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TURU ÜLEVAATE LÄBIVIIMISE JUHEND
Turu ülevaate eesmärgiks on välja selgitada, milliseid asju või teenuseid pakutakse, milline on
pakutavate toodete või teenuste hinnatase (hanke eeltava maksumuse arvutamise aluseks on
hanke alustamisele vahetult eelneva aja keskmisele turuhinnale vastav hinnatase) ning kui palju
on vastaval turul võimalikke pakkujaid. Saadud infot võib kasutada hankelepingu objekti
tehnilise kirjelduse koostamisel, samas tuleb arvestada, et info kogumine ja selle kasutamine ei
tohi olla konkurentsi piirava mõjuga.
1.

Turu ülevaate koostamisel võib kasutada nii eelnevate samalaadsete hangete kogemusi
kui ka avalikku inforuumi (sh internet, perioodika, messikülastused, tooteesitlused jne)
või ka kirjalikult taasesitatavas vormis küsimusi või hinnapäringuid vastavate asjade või
teenuste pakkujatele.

2.

Hinnapäring ei tohi olla kuidagi siduv lepingu sõlmimiseks, vaid indikatiivne sisend asja
või teenuse kohta info saamiseks ning hankemahu eelarvestamiseks.

3.

Võimalusel tuleb hinnapäring teha mitmele samalaadsete asjade tootjale või teenuse
osutajale.

4.

Turust ülevaate saamiseks koostatakse esmane asja või teenuse lühikirjeldus. Uuritakse,
punktis 1 kirjeldatud võimalusi kasutades lühikirjeldusele tuginedes, et millised oleksid
potentsiaalsed ettevõtted, kes turul samalaadseid asju või teenuseid pakuvad. Ülevaate
koostamisel selgitatakse:
4.1
turu valitsev hinnatase samalaadsetele asjadele või teenustele, sh ka
alternatiivsetele lahendustele;
4.2
asjade puhul kogustest tulenevad eeldatavad tootmis- ja tarneajad;
4.3
teenuste puhul lisaks teenuse kättesaadavus (asukohad, lahtiolekuajad jne) ja
pakkujate tehnilisele kompetentsile esitatavad nõuded ning pakkujate loetelu,
kes nimetatud tingimustele vastavad.

5.

Turu ülevaates peavad sisalduma järgmised turu-uuringu koostamise hetkel teadaolevad
andmed:
5.1
hankija vajadusele ja esialgsele tehnilisele kirjeldusele vastavad tooted;
5.2
alternatiivsed tooted, mis on küll turul olemas, kuid mis ei vasta tingimustele;
5.3
ettevõtjad, kes müüvad turul tehnilisele kirjeldusele vastavat toodet;
5.4
esialgsed ettepanekud kvalifitseerimistingimusteks;
5.5
ettevõtjad, kes vastavad turu-uuringu kvalifitseerimise tingimustele;
5.6
hankeeseme eeldatav maksumus;
5.7
kui ost on seotud hilisemate kuludega siis ka elutsükli eeldatavad kulud.

Ülevaate tulemused kajastatakse hanke sisendis ja vajadusel lisatakse sisendi esitamise
dokumentide juurde.

