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Riigihangete seaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

§ 1. Riigihangete seaduses(RT I 2007, 15, 76; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�1) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 213/2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi janõukogu
määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta ningEuroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ riigihankemenetlustekohta seoses CPV läbivaatamisega (ELT L 74,
15.03.2008, lk 1�375) (edaspidi CPV määrus),V lisas nimetatud ehitustöö tegemist või ehitustöö tegemist koos
projekteerimisega,�;

2)paragrahvi 4 lõiked 5�7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�(5) Teenuste hankelepinguga tellitakse CPV määruse VI ja VII lisas nimetatud teenuseid.

(6) Hankelepingut, millega ostetakse asju ja tellitakse CPV määruse VI ja VII lisas nimetatudteenuseid, loetakse
teenuste hankelepinguks juhul, kui hankelepinguga tellitavate teenusteeeldatav maksumus ületab ostetavate
asjade eeldatava maksumuse. Muul juhul on tegemistasjade hankelepinguga.

(7) Hankelepingut, millega ostetakse asju või tellitakse CPV määruse VI ja VII lisas nimetatudteenuseid ja
mis hõlmab lisaks nendele ka V lisas nimetatud ehitustööde tellimist, mis onkõrvalise iseloomuga ega ole
hankelepingu peamiseks eesmärgiks, loetakse vastavalt asjade võiteenuste hankelepinguks.�;

3)paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�(2) Teenuste kontsessiooni andmine käesoleva seaduse tähenduses toimub hankelepinguga,mille esemeks on
CPV määruse VI ja VII lisas nimetatud teenuste tellimine ja mille kohaselt tasuteenuse osutamise eest seisneb
kontsessionäärile antud õiguses osutada seda teenust ja saadaselle teenuse kasutajatelt tasu teenuse osutamise
eest või selles õiguses koos hankija rahalisemaksega.�;

4)seadust täiendatakse §-ga 61järgmises sõnastuses:

�§ 61. Avaliku ja erasektori koostöö

Avaliku ja erasektori koostöö käesoleva seaduse tähenduses on hankemenetluse, ehitustööde võiteenuste
kontsessiooni andmise teel sõlmitud hankelepingu alusel ehitustööde teostamine võiteenuste osutamine, kus
samaaegselt on täidetud alljärgnevad tingimused:
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