Lihtmenetlusega riigihange
„Kohtutäituri ametitoimingute tasumäärade analüüsi hange” (viitenumber 135743)

Selgitava koosoleku
PROTOKOLL

Aeg: 19.07.2012 kell 13:00 – 13:50
Koht: Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Narva mnt 11D, VI korrus
Osalejad:
Virgo Süsi, AS KPMG
Tarmo Meresmaa, AS PricewaterhouseCoopers
Aaro Hazak, AS PricewaterhouseCoopers
Janek Pool1, hankija esindaja
Heli Põder, hankija esindaja
Jaan Lõõnik, hankija esindaja
Juhataja: Janek Pool
Protokollija: Jaan Lõõnik
Küsimus: Mis on hanke eesmärgiks?
Vastus: Soovime saada teada, kui suur võiks olla kohtutäituri ametitoimingu tasu arvestades
reaalset menetlusprotseduuridega töökulu, üldkulusid ja kasumimarginaali.
Küsimus: Kas kohtutäiturid mõõdavad ise oma reaalse töö?
Vastus: Ei. Hankija soovib, et ametitoimingute ressursikulu, büroo töömahu ja –korralduse
kaardistab hankijaga hankelepingu sõlmija ühtse metoodika kohaselt. Vastasel juhul teostaks
iga kohtutäitur mõõtmisi erineval moel ning saadud tulemused ei ole võrreldavad.
Hankelepingu sõlmija peab olema füüsiliselt kohtutäituri büroos kohal ja mõõtma
mõõtmisperioodil büroos teostatavaid toiminguid. Selliste toimingute töömahu, mida
mõõtmisperioodil ei esinenud, määratleb hankelepingu sõlmija intervjuudega kogutud
andmete alusel.
Küsimus: Ametitoimingute mõõtmisperiood ei saa olla 5 kuud pikk?
Vastus: Reaalne mõõtmisaeg on loomulikult lühem, arvestada võiks ühe büroo kohta ühe
päeva.
Küsimus: Mitmel korral peab iga menetlustoimingut mõõtma?
Vastus: Igas büroos käiakse üks kord ja mõõdetakse selles büroos sel perioodil tehtavaid
töid. Töid saab mõõta järjestikku või suuremates büroodes ka mitme mõõtja poolt
samaaegselt. Lisaks mõõtmistele tuleb läbi viia ka intervjuu kohtutäituriga. Tuleb välja
selgitada ametitoimingu kulu põhjus ning kui mõne toimingu kulu on konkreetses büroos
teistega võrreldes oluliselt suurem või madalam, siis ka erinevuse põhjus. Kindlasti peab
arvestama ka regionaalseid eripärasid, nt on Tallinna kohtutäituril sõidukulud objektidele
reeglina lühemad kui teiste tööpiirkondade kohtutäituritel.
Küsimus: Kas analüüsitavate ametitoimingute nimekiri on hankija poolt etteantav?
Vastus: Jah.
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Janek Pool osales koosolekul interneti vahendusel

Küsimus: Milliste välisriikide andmeid võrdlevanalüüsis kasutada?
Vastus: Soovime saada võrdlusandmeid kohtutäituri ametitoimingute tasumäärade kohta 5
Euroopa Liidu riigi kohta, kus rakendatakse eraõiguslike kohtutäiturite toimingupõhist
tasustamist. Riikide nimed koos asjakohaste kontaktandmetega annab hankelepingu sõlmijale
hankija. Hankelepingu sõlmija ülesandeks on saadud kontaktandmeid kasutades selgitada
välja kohtutäituri ametitoimingute tasumäärad ning teostada seejärel võrdlevanalüüs.
Küsimus: Kui pika perioodi kohta tuleb rahavoogude prognoos teha?
Vastus: Prognoosi all peetakse silmas kui palju võiks teenus maksta sissenõudjale.
Hinnakalkulatsiooni tuleb arvestada ka kohtutäituri ametitegevusega kaasnevad kulud, nagu
koolitustel osalemine, tegevuskulud, Koja liikmemaks jmt.
Küsimus: Miks peab olema hinnaprognoos erinev sõltuvalt tasujast?
Vastus: Käesolevalt kehtivate tasude määramise alused pole teada, valdavalt on tasud
võlgniku maksta. Justiitsministeerium on asunud kaaluma võimalust suurendada sissenõudja
vastutust nii, et kohtutäituri tasu hakkaks esmalt maksma sissenõudja. See võib tekitada
olukorra, kus sissenõudjad ei hakka enam vähetõenäoliselt laekuvaid nõudeid täitemenetlusse
suunama ning kohtutäiturite ametitegevusega kaasnevate kulude struktuur võib muutuda
võrreldes praegusega nii iseloomult kui ka mahult. Prognoosi soovime saada kohtutäituri
süsteemile tervikuna, mitte igale või konkreetsele kohtutäituri büroole eraldi.
Küsimus: Pakkumuse struktuuris pole nõutud töö teostamise kirjeldust.
Vastus: Võite selle lisada pakkumusele.
Küsimus: Kuidas saab hankelepingu sõlmija kätte töö teostamiseks vajalikud
alusdokumendid kohtutäituritelt?
Vastus: Hankelepingu sõlmija koostab vajalike andmete või dokumentide loetelu ning Koda
vahendab hankelepingu sõlmija soovi kohtutäituritele. Kohtutäiturid edastavad andmed otse
hankelepingu sõlmijale. Andmeid kogutakse vaid valimisse kuuluvatelt kohtutäituritelt.
Küsimus: Kes moodustab valimi kohtutäituritest?
Vastus: Koda moodustab ning valim koostatakse nii, et seal oleks kohtutäiturid erinevatest
piirkondadest. Arvestada võiks 15 kohtutäituriga. Nende juures tuleb teostada nii mõõtmised
kui ka teha nendega intervjuu.
Küsimus: Millisel perioodil tuleb töö läbi viia?
Vastus: Hankija eeldab, et töö teostatakse ajavahemikus septembrist 2012 kuni jaanuarini
2013.
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