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OÜ Tartu Veekeskus hankekord kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 1 alusel, 
arvestades riigihangete seaduse § 9 lg-s 4 sätestatut. 
 
§ 1. Üldsätted 
 
(1) Hankekorra kehtestamise eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihanke 
korraldamisel OÜ-s Tartu Veekeskus (edaspidi: OÜ).  
 
(2) Riigihanke korrektse korraldamise eest vastutab OÜ juhatus ning hanke läbiviimiseks 
volitatud isikud. 
 
§ 2. Riigihangete planeerimine 
 
(1) OÜ kaalub pärast eelarve kinnitamist vajadust asjade ostmiseks, teenuste ja 
ehitustööde tellimiseks kavandatud rahalistest vahenditest ning otsustab riigihanke 
korraldamise. 
 
(2) OÜ juhatus planeerib 1 kuu jooksul pärast eelarve või muude asjaolude selgumist 
vastaval eelarveaastal kavandatavad riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 30 000 
eurot ilma käibemaksuta. Planeerimisel näidatakse riigihanke objekt, kavandatava 
riigihanke korraldamise aeg ja riigihanke eest vastutav isik.  
 
§ 3. Riigihanke eest vastutavad isikud 
 
(1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse riigihanke planeerimisel. 
 
(2) OÜ juhatus võib vajadusel moodustada riigihanke korraldamisel ühe või mitme 
konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks riigihanke komisjoni. 
 
§ 4. Riigihanke korraldamine 
 
(1) Riigihanke korraldamisel lähtutakse seaduses sätestatud reeglitest.  
 
§ 5. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine 
 
(1) Hankelepingu sõlmib OÜ juhatus. 
 
(2) Hankelepingu muutmisel lähtutakse seaduses sätestatud reeglitest. 
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§ 6. Hankelepingu täitmine 
 
(1) Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määrab OÜ juhatus. 
 
(2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse hankelepingu allkirjastamise 
hetkeks. Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed näidatakse 
ära hankelepingus või lepitakse hankelepingus kokku selles, kuidas vastutav isik 
määratakse ja kuidas teist lepingu poolt sellest teavitatakse. Vastutava isiku muutumisel 
tuleb hankelepingut vastavas osas vajadusel muuta.  
 
§ 7. Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmine ja teenuste ning ehitustööde 
tellimine 
 
(1) Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimisel 
võetakse 1000 eurost kuni lihthanke piirmäärani jäävate maksumuste korral võimalusel 
võistlevad pakkumused. 
 
§ 10. Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. 
 
(1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud 
enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke 
korraldamisega seoses huvide konflikti. 
 
(2) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud 
informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke 
korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik 
riigihanke korraldamisest. 
 
§ 11. Lõppsätted 
 
(1) Käesolev hankekord jõustub 01. septembril 2017. a. 
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