
SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS HANKEKOMISJONI  

eKOOSOLEKU PROTOKOLL 1/2020 

 
Otepääl, 7.juulil 2020.a. protokoll on koostatud koosolekut kokku kutsumata. 

 

SA Otepää Tervisekeskus hankekomisjon (edaspidi Hankija) kooseisus: Andres Arike, Mare 

Raid ja Kadi Tiisler 

 

eKoosoleku protokolli koostas: Andres Arike 

 

Päevakorras: Avatud riigihanke  „Otepää tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine“ (224504) 

tulemuste kinnitamine 

 

1. Avatud riigihanke  „Otepää tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine“ (224504) 
tulemuste kinnitamine 

 

Hanke menetlus: SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS (90001977) (edaspidi SA OTK)  
nõukogu koosoleku otsusega nr 3 5. juuni 2020.a. otsustati läbi viia avatud menetlusega riigihanke 

inkontinentsitoodete ostmiseks.  

SA OTK kuulutas riigihangete registris 12.06.2020.a. välja avatud hankemenetluse „Otepää 

Tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine“ (viitenumber 224504). Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 

3.07.2020 kell 10.00. Hankemenetlus ei olnud jagatud osadeks, pakkumuste hindamise aluseks oli 

madalaim hind ning maksumuste ühikud on tükk/eurot. Hanke läbiviimiseks kasutati e- menetlust. 

 

Tähtaegselt laekus e-keskkonda ühe pakkuja pakkumus, mille esitas: 

 

Pakkuja  Pakkumuse 
nr 

 Maksumus 

OneMed OÜ (10891247)  280583  1373,85 eurot (ühe kuu eeldatav 

inkontinentsitoodete maksumus) 

 
Pakkumused avati riigihangete e-keskkonnas 3.07.2020 kell 10:49. 

Vastavalt riigihangete seaduse § 104 lõike 6 järgi teeb Hankija otsuse hankepassis esitatud teabe alusel 

pakkuja või taotleja kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta. Hankija 

kontrollis hankepassi järgi pakkujate kõrvaldamise aluseid ja kvalifikatsiooni vastavust 

hankedokumentides sätestatud nõuetele.   

Pakkuja hankepassi kontrollides kvalifitseerimisetingimustele mittevastavust ei selgunud ja 

kõrvaldamise alused puudusid. 

 

Vastavalt riigihangete seaduse § 114 lõike 1 järgi kontrollib Hankija kvalifitseeritud pakkujate esitatud  

pakkumuste  vastavust  riigihanke  alusdokumentides  esitatud  tingimustele  ning  teeb põhjendatud 

kirjaliku otsuse pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta. Hankija oli pakkumuste 

võrdlemise kriteeriumiks kehtestanud madalaima hinna (tükk/eurot), kuna laekus ainult üks pakkumine, 

siis võrreldi pakkumuse hinda varem soetatud toodete hindadega. 



Pakkuja OneMed OÜ (10891247) on esitanud vastavalt hanke tingimustele pakutavate toodete näidised. 

Hankija on pakutavad tooted üle vaadanud ning kinnitanud toodete vastavust hankes toodud 

tingimustele. 

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punkti 2,  § 98 lõige 5, § 104 lõike 

6, § 114 lõike 1, § 117 lõiked 1 ja SA OTK nõukogu 5.06.2020 otsuse nr 4 „Sihtasutus Otepää 

Tervisekeskus hangete läbiviimise kord“ § 5 lõiked 2 ja 3 ning riigihangete üldpõhimõtted, teeb Hankija 

alljärgneva otsuse: 
 

1. Kvalifitseerida hankepassi järgi avatud menetlusega riigihankes „Otepää 
Tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine“ (viitenumber 224504) pakkuja: 
1.1. OneMed OÜ (10891247) 

 
2. Tunnistada vastavaks hankepassi järgi avatud menetlusega riigihankes „Otepää 

Tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine“ (viitenumber 224504) pakkuja 
pakkumus: 
2.1. OneMed OÜ (10891247) 

 

3. Tunnistada edukaks avatud menetlusega riigihankes „Otepää Tervisekeskus 
inkontinentsitoodete ostmine“ (viitenumber 224504) pakkuja pakkumus: 
3.1.  OneMed OÜ (10891247) ühe kuu eeldatav keskmine inkontinetsitoodete ostu hind 

1373,85 eurot. Kokku eeldatav lepinguline maksumus 32 972,40 eurot. 
4. Teavitada pakkujat hankemenetluses käigus Hankija poolt tehtud otsustest.   

 

5. Juhatuse liikmel sõlmida leping inkontinetsitoodete ostmiseks OneMed OÜga (10891247), 

kestusega 24 kuud. 

 
6. Esitada 20 päeva jooksul peale hankelepingu sõlmimist riigihanke aruanne. 

 

7. Otsuse kohta on võimalik esitada vaidlustus riigihangete seaduse § 185 sätestatud korras. 

 

 
 
Protokollis:  Andres Arike 

 

Komisjoni liikmed: Mare Raid, Kadi Tiisler 

 

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt  

 

 


