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IGAÜKS 

Anonüümne kasutaja ehk süsteemis tuvastamata isik, kellel 

on võimalik: 

otsida, vaadata ja teha väljavõtteid avaldatud hangetest ja turu-

uuringutest; 

otsida, vaadata ja teha väljavõtteid lepingute andmetest, millel 

pole juurdepääsupiirangut; 

otsida, vaadata ja teha väljavõtteid vaidlustustest;  

koondada statistikat; 

vaadata ja laadida alla hanke alusdokumente; 

vaadata hankija selgitusi huvitatud ettevõtjatele enne esitamise 

tähtaega esitatud küsimustele; 

registreeruda registri kasutajaks. 

HUVITATUD ISIK 

Süsteemis tuvastatud isik, kellel on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Igaüks“ võimalusi; 

hallata enda (kontakt)andmeid; 

salvestada otsinguid ja hallata enda infotellimusi; 

äriregistris esindusõigust omaval isikul end seostada esindatava 

ettevõtjaga; 

registreerida uus hankija ja ettevõtja. 

HANKIJA ESINDAJA 
Huvitatud isikul, kes on registreeritud hankija esindajaks, 

on võimalik: 

 kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

 
koostada ja menetleda hankeid hanke meeskonnas volitatud 

isiku rollis. 

HANKIJA PEAKASUTAJA 
Huvitatud isikul, kes on registreeritud hankija 

peakasutajaks, on võimalik: 

 kasutada kõiki rolli „Hankija esindaja“ võimalusi; 

 
koostada ja menetleda hankeid hanke meeskonnas vastutava  

isiku rollis; 

 muuta kõikides hankija hangetes hanke vastutavat isikut; 

 
hallata hankija andmeid (sh lisada/eemaldada hankijaga seotud 

isikuid). 

HANKE VOLITATUD ISIK 

Hankija peakasutajal või esindajal, kes on määratud hanke 

volitatud isikuks, on võimalik: 

kasutada kõiki vastavalt rollide  „Hankija esindaja“ või Hankija 

peakasutaja“ võimalusi; 

lisada/muuta hanke teateid ning nende andmeid (sh meeskonda)  

hangetes, mille hanke meeskonda ta on lisatud; 

menetleda hankeid, sh teha taotlejate ja pakkujate kohta 

päringuid teistesse infosüsteemidesse hankes, mille meeskonda 

ta on lisatud;  

teha hankija tegevusi e-kataloogis, sh esitada tellimusi e-

kataloogi hankes, mille hanke meeskonda ta on lisatud; 
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osaleda teabevahetuses ja saada teavitusi hangetes, mille 

meeskonda ta on lisatud; 

esitada teateid registrile hangetes, mille meeskonda ta on 

lisatud. 

HANKE VASTUTAV ISIK 

Hankija peakasutajal, kes on määratud hankija vastutavaks 

isikuks, on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Hanke volitatud isik“ võimalusi; 

 muuta hanke vastutavat isikut. 

HINDAJA 

Hindaja rollis kasutajal on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

vaadata pakkumusi ja lepingu dokumente hankes, mille 

meeskonda ta on lisatud; 

kontrollida pakkumuse vastavust ning hinnata pakkumusi 

hankes, mille meeskonda ta on lisatud; 

allkirjastada otsuseid hankes, mille meeskonda ta on lisatud. 

PAKKUJA ESINDAJA 

Huvitatud isikul, kes on registreeritud pakkuja esindajaks, 

on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

registreeruda hanke juurde hankes aktiivseks osalemiseks 

(osaleda teabevahetuses ning saada teavitusi hanke teadete ja 

dokumentide muudatustest); 

koostada, allkirjastada ja esitada taotlusi/pakkumusi. 

PAKKUJA PEAKASUTAJA 

Huvitatud isikul, kes on registreeritud pakkuja 

peakasutajaks, on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

kasutada rolli „Pakkuja esindaja“ võimalusi; 

lisada uut pakkuja peakasutajat või esindajat; 

muuta oma pakkujaga seotud taotluste ja pakkumuste 

meeskondi. 

TAOTLUSE VÕI 

PAKKUMUSE 

VOLITATUD ISIK 

Pakkuja esindajal või pakkuja peakasutajal, kes on 

määratud taotluse või pakkumuse volitatud isikuks, on 

võimalik: 

 
kasutada vastavalt „Pakkuja esindaja“ või „Pakkuja 

peakasutaja“ rolli võimalusi; 

 lisada/muuta taotluse/pakkumuse andmeid; 

 
teha päringuid teistesse infosüsteemidesse ettevõtja kohta, kelle 

taotluse või pakkumuse meeskonda ta on lisatud; 

 

teha pakkuja tegevusi e-kataloogis, sh hallata tooteid e-

kataloogis, kinnitada või tagasi lükata esitatud tellimusi e-

kataloogi hankes, mille pakkuja meeskonda ta on lisatud; 

 allkirjastada ja esitada taotlusi või pakkumusi;  

 osaleda taotluse või pakkumusega seotud teabevahetuses. 

TAOTLUSE VÕI 

PAKKUMUSE VASTUTAV 

ISIK 

Pakkuja esindajal või pakkuja peakasutajal, kes on 

määratud taotluse või pakkumuse vastutavaks isikuks, on 

võimalik: 

 
kasutada kõiki rolli „Taotluse või pakkumuse volitatud isik“  

võimalusi; 

 saada teavitusi otsuste kohta. 
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E-KATALOOGI 

KASUTAJA 

Süsteemis tuvastatud isik, kellel on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

teha hankija tegevusi e-kataloogis, sh esitada tellimusi e-

kataloogi hankes, mille hanke meeskonda ta on lisatud; 

teha pakkuja tegevusi e-kataloogis, sh hallata tooteid e-

kataloogis, kinnitada või tagasi lükata esitatud tellimusi e-

kataloogi hankes, mille pakkumuse meeskonda ta on lisatud. 

KONTROLLASUTUSE 

ESINDAJA 

Huvitatud isikul, kes on registreeritud kontrollasutuse 

esindajaks, on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

vaadata hanke andmeid, alusdokumente, otsuseid, 

teabevahetust, pakkumusi/taotlusi ja lepingu dokumente 

hankes, mille meeskonda ta on lisatud vaatlejaks. 

KONTROLLASUTUSE 

PEAKASUTAJA 

Huvitatud isikul, kes on registreeritud kontrollasutuse 

peakasutajaks, on võimalik: 

 kasutada kõiki rolli „Kontrollasutuse esindaja“ võimalusi; 

 lisada ja hallata kontrollasutusega seotud isikuid. 

VAATLEJA 

Kontrollasutuse peakasutajal või kontrollasutuse esindajal, 

kes on lisatud hanke meeskonda vaatlejaks, on võimalik: 

kasutada vastavalt „Kontrollasutuse peakasutaja“ või 

„Kontrollasutuse esindaja“ rolli võimalusi; 

vaadata hanke andmeid, alusdokumente, otsuseid, 

teabevahetust, pakkumusi/taotlusi ja lepingu dokumente 

hankes, mille meeskonda ta on lisatud. 

VAIDLUSTUSKOMISJONI  

LIIGE 

Süsteemis tuvastatud isik, kellel on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

lisada/muuta hanke vaidlustusi; 

vaadata pakkumusi, lepingu dokumente ja hanke  otsuseid 

hangetes, kus on lisatud vaidlustus. 

KONTROLLIJA 

Süsteemis tuvastatud isik, kellel on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Huvitatud isik“ võimalusi; 

vaadata hangete andmeid, alusdokumente, otsuseid, 

teabevahetust v.a taotlused/pakkumused ja lepingu 

dokumendid. 

REGISTRI PEAKASUTAJA 

Süsteemis tuvastatud isik, kellel on võimalik: 

kasutada kõiki rolli „Kontrollija“ võimalusi; 

vaadata läbi avaldamiseks esitatud hanke teateid, lisada neile 

märkusi, tagastada teateid täiendamiseks hankijale, kinnitada ja 

avaldada teateid; 

hallata süsteemi kasutajaid ja nende õigusi; 

hallata hankijate, pakkujate ja kontrollasutuste andmeid ning 

nendega seotud isikuid; 

hallata süsteemi klassifikaatoreid ja parameetreid; 

määrata hankeid ühelt hankijalt teisele ja vajaduse korral viia 

hanke seisund tagasi hindamisele. 
 


