Riigihaldus vs riigihange: "teha ise või sisse osta" otsuse õiguslikud küljed (juhendaja Mari Ann
Simovart)
Õigusteaduskonna töörühm (Simovart, Ginter, Pilving) tegeleb ETAG grandiprojekti nr PRG1449 raames
teema “Riigihaldus vs riigihange: "teha ise või sisse osta" otsuse õiguslikud küljed”
analüüsiga. Uurimisprojektiga on oodatud ühinema doktorant, kes soovib doktoritöö kirjutada samal
teemal laiemalt või keskenduda mõnele projektiga seonduvale uurimisküsimusele.
Seonduvad teemad võivad olla järgmised (aga mitte ainult):
• otsuse “teha ise või sisse osta” õiguslikud küljed nii riigisisese kui EL õiguse vaates
• hankija kaalutlusõigus: sisu, piirid ja aktuaalsed probleemid
• halduse sisese (horisontaalse) koostöö aktuaalsed probleemid
• otsuse “teha ise või sisse osta” laiem mõju, nt mõju lepingu täitmise ja/või töö teostamise
faasile, riigihalduse efektiivsusele, tähendus ettevõtjate õiguste kaitse vaates, mõju
horisontaalsetele eesmärkidele - nt keskkonnasäästlikkus, võrdne kohtlemine, töötajate kaitse
jne
• seosed teiste distsipliinidega - nt konkurentsiõiguse, lepinguõiguse, intellektuaalomandiõigusega
jm
Lisainfo: mariann.simovart@ut.ee
Public administration vs public procurement: legal aspects of a "make or buy" decision (supervisor
Mari Ann Simovart)
Research group (Simovart, Ginter, Pilving) at the School of Law conducts analysis of the topic “Public
administration vs public procurement: legal aspects of a "make or buy" decision” under the grant
PRG1449 by ETAG. We welcome a doctoral student to join the project, to write the doctoral thesis on
the same topic or to focus on a related research question.
Examples of related topics include, but are not limited to the following:
• legal aspects of the decision to “make or buy” under national as well as EU law
• discretion of a contracting authority: the content, limits and current issues
• current issues in inter-administrative (horizontal) cooperation
• wider effect of a “make or buy” decision, e.g. upon the contract performance or work
conduct phase, from the aspect of efficiency of public administration, in view of protection
of rights of economic operators, effect upon horizontal purposes such as environmental
sustainability, equal treatment, labour rights etc
• interrelations with other disciplines such as competition law, contract law, intellectual
property law etc
More information: mariann.simovart@ut.ee

