
Eesti Energia AS hankeplaan 2023
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal

Sõidukite soetamine

(liitumiseks avatud dünaamiline hankesüsteem*, 219985)
liitumiseks avatud

Tehasetooteliste komplektalajaamade, jaotuspunktide ning nende komponentide ostmine

(liitumiseks avatud dünaamiline hankesüsteem*, 222494)
liitumiseks avatud

Hermeetiliste jaotustrafode ostmine

(liitumiseks avatud dünaamiline hankesüsteem*, 237125)
liitumiseks avatud

Keskpinge maakaabli ja kaetud juhtme ostmine

(liitumiseks avatud dünaamiline hankesüsteem*, 237450)
liitumiseks avatud

Tarkvaraarenduse teenuse ostmine

(liitumiseks avatud dünaamiline hankesüsteem*, 250908)
liitumiseks avatud

Nutanixi HCI serverite ost I

Uue tööajaarvestuse ja personaliandmete algbaasi (HR CORE) ost I

Uue palgaarvestussüsteemi juurutuse ost I

Siseveebi (Sharepoint) arendusressursi ost I

Metadata Portal-i arenduse ressursi ost I

Tableau aruandluse ja visualiseerimisvahendi tarkvara tehniline tugi, ost I

Turvatestimise ost I

Platts õli instrumentide andmete ostmine I

Tulemusjuhtimise süsteemi ost I

Tööstuslike võrgulülitite ostmine I

Tulemüüride ostmine I

Moxa võrguseadmete ostmine I

SAP Business Planning and Consolidation litsentsihoolduse ost I

IPS funktsionaalsuse ost Fortigate tulemüüridele I

Kaevanduste olemasoleva tehnoloogilise platvormi upgrade (AVEVA Historian ja SCADA 

litsentside ost)
I

Perimeetri tulemüüride tootetoe ost I

TalentManagement litsentside ost I

Laivõrgu terviklahenduse  seadmete tootetoe ost I

Aruandluse ja analüütika vahendi PowerBI ost I

IT võrgutarvikute ost I

Varahaldustarkvara EAM tootetoe ost I

Kettamassiivi HPE 3PAR tehnilisetoe ost I

ELASTIC Enterprise License ost I

VMWare Workstation litsentside uuendamine ja ost I

Markšeideri tööriista ost I

IHS Markit Global Keemiainstrumentide andmete ost I

MACSec litsentside ost I

Kaugligipääsu litsentsitasu prognoosimise teenuse ost I

Software AG Aris litsentside ja litsentsihoolduse ost I

Liivi KMH uuring: merepõhi I

Estonia vesisalvesti tehniliste ehitusuuringute läbiviimise teenuse ost I

Estonia vesisalvesti eelprojekteerimine (FEED) I

Liivi KMH uuring: linnustik I

Hapniku kompressori soetamine (MPK) I

Ajutiselt paigaldatavate valvesüsteemide teenuse ost I

Rapla reservjuhtimiskeskuse valveseadmete ost I

Veskiposti 2 juhtimiskeskuse valve ja ründe tõkestamise seadmete ost I

Tuleohutusõppuste läbiviimise teenuse ja tarvikute soetamine I

Enefit brändi kujundusega läbipääsukaartide soetamine I

Maagaasipaigaldise, surveseadme, soojusseadme ja masina kasutamise koolitus, sertifitseerimise 

ja resertifitseerimise teenuse ost
I

Sise- ja välikoristusteenuse ostmine (Estonia, Narva karjäär ja logistikakeskus Ida-Virumaal) I

Välikoristusteenuse ostmine (Enefit Power AS objektidel Ida-Virumaal) I

Ventilatsiooniagregaadi jahutus/küttemooduli uuendamine ja õhksoojuspumpade paigaldus 

(Kreutzwaldi 26 Rakvere)
I

Jäätmekäitlusteenuse ost (Enefit Powe AS objektidel Ida-Virumaa) I

Meediaostu hange I

Fotograafiateenuse ost I

Reklaamtööde hange I

Videoproduktsiooni hange I

Suhtekorralduse (PR) teenuste ost I
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Sõidukite lühirendi teenuse ostmine I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - N1 elektrikaubik (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - M1 elektriauto (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - N1G maastur (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - N1G erilahendusega maastur (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - Mäepääste sõiduk (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - M1 väikemaastur (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - M1 väikebuss (DHS) I

Sõidukite ost ja korraline hooldus - M1 ja N2 kaubikud (DHS) I

Sõidukite hooldus- ja remontööde ost Ida-Virumaal I

Kütuse, tarvikute ja pesuteenuse ostmine I

Sõidukite automaatpesu teenuse ostmine I

Suurenergeetika varahaldustarkvara IFS tootearenduse teenuse ost II

Mobiilse andmeside võimekusega ruuterite ost II

VMWare litsentside (vSphere, vCenter, NSX) tootetoe ost II

Jetbrains tarkvara litsentside pikendamine ning uute litsetnside ost II

Adobe tarkvaralitsentside rentimine II

ETRM projekti juurutamise jaoks testimise ostmine II

Andmepõhise juhtimise kohandamise raames uue integraatsiooni lahenduse ost II

Veeam varundustarkvara tehnilise toe ost II

Arhiiviteenuse hange - dokumentide säilitus- ja päringutele vastamise teenuse ost II

Toodete ja teenuste arendustegevuste toetamise teenuse ost II

Tuha omaduste ja rakenduste uuringu tellimine II

Läbipääsu turnikee soetamine (Lelle 22) II

Gaaskustutussüsteemide 10a korralise hoolduse II

Tartu kontori riietusruumide kappide lukkude soetamine ja paigaldus II

Sise- ja välikoristusteenuse ostmine (Eesti Energia AS objektidel) II

Sisekoristusteenuse ostmine (Enefit Power AS objektidel Ida-Virumaal) II

Büroo ruumide sanitaarremont ja mööbli ostmine (Jõgeva Energia 7) II

Aknakatete ostmine (Tartu büroo) II

Ürituste tehnilise korraldamise teenuse ost II

E-stendide rent ja sisuhalduslahenduse rent III

Ettevõttesisese otsingumootori ost III

Kesk-juhtimisega nõupidamisruumide tehnika ost koos hooldusega III

Snow Automation platvormi litsentside ja juurutuse ost III

Privilegeeritud juurdepääsude haldusvahendi litsentside tootetoe ost III

Argus Media Limited Natural Gas publikatsiooni ost III

Õlitööstuse valmistoodangu väljastamise süsteemi TAMAS tehnilise toe ost III

Enefit Volt targale laadimisteenusele elektriautode API liidestuse toe ostmine III

Ladestunud madalakvaliteedilise CaCO3 teke ja kasutusvõimalused III

Eesti Energia AS tööandja ravi-/ tervisekindlustuse ost III

Tervisekontrollide läbiviimine teenuse ost III

Toalillede ja sisehaljastusteenuse ostmine III

Toidukauba ost (piim) III

Remondi ja parendustööd Enefit Power objektidel (Ida-Virumaa) III

Kolimisteenuse ostmine (Tartu büroo) III

Ventilatsiooni ja jahutusseadmete hooldus (Enefit Power AS objektidel Ida-Virumaal) III

Välisaudiitori hange III

Rehvide hoiustamise ja vahetamise teenuse ostmine III

Sõidukite brändimise teenuse ostmine III

Parkimisteenuse ost Narvas ja Sillamäel III

Eelarvestamise ja planeerimise tarkvara ost IV

Arvutitöökoha lisaseadmete ost IV

Oracle Application Express arendusteenuse ost IV

Suurenergeetika varahaldustarkvara IFS versiooni uuendus IV

Microsofti tootetoe ost IV

Snow tarkvaralitsentside rentimine IV

Autodesk tarkvara litsentside pikendamine ning uute litsetnside ost IV

SAP Business Objects aruandlusvahendi litsentsihoolduse ost IV

Vee-, vahtkustutus- ning suitsueemaldussüsteemide hoolduse ost IV

Sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse ostmine IV
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* Dünaamiline hankesüsteem  (DHS) on riigihangete registris avatud paindlik hankesüsteem, millega selle kehtivusajal 

kvalifitseerimise tingimustele vastavad pakkujad võivad jooksvalt liituda. DHS-iga liitumiseks tuleb pakkujal esitada avatud 

süsteemis taotlus, millele järgneb DHS-iga liitmise otsus.
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