Kuidas riigi IT-hangetel edukalt toime tulla?
Seminar
19.03.2019
Park Inn by Radisson Central Tallinn
Seminari eesmärk on jagada olulisi teadmisi ja parimaid praktikaid IT-riigihangete korraldamisel ja
läbiviimisel. Seminaril esinevad nii seaduse ekpert, hankijad ning pakkujad riist- ja tarkvara poole
pealt.
Riigihangete seaduse eksperdid, praktikud, pakkujad ja hankijad räägivad hankimisest IT valdkonna spetsiifikast ja oma kogemustest
lähtuvalt.
Osalema on oodatud nii hankijad kui ka pakkujad, et koos vaadelda ja läbi analüüsida, kuidas parimaid teadmisi ja praktikaid nii hankimisel
kui ka pakkumiste koostamisel ellu rakendada.
Räägime seadusemuudatustest, parimate praktikate rakendamisest uue seaduse raames, käsitleme nii tarkvara kui ka riistvara hankimist,
riistvara riigihangete püstitamistest jpm.
Sihtrühm: IT-hangete teostajad, sh riigiettevõtted, KOVid, IT-firmad ehk potentsiaalsed pakkujad.
Seminar toimub 19. märtsil kell 10:30 - 15:30 Park Inn Central hotelli konverentsikeskuses, Narva mnt 7c.
Ettekannetega esinevad ja küsimustele vastavad:
Deloitte advokaat, kehtiva RHSi kaasautor Kristiina Kaarna
Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete spetsialist, sertifitseeritud riigihangete ekspert Alice Reisel
RIK hankespetsialist Katrina Kõivsaar
CGI Eesti hankejuht Taavi Hermlin
Infotark AS/Büroomaailm IT müügijuht Andrel Lokna
Soraineni vandeadvokaat Mihkel Miidla
Seminari osalemistasu viimase hetke registreerujale on 219 eurot (km-ga 262,80 eurot). Soodushind kuni 04.03. on 169 eurot (km-ga 202,8
eurot).
Lisainfo Aali Lilleorg, aali@ituudised.ee, tel 5053172.
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis vajalikke muudatusi.

PROGRAMM
19.03.2019
10:00 - 10:30

Registreerimine ja hommikukohv

10:30 - 11:10

IT-riigihangete praktilised küsimused: olelusringi kulud,
raamlepingud ja võimalus siduvate andmekaitse eeskirjade
kasutamiseks
Kristiina Kaarna Deloitte advokaat
Ettekandes käsitletakse riigihangete seaduse olelusringi regulatsiooni tõhususe ja EL-direktiiviga kooskõla
küsimust ning raamlepingute praktilisi murekohti.
Andmekaitse valdkonnast tuleb esitlusele ääretult praktiline käsitlus Binding Corporate Rules kasutamise
võimalustest. Nimelt ühe ettevõtja andmekaitse eeskirjadega (BCR) on võimalik liita kõik tema äripartnerid,

kellele äritegevuses isikuandmeid edastatakse. Nii saavutatakse märkimisväärne ajaline ja rahaline
kokkuhoid. Piisab, kui juhtiv partner (vastutav isik) üks kord läbib oma BCR-i kooskõlastuse ja edasi tema
äripartnerid liituvad. Sellega tagatakse kindlus, et nii juhtiva partneri kui kõigi tema BCR-iga liitunud
äripartnerite tegevus on GDPR-iga kooskõlas, kui andmed liiguvad EL-ist välja kolmandatesse riikidesse.
Selliselt hoitakse kokku ka halduskuludelt: ei ole vaja sõlmida ja hallata kümneid kuni sadasid erinevaid
andmekaiste-lepinguid volitatud ja edasivolitatud ettevõtjatega nii oma koduriigis kui ka eri riikidest

11:10 - 11:30

Innovatsioonihanked. Mis on innovatsioon ja kuidas seda
hankida?
Alice Reisel Riigi Tugiteenuste Keskus riigihangete spetsialist, sertifitseeritud riigihangete
ekspert
Tõlgendame seadust ja vaatame praktikaid.

11:30 - 12:10

RIK-i praktika IT-hangetega seoses
Katrina Kõivsaar RIK hankespetsialist
Milliseid IT-hankeid on teinud RIK, millised on hindamiskriteeriumid, raamleping, mida küsinud IT-hangetes
vastavustingimustena. Miks RIK palub pakkujatel aeg-ajalt ka pakkumuse koosseisus esitada CV-sid jms.
Miks ei ole RIK senini kasutanud olelusringi kulusid hindamiskriteeriumina?

12:10 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:40

Pakkumuse esitamata jätmise põhjused pakkuja
vaatenurgast. Soovitused hankijatele.
Taavi Hermlin CGI Eesti hankejuht
Käsitlemisele tulevad pakkumuse esitamata jätmise põhjused pakkuja vaatevinklist. Räägime meeskonnale
esitavatest nõuetest ja nende tasakaalust, lepingutes sisalduvatest tingimustest, skoobi ja eelarve suhtest
ning halduskoormusega seonduvatest probleemidest.

13:40 - 14:20

Tähelepanekuid ja soovitusi IT-hangete korraldajatele
Andrel Lokna Infotark AS/Büroomaailm IT müügijuht

14:20 - 14:30

Sirutuspaus

14:30 - 15:10

Showstopperid hankelepingutes – kuidas tagada
hankelepingus parem tasakaal poolte vahel?
Mihkel Miidla Soraineni vandeadvokaat
Käsitlemisele tulevad IT hankelepingutes levinud tüüpilised punktid, mis poolte vahelise tasakaalu oluliselt

paigast liigutavad või mis on ebaselge sisuga. Miks see võib osutuda probleemiks ning kuidas saavutada
parem tasakaal poolte vahel.

15:10 - 15:30

Küsimuste-vastuste voor. Seminari lõpetamine

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099.
Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või
tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve
tasumisele.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Pritvaatsustingimustest.

