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Ressursitõhusus ja ringmajandus

• Tootmine

• Tarbimine
• Jäätmekäitlus

• Jäätmed ressursiks

Keskkonnahoidlik riigihange (KHRH)
•

Tavapärane riigihange, mille käigus hangitav toode või
teenus on keskkonnahoidlik ning väikseima võimaliku
keskkonnamõjuga

•

Hüved:
•

Majanduslik

•

Sotsiaalne/tervis

•

Keskkond

•

Poliitiline

Miks KHRH tehakse? I

•

KHRH seab eeskuju eratarbijatele;

•

KHRH suurendab teadlikkust keskkonnaalastes
küsimustes;

•

KHRH parandab elukvaliteeti;

•

KHRH aitab sätestada kõrged keskkonnastandardid

toodetele ja teenustele.

Miks KHRH tehakse? II

•

KHRH säästab raha ja ressursi, kui võetakse arvesse
olelusringi maksumus (LCC);

•

KHRH innustab tööstusettevõtteid leidma
innovaatilisemaid ja efektiivsemaid lahendusi;

•

KHRH võimaldab vähendada hindu

keskkonnatehnoloogiatele.

Keskkonnahoidlik toode
• Toodetud optimaalse (minimaalse)
ressursikuluga;
• Koosneb ohutumatest ja taaskasutatud
ainetest/materjalidest;
• Tarbib vähe energiat ja muid ressursse;
• Parandatav, asendatav, kergesti hooldatav;
• Korduv- ja taaskasutatav;
• Vastupidav (pika kasutuseaga), funktsionaalne;

• Ohutu kõrvaldada.

Keskkonnahoidlik teenus / töö
• Kasutatakse ohutumaid, keskkonnahoidlikumaid
materjale/tooteid;
• Ressursse kasutatakse optimaalselt;
• Kasutatavad masinad ja seadmed on energiatõhusad;
• Tekitatakse vähem jäätmeid ning jäätmekäitlus on
korraldatud;
• Optimeeritud transpordikasutust ning transpordivahendite
valik vastavalt CO2 heitele;
• Arvestatakse ümbritseva keskkonnaga;
• Ollakse keskkonnaalaselt kompetentsed ja järgitakse
parimaid käitumistavasid.

KHRH tegevuskava

National Action Plans (NAP)
•

Euroopa Komisjon kutsus oma integreeritud
tootepoliitikat (Integrated Product Policy (IPP))
käsitlevas teatises liikmesriike üles koostama riiklikke
keskkonnahoidlike riigihangete tegevuskavasid.

Rahvuslik tegevuskava
või samaväärne
dokument

23 riigis: Austria, Belgia,
Bulgaaria, Horvaatia, Küpros,
Tšehhi, Taani, Soome,
Prantsusmaa, Saksamaa,
Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu,
Malta, Holland, Poola,
Portugal, Slovakkia, Sloveenia,
Hispaania, Rootsi,
Suurbritannia

Tegevuskava (NAP)
puudub

5 riiki: Eesti, Kreeka, Ungari,
Luksemburg, Rumeenia

Avalik sektor kui muutuste eestvedaja?
• Tekitab hangete turu keskkonnasõbralike toodete/

teenustega ning muudab need teistele tarbijatele
kättesaadavamaks ja soodsamaks;

• Tavatarbijate lisandumine muudab toote turul
normiks  suureneb konkurents ja langeb toodete

hind;
• Suurema keskkonnamõjuga tooted tõrjutakse turult.

Hetkel käimasolevad tegevused
•

Riigihangete seadusesse KHRH volitusnorm.

• Euroopa tasandil on kehtestatud Keskkonnahoidlikud
tingimused 19-le kategooriale. Eestis on plaanis
käesoleva aasta jooksul / järgmise aasta esimeses
pooles kehtestada eraldisesvate määrustega 4
kategooriat, kuid aja jooksul lisandub neid juurde:

• Koopia- ja joonestuspaber;
• Puhastustooted ja –teenused;
• Kontori IT – seadmed;
• Mööbel.
•

Neli prioriteetset kategooriat valitsussektorile
kohustuslikuks.

Keskkonnahoidlike riigihangete
volitusnorm I
Riigihangete seadus (01.09.2017)
§ 77. Riigihanke alusdokumendid

(6) Kui hankelepingu esemeks on maanteesõiduk, peavad
riigihanke alusdokumendid sisaldama tingimusi, mis
arvestavad sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate energia- ja
keskkonnamõjudega.
(7) Täpsemad tingimused maanteesõiduki hankimisel
arvessevõetavate sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate
energia- ja keskkonnamõjude kohta kehtestab valdkonna
eest vastutav minister määrusega.

Keskkonnahoidlike riigihangete
volitusnorm II
Riigihangete seaduse (01.09.2017) § 77 lg 6 ja 7
muudatuste ettepaneku:
Riigihangete seaduse muutmine
Riigihangete seaduses tehakse järgmised
muudatused:
1) § 77 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;
2) § 77 täiendatakse lõigetega 61 ja 71.

Keskkonnahoidlike riigihangete
volitusnorm III
Riigihangete seaduse muutmine
§ 77 täiendatakse lõiketega 61 ja 71 järgmises sõnastuses:
(61) Kui hankelepingu esemeks olevale asjale või teenusele
on kehtestatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid, peavad
riigihanke alusdokumendid sisaldama tingimusi, mis
arvestavad asja või teenuse kogu kasutusiga hõlmavaid
energia- ja keskkonnamõjusid.
(71) Keskkonnahoidlikud kriteeriumid, mis tuleb arvesse
võtta asjade või teenuste hankimisel, kehtestab valdkonna
eest vastutav minister määrusega.

Tavaline vs roheline toode
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Keskkonnahoidlikud kriteeriumid

EL
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D
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KRITEERIUMID

ISE VÄLJA TÖÖTATUD
JUHENDMATERJALID

EL kriteeriumid
• EL on hangete jaoks välja töötanud keskkonnahoidlikke
kriteeriume alates 2011. a

• KHRH kriteeriumid on välja töötatud 19 toote- ja
teenusgrupis.
• Kriteeriumid põhinevad: toote/teenuse elutsüklil, EL
ökomärgise kriteeriumitel, huvigruppidelt pärineval
informatsioonil ning on vastavuses EL riigihangete
direktiiviga.
• EL kriteeriumite kasutamise suurim eelis - ühised kogu
Euroopale ja seeläbi on mõju turul pakutavale suurem.
Lisaks vähendab vaidluste tõenäosust.

KHRH toote- ja teenusrühmade
kriteeriumid
1.
2.

Koopia- ja joonestuspaber
Puhastustooted jateenused
3. Kontori IT – seadmed
4. Mööbel
5. Värvid, lakid ja
teekattemärgistus
6. Transport
7. Elekter
8. Toit ja toitlustusteenus
9. Büroohoonete disain,
ehitus ja juhtimine
10. Teede projekteerimine,
ehitus ja hooldus

11. Aiandustooted ja –teenused
12. Tekstiil
13. Kujutise reprodutseerimise
seadmed
14. Tänavavalgustus ja
valgusfoorid
15. Vesikütteseadmed
16. Sanitaartehnilised
kraanitarvikud
17. WC-potid ja pissuaarid
18. Tervishoiusektoris
kasutatavad elektri- ja
elektroonikaseadmed
19. Reoveetaristu

E-riigihangete registri KH kriteeriumid
• Hanke koguväärtus on 100%, millest tuleb KH
riigihanke tunnuse saamiseks
põhikriteeriumitest täita 60%.
• Igas kategoorias on mingi hulk tingimusi ehk
põhikriteeriume ning mingi hulk
lisakriteeriume.
• Lisakriteeriumite valimine pole kohustuslik.
• Võimalus ise kriteeriume juurde lisada on
olemas.
• KKH hanke tunnusmärgiks on rohelise
lehekese märk.

Hanke lisaandmed
• Kasutusel on keskkonnahoidlikud aspektid

Kuidas jõuda KH kriteeriumiteni e-RHR
Valides vastavustingimused ->
vastavustingimuse tingimuse lisamine ->
keskkonnahoidlikku näidistingimust valides ->
keskkonnahoidlik tootegrupp

I-tüübi ökomärgised

e-riigihangete registri KH kriteeriumid - mööbe
Toode /
teenus

Vastavustingimus
(põhikriteeriu
m)

Sise- ja Kogu
välispuit ja
mööbel kõik
puidupõ
hised
materjali
d peavad
olema
pärit
seaduslik
est
allikatest
saadud

Nõutav dokument – vastavuse kontroll

Vastavuse tõendina aktsepteeritakse FSC või PEFC
sertifikaate, mis tõendavad puidu valmimislugu, või mis
tahes muid samaväärseid tõendeid. Puidu seaduslikku
päritolu saab tõendada ka kehtiva jälgimissüsteemiga.
Kõnealused vabatahtlikud süsteemid võivad olla
kolmandate isikute sertifitseeritud, sageli osana
standardite ISO 9001 ja ISO 14001 või EMAS haldamise
süsteemist. Kui puit on pärit riigist, mis on sõlminud ELiga
vabatahtliku partnerluslepingu, on sobivaks seaduslikkuse
tõendiks FLEGTi litsents. Sertifitseerimata puidu puhul
peavad pakkujad märkima puidu liigid, kogused ja päritolu
ning esitama kinnituse, et see on seaduslik. Puitu peab
saama jälgida kogu tootmisahela jooksul metsast kuni

e-riigihangete registri KH kriteeriumid - mööbe
Toode / Vastavustingimus (põhikriteerium)
teenus

Nõutav dokument –
vastavuse kontroll

Sise- ja
välismööbe
l

Pakkujad peavad
esitama iga mööblis
sisalduva materjali
(puit, plast, metall)
korral kasutatud
pinnakatte ainete
loetelu ning nende
ohutuskaardid või
samaväärsed
dokumendid, mis
tõendavad vastavust
eespool nimetatud
kriteeriumidele. Itüübi ökomärgist (ISO
14024) kandvat
mööblit peetakse

Pinnakatteks kasutatavad tooted: ei tohi sisaldada
ohtlikke aineid, mis vastavalt Euroopa parlamendi ja
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse nr
1272/2008/EÜ või direktiivi 67/548/EMÜ alusel on
tähistatud järgmiste ohu- või riskilausetega:
-kantserogeenne (R40; H351, R45; H350, R49; H350i),
sigivust kahjustavateks (R60; H360F, R61; H360D,
R62; H361f, R63; H361d);
-mutageenne (R46, R68), mürgine (R23; H331, R24;
H311, R25; H301, R26; H330, R27; H310, R28; H300,
R51; H411);
-sissehingamisel allergiat tekitav (R42; H334),
-keskkonda kahjustav (R50; H400, R50/53; H410,
R51/53; H411, R52; H412, R52/53; H412, R53; H413);
-pärilikke geneetilisi kahjustusi tekitav (R46; H340);
-pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse ohtu
kujutav (R48; H373, H372);
-pöördumatute kahjustuste ohtu kujutav (R68;

e-riigihangete registri KH kriteeriumid - mööbe
Toode /
teenus

Vastavustingimus
(lisakriteerium)

Sise- ja
Kasutatud
välismööbel plastmaterjalid ei
tohi sisaldada
pliid, kaadmiumi,
elavhõbetat või
nende ühendeid.

Nõutav dokument – vastavuse kontroll

Tootja kinnitus, tehniline toimik või
tunnustatud asutuse katsearuanne.

1 tonni metalli ringlussevõtt säästab:
1,1 t rikastatud rauamaaki,
0,63 t kivisütt, 55 kg lubjakivi,
CO2 emissioonid vähenevad 58%.
Säästetakse 642 kWh elektrienergiat,
287 liitrit naftat ja säästetakse
tooraine töötlemise vähenemise
arvelt 2,3m3 prügila ruumi

e-riigihangete registri KH kriteeriumid - Koopia
ja joonestuspaber
Toode /
teenus

Vastavus- Nõutav dokument – vastavuse kontroll
tingimus
(põhikrit
eerium)

Ringlussevõetud
kiu baasil
paber

Paber
peab
olema
valmistatud
vähemal
t 90 %liselt
ringluss
evõetud
paberi
regenereeritud

Pakkuja esitab tooted, millel on olemas I-tüüpi ökomärgis
(ISO 14024), kus on märgitud, et paber on valmistatud
vähemalt 90 %-liselt ringlussevõetud paberi
regenereeritud kiust või samaväärse toote (kolmanda
osapoole katsearuanne).
EL ökomärgis ja ka nt Põhjamaade luik ei tähenda
automaatselt taaskasutatud kiust paberi tootmist. Seega
peab olema kinnitus juures, et paber on toodetud
ringlussevõetud kiust. Ringlussevõetud paberi
regenereeritud kiud hõlmavad nii lõpptarbija tekitatud
paberijäätmeid, kui ka paberi-tehaste tekitatud
paberijäätmeid (nn paberipraak). Lõpptarbija tekitatud
paberijäätmeid võidakse saada tarbijatelt, kontoritest,
trükikodadest, köitekodadest või mujalt. Tootja võib

e-riigihangete registri KH kriteeriumid - Koopia
ja joonestuspaber
Toode /
teenus

Vastavustingimus
(põhikriteerium)

Nõutav dokument – vastavuse kontroll

Esmase
puiduki
u baasil
paber

Paber peab
olema vähemalt
elementaarse
kloori vaba
(Elementary
Chlorine Free,
ECF).
Paber võib olla
ka täielikult
kloorivaba
(Totally Chlorine
Free, TCF).

Pakkuja esitab tooted, millel on olemas I-tüüpi
ökomärgis (ISO 14024) või tootja tehnilise toimiku
andmed (või tootesertifikaadi) või tunnustatud
asutuse katsearuande.

1 tonni paberi ringlussevõtt säästab
– kuni 31 puud,
4 000 kWh elektrienergiat,
270 liitrit naftat
ja 26 000 liitrit vett

Kavandatud puhastustoodete ja teenuste kriteeriumid hõlmavad
järgmist (I)

• Kriteeriumid on välja töötatud puhastustoodete kui ka
puhastusteenuse ostmiseks. Toodetest hõlmavad
kriteeriumid 6 tooterühma ja puhastusteenust:
1. Universaalpuhastusvahendid (millised tooted peavad olema,
keemilised omadused jne.)
- Universaalpuhastusvahendite pakendamine

2. Sanitaarpuhastusvahendid
- Sanitaarpuhastusvahendite pakendamine

3. Aknapuhastusvahendid

- Aknapuhastusvahendite pakendamisnõuded

4. Käsinõudepesuvahendid

- Käsinõudepesuvahendite pakendamisnõuded

5. Pesupesemisvahendite ja eeltöötluseks ettenähtud
plekieemaldajad
pesumasinate jaoks

- Pesupesemisvahendite ja eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldajate
pakendamisnõuded

6. Nõudepesumasina pesu- ja loputusvahendid

- Nõudepesumasina pesu- ja loputusvahendite pakendamisnõuded

7. Puhastusteenus

Kavandatud puhastustoodete ja teenuste kriteeriumid hõlmavad
järgmist (II)
• Doseerimine
• Pakendi ja toote vahekord

• Ohtlike ainete sisaldus ja/või nende puudumine
• Ohulaused/ riskilaused

e-riigihangete registri KH kriteeriumid Puhastustooted ja –teenused
Toode /
teenus

Vastavustingimus (põhikriteerium)

Nõutav dokument –
vastavuse kontroll

Universa
alpuhast
usvahendid

Toode ei tohi sisaldada järgmisi koostisaineid (üle 0,01
% toote massist, välja arvatud juhul, kui on märgitud
teisiti):
• fosfor (piirmäär: 0,02 g valmistaja soovitatud
tooteannusest ühe liitri pesuvee valmistamiseks enne
kasutamist veega lahjendatavate toodete puhul, või
0,2 g 100 g toote kohta lahjendamata kujul
kasutatavate universaalpuhastusvahendite puhul);
• biotsiidid, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse
konservantidena;
• biotsiidid klassifikatsiooniga H410 või R50/53 või
H411 või R51/53 vastavalt direktiivile 67/548/EÜ,
direktiivile 1999/45/EÜ või määrusele (EÜ) nr
1272/2008, välja arvatud juhul, kui need ei ole
bioakumuleerumisvõimelised. Selles kontekstis
loetakse biotsiid bioakumuleerumisvõimeliseks, kui
log Pow (oktanooli-vee jaotustegur) on ≥3,0 (või kui
selle katseliselt määratud biokontsentratsioonitegur
(BCF) on ≤100).

Asjaomase I tüübi
ökomärgisega tooteid (ISO
14024), mis vastavad
loetletud
kriteeriumidele, loetakse
nõuetele vastavaks. Arvesse
võetakse ka muid
sobivaid tõendeid. Näiteks,
peab olema märgitud kõikide
biotsiidide nimi ja
funktsioon. Kõikide
biotsiidide kohta
ohulausetega H410 või
R50/53 või H411 või R51/53
peab olema antud log Pow
või BCF; peab olema
märgitud elementaarse
fosfori üldkogus
(funktsionaalühiku kohta).

e-riigihangete registri KH kriteeriumid Puhastustooted ja –teenused
Toode /
teenus

Vastavustingimus (põhikriteerium)

Pesupesemisvahendite
ja eeltöötlusek
s
ettenähtu
d
Plekieemaldajad
pesumasinate
jaoks

Toote kriitiline lahjendusmäär (CDVkrooniline) ei
ületa järgmisi piirmäärasid. CDVkrooniline
määratakse kindlaks vastavalt asjaomases EL-i
ökomärgises esitatud skeemile

Nõutav dokument –
vastavuse kontroll

Asjaomase I tüübi
ökomärgisega
tooteid, mis
vastavad
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en. loetletud
htm).
kriteeriumidele,
• Tugevatoimeliste pesumasinas kasutatavate
loetakse
detergentide ja värvi säästvate detergentide
nõuetele
puhul (igat liiki) ei tohi CDVkrooniline ületada 35 vastavaks.
000 liitrit kg pesu kohta.
Arvesse võetakse
• Pesumasinas kasutatavate pehmetoimeliste
ka muid
detergentide (igal kujul) puhul ei tohi
asjakohaseid
CDVkrooniline ületada 20 000 liitrit kg pesu
tõendeid, nagu
kohta.
tootja koostatud
• Eeltöötluseks kasutatavate plekieemaldajate
tehniline toimik
puhul ei tohi CDVkrooniline ületada 3 500 liitrit
või

e-riigihangete registri KH kriteeriumid –
Kontori IT- seadmed
Toode /
teenus

Vastavustingimus
(põhikriteerium)

Personaal Personaalarvutid peavad
-arvutid
olema konstrueeritud nii, et:
• muutmälu on kergesti
ligipääsetav ja seda saab
vahetada või uuendada;
• kõvaketast (või kõvaketta
ülesandeid täitvaid osi) saab
vahetada
• ning, kui see on olemas, ka
optilist seadet/
pöördajamiga optilist
seadet, saab vahetada ilma
spetsiaaltööriistu
kasutamata.

Nõutav dokument – vastavuse kontroll

Asjaomase I-tüübi ökomärgisega
tooteid, mis vastavad loetletud
kriteeriumidele, loetakse nõuetele
vastavaks.
Aktsepteeritakse ka muid
asjakohaseid tõendeid, arvestatakse
tõendina tootja kinnitust või
vastavusdeklaratsiooni sarnaselt
Toote nõuetele vastamise seaduse
peatükile „Vastavushindamine“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/1311
22015025?leiaKehtiv#para18 ) ja/või
standardile 17050-1
Vastavushindamine. Tarnija
vastavusavaldus.

e-riigihangete registri KH kriteeriumid –
Kontori IT- seadmed
Toode /
teenus

Vastavustingimus
(põhikriteerium)

SüleSülearvuti müratase
arvutid (helirõhk) operaatorile
režiimil „HDD load“ ei
tohi ületada 36 dB(A) ja
ooterežiimil 32 dB(A)
(ISO 7779 standardile
vastava mõõtmise
tulemusena,
deklareerituna
ISO9296 standardile
vastavalt). ISO 9296
kohaselt tuleb
müratase deklareerida
töörežiimis (operating
mode) ja ooterežiimis
(idling mode).

Nõutav dokument – vastavuse kontroll

Asjaomase I-tüübi ökomärgisega (ISO 14024)
tooteid, mis vastavad loetletud
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks.
Aktsepteeritakse ka muid asjakohaseid
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik või
tunnustatud asutuse katsearuanne.
KATSEARUANNE, milles tõendatakse, et müra
tase on mõõdetud standardi ISO 7779
kohaselt ja deklareeritud ISO 9296 või
samaväärsete standardite kohaselt.
Aruandesse märgitakse nii puhkerežiimil kui
ka kettaseadme töötamise ajal mõõdetud
müra tasemed, mis deklareeritakse vastavalt
standardi ISO 9296 punktile 3.2.5 või
samaväärsele standardile.

e-riigihangete registri KH kriteeriumid –
Kontori IT- seadmed
Toode / teenus

Vastavustingimus
(lisakriteerium)

Personaalarvuti Liitekohad on kergesti
d, sülearvutid,
leitavad,
monitorid
ligipääsetavad
üldlevinud
tööriistadega ning
võimalikult
standarditud;

Nõutav dokument – vastavuse kontroll

Esitatakse katsearuanne (tootja poolt
koostatud), milles on üksikasjalikult
kirjeldatud personaalarvuti
lahtivõtmist. Selles on
personaalarvuti diagramm, millel on
märgistatud peamised osad (esitada
kirjalikult).

1 tonni plasti ringlussevõtt säästab
keskmiselt 5 774 kWh elektrienergiat
ja 2604 liitrit naftat

KHRH Eestis
• Valitsussektori kulutused ehitustöödele, asjadele ja

teenustele moodustavad suure osa Euroopa
tarbimisest (14-16% ELi SKP-st)
• Kohustuslikud keskkonnahoidlikud nõuded on
hetkel kehtestatud üksnes sõidukite hankimiseks
• 2015. a korraldati 10850 hanget – KHRH - 605 (5,6%)
• 2016. a alustatud 10343 hanget – KHRH - 597 (5,8%)

Hanked Eestis 2017. aastal
Reasildid
Loendus kogusummast Viitenr.Summa kogusummast aruanne: II.2.1
Lihthange
5 847
324 298 980
Avatud hankemenetlus
3 214
1 473 682 009
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
541
258 308 424
Lihtsustatud korras teenuste tellimine
485
56 140 921
Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus
136
14 361 605
Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
70
109 902 379
Avatud ideekonkurss
44
402 000
Piiratud hankemenetlus
16
28 004 281
Kontsessiooni erimenetlus
9
3 043 580
Võistlev dialoog
9
191 980
Piiratud osalejate arvuga ideekonkurss
3
26 000
Ehitustööde kontsessioon
1
Üldkokkuvõte
10 375
2 268 362 160

Eestis korraldati 2017. aastal 10 375 riigihanget
kogumaksumusega veidi üle 2 miljardi euro, mis moodustas
Eesti 2017. aasta SKPst 13% ja riigieelarvest 35%.

KHRH peamised takistused
• Väärtushinnangud, tarbimismudelid & senine
madalaima-hinna-praktika;
• Praktika & kogemuste puudumine  ei julgeta
keskkonnakriteeriume lisada;
• Juhtkonna toetuse puudumine;
• Usaldusväärse ja hõlpsasti kättesaadava
informatsiooni puudulikkus;
• Koostöö puudumine osakondade vahel;
• Aja puudus.

Hangete läbiviimine
Kriteeriumid peavad olema:

• Seotud hanke objektiga;
• Asjakohased;
• Vastavuses EL ja Eesti seadusandlusega;
• Proportsionaalsed ehk terviklikud;
• Tõestatavad;
• Pakkujatele võrdset kohtlemist tagavad (RHS §3);
• Kontrollitavad ja jälgitavad;
• Selged.
*Ei pea võtma odavaimat pakkumust, kui on
hindamiskriteeriumid pakkumuse võtmisel välja
toodud!
*Kuni kolm võrdväärset ja samaaegselt võetud
hinnapakkumust!

Ministeeriumide magusad hanked
„Uue kooliaasta hakul soetas Keskkonnaministeerium omale
uued kontoritoolid, kokku 100 tükki, hinnaga 331,48 €/tk.
Ka Kultuuriministeerium ostis omale kevadel uued
bürootoolid, nende toolide hind oli märksa odavam, 218,88

€/tk. Rahandusministeeriumi kevadel soetatud uute
kontoritoolide hind oli juba 154 €/tk, mis on üle kahe korra
soodsam kui keskkonnaministeeriumi toolid“.
(Äripäev, 2014)

Näide: toolide hange
• Maksumus 331,48 € (47,4 €/a)
• Garantii 7 aastat (planeeritud vastupidavus 10 a)
• Tingimused:
•
•
•
•
•

Ergonoomilised (võttes arvesse inimeste füüsilisi
parameetreid)
Paljudel on seljaprobleemid  sooviti nimmetoe
sügavuse muutmise funktsiooni
Vastupidavad ja toodetud keskkonnasõbralikult
Naturaalsest kangast (100% villasest kangast)
Peavad mahtuma käetugedega laua alla, st käetoed
peavad olema reguleeritavad

Keskkonnahoidliku tootearenduse
võimalused
1. Uue kontseptsiooni
väljatöötamine;
2. Ohutumate materjalide
valik;
3. Materjalikasutuse
vähendamine;
4. Tootmisprotsessi
optimeerimine;
5. Toote levitamine /
transpordi
optimeerimine;

6. Mõju vähendamine
toote kasutamise ajal;
7. Toote kasutusea
pikendamine
/optimeerimine;
8. Jäätmete
korduskasutamine.
Nt. DAISALUX –
parandati
avariiväljapääsuvalgus
tite näitajaid.

KHRH teostamine avalikus sektoris
1. Keskkonnaministeerium
2. Keskkonnaamet
3. Politsei- ja Piirivalveamet
4. Riigi Kinnisvara
5. Riigi Infosüsteemide Amet
6. Tallinna Linnaplaneerimise amet
7. Riigimetsa Majandamise Keskus
8. Maanteeamet
9. Kaitsevägi
10. Maaeluministeerium
11. Eesti Energia AS

Kontoritarvete ostmine neljaks aastaks
(132487) (I)
Riigihanke lühikirjeldus
• Keskkonnaministeeriumi varustamine
kontoritarvetega nelja aasta jooksul.
• Hange viidi läbi avatud hankemenetlusena.
• Hindamiskriteeriumiks oli majanduslikult
soodsaim pakkumus, kus 60% moodustas
maksumus ning 40% toodete kvaliteet.

Kontoritarvete ostmine neljaks aastaks
(132487) (II)
Riigihanke eesmärgid (miks see hange läbi viidi, millised
olid soovitud eesmärgid)
Eesmärk oli hankida kontoritarbeid neljaks aastaks.
Kas riigihanke ettevalmistamisel tehti turuanalüüs,
hinnati võimalikku kulu ja saadavat kasu, sh toodete
LCC-d (life-cycle costs)
• Turu-uuring tehti, et uurida välja, kas turul on pakkujaid, kes
võiksid kasutada keskkonnasõbralikke kontoritarbeid.
• Tingimus oli, et soovisime saada ümbertöödeldud
kirjapaberit, ökomärgisega (taastoodetud) pastapliiatsid, jne.
• Tarnijal oli kohustus võtta tagasi kõik kaubakastid, millega ta
kaupa tarnib.

Kontoritarvete ostmine neljaks aastaks
(132487) (III)
Kriteeriumid ja kus keskkonnahoidlikke kriteeriume arvestati
(kvalifitseerimistingimus, vastavustingimus või hindamise kriteerium või
lepingutingimus)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid (toodud toodete tehnilise kirjelduse all):

• koopiapaber - 100% ümbertöödeldud paberist, mis on toodetud ja
valgendatud vähemalt elementaarse kloorita või täiesti kloorivabalt;
• tavalisele koopiapaberile (valge) on samuti esitatud nõue, et
valgendamisel ei ole kasutatud klooriühendeid või vähemalt mitte
elementaarkloori;

• ümbrikud - taaskasutatud paberist;
• kartongist kaante (kaustik, mapp) ja vahelehtede eelistamine
plastikule;
• tindi-, pasta- ja mehhaanilised pliiatsid - taaskasutatud plastist ja
täidetava sisuga;
• patareid - ökomärgisega;
• puhastuslapid bürootehnikale - keskkonnasõbralikud.

Kontoritarvete ostmine neljaks aastaks
(132487) (IV)
Riigihanke läbiviimine (milline menetlusliik valiti ja miks
see? Keda ja kuidas hanke läbiviimisele kaasati? Kas oli
kaasatud ka eksperte? Kas konsulteeriti valdkonna
asjatundjatega?)
• Avatud hankemenetlus;
• Eksperte ei kasutatud;
• Haldusosakond testis pakkujate poolt esitatud näidiseid;
• Igaüks hindas ja andis oma hinnangu.

Kontoritarvete ostmine neljaks aastaks
(132487) (V)
Kas riigihange oli edukas ( palju pakkumusi esitati, kas
nõutud tingimustega oli arvestatud?
• Põhimõtteliselt oli edukas, kuna hankeleping sõlmiti;
• Osad pakkujad ei kvalifitseerunud ja osade pakkumused ei
vastanud meie kriteeriumitele;
• Kuna üheks hindamise kriteeriumiks oli hind, siis pakuti
kaupa, mis oli odav, kuid ei vastanud meie
keskkonnasõbralike nõuetega.

Mida teha kui soovitud hanke jaoks ei ole
välja töötatud KH kriteeriume?
• Määratle suurimad keskkonnamõjud ja keskendu kriteeriumi
koostamisel nende mõjude vähendamisele
• Ambitsioonid peavad olema realistlikud ja seotud turul
pakutavate võimalustega – konkurentsi säilimine ning rahade
säästlik kasutamine

• Sobivate I–tüüpi ökomärgise kriteeriumite olemasolul tasub
lähtuda neis kirjeldatud kriteeriumitest
Kriteeriumid peavad olema:
• Tehniline dialoog pakkujatega

•
•
•
•
•
•
•
•

Seotud hanke objektiga;
Asjakohased;
Vastavuses EL ja Eesti
seadusandlusega;
Proportsionaalsed ehk terviklikud;
Tõestatavad;
Pakkujatele võrdset kohtlemist
tagavad;
Kontrollitavad ja jälgitavad;
Selged.

Ringmajanduse riigihanke MUDELID
1. Süsteemi tasand

2. Tarnija tasand

3. Toode

 Toote- ja
teenusesüsteem
 Avaliku ja erasektori
partnerlus
 Koostöö teiste
organisatsioonidega
jagamise ja
taaskasutuse
eesmärgil
 Rentimine/liisimine
 Tarnija
tagasivõtusüsteemid, sh
taaskasutus,
ringlussevõtt,
taastamine ja
ümbertöötlemine

 Tarnija
tagasivõtusüsteem
 Demonteeritav
disain
 Standardsete
toodete
parandatavus
 Toodete
ettevõtteväline
taaskasutus/edasim
üümine
 Toodete
ettevõttesisene
taaskasutus

 Toote materjalid
on tuvastatavad
 Tooted saab
pärast kasutust
demonteerida

Ringlussevõetavad
materjalid
 Ressursitõhusus
ja
ülalpidamise
kogukulud
 Ringlussevõetud
materjalid

(Allikas: SPP Regionsi heade
tavade aruanne)

Materjalid
•

Keskkonnaministeeriumi KHRH:
http://www.envir.ee/et/keskkonnahoidlikud-riigihanked

•

Euroopa Komisjoni Green Public Procurement kodulehekülg:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

•

Keskkonnahoidlik ostmine:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_et.
pdf

•

Keskkonnaagentuuri kodulehekülg:
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/okomargisetooteruhmad-ja-kriteeriumid
Keskkonnaministeeriumi EL ökomärgis:
http://www.envir.ee/et/okomargis

•
•

EL ökomärgise kodulehekülg: http://ec.europa.eu/ecat/

„Me ei saavuta muutust majanduses ja
ühiskonnas inimesi käskides ja
keelates. Muutuste võti on pakkuda
lahendusi, mis on lihtsalt nii palju
paremad kui need, mida me täna
kasutame.“
/Gunter Pauli/

Küsimused?
Aitäh!
Karen Silts

karen.silts@envir.ee

