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Riigikogu Kantselei 2020. aasta hankeplaan  
 

Jrk 

nr 

Hanke nimetus Hanke eesmärk 
Eeldatav 

maksumus 

(km-ta) 

Hankemenetluse 

 liik 

Eeldatav 

hanke 

alustamise 

tähtaeg 

 (kuu) 

Eeldatav 

hankelepingu 

sõlmimise 

tähtaeg  

(kuu) 

Hanke eest 

vastutav isik 

1 Riigikogu ja Riigikogu 

Kantselei 

dokumendihaldus- ja 

eelnõude 

menetlusinfosüsteemi 

(EMS) arendus- ja 

hooldusteenus 

Riigikogu ja Riigikogu Kantselei 

dokumendihaldus- ja eelnõude 

menetlusinfosüsteemi (EMS) arendus- 

ja hooldusteenuse tellimine neljaks 

aastaks 

 

600 000 

 

avatud  

hankemenetlus 

märts juuli Karl-Morten 

Koppel 

2 Taksoteenuse tellimine Taksoteenuse tellimine 50 000 lihthange november detsember Maarika Korjus 

3 Nelja sõiduauto kasutusrent Nelja sõiduauto rentimine 170 000 avatud 

hankemenetlus 

oktoober november Argo Koppel 

4 Riigikogu hääletussüsteemi 

tarkvara lisaarendused 

Riigikogu hääletussüsteemi tarkvara 

lisaarendustööde tellimine 

Lisaarendusega luuakse 

hääletussüsteemile nn kaugosaluse 

funktsionaalsus, mis seisneb 

lihtsustatult kogu tänase 

hääletuspulditarkvara funktsionaalsuse 

kättesaadavaks tegemises kaugtöö 

vormis istungi korraldamiseks. Lisaks 

on plaanis luua videosilla 

funktsionaalsuse aluspõhimõtted 

videoülekande teostamiseks 

160 000 väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus 

aprill mai Karl-Morten 

Koppel 



5 Toompea lossi linnuse 

läänefassaadi 

restaureerimistööd 

Hanke eesmärk on Toompea lossi 

linnuse läänefassaadi 

restaureerimistööde tellimine 

 

95000 lihthange mai juuni Argo Koppel 

6. Isikukaitsevahendite 

ühishange* 

Ühishanke eesmärk on luua olukord, 

kus asutustele tekib võimekus 

iseseisvalt alates 1.07.2020 hankida 

isikukaitsevahendid oma töötajate ning 

elanike kaitseks ja tagamaks Eesti 

ühiskonna toimimine. 

- ühishange mai juuni Riigi 

Tugiteenuste 

Keskus (RTK) 

 

RK volitatud 

esindaja 

Argo Koppel 

7. Sülearvutite ostmine Hanke eesmärk on täiendava riistvara 

soetamine 

150000 avatud 

hankemenetlus 

juuli august Karl-Morten 

Koppel 

8.  Tarkvara arendus- ja 

hooldustööd II ühishange* 

Ühishanke eesmärk on sõlmida 

raamleping, et katta RIA infosüsteemide 

arenduse ja hoolduse vajadusi (nt. 

Valimiste infosüsteem, RIHA, X-Tee 

iseteenindus, ISKE portaal jms) ja 

Riigikogu Kantselei riigi 

valimisteenistuse infotehnoloogiliste 

lahenduste arenduse ja hoolduse 

vajadusi. 

- ühishange juuni august Riigi 

Infosüsteemi 

Amet (RIA) 

 

RK volitatud 

esindaja  

Arne Koitmäe 

 

*Märge ühishankes osalemise kohta - Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) viib läbi tarkvara arendus- ja hooldustööde ühishanke. Juunis ja augustis toimuvas 

ühishankes osalemine ei too Riigikogu Kantseleile kaasa kulusid.  

*Märge ühishankes osalemise kohta - riigihalduse minister koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) viib läbi isikukaitsevahendite ühishanke. Mais ja juunis 

toimuvas ühishankes osalemine ei too Riigikogu Kantseleile kaasa kulusid.   

 

 


