Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub osa võtma
14. aprillil toimuvast veebikoolitusest

Riigihangetest läbi riigihangete
vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendite
Millest koolitusel räägime?

Eesti Siseaudiitorite Ühing
E-post: koolitus@siseaudit.ee
www.siseaudit.ee

Koolituse toimumise ajaks peaks olema valminud uus riigihangete seaduse eelnõu
(eeldatavalt paarsada muudatust). Koolitusel vaatame, millised on olulisemad
planeeritavad muudatused ja mida need endaga kaasa võivad tuua.
Teiste teemade juures analüüsime vastavaid riigihangete seaduse ja Euroopa Liidu
direktiivide regulatsioone ja toome näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja
kohtute otsustest.
Koolituse teemad:













RHS muudatuste ootuses
Riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid
Riigihanke alusdokumendid
Hankija otsused
Kõrvaldamine
Kvalifitseerimine
Pakkumuste vastavuse kontrollimine
Pakkumuse edukaks tunnistamine
Põhjendamatult madal maksumus
Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
Hankelepingu sõlmimine
Vaidlustusmenetulus

Koolituse läbides:






omad ülevaadet kavandatavatest muudatustest RHS-is;
tead, millised on olulisemad nõuded riigihanke alusdokumentidele ja hankija
otsustele;
tead, millised küsimused riigihangete läbiviimisel on viimastel aastatel kõige
rohkem vaidlustusi tekitanud;
tead hankevaidlustes vaidlustuskomisjoni ja kohtute olulisemaid lahendeid;
tead näiteid vaidlustatud riigihanke alusdokumentidest ja hankija otsustest,
tead seda, kuidas need vaidlused on lõppenud.

Koolitaja on Ulvi Reimets. U. Reimets on alates 01.05.2007 Riigihangete
vaidlustuskomisjoni liige. Ulvi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja ta on
Eesti Advokatuuri liige (vandeadvokaat), liikmelisus peatatud alates 01.05.2007. Ulvi
Reimets on esinenud paljudel riigihangete alastel konverentsidel, seminaridel ja
koolitustel.
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Päevakava
9.50-10.00

Kogunemine ja osalejate registreerimine

10.00-12.00

Esimene osa

12.00-12.30

Paus

12.30-14.15

Teine osa

Maht
Koolituse läbimine annab 4,5 CPE tundi.
Toimumiskoht
Veebikeskkond MS Teams. Koolituse lingi edastame kõigile registreerunutele enne
koolituse algust eraldi e-kirjaga.
Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 110 EURi, teistele 160 EURi. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Arved saadame hiljemalt pärast koolitust.
Registreerimine
Registreerimine ESAÜ kodulehel. Logi kodulehele, vali esilehel Kalendrist sündmus
ning kliki punasel nupul "Registreeru". E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja
meeldetuletuse kaks päeva enne sündmust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki
punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva enne
koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Lisateave
www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee.

Lugupidamisega
Mare Timian
Juhatuse esimees
Eesti Siseaudiitorite Ühing

Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast The European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA) liige. Rahvusvahelises Siseaudiitorite Ühingus on üle 180 000 liikme 190 riigist.

