Ohje tarjoajalle: täytä kaikki tiedot osiin II, III ja IV sekä V (koskee ainoastaan rajoitettua /
neuvottelullisia menettelyjä). Osassa IV hankintayksikkö on esittänyt jokaiseen kohtaan vaatimukset,
jotka tarjoajan on täytettävä. Voit poistaa tämän ohjeen kun olet täyttänyt lomakkeen.

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä
koskevat tiedot
Hankintamenettelyissä, joita koskeva tarjouskilpailukutsu on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, I osassa vaadittavat tiedot haetaan automaattisesti edellyttäen, että yhteisen eurooppalaisen
hankinta-asiakirjan laatimisessa ja täyttämisessä käytetään sähköistä ESPD-palvelua1.Euroopan unionin
virallisessa
lehdessä
julkaistun
ilmoituksen2
viitetiedot:
EUVL
S
numero
[],
päiväys
[],
sivu
[],
Ilmoituksen numero EUVL S:ssä: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jos tarjouskilpailukutsua ei ole julkaistu EUVL:ssä, hankintaviranomaisen tai -yksikön täytyy täyttää
lomakkeeseen tiedot, joiden avulla hankintamenettely on tunnistettavissa yksiselitteisesti:
Jos ilmoituksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei vaadita, annetaan muut tiedot,
joiden avulla hankintamenettely on tunnistettavissa yksiselitteisesti (esim. kansallisen tason julkaisun
viitetiedot): [….]

HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAT TIEDOT
I osassa vaadittavat tiedot haetaan automaattisesti, edellyttäen, että yhteisen eurooppalaisen hankintaasiakirjan laatimisessa ja täyttämisessä käytetään edellä mainittua sähköistä ESPD-palvelua. Jos näin ei
ole, tarjoajan on täytettävä nämä tiedot.
Hankkijan tunnistetiedot3

Vastaus:

Nimi:

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Mistä hankinnasta on kyse?

Vastaus:

Hankinnan kohteen nimi tai lyhyt kuvaus4:

Agglomerointiyksikön –hankinta

Hankintaviranomaisen tai -yksikön asiakirja- EURA2014/A72006/1
aineistolle antama viitenumero (jos sellainen on)5:
Tarjoajan on täytettävä kaikki muut tiedot yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan kaikissa
jaksoissa.

1

2

3

4
5

Komission yksiköt asettavat sähköisen ESPD-palvelun maksutta hankintaviranomaisten ja -yksiköiden, talouden
toimijoiden, sähköisten palveluiden tarjoajien ja muiden intressitahojen käyttöön.
Hankintaviranomaisten tapauksessa: joko ennakkoilmoitus, jolla kutsutaan tarjouskilpailuun, tai
hankintailmoitus.
Hankintayksiköiden tapauksessa: ohjeellinen kausi-ilmoitus, jolla kutsutaan tarjouskilpailuun,
hankintailmoitus tai kelpuuttamisjärjestelmää koskeva ilmoitus.
Kyseisen ilmoituksen I jakson I.1 kohdasta kopioitavat tiedot. Jos kyse on yhteishankinnasta, ilmoitetaan
kaikkien osallistuvien hankkijoiden nimet.
Ks. kyseisen ilmoituksen II.1.1 ja II.1.3 kohta.
Ks. kyseisen ilmoituksen II.1.1 kohta.

II osa: Tarjoajaa koskevat tiedot
A: TARJOAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Tunnistetiedot:

Vastaus:

Nimi:
Alv-numero (jos sellainen on):
Jos alv-numeroa ei ole, annetaan tarvittaessa muu
kansallinen tunnistenumero, jos sellainen
vaaditaan ja jos sellainen on.
Postiosoite:
Yhteyshenkilö tai -henkilöt6
Puhelin:
Sähköposti:
Internetosoite (verkko-osoite) (jos sellainen on):
Yleiset tiedot:

6
7

8
9

Vastaus:

Onko tarjoaja mikroyritys taikka pieni tai
keskisuuri yritys7?

Kyllä

Ei

Jos vastaus edellisen kohtaan oli kyllä, onko
tarjoaja mikroyritys, pien- vai keskisuuriyritys?

Mikroyritys

Vain varatun hankinnan tapauksessa8:
onko tarjoaja suojatyökeskus tai nk.
yhteiskunnallinen yritys9 taikka rajaako se
hankintasopimusten toteuttamisen
suojatyöohjelmien puitteissa tapahtuvaksi?
Jos vastaus on kyllä,

Kyllä

Pienyritys

Keskisuuriyritys

Ei

Ilmoitetaan niin monen yhteyshenkilön tiedot kuin on tarpeen.
Vrt. komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36). Näitä tietoja pyydetään vain tilastoja varten.
Mikroyritykset: yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto ja/tai
taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Pienet yritykset: yritys, jonka palveluksessa on vähemmän
kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto ja/tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
Keskisuuret yritykset: yritys, joka ei ole mikroyritys eikä pieni yritys ja jonka palveluksessa on vähemmän kuin
250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai taseen loppusumma on enintään
43 miljoonaa euroa.
Ks. hankintailmoituksen III.1.5 kohta.
Ts. sen päätarkoituksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden integroiminen
yhteiskuntaan ja työelämään.

mikä on vammaisten tai muita heikommassa
asemassa olevien työntekijöiden prosenttiosuus?
Tarkennetaan, mihin vammaisten tai muita
heikommassa asemassa olevien työntekijöiden
ryhmään tai ryhmiin kyseiset työntekijät
kuuluvat.
Onko
tarjoaja
merkitty
mahdolliseen
hyväksyttyjen talouden toimijoiden viralliseen
luetteloon tai onko sillä vastaava sertifikaatti
(esim.
kansallisen
(esi-)karsintajärjestelmän
perusteella)?

Kyllä

Ei

Ei sovelleta

Jos vastaus on kyllä:
a) Luettelon tai sertifikaatin nimi ja sen a)
rekisteröinti- tai sertifiointinumero (jos sellainen
on):
b) Jos rekisteröinti- tai sertifiointitodistus on
saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot:

b) (internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

c) Viitteet, joihin rekisteröinti tai sertifiointi
perustuu, ja tarvittaessa luokitus virallisessa
luettelossa10:

c)

d) Kattaako rekisteröinti tai sertifiointi kaikki
vaaditut valintaperusteet?

d)

Kyllä

Ei

e) Kykeneekö tarjoaja toimittamaan todistuksen
sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta
tai antamaan tiedot, joiden avulla
hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hankkia
kyseisen todistuksen suoraan minkä tahansa
jäsenvaltion maksuttomasta tietokannasta?

e)

Kyllä

Ei

Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

Osallistumisen muoto:

Vastaus:

Jos vastaus on ei:

Osallistuuko
tarjoaja
hankinta-menettelyyn
11
yhdessä muiden kanssa ?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, varmistetaan, että muut asianomaiset osapuolet toimittavat erillisen yhtenäisen
eurooppalaisen hankinta-asiakirjan lomakkeen.

10
11

Mahdolliset viitteet ja luokitus esitetään todistuksessa.
Muun muassa osana ryhmää, konsortiota, yhteisyritystä tms.

Jos vastaus on kyllä:
a) Mikä on tarjoajan rooli ryhmässä (vetäjä,
vastuussa erityistehtävistä jne.)?:

a):

b) Hankintamenettelyyn yhdessä osallistuvat
muut ryhmittymän jäsenet:

b):

c) Tarvittaessa osallistuvan ryhmän nimi

c):

Osat

Vastaus:

Tarvittaessa osa(t), jo(i)ta koskevan tarjouksen
tarjoaja haluaa tehdä:

B: TARJOAJAN EDUSTAJIA KOSKEVAT TIEDOT
Annetaan sellaisen yhden (tai useamman) henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu laillisesti edustamaan
tarjoajaa tässä hankintamenettelyssä:
Edustus (jos sellainen on):

Vastaus:

Koko nimi:

;

Asema:
Postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Edustusta koskevia lisätietoja
muoto, laajuus, tarkoitus jne.):

(edustuksen

C: MUIDEN YKSIKÖIDEN VOIMAVAROJEN HYVÄKSI KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT
TIEDOT

Käyttö:

Vastaus:

Käyttääkö tarjoaja hyväksi muiden yksiköiden [] Kyllä [] Ei
voimavaroja täyttääkseen IV osassa esitetyt
valintaperusteet ja V osassa esitetyt perusteet ja
(mahdolliset) säännöt?
Jos vastaus on kyllä, kunkin asianomaisen yksikön osalta on toimitettava erillinen yhteisen eurooppalaisen
hankinta-asiakirjan lomake tämän osan A ja B jaksossa ja III osassa vaadittuja tietoja varten
asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna.
Tämä koskee myös tarjoajan yritykseen suoraan kuulumattomia teknisiä asiantuntijoita tai teknisiä laitoksia,
erityisesti niitä, jotka vastaavat laadunvalvonnasta ja, kun kyseessä ovat julkiset rakennusurakkasopimukset,

niistä teknisistä asiantuntijoista ja teknisistä laitoksista, jotka ovat tarjoajan käytettävissä urakan
toteuttamista varten.
Niiltä osin kuin tarjoajan hyväksi käyttämien voimavarojen osalta on tarpeen, ilmoitetaan IV ja V osan
tiedot kustakin asianomaisesta yksiköstä erikseen12.

D: Sellaisia alihankkijoita koskevat tiedot, joiden voimavaroja
tarjoaja ei käytä hyväksi
(Tämä jakso täytetään vain, jos hankintaviranomainen tai -yksikkö
nimenomaisesti pyytää näitä tietoja.)
Alihankinta:
Aikooko
tarjoaja
hankintasopimuksesta
osapuolilla?

Vastaus:
teettää
osan [] Kyllä [] Ei
kolmansilla Jos vastaus on kyllä ja alihankkijat ovat
tiedossa, luetellaan ehdotetut alihankkijat:
[…]

Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö nimenomaisesti pyytää näitä tietoja tämän jakson
mukaisten tietojen lisäksi, tämän osan A ja B jaksossa ja III osassa pyydetyt tiedot annetaan
kustakin asianomaisesta alihankkijasta (alihankkijoiden ryhmästä) erikseen.

III osa: Poissulkemisperusteet
A: TUOMIOIHIN LIITTYVÄT PERUSTEET
Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 kohdassa esitetään seuraavat poissulkemisperusteet:
1.

Osallistuminen rikollisjärjestön toimintaan13;

2.

Korruptio14;

3.

Petokset15;

12
13

14

15

Esim. laadunvalvontaan osallistuvien teknisten laitosten osalta: IV osan C jakson 3 kohta.
Sellaisena kuin se määritellään järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2008 annetun
neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).
Sellaisena kuin se määritellään neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa (EUVL C 195, 25.6.1997,
s. 1) ja lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston
puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklan 1 kohdassa (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54). Tämä poissulkemisperuste
kattaa myös hankintaviranomaisen (-yksikön) tai tarjoajan kansallisen lainsäädännön määritelmän mukaisen
korruption.
Sellaisena kuin se määritellään Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen
1 artiklassa (EUVL C 316, 27.11.1995, s. 48).

4.

Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset16;

5.

Rahanpesu tai terrorismin rahoitus17;

6.

Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot18

Perusteet, jotka liittyvät direktiivin 57 Vastaus:
artiklan
1
kohdassa
vahvistettujen
perusteiden täytäntöönpanosta annettujen
kansallisten säännösten mukaisiin tuomioihin:
Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa
henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-,
edustus- tai valvontavaltaa, annettu jostakin
edellä luetteluista syistä lainvoimainen tuomio,
joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai
jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on
edelleen voimassa?

Kyllä

Ei

Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, (internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin
annetaan seuraavat tiedot:
ja tarkat asiakirjaviitteet):
19

Jos vastaus on kyllä, ilmoitetaan20:
a) tuomion antamispäivä, mitä
poissulkemisperusteiden 1–6 kohdista tuomio
koskee ja syy(t) tuomion antamiseen,

a)
päiväys:

,

kohta (kohdat):

,

syy(t):
b) tuomion saajan tunnistetiedot;

b)

c) siltä osin kuin se määrätään suoraan
tuomiossa:

c) Poissulkemisajan pituus:
ja
asianomainen kohta (asianomaiset kohdat)

Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
ilmoitetaan seuraavat tiedot:

16

17

18

19
20

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin
ja tarkat asiakirjaviitteet):

Sellaisena kuin ne määritellään terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston
puitepäätöksen 1 ja 3 artiklassa (EUVL L 164, 22.6.2002, s. 3). Tämä poissulkemisperuste kattaa myös kyseisen
puitepäätöksen 4 artiklassa tarkoitetun rikoksiin yllyttämisen tai niissä avun antamisen tai rikoksen yrityksen.
Sellaisena kuin ne määritellään rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY 1
artiklassa (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).
Sellaisena kuin se määritellään ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien
suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2 artiklassa (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).
Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen.
Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen.

21

Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko se
toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa
huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen
olemassaolosta22
(”puhdistautuminen”)?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, kuvaus toteutetuista
toimista23:

B: VEROJEN JA SOSIAALITURVAMAKSUJEN MAKSAMISEEN LIITTYVÄT PERUSTEET
Verojen tai sosiaaliturvamaksujen
maksaminen:

Vastaus:

Onko tarjoaja täyttänyt kaikki verojen tai
sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät
velvoitteensa sekä maassa, johon toimija on
sijoittautunut,
että
hankinta-viranomaisen
tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin
sijoittautumismaa?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on ei, ilmoitetaan:

Verot

Sosiaaliturvamaksut

a) kyseinen maa tai jäsenvaltio

a)

a)

b) kyseinen määrä

b)

b)

c) tapa, jolla velvoitteiden rikkominen on todettu:
c1) oikeudellisella tai hallinnollisella
päätöksellä:

c1)

Onko päätös lopullinen ja sitova?

–

Tuomion tai päätöksen päiväys:

–

Jos kyse on tuomiosta ja jos
poissulkemisen kesto on määrätty
suoraan tuomiossa mikä on
poissulkemisaja kesto

c2) muulla tavalla, millä:

Kyllä

Kyllä

c2)

Ei

c1)

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

c2)

d) Onko tarjoaja täyttänyt velvollisuutensa
maksamalla verot tai sosiaaliturvamaksut taikka
21
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Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen
Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 6 kohdan täytäntöönpanosta annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.
Riippuen tehtyjen rikosten luonteesta (yksittäinen, toistuva, järjestelmällinen jne.) selvityksen olisi osoitettava,
että toteutetut toimet ovat riittäviä

onko toimija sopinut sitovasta järjestelystä niiden d)
Kyllä
Ei
maksamista varten, mukaan lukien mahdolliset
kertyneet korot tai sakot?
Jos vastaus on kyllä,
tarkennetaan:

d)

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä,
tarkennetaan:

Jos verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamista (internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin,
koskevat asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, tarkat asiakirjaviitteet): 24
annetaan seuraavat tiedot:

C: MAKSUKYVYTTÖMYYTEEN, ETURISTIRIITOIHIN TAI AMMATIN
HARJOITTAMISESSA TAPAHTUNEESEEN VIRHEESEEN LIITTYVÄT PERUSTEET

25

On huomattava, että tämän hankinnan osalta jotkin seuraavista poissulkemisperusteista on voitu määritellä
täsmällisemmin kansallisessa lainsäädännössä, asianomaisessa ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa.
Kansallisessa lainsäädännössä voidaan esimerkiksi säätää, että käsite ”ammatin harjoittamiseen liittyvä
vakava virhe” kattaa monia eri toimintatapoja.
Mahdollista maksukyvyttömyyttä, eturistiriitaa
tai
ammatin
harjoittamisessa
tapahtunutta virhettä koskevat tiedot
Onko tarjoaja rikkonut oman tietonsa mukaan
Kyllä
Ei
ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia
Jos vastaus on kyllä, onko tarjoaja toteuttanut toimia
velvoitteitaan26?
osoittaakseen luotettavuutensa kyseisen
poissulkemisperusteen olemassaolosta huolimatta
(”puhdistautuminen”)?
Kyllä

Ei

Jos on, kuvaus toteutetuista toimista:

Onko tarjoaja jossakin seuraavista tilanteista:
a) konkurssi, tai
b) maksukyvyttömyys- tai
likvidaatiomenettelyn kohde, tai
c) järjestely velkojien kanssa, tai
d) muu vastaava tilanne, joka johtuu
kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin
määräyksiin perustuvasta samankaltaisesta
menettelystä27, tai
e) sen varoja hallinnoi selvitysmies tai
tuomioistuin, tai
f) sen liiketoiminta on keskeytetty?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä:
24
25
26

27

Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen.
Ks. direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohta
Kansallisessa lainsäädännössä, taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdassa tämän hankinnan osalta
tarkoitetut velvoitteet.
Ks. kansallinen lainsäädäntö

–

Lisätietoja:

–

Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta
huolimatta suoriutumaan sopimuksesta
ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa
sovellettavat liiketoiminnan jatkamista
koskevat kansalliset säännöt ja toimet?

Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

Onko tarjoaja syyllistynyt ammatin
harjoittamiseen liittyvään vakavaan
virheeseen28?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, lisätietoja:
Onko tarjoaja tehnyt muiden toimijoiden kanssa
sopimuksia, joilla pyritään vääristämään
kilpailua?
Jos vastaus on kyllä, lisätietoja:

Jos vastaus on kyllä, onko tarjoaja toteuttanut
puhdistautumistoimia?
Kyllä

Ei

Jos on, kuvaus toteutetuista toimista:
Onko tarjoaja tietoinen mahdollisista
eturistiriidoista29, jotka johtuvat sen
osallistumisesta menettelyyn?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, lisätietoja:
Onko tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys
antanut hankintaviranomaiselle tai –yksikölle
neuvoja tai muulla tavoin osallistunut
hankintamenettelyn valmisteluun?
Jos vastaus on kyllä, lisätietoja:
Onko tarjoajan aikaisempi hankintasopimus,
hankintayksikön kanssa tehty aikaisempi
hankintasopimus tai aikaisempi
käyttöoikeussopimus on irtisanottu
ennenaikaisesti tai että kyseisen aikaisemman
sopimuksen yhteydessä on vaadittu
vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia
seuraamuksia?
Jos vastaus on kyllä, lisätietoja:

28
29

Ks. tarvittaessa kansallinen lainsäädäntö
Kansallisen lainsäädännön mukaiset eturistiriidat

Tarjoaja vahvistaa, että:
a) se ei ole vakavalla tavalla syyllistynyt
väärien tietojen antamiseen toimittaessaan
vaaditut tiedot sen tarkistamiseksi, ettei
poissulkemisperusteita ole tai että
valintaperusteet täyttyvät,
b) se ei ole salannut tällaisia tietoja,
c) se on pystynyt toimittamaan viipymättä
hankintaviranomaisen tai -yksikön pyytämät
täydentävät asiakirjat, sekä
d) se ei ole vaikuttanut epäasianmukaisesti
hankintaviranomaisen tai -yksikön
päätöksentekomenettelyyn, saanut
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se voi
saada perusteettomia etuja
hankintamenettelyssä, tai tarkoituksellisesti
antanut harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat
vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, valintaa
tai hankintasopimuksen tekoa koskeviin
päätöksiin?

Kyllä

Ei

D: MUUT POISSULKEMISPERUSTEET, JOISTA SAATETAAN SÄÄTÄÄ
HANKINTAVIRANOMAISEN TAI -YKSIKÖN JÄSENVALTION KANSALLISESSA
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet

Vastaus:

Onko tarjoaja tuomittu rikoslain 47 luvun 3 a §:n
mukaisesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, onko tarjoaja toteuttanut
puhdistautumistoimia?

Kyllä

Ei

Jos on, kuvaus toteutetuista toimista:
Jos vaaditut asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(verkko-osoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):
30

IV osa: Valintaperusteet
Valintaperusteiden osalta tarjoaja ilmoittaa seuraavaa:

A: SOVELTUVUUS
Soveltuvuus
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Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen.

Vastaus

1) Tarjoaja on merkitty asiaankuuluviin
sijoittautumisjäsenvaltionsa pitämiin ammattitai kaupparekistereihin31:
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

Kyllä

Ei

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

B: TALOUDELLINEN TILANNE JA RAHOITUSASEMA
Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema

Vastaus:

1a) Tarjoajan (”yleinen”) vuotuinen liikevaihto,
niin monelta tilikaudelta kuin hankintayksikkö
vaatii, on seuraava

tilikausi:

liikevaihto:

valuutta

tilikausi:

liikevaihto:

valuutta

tilikausi:

liikevaihto:

valuutta

Ja/tai
1b) Tarjoajan keskimääräinen vuotuinen
liikevaihto, niin monelta tilikaudelta kuin
hankintayksikkö vaatii, on seuraava

(tilikausien lukumäärä, keskimääräinen liikevaihto):
;
;
valuutta

Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin,
tarkat asiakirjaviitteet):

2a) Tarjoajan vuotuinen (”erityinen”)
liikevaihto sopimuksen kattamalla
liiketoiminta-alalla, niin monelta tilikaudelta

tilikausi:

liikevaihto:

valuutta

tilikausi:

liikevaihto:

valuutta

kuin hankintayksikkö vaatii, on seuraava.

tilikausi:

liikevaihto:

valuutta

Ja/tai
2b) Tarjoajan keskimääräinen vuotuinen
liikevaihto sopimuksen kattamalla
liiketoiminta-alalla niin monelta tilikaudelta
kuin hankintayksikkö vaatii, on seuraava:
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(tilikausien lukumäärä, keskimääräinen liikevaihto):
;
;
valuutta

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin,
tarkat asiakirjaviitteet):

3) Jos liikevaihtoa (yleistä tai erityistä) koskevia
tietoja ei ole saatavilla koko vaaditulta jaksolta,
ilmoitetaan päivämäärä, jona tarjoaja perustettiin
tai aloitti kaupallisen toimintansa:
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Sellaisina kuin ne on kuvattu direktiivin 2014/24/EU liitteessä XI; tietyistä jäsenvaltioista tulevien talouden
toimijoiden on mahdollisesti täytettävä muita kyseisessä liitteessä säädettyjä vaatimuksia.

4) Tarjoajan taloudellisten suhdelukujen osalta
tarjoaja ilmoittaa, että hankintayksikön vaatiman
suhdeluvun (-lukujen) todellinen arvo (todelliset
arvot) on (ovat) seuraava(t):

(vaaditun suhdeluvun – x:n ja y:n suhde – ja arvon
tunnistetiedot):
,

Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin,
tarkat asiakirjaviitteet):

5) Tarjoajan ottaman ammatinharjoittajan
vastuuvakuutuksen vakuutussumma on
seuraava:
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla
sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot:

valuutta

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

6) Muiden taloudellisten tai rahoituksellisten
vaatimusten osalta, tarjoaja ilmoittaa
seuraavaa:

Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin,
tarkat asiakirjaviitteet):

C: TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS
Tekninen ja ammatillinen pätevyys

Vastaus:

1a) Vain rakennusurakkasopimukset:
Tarjoaja on suorittanut hankintayksikön
vaatimana ajanjaksona32 seuraavat
hankintayksikön vaatimusten mukaiset
rakennusurakoiden tyypit:

Vuosi / vuodet:
Urakka(t):

Hankintayksikön vaatimukset:
Jos asiaankuuluvat tärkeimpien urakoiden
tyydyttävää toteuttamista ja tuloksia koskevat
asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan
seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

1b) Vain julkiset tavara- ja
palveluhankintasopimukset:
Tarjoaja on suorittanut hankintayksikön
vaatimana ajanjaksona33 seuraavat

Luetteloa laadittaessa ilmoitetaan arvo, ajankohdat ja
julkiset tai yksityiset vastaanottajat34:

32

33

34

Hankintaviranomaiset voivat vaatia enintään viiden vuoden kokemuksen tai hyväksyä yli viisi vuotta
aikaisemmin hankitun kokemuksen.
Hankintaviranomaiset voivat vaatia enintään viiden vuoden kokemuksen tai hyväksyä yli viisi vuotta
aikaisemmin hankitun kokemuksen.
Toisin sanoen kaikki vastaanottajat olisi merkittävä luetteloon ja luettelossa olisi oltava kyseisten toimitusten
tai palveluiden osalta sekä julkiset että yksityiset asiakkaat.

hankintayksikön vaatimukset täyttävät
tavaratoimitusten tai palvelusuoritusten
tyypit:

Vuosi

Kuvaus arvo

ajankohdat vastaanottajat

2) Tarjoajalla on käytettävissään seuraavat
hankintayksikön vaatimukset täyttävät (erityisesti
laadunvalvonnasta
vastaavat)
tekniset
35
asiantuntijat tai tekniset laitokset :
Kun kyseessä ovat julkiset rakennusurakkasopimukset, tarjoajalla on käytettävissään
seuraavat hankintayksikön vaatimukset täyttävät
tekniset asiantuntijat tai tekniset laitokset urakan
toteuttamista varten:
3) Tarjoaja käyttää laadunvarmistukseen
seuraavia hankintayksikön vaatimukset täyttäviä
teknisiä välineitä ja toimenpiteitä ja sen
tutkimus- ja kehitysjärjestelmät ovat seuraavat:
4) Tarjoaja käyttää seuraavia hankintayksikön
vaatimukset
täyttäviä
toimitusketjun
hallinnointija
seuranta-järjestelmiä
hankintasopimuksen toteuttamisen yhteydessä:
5) Toimitettavat monitahoiset tuotteet tai
palvelut tai poikkeuksellisesti erityistarkoitusta
varten tarvittavat tuotteet tai palvelut:
Tarjoaja sallii hankintayksikön vaatimusten
mukaiset tuotantokapasiteettinsa tai teknisen
suorituskykynsä tarkastukset36 sekä tarvittaessa
käytössään olevien tutkimus- ja
kehitysjärjestelmien sekä soveltamiensa
laadunvalvontatoimenpiteiden tarkastukset.

Kyllä

Ei

6) Tarjoajalla on hankintayksikön vaatimukset
täyttävä koulutuksellinen ja ammatillinen
pätevyys:
a) palveluntarjoaja tai urakoitsija itse ja/tai

a)

b) sen johtohenkilöstö:

b)

7) Tarjoaja toteuttaa seuraavat hankintayksikön
vaatimukset täyttävät ympäristöasioiden
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36

Teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä laitoksista, jotka eivät suoraan kuulu tarjoajayritykseen, mutta joiden
voimavaroja tarjoaja käyttää II osan C jakson mukaisesti, on täytettävä erilliset yhteisen eurooppalaisen
hankinta-asiakirjan lomakkeet.
Tarkastuksen tekee hankintaviranomainen tai, jos hankintaviranomainen tähän suostuu, tarkastuksen tekee
tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan sijoittautumismaan toimivaltainen virallinen elin hankintaviranomaisen
puolesta.

hallintatoimenpiteet hankintasopimuksen
toteuttamisen yhteydessä:
8) Tarjoajan keskimääräinen vuosittainen
työvoima ja johtohenkilöstön lukumäärä kolmena
viime vuotena, täyttää hankintayksikön
vaatimukset, ja on seuraava;

Vuosi, keskimääräinen vuosittainen työvoima:
,
,
,
,
,
,
Vuosi, johtohenkilöstön lukumäärä:
,
,
,
,
,
,

9) Tarjoajalla on käytettävissään seuraavat
hankintayksikön vaatimukset täyttävät
työvälineet, kalusto tai tekniset laitteet
hankintasopimuksen toteuttamiseksi:
10) Tarjoaja antaa seuraavan osuuden (ts.
prosenttiosuuden) hankintasopimuksesta
alihankkijoille
11a) Julkiset tavarahankintasopimukset:
Tarjoaja toimittaa hankintayksikön vaatimat
toimitettavien tuotteiden näytteet, kuvaukset tai
valokuvat, joihin ei tarvitse liittää
aitoustodistuksia;
11b) Tarjoaja toimittaa hankintayksikön vaatimat
toimitettavien tuotteiden näytteet, kuvaukset tai
valokuvat, joiden aitous on todistettava.
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

12) Julkiset tavarahankintasopimukset:
Tarjoaja toimittaa hankintayksikön vaatimat
virallisten laadunvalvontaelinten tai
toimivaltaisiksi tunnustettujen laitosten laatimat
todistukset, joissa selkeästi määriteltyjen
tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan
viittaamalla teknisiin eritelmiin tai standardeihin?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

Kyllä

Ei

Hankintayksikön vaatimukset:

Jos vastaus on ei, selvitys siitä, miksi näin on ja
millaisia muita todisteita voidaan esittää:
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

D: LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄT JA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAA
KOSKEVAT STANDARDIT

Laadunvarmistusjärjestelmät
ympäristöasioiden
hallintaa
standardit

ja Vastaus:
koskevat

Tarjoaja pystyy esittämään riippumattomien
laitosten antamia todistuksia siitä, että tarjoaja
täyttää
hankintayksikön
vaatimien
laadunvarmistus-standardien
vaatimukset,
mukaan lukien vammaiskäyttö?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on ei, selvitys siitä, miksi näin on ja
millaisia muita todisteita laadunvarmistusjärjestelmästä voidaan esittää:
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, (internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
annetaan seuraavat tiedot:
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

Pystyykö tarjoaja esittämään riippumattomien
laitosten antamia todistuksia siitä, että tarjoaja
noudattaa hankintayksikön vaatimukset täyttäviä
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä tai
standardeja?

Kyllä

Ei

Jos vastaus on ei, selvitys siitä, miksi näin on ja
millaisia muita todisteita ympäristöasioiden
hallintajärjestelmistä tai standardeista voidaan
esittää:
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti,
annetaan seuraavat tiedot:

(internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
elin, tarkat asiakirjaviitteet):

V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen
Tarjoaja ilmoittaa seuraavaa:
Määrien vähentäminen

Vastaus:

Tarjoaja täyttää puolueettomat ja syrjimättömät
perusteet tai säännöt, joita hankintayksikkö
soveltaa ehdokkaiden määrän vähentämiseksi.
Jos hankintayksikkö vaatii todistuksia tai muita
asiakirjanäytön muotoja, tarjoaja ilmoittaa kunkin
näistä osalta, onko tarjoajalla vaaditut asiakirjat:
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Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen

Kyllä

Ei 37

Jos jotkin näistä todistuksista tai asiakirjanäytön (internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai
muodoista
ovat
saatavilla
sähköisesti38, elin, tarkat asiakirjaviitteet):
39
ilmoitetaan kunkin osalta seuraavat tiedot:

VI osa: Loppulausumat
Tarjoaja ilmoittaa, että tiedot, jotka annetaan osissa II–V, ovat asianmukaisia ja oikeita ja että ne on
esitetty täysin tietoisina siitä, mitä väärien tietojen antamisesta seuraa.
Tarjoaja ilmoittaa virallisesti pystyvänsä toimittamaan pyynnöstä ja viipymättä ilmoitetut todistukset ja muut
asiakirjanäytön muodot, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:
a) hankintaviranomaisella tai -yksiköllä on mahdollisuus hankkia kyseiset täydentävät asiakirjat suoraan
minkä tahansa jäsenvaltion kansallisesta tietokannasta, joka on käytettävissä maksutta40, tai
b) hankintaviranomaisella tai -yksiköllä on jo kyseiset asiakirjat hallussaan viimeistään 18. lokakuuta 2018.
Tarjoaja suostuu siihen, että hankintayksikölle annetaan asiakirjat, jotka täydentävät tässä yhteisessä
eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa annettuja tietoja, hankintamenettelyssä johon tarjoaja osallistuu.
Aika
Paikka
Vakuutuksen antavan henkilön nimi

38
39
40

Ilmoitetaan selvästi, mihin kohtaan vastaus liittyy
Ilmoitetaan niin monta tietoa kuin on tarpeen
Edellyttäen, että tarjoaja on antanut tiedot (verkkosivusto, asiakirjat antanut viranomainen tai elin, tarkat
asiakirjaviitteet), jotka ovat tarpeen, jotta hankintaviranomainen tai -yksikkö voi toimia tällä tavoin.
Hankintayksikön vaatiessa jäsenen on toimitettava lisäksi suostumus tietokannan käyttöön.

