaalsete hüvede saamiseks või tööle võtmiseks või sarnase mõjuga 
piiranguid. 

18. Soodustama oma potentsiaalsete äripartnerite poolt käesolevas tarnija deklaratsioonis sätestatud 
põhimõtetega nõustumist ning edendama käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtete rakendamist oma 
tarnijate suhtes. 

19. Mitte hankima kaupu, töid ja teenuseid teistelt tarnijatelt: 
a) kes ise või kelle juhatuse või nõukogu liige või sellise tarnija prokurist või isik, kellel on õigus sellist tarnijat 

esindada tütarettevõttega seotud tegevustes, on süüdi mõistetud mõnes järgmistest kuritegudest prokuröri 
karistusotsusega või kohtuotsusega, mis on jõustunud ega ole vaidlustatav ega edasikaevatav: 
i. altkäemaksu võtmine, andmine, omastamine, vahendamine, keelatud hüve vastuvõtmine või ärilise 

altkäemaksu andmine, kuritegeliku ühenduse juhtimine; 
ii. pettus, omastamine või rahapesu, inimkaubandus; 
iii. maksude ja samaväärsete maksete maksmisest kõrvalehoidumine; 
iv. terrorism, terrorismi rahastamine, terrorismile õhutamine, terrorismiähvardused või isiku värbamine ja 

koolitamine terroriaktide täideviimiseks; 
b) kes on sellise pädeva asutuse otsuse või kohtuotsusega, mis on jõustunud ja ei ole enam vaidlustatav ega 

edasikaevatav, mõistetud süüdi tööõiguse nõuete rikkumises, mille sisuks on: 
i. ühe või mitme isiku töölevõtmine, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ja elavad Euroopa 

Liidu liikmesriikide territooriumil ebaseaduslikult; 
ii. isiku töölevõtmine kirjalikku töölepingut sõlmimata, töötajate kohta seadustes ja määrustes sätestatud 

tähtaja jooksul infodeklaratsiooni esitamata jätmine, mis tuleb esitada tööle asuvate isikute kohta; 
c) kelle suhtes kehtivad ELi kehtestatud piiravad meetmed ja kes on kantud sanktsiooni saanud tarnijate ja/või 

sanktsiooni saanud isikute nimekirja, kes on pärit sanktsiooni saanud riikidest (sealhulgas kauba transport 
sanktsioonidega riikide sadamate kaudu);  

d) kes on sellise pädeva asutuse otsuse või kohtuotsusega, mis on jõustunud ja ei ole vaidlustatav ega 
edasikaevatav, mõistetud süüdi konkurentsiõiguse rikkumises, mille sisuks on vertikaalne kokkulepe 
eesmärgiga piirata ostja võimalust määrata edasimüügihinda, või horisontaalne kartellikokkulepe, välja 
arvatud juhul, kui asjaomane asutus on konkurentsiõiguse rikkumise tuvastamise järel vabastanud taotleja 
või pakkuja trahvist või vähendanud trahvi koostööd tegevate isikute leebema kohtlemise programmi 
raames; 

e) kelle suhtes on alustatud maksejõuetusmenetlust (välja arvatud olukorras, kus maksejõuetusmenetluses 
kohaldatakse saneerimis- või sarnaste meetmete paketti, mis on suunatud võimaliku pankroti vältimisele ja 
võlgniku maksejõulisuse taastamisele, millisel juhul hindan mina sellise tarnija pakkumises osalemise 
võimalust), kelle majandustegevus on peatatud või lõpetatud, on alustatud sellise tarnija pankrotimenetlust 
või selline tarnija likvideeritakse; 

f) kellel on riigihanke läbiviimise riigis või riigis, kus selline tarnija on registreeritud või alaliselt viibib, kehtivate 
riigihankeseaduste kohaselt (võttes arvesse olukorra heastamist vastavalt kohaldatavale õigusele) 
maksuvõlgu, sealhulgas riigi sotsiaalkindlustusmaksete võlad, mis ületavad summat, mis on vastava riigi 
hangete korral ühine künnis. 
 

_______________________ 
[allkiri] 
[eesnimi, perekonnanimi] 
[ametikoht] 
[kuupäev]
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7. LISA. HANKEKOMISJONI LIIKMELISUS  

Kõigi RB Rail ASi või toetuse saajate või rakendusasutuste poolt Rail Baltica projektiga seoses ja eesmärgil läbiviidavate hangete jaoks, mis eeldavad hankekomisjoni, RB 
Rail ASi või vastavat toetuse saajat või rakendusasutust, moodustatakse hankekomisjon, mis põhineb järgmisel minimaalsel liikmelisuse jaotusel vastavalt asjakohasele 
kohaldatavale riigisisesele hankeseadusele ning Rail Balticu / Rail Baltica Toetuse saajate lepingule (kuupäevaga 30. september 2016) ja toetuse saajate vahelisele lepingule 
(kuupäevaga 16. juuni 2016). 

* HANKEKOMISJONI LIIKMELISUS Kommentaarid 

 RB Rail ASi hangete läbiviimine 
Konsolideeritud hangete 

läbiviimine 

Toetuse 
saaja/rakendusasutuse 

hangete läbiviimine 
 

 RB Rail AS Toetuse saaja RB Rail AS 
Toetuse 

saaja 
RB Rail AS Toetuse saaja  

Minimaalne liikmelisuse protsent 100% 0% Üle 50% Alla 50%    

Hanke eeldatav maksumus        

0–9999,99 eurot Vabatahtlik Vabatahtlik Vabatahtlik Vabatahtlik Vabatahtlik Vabatahtlik 
Hankekomisjon, 

vabatahtlik 

10 000–39 999,99 eurot 3 0  3  0 Vabatahtlik Vabatahtlik 
Hankekomisjon, 

vabatahtlik 

40 000–143 999,99 eurot 3 0 2 167 1 2 
Hankekomisjon, 

kohustuslik 

144 000–999 999,99 eurot 4 0 4 1 1 3 
Hankekomisjon, 

kohustuslik 
 

1 000 000 eurot või rohkem 5 0 5 1–3 1 4 
Hankekomisjon, 

kohustuslik 
(1 kuni 3 toetuse saajat) 

 * Ülaltoodud tabeli tõlgendamisel ei hõlma mõiste „toetuse saaja“ RB Rail ASi.

 

67 Juhul kui hankesse on kaasatud rohkem kui üks toetuse saaja, moodustab esindus igast vastavast toetuse saajast vähemalt ühe esindaja tingimusel, et toetuse saajate esindus kokku on alla 50% hankekomisjoni 
koosseisust. 
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8. LISA. HANKE JUHISTE VORMID  

[Hanke juhiste vorme haldab eraldi RB Rail AS ja RB Rail AS teeb need rakendusasutustele ja toetuse saajatele 
kättesaadavaks käesolevast dokumendist eraldi, kui konkreetsed kasutatavad vormid on kättesaadavad]
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9. LISA. LEPINGUVORMID  

[RB Rail AS haldab lepingumalle eraldi ja RB Rail AS teeb need rakendusasutustele ja toetuse saajatele 
kättesaadavaks käesolevast dokumendist eraldi, kui konkreetsed kasutatavad vormid on saadaval.] 
Lepinguprojekt peab sisaldama peamisi klausleid ja järgmisi loetletud punkte (näitena, välja arvatud 
juhul, kui on öeldud, et nõuded peavad olema minimaalsed).  

1. Lepingutingimused. Need võivad hõlmata: 

a) konkreetseid tingimusi (kui need on olemas); 

b) eritingimusi (kui need on olemas).  

1.1 Lepingutingimused peavad hõlmama vähemalt järgmist:  

a) lepingupoolte õigused ja kohustused; 
b) kaupade/teenuste/tööde ulatus ja nende kogused (tehniline kirjeldus (vajaduse korral)); 

c) lepingu tähtaeg;  

d) tulemused; 

e) hinnakujunduseeskirjad; 

f) võtmetöötajad; 
g) esindajad; 

h) lepingu muutmise tingimused või võimalused, kui need on sätestatud; 

i) vaidluste lahendamise kord; 

j) lepingu lõpetamise juhtumid ja kord. 

1.2 Lisad, sealhulgas järgmine (ei ole loetletud tähtsuse järjekorras)68: 

I. ajagraafik ja tulemused; 
II. tasu ja maksegraafik; 

III. pakkumus/ettepanek; 

IV. tarnija deklaratsioon; 

V. heakskiidetud alltöövõtjate nimekiri; 

VI. üleandmise ja vastuvõtmise saatekirja vormid; 
VII. kindlustus; 

VIII. garantiid ja tagatised;  

IX. andmekaitse-eeskirjad.  

Tellijad kohaldavad oma lepingute suhtes ka järgmisi erinõudeid (tingimused kehtestatakse tellija riigis 
kehtivaid õigusnõudeid arvestades). 

1. Lepingutingimused 
1.1. Eeldatavad kõikumismarginaalid ja/või lepingu lõpphinna ülevaatamise tingimused (vajaduse korral 

märkides lepingu kestuse) ja muudatuste juhtumid, lepingutingimuste muutmine, eelkõige tarneaja 

/ lepingu lõpptähtaja pikendamise juhtumite loetelu või hankedokumentidesse lisatud tehnilise 

kirjelduse eripärade muutmine. 
1.2. Sanktsioonide/trahvide mahaarvamise mehhanism: luba on sanktsioonid maha arvata 

teenuse/tööde eest juba tasumisele kuuluvast maksest, mille tellija on aktsepteerinud pärast 

rikkumise fakti avastamist ja tarnijale teatamist, ilma et oleks vaja lisaaega võimalikuks 

ümberkorraldamiseks. 

 

 

68Kui lisades ette nähtud teave on hõlmatud lepingutingimustega (nt ajakava, tasu, maksegraafik, andmekaitse-
eeskirjad jne), ei ole eraldi lisasid vaja.  
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2. Kindlustus 
2.1. Pakkujal peab olema kehtiv erialane vastutuskindlustus, mille kohta tuleb enne lepingu sõlmimist 

esitada tõend. 

3. Andmekaitsestandardid, kus infosüsteemid/tarkvara/tarkvaraarendus on hanke objekt.  
3.1. Tellija sõlmib andmekaitselepingu lisa või lisab lepingusse andmekaitsenõuded. 

3.2. Nõue esitada tellijale kõik potentsiaalsed alltöövõtjad, keda taotleja kavatseb hankelepingu 

täitmiseks kasutada, esitades tellijale ka esialgsed alltöövõtja andmekaitselepingud. 
3.3. Nõue, et alltöövõtjate andmekaitselepingud oleksid sisult identsed lepinguga hõlmatud 

andmekaitselepingu lisaga või lepingus sisalduvate andmekaitsenõuetega. 

3.4. Nõue, et server, kus asuvad Rail Baltica Rail Baltica projekti andmed, jääks ELi/EMP piiresse. 

3.5. Nõue lisada lepingusse tarnija andmekaitseametnik või isik, kellele tarnija on määranud 

andmekaitsega seotud küsimuste eest vastutamise (juhul kui andmekaitseametniku nõuet ei 
kohaldata). 

3.6. Nõue järgida isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ja andmeid mitte edastada väljaspoole 

ELi/EMPd. 

3.7. Nõue mitte edastada andmeid ühelegi alltöövõtjale ilma tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

 


