RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit
Avaldatud veebilehel RIK (https://www.rik.ee)

RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit

[1]
Valitsuse poolt 2011. aasta riigi IT-valdkonna keskseks hankijaks nimetatud Registrite ja
Infosüsteemide Keskus (RIK) viis suvel läbi kaks riigihanget, millega liisitakse riigiasutustele kokku
enam kui 2200 uut arvutit kogusummas ligi miljon eurot.
Arvutid liisitakse rahandusministeeriumile, põllumajandusministeeriumile, majandus- ja
kommunikatsiooni-ministeeriumile, Riigikantseleile ning justiitsministeeriumile ja tema valitsemisala
riigiasutustele eeldatavas kogusummas 960 000 eurot. Justiitsminister Kristen Michali arvates
16. September
2011 - 0:00 ning oskusteabe paremaks kasutamiseks kesksete hangetega kindlasti
tuleks
raha kokkuhoidmiseks
jätkata. „Kesksete hangete korraldamine aitab koondada oskusteavet ning hoida kokku arvestatava
hulga raha, kuna suuremas koguses hankimine muudab tükihinna odavamaks. Seekordses
arvutihankes ulatus see kokkuhoid veerandini makstavast tasust. Avaliku sektori asutustel on
hoolimata sellest, kas eelarves on parajasti rohkem või vähem võimalusi, alati ülesanne
maksumaksja rahasse säästlikult suhtuda. IT valdkonnas RIKi poolt keskselt korraldatud hanked on
lootusi igati õigustamas ja hoiavad kulutusi kokku,“ märkis Michal
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on positiivne, et
riigiasutused korraldasid hanked ühe keskse hankija kaudu ning vähendasid seeläbi oluliselt oma
kulutusi. „Kesksete hangete läbi, mille kogused olid tavapärasest hankest kaks korda suuremad,
hoiti arvutite liisimisel kohati kokku kuni 24 protsenti kuus makstavast tasust,“ lisas Sihvart.
Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri Marek Helmi sõnul õnnestus RIKi
korraldatud esimene keskne hange väga hästi. „See peaks 2012. aastal julgustama juba rohkemaid
ministeeriume ja nende allasutusi RIKi kesksete hangetega liituma,“ avaldas Helm lootust.
Kaheksa aastat suuremahulisi hankeid korraldanud RIK, kellest on saamas IT-hangete
kompetentsikeskus, on juba alustanud järgmisel aastal keskselt korraldatavate riigihangete
ettevalmistamisega ning hetkel täpsustatakse järgmiste aastate hangete ulatust.
Lisaks süle- ja lauaarvutite soetamisele on plaanis hakata keskselt hankima ka tüüptarkvara,
servereid ning printereid. Artikli allikas: http://www.just.ee/55372 [2]
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