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Aktsiaselts Rakvere Haigla 2022.a hankeplaan*
Hanke nimetus
(vajadusel objekti
kirjeldus)

Menetlusliik

Väljakuulutamise
eeldatav esmane
aeg

Vastutav isik

Meditsiiniliste gaaside ost

CO2 inkubaatori ostmine
Reaalajas töötava
ultrahelidiagnostikaseadme
ostmine

Lihthange

I kvartal

(V-ta l-ga)
väikehange

I kvartal

Operatsioonitoa sisustus

Labori juhataja

I kvartal
Avatud
hankemenetlus

Meditsiiniliste ja
mittemeditsiiniliste
pabertoodete ostmine
Lihthange

Laohoidja

Avatud
I kvartal
hankemenetlus

Tehnikainsener

I kvartal
Väikehange

Hooajalise gripivaktsiini
ostmine

Tehnikainsener

I kvartal

Planetaarmikser
toitlustusosakonnale

Immunoglobuliinide ja
vaktsiinide ostmine

Tarindusinsener

Tehnikainsener
I kvartal

Avatud
hankemenetlus

Apteegi juhataja
I kvartal

Rah.vah.
hankemenetlus

Volitatud ühishanke korraldaja
(haigla poolt vastutav isik
apteegi juhataja)

I kvartal
Töötoolide ja palltoolide
ostmine
Väikehange
Leiva- ja saiatoodete
ostmine (2022-2023)
Ultrasügavkülmik
Leiva- ja saiatoodete
ostmine

Minikonkurss
raamlepingu
alusel
(V-ta l-ga)
väikehange

Tarindusinsener
I kvartal
Köögi juhataja
I kvartal

Rah.vah
hankemenetlus II kvartal
Lihthange

Tehnikainsener

Köögi juhataja
Tarindusinsener
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Isolatsioonipalatite
projekteerimine Rakvere
Haiglas

II kvartal

Avatud
II kvartal
hankemenetlus

Veregaaside analüsaator
Meditsiinitarvikud: süstlad,
süstlanõelad, infusiooni- ja Rah.vah.
II kvartal
transfusioonisüsteemid,
hankemenetlus
veenikanüülid

Labori juhataja

Apteegi juhataja

Verejooksu tõkestavad ja
aneemiavastased ravimid

Rah. Vah
II kvartal
hankemenetlus

Apteegi juhataja

Elektrienergia ostmise
ühishange VIII

Minikonkurss
raamlepingu
alusel

II kvartal
Volitatud ühishanke korraldaja

Minikonkurss
raamlepingu
alusel

II kvartal

Piima ja piimatoodete
ostmine (2022-2023)
Rakvere Haigla
toimepidavuse tagamiseks
generaatori ja
elektritoitesüsteemi
projekteerimine
Kirurgilised maskid ja
respiraatormaskid
Laparoskoopia
instrumendid
Endoskoopiline
loputuspump

II kvartal
Väikehange
Lihthange

Köögiviljade
ostmine(2022-2023)
Kliinilise keemia
analüsaator
Bed-side ultraheliseade
Nakkusohtlike jäätmete
veo- ja utiliseerimise
teenus

Tehnikainsener
II kvartal

Väikehange

II kvartal

V-ta
väikehange

II kvartal

Immunoloogia analüsaatori
ostmine (kardiaalmarkerid
ja aneemia markerid)
Lihthange
Katsutite ja
verevõtuvahendite ostmine

Köögi juhataja

Lihthange

Juhatuse esimees
Juhatuse esimees

II kvartal
Labori juhataja

Avatud
hankemenetlus II kvartal
Minikonkurss
II kvartal
raamlepingu
alusel
Lihthange

Apteegi juhataja

II kvartal
II kvartal

Labori juhataja

Köögi juhataja
Labori juhataja
Tehnikainsener/ravijuht

II kvartal
väikehange

Tarindusinsener
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II kvartal
IT ruumide remont
Elektriliste haiglavoodite
ostmine

avatud
hankemenetlus
II kvartal
Avatud
hankemenetlus
II kvartal

Laste refraktomeeter

Väikehange

Ambulatoorse osakonna
õendusjuht

Autoklaavide ostmine (2
tk)
Kirurgilised
õmblusmaterjalid ja
võrgud

Avatud
II kvartal
hankemenetlus

Tehnikainsener

Rah.vah
II kvartal
hankemenetlus

Apteegi juhataja

AHP automaatne
desinfitseerija

Lihthange

III kvartal

Tehnikainsener

Soojusenergia ostmine

Rah.vah
III kvartal
hankemenetlus

Tehnikainsener

Patsiendi soojapuhur

Väikehange

Välisteenuste hanke

Rah.vah.
III kvartal
hankemenetlus

Labori juhataja

Uroloogia tarvikud uriinikotid, kateetrid jne

Rah.vah.
III kvartal
hankemenetlus

Apteegi juhataja

Patsiendi
pesu/tekstiiltoodete
õmblusteenus
Pesupulbrite ja
pesupesemise vahendite
ostmine
Kirurgia osakonna
projekteerimine

Väikehange

III kvartal

Tarindusinsener
tehnikainsener

Juhatuse esimees

III kvartal
Õendusjuht

Väikehange

III kvartal
Pesumaja juhataja

Lihthange

III kvartal

Tarindusinsener

Infoturbejuhi teenuse
ostmine
Generaatori ja
elektritoitesüsteemi
ehitushange haigla
toimepidavuse tagamiseks
Tromboosivastaste
ravimite ostmine

Avatud
III kvartal
hankemenetlus

Rah.vah.
hankemenetlus III kvartal

Apteegi juhataja

Desinfektsiooni- ja
puhastusvahendite ostmine

Rah.vah.
hankemenetlus III kvartal

Apteegi juhataja

IT juht

Avatud
III kvartal
hankemenetlus
Tarindusinsener/tehnikainsener
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Molekulaardiagnostika
reagentide ja tarvikute
ostmine

Avatud
hankemenetlus III kvartal

Hapnikutarvikud,
inkubatsioonitorud,
kõrimaskid
Süsteemseks kasutamiseks
infektsioonivastaste
ravimite ostmine

Rah.vah.
hankemenetlus III kvartal

Erinevad külmutatud
tooted, värske liha, kala,
munad ning lihatooted
10.2022-10.2023
Aktsiaselts Rakvere Haigla
isolatsioonipalatite
ehitamine

Minikonkurss
raamlepingu
alusel

Veega varustamise ja
reovee ärajuhtimise teenus

Avatud
hankemenetlus III kvartal

EKG elektroodidk EKG
geel, UHD geel

Väikehange

Labori juhataja

Apteegi juhataja
Rah.vah.
hankemenetlus III kvartal
Apteegi juhataja
III kvartal
Köögi juhataja

Avatud
hankemenetlus III kvartal
Tarindusinsener

Tarindusinsener

Operatsioonilinad ja komplektid, op. kindad,
op.kitlid, kilekotirullid,
rohleine krepp, autoklaavi
indikaatorid, -teibid
Toiduainete müük ja tarne
30.12.2022-29.12.2023
Isikukaitsevahendid
(mittesteriilsed kindad,
kitlid, kombinesoonid,
maskid, respiraatorid jne)
Põetus- ja
hooldusvahendite ostmine

III kvartal

Apteegi juhataja

Rah.vah.
IV kvartal
hankemenetlus
Apteegi juhataja
Minikonkurss
raamlepingu
IV kvartal
alusel
Rah.vah.
hankemenetlus IV kvartal

Köögi juhataja

Apteegi juhataja
Avatud
hankemenetlus IV kvartal

Apteegi juhataja

*Käesolevas hankeplaanis sisalduvad hankija Aktsiaselts Rakvere Haigla poolt hankeplaani
avaldamise kuupäeva seisuga 2022. aastal avaldatud ja eelduslikult avaldamisele kuuluvad
hanked. Hankija võib loobuda hankeplaani kantud hangete korraldamisest või muuta hankeplaani
kantud hanke eeldatava esmase väljakuulutamise aega või menetlusliiki lähtuvalt enda tegelikust
vajadusest, aasta jooksul hankijale teatavaks saavatest uutest asjaoludest, eelarvevahendite
ümberjaotamise vajadusest ja/või töökorralduslikest vajadustest. Käesoleva hankeplaani näol on
tegemist eelkõige informatiivse nimekirjaga, millise avaldamisega loeb hankija riigihangete
seaduse § 9 lõikest 8 tuleneva hankija kohustuse täidetuks.

