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Eesti Panga 2023. a hankeplaan 
 

Hanke nimetus Hanke menetluse liik Algatamise kuu Lepingu periood 

I kvartali hanked       

asjad       

01. Eritellimusmööbli soetamine avatud hankemenetlus jaanuar 01.02.23-30.04.23 

02. Audio- video seadmete hange avatud hankemenetlus jaanuar 01.04.23-31.12.23 

03. Hansalinn Tartu meenemüntide 
hange (hõbe ja kuld) 

avatud hankemenetlus veebruar 01.06.23-11.12.23 

ehitustööd       

04. Estonia pst 13 pööningu 
tuleohutustööde hange 

lihthankemenetlus veebruar 17.04.23-30.06.23 

teenused 

05. Tulemüüri tarkvara hooldus 
aastaks 2023 

erand jaanuar 01.02.23-31.01.24 

06. ESMIG Nexi 
väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

jaanuar 06.02.23-28.11.31 

07. Veebi- ja e-posti 
andmeturbevahendi hange 

avatud hankemenetlus jaanuar 22.02.23-21.02.26 

08. UPS seadmete hoolduse hange avatud hankemenetlus jaanuar 03.04.23-02.04.27 

09. Printimisteenus (FI) avatud hankemenetlus jaanuar 01.07.23-06.06.29 

10. Akende ja fassaadide pesu 
hange 

avatud hankemenetlus veebruar 01.04.23-31.03.27 

11. Plaanimise ja riskihalduse 
tarkvara hoolduse hange 

väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

veebruar 01.05.23-01.05.26 

12. Ventilatsiooni projekteerimise 
hange 

avatud hankemenetlus märts 01.05.23-31.10.23 
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13. Välikoristusteenuse hange avatud hankemenetlus märts 14.06.23-13.06.25 

14. Finantsinspektsioonile uute 
serverite, kettaseadmete ja nendele 
tugiteenuse hankimine 

avatud hankemenetlus märts 01.06.23-31.05.26 

15. Finantsinspektsiooni veebilehe 
turuosaliste registri OAM arendus- 
ja hooldusteenus 

avatud hankemenetlus märts 01.06.23-31.05.25 

II kvartali hanked       

asjad       

16. Numismaatilis-bonistiliste 
toodete valmistamine 

avatud hankemenetlus aprill 01.09.23-01.09.27 

17. 2eurose pühendusmündi hange 
(Rukkilill) 

avatud hankemenetlus mai 01.11.23-31.05.24 

18. Pariisi OM meenemündi hange 
(hõbe) 

avatud hankemenetlus juuni 01.12.23-31.05.24 

ehitustööd 

19. Estonia pst 11 päikesepargi 
rajamise hange 

avatud hankemenetlus aprill 01.06.23-30.09.23 

20. Sõidukiväravate tõkiste 
hüdraulika- ja juhtimissüsteemi 
asendamise hange 

lihthankemenetlus aprill 01.08.23-31.08.23 

teenused 

21. Sisekoristusteenuse hange avatud hankemenetlus aprill 06.09.23-05.09.25 

22. MAAG hooldus 
väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

aprill 02.10.23-30.09.26 

23. Andmesidevõrgu hoolduse 
hange 

avatud hankemenetlus aprill 31.10.23-30.10.27 

24. Mündiesitluste videod lihthankemenetlus aprill 01.11.23-31.10.26 

25. IT 2 ruumi jahutuse hoolduse 
hange 

avatud hankemenetlus mai 09.11.23-08.11.27 

26. Oracle serverite hooldus avatud hankemenetlus juuni 01.09.23-31.08.24 

27. Sorteerimismasinate 
litsentsilepingu hange 

väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

mai 01.01.24-31.12.27 
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III kvartali hanked       

asjad       

28. LED valgustite hange avatud hankemenetlus september 01.11.23-31.12.23 

teenused 

29. Elektrikäidu teenuse hange erand august 30.11.23-29.11.27 

30. Varundussüsteemi hoolduse 
hange 

avatud hankemenetlus september 09.10.23-08.10.24 

31. Trükiteenuste hange (FI) avatud hankemenetlus september 27.11.23-26.11.27 

IV kvartali hanked       

teenused       

32. Perioodika ja andmebaaside 
hange 2024. aastaks (FI) 

avatud hankemenetlus oktoober 01.01.24-31.12.24 

33. Piiriületusstatistika 
andmetöötluse hanke korraldamine 

avatud hankemenetlus oktoober 01.01.24-31.12.27 

34. WSS ISO20022 CBPR+ 
väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

oktoober 29.01.24-29.01.27 

35. Sõnumiserveri tugiteenus 
väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

november 01.01.24-31.12.25 

36. Tööandja tervisekindlustuse 
hange 

lihthankemenetlus detsember 01.01.24-31.12.24 

37. Tulemüüri tarkvara hooldus 
aastaks 2024 

erand detsember 01.02.24-31.01.25 

 


