
 
 

 

Kutse COVID-19 vaktsineerimisteenuse osutamiseks  6-1.1/6478 

 

 

1. Eesti Haigekassa kutsub osutama vaktsineerimisteenust COVID-19 vastu. 

1.1. Eesmärgiks on leida tervishoiuteenuse osutajad (edaspidi pakkuja), et vaktsineerida ja 

revaktsineerida (edaspidi vaktsineerida) vastavalt vaktsineerimisplaanile riskirühmadesse 

kuuluvaid isikuid ning ühiskonna toimimiseks kõige olulisemate valdkondade esindajaid 

COVID-19 viiruse vastu.  

1.2. Vaktsineerimine võib toimuda kõigi vaktsiinitootjate vaktsiinidega, kellega Euroopa Komisjon 

on sõlminud eelostulepingud – AstraZeneca, Sanofi, Janssen Pharmaceutica NV, 

Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna. Vaktsiinivalik tehakse vastavalt Eesti Vabariigi 

laoseisule. Eesti Haigekassa ei taga pakkujale kindlat kogust vaktsiini ajaühikus, sh p-s 1.13 

kehtestatud miinimumvõimekuse ulatuses. Informatsioon müügiloaga vaktsiinide kohta, sh 

juhised vaktsineerimiseks on kättesaadav Ravimiameti koduleheküljel: 

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid  

1.3. Vaktsineerimine peab toimuma tervishoiuteenust reguleerivates õigusaktides ja vaktsiini tootja 

poolt vaktsiinile kehtestatud tingimustel. 

1.4. Pakkuja peab tagama võimekuse vaktsineerida isikuid vähemalt kahes maakonna keskuses, kui 

üks keskustest asub Harjumaal, Pärnumaal, Tartumaal või Ida-Virumaal. Väljaspool nimetatud 

maakondi peab pakkuja tagama võimekuse vaktsineerida isikuid vähemalt ühes maakonna 

keskuses.1 Isikud, keda vaktsineeritakse, teatab Eesti Haigekassa partnerile vastavalt riigi 

prioriteetidele. 

1.5. Vaktsiinid tellib pakkuja Terviseametilt. Terviseamet toimetab vaktsiini ja vaktsineerimiseks 

vajalikud tarvikud pakkujale tasuta vähemalt ühesse pakkumuses märgitud maakonna 

keskusesse. 

1.6. Pakkujal on lubatud kasutada alltöövõtjaid. 

1.7. Pakkujal peab olema iseteeninduskeskkond, mis võimaldab isikutel registreerida 

vaktsineerimisele läbi keskkonna. Iseteeninduskeskkond peab olema avatud üksnes nendele 

isikutele, kes on Eesti Haigekassa poolt nimetatud. Alternatiivselt peab pakkuja olema 

liidestunud üleriigilise digiregistratuuriga. 

1.8. Pakkujal on õigus kokkuleppel konkreetse asutusega vaktsineerida isikuid asutustes koha peal. 

Sellisel juhul on vaktsineerimise hind sama, mis pakkuja enda statsionaarses tegevuskohas. 

1.9. Vaktsineerimine peab vastama kõikidele õigusaktides sätestatud tingimustele (sh 

immuniseerimise teatise esitamine tervise infosüsteemi jm). Arve teenuse osutamise eest on 

lubatud esitada üksnes isikute eest, kelle kohta on esitatud ka immuniseerimise teatis tervise 

infosüsteemi. 

1.10. Pakkuja esitab osutatud vaktsineerimiste eest hankijale masintöödeldava e-arve. E-arvele 

märgitakse vaktsineerimise periood ja sellel perioodil vaktsineeritud isikute arv. 

Vaktsineerimise hinnad on kehtestatud pakkumuse vormil ning neid ei ole pakkujal õigust 

 
1 Näiteks on lubatud esitada järgnevaid pakkumuse kombinatsioone: 

1) Ida-Virumaa, Harjumaa ja Raplamaa (vähemalt ühes nimetatud maakonnas ja vähemalt ühes nimetamata maakonnas); 

2) Tartumaa ja Jõgevamaa (vähemalt ühes nimetatud maakonnas ja vähemalt ühes nimetamata maakonnas). 

3) Jõgevamaa (vähemalt ühes nimetamata maakonnas) 

Ei ole lubatud esitada järgnevaid pakkumuse kombinatsioone: 

1) Harjumaa ja Tartumaa (puudub vähemalt üks nimetamata maakond); 

2) Harjumaa (puudub vähemalt üks nimetamata maakond). 

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid


muuta (kutse lisa 1). Tegevuskohad esitatakse koos pakkumusega. Arvel eristatakse, kas isik 

on saanud 1 või 2 doosi.  

1.11. Vajadust vaktsineerida isikuid mobiilses või statsionaarses punktis mujal, kui on pakkuja 

olemasolev tegevuskoht, täpsustatakse pakkujaga lepingu täitmise käigus. Pakkuja peab 

aruandluses eristama isikuid nende vaktsineerimise koha järgi. 

1.12. Pakkuja peab tagama, et kõik lepingu alusel vaktsineeritud isikud saaksid lepingu kestuse 

jooksul kaks doosi vaktsiini. 

1.13. Pakkuja peab tagama võimekuse vähemalt 750 inimese vaktsineerimiseks nädalas, kui 

vaktsineeritakse vähemalt kahes tegevuskohas. Sellisel juhul peab vaktsineerimise võimekus 

kutses nimetamata tegevuskohas olema vähemalt 10% minimaalsest võimekusest.2 Ühes, 

kutses nimetamata tegevuskohas vaktsineerides peab tagama võimekuse vähemalt 300 isiku 

vaktsineerimiseks nädalas. 

1.14. Pakkuja peab avama iseteeninduskeskkonnas või üleriigilises digiregistratuuris ajad vähemalt 

p-s 1.13 märgitud ulatuses iga tegevuskoha kohta. Pakkujal on õigus teha Terviseametile 

tellimus maksimaalselt ulatuses, milles ta on avanud ajad vaktsineerimisele registreerimiseks.  

1.15. Pakkuja peab andma nõustumuse lepingu sõlmimiseks, s.t allkirjastama lepingu 1 tööpäeva 

jooksul alates pakkumuse saamisest Eesti Haigekassalt. Pakkuja peab olema valmis teenuse 

osutamist alustama 2 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. 

1.16. Eesti Haigekassal on õigus teha süsteemi kehtivuse ajal selle tingimustes muudatusi, mis 

kohalduvad kõigile pakkujatele. Muudatused avaldatakse haigekassa kodulehel.  

 

2. Teostamise tähtaeg:  

Raamleping sõlmitakse pakkujaga esimesel võimalusel ning kehtib kuni 01.05.2021. See 

tähendab, et isikule peab esimene vaktsineerimine olema teostatud hiljemalt 01.05.2021. Pakkujal 

on õigus ja kohustus (vt p 1.12) tagada ka isiku revaktsineerimine vastavalt konkreetse vaktsiini 

juhistele. Raamlepingut on võimalik poolte kokkuleppel pikendada. 

 

3. Pakkumuse esitamise tähtaeg, koht ja viis:  

Pakkumus esitatakse pakkuja seadusliku esindaja või tema poolt volitatud isiku poolt digitaalselt 

allkirjastatuna e-posti aadressil info@haigekassa.ee. Pakkumuse esitamise õigus kehtib kuni 

25.04.2021. 

 

4. Ettemaksu Eesti Haigekassa ei maksa.  

 

5. Eesti Haigekassa lükkab tagasi pakkumuse, mis ületab p-s 1.10 kehtestatud hinda.  

 

6. Lisatingimused:  

6.1. Pakkujal ei tohi olla riiklike maksude maksuvõlgnevust. Pakkujaga, kellel on riiklike maksude 

maksuvõlgnevus, lepingut ei sõlmita ja pakkuja kõrvaldatakse. Maksuvõlaga pakkujaga võib 

lepingu sõlmida juhul, kui maksuvõlg on täies ulatuses ajatatud ning tasumisgraafikus. 

6.2. Pakkuja kvalifitseerimise tingimus: Pakkujal peab olema kehtiv eriarstiabi teenuse osutamise 

tegevusluba. Tegevusluba mitteomav pakkuja jäetakse kvalifitseerimata. 

6.3. Alltöövõtjale kehtivad pakkujaga samad osalemistingimused.  

 

7. Pakkumus peab sisaldama:  

1) Pakkuja andmeid (äriühingu nimi, reg.nr., aadress, telefon, e-post, kontaktisiku nimi ja 

kontaktandmed)  

2) Pakkumust pakkumuse vormil (Lisa 1).  

 
2 Näide 1: kui pakkuja vaktsineerib Harjumaal ja Raplamaal, peab võimekus Raplamaal olema vähemalt 75 inimese 

süstimiseks.  

Näide 2: kui pakkuja vaktsineerib Harjumaal, Tartumaal, Võrumaal ja Põlvamaal, peab võimekus Võrumaal olema 

vähemalt 75 inimese süstimiseks ja võimekus Põlvamaal vähemalt 75 inimese süstimiseks. 

mailto:info@haigekassa.ee


3) Pakutava teenuse kirjeldus kooskõlas käesoleva dokumendiga. 

 

8. Eesti Haigekassa kontaktisik on: 

Eesti Haigekassa kontaktisikuks on Kristel Kolga ja tema kontaktandmed on 

kristel.kolga@haigekassa.ee  

 

9. Kutse lisad 

Lisa 1 – Pakkumuse vorm; 

Lisa 2 – Hankelepingu projekt. 

 

 

 

Lugupidamisega  

Maivi Parv 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   

mailto:kristel.kolga@haigekassa.ee


Kutse lisa 1 

 

PAKKUMUSE VORM  

 

Pakkuja nimi: ___  

 

Kinnitame, et vastame kõikidele kutses esitatud nõuetele ning pakkumuse esitamisega võtame üle 

kõik kutses ja selle lisades kehtestatud tingimused. 

 

Pakume vaktsineerimise teenust statsionaarselt järgnevates maakondades järgnevates olemasolevates 

tegevuslubadega tegevuskohtades:  

1.  

2.  

 

Oleme valmis teenust osutama mobiilselt järgnevates maakondades: 

1.  

2.  

 

Oleme valmis teenust osutama statsionaarselt järgnevates maakondades: 

1.  

2.  

 

Hind eurodes:  

1. ühe isiku vaktsineerimise maksumus olemasolevas tegevuskohas on 5,30 eurot; 

2. asutuse (s.t mõne tööandja) kollektiivi vaktsineerimisel ühe isiku vaktsineerimise maksumus 

asutuse poolt pakutud asukohas on 5,30 eurot; 

3. ühe isiku vaktsineerimise maksumus maakonna keskuse mobiilses punktis või statsionaarses 

punktis, kus pole pakkuja tegevuskoht, on 7,30 eurot; 

4. ühe isiku vaktsineerimise maksumus nädalavahetusel või riigipühal sõltumata asukohast 7,30 

eurot. 

 

Kõik toodud hinnad sisaldavad kõiki makse. 

 


