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Kaitseväe hanked

Lugupeetud hįirra Tootsen

Esitasite oma 20.05.2009 kirjaga kolm küsimust, mis puudutavad jalatsite hankeid kaitseväele ja
Kaitseliidule. Samateemalisele arupärimisele vastasimę 22. mai| 2009, kirjaga m I|.2.212335
riigikaitsekomisjoni esimehele, kuid täiendavalt peame vajalikuks selgitada jTirgmist:

Küsimus 1: Kas kaitseministeerium on arutanud kaitsejõudude jalatsihangete korraldamisel
võimalusi kodumaiste ettevõtete suuremat kaasamist? Kui jah, siis milliseid ettepanekuid on

tehtud?

on osalenud Kaitseväe Logistikakeskuse poolt korraldatud
poolsaabaste riigihangetel, kuid erinevatel põŲustel pole osutunud edukaks pakkujaks. Tootjate
mittekvalifitseerimine põhjuseks on olnud riigihangete seadusest tulenevate nõuete täitmata
jätmine.
Vastus: Eesti jalatsitootjad

Küsimus 2: Kas kaitseministeerium on plaaninud muuta jalatsihangete korraldamise protsessi
nagu näiteks eelnevalt arutada jalatsitootjatega hanketingimusi ja võimalusi? Kui jah, siis
milliseid ettepanekuid on tehtud? Kui ei, siis miks?

Ei Kaitseministeerium ise ega valitsemisalas individuaalvarustuse hankeid läbiviiv KV
Logistikakeskus pole enne poolsaabaste hangete korraldamist arutanud jalatsitoolatega
hanketingimusi ja võimalusi. Vastavalt riigihangete seaduse paragrahvi 3 punktile 3 peab hankļa
kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu
liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma
Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis, võrdselt ja
mittediskrimineerivalt. Riigihangete seaduse paragrahvi 38 lõike 2 punkti 4 kohaselt võib
kõrvaldada pakkuja hankemenetlusest, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide
koostamisel ja selle tõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees.
Vastus:
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Küsimus 3: Kas Teie kui kaitseminister
, et kaitseministeerium võiks jalatsite riigihangete
korraldami sel aidata hankel o salevaid ettevõtteid vormipargi hankimisel ?
Vastus: Ka siin keelab riigihangete seadus ühele tootjale eelise loomise, vastavalt seaduse
parugrahvi 3 punkti 4 kohaselt peab hankija tagarna olemasoleva konkurentsi efektiivse
įįrakasutamise riigihankel, kusjuures avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine
riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu.

Teisalt arvestades kaitseväe hankemahtusid poolsaabastele poleks Eesti enda saapamudeli
(vormi) väljatöötamine majanduslikult otstarbekaks' Viimasel poolsaabaste riigihankęl olid
esindatud mitmete NATO ja EL liikmesriikide relvajõudude saapamudelid' Nende
väljatöötamisega seonduvad arenduskulud ja investeeringud tootmistehnoloogiasse leiavad
tootjate poolt kajastamist saapahinna sees, kuid suurte tellimustega kaasnevast mastaabiefektist
tingitult on toolad võimelised pakkuma sama mudelit konkurentsivõimelise hinnaga ka teiste
riikide vastavatel hangetel. Kolmandaks pole ka seni teaduslikult kinnitust lęidnud Eesti
kaitseväealaste ortopeedilised iseärasused, mistõttu peaks eesti saapamudel üldse erinema teiste
riikide saabastest.

Kaitseväelase jaoks olulist kandmismugawst saab tagada läbi hankedokumentidele lisatud

tehniliste kirjelduste, mille koostamisel toetutakse rahvusvahelistele militaar- ja
tsiviilstandarditele ning esitatakse nõuded kvaliteedile ja funktsionaalsusele, mitte selle
saavutamise viisile.
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