
Yhteinen eurooppalainen hankinta-
asiakirja (ESPD)
I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -
yksikköä koskevat tiedot

Julkaisemisesta tiedottaminen
Viittaus asiaa koskevaan, Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuun
ilmoitukseen:
Vastaanotetun ilmoituksen numero
-
Ilmoituksen numero EUVL:n S-sarjassa:
-
EUVL:n S-sarjan URL-osoite
Kansallinen virallinen lehti
-
Jos tarjouskilpailukutsua ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä
tai jos sitä ei tarvitse julkaista, hankintaviranomaisen tai -yksikön on täytettävä
tiedot, joiden avulla hankintamenettely on tunnistettavissa yksiselitteisesti (esim.
kansallisen tason julkaisun viitetiedot).

Hankkijan tunnistetiedot
Virallinen nimi:
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Maa:
Suomi

Hankintamenettelyä koskevat tiedot
Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nimi:
Laboratoriopalveluiden hankinta haitta-aineiden määrittämiseksi
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla
Lyhyt kuvaus:
Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteuttaa yhteistyössä Laki ja Vesi Oy:n
kanssa tutkimushankkeen ”Uudet haitalliset aineet suomalaisilla
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jätevedenpuhdistamoilla.” Osana tätä tutkimushanketta, Suomen
Vesilaitosyhdistys ry kilpailuttaa kahdessa eri hankinnassa laboratoriopalveluja
haitta-aineiden analysoimiseksi yhdyskuntien jätevesissä ja ympäristöön
johdettavissa käsitellyissä jätevesissä. Esiselvityksessä on aikomus tutkia yksi
tulevan jäteveden ja yksi käsitellyn jäteveden näyte kahdessa eri laboratoriossa.
Esiselvityksen tavoitteena on määrittää toisen vaiheen kilpailutusta varten
lopullinen tutkittavien aineiden lista ja selvittää aineiden analyysien määritysrajat
jätevesimatriisissa. Toisessa vaiheessa tutkitaan tulevan ja lähtevän jäteveden
näyte kuudeltatoista (16) puhdistamolta.
Hankintaviranomaisen tai -yksikön asiakirja-aineistolle antama
viitenumero (jos sellainen on):
-

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot

A: Talouden toimijaa koskevat tiedot
Nimi:
-
Katuosoite:
-
Postinumero:
-
Paikkakunta:
-
Maa:
---
Internetosoite (verkko-osoite) (soveltuvin osin):
-
Sähköposti:
-
Puhelin:
-
Yhteyshenkilö tai -henkilöt:
-
Soveltuvissa tapauksissa alv-numero:
-
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Jos alv-numeroa ei ole, annetaan tarvittaessa muu kansallinen
tunnistenumero, jos sellainen vaaditaan ja jos sellainen on.
-
Onko talouden toimija mikroyritys taikka pieni tai keskisuuri yritys?
❍ Kyllä
❍ Ei
Vain varatun hankinnan tapauksessa: Onko talouden toimija
suojatyökeskus tai nk. yhteiskunnallinen yritys taikka rajaako se
hankintasopimusten toteuttamisen suojatyöohjelmien puitteissa
tapahtuvaksi?
❍ Kyllä
❍ Ei
Mikä on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien
työntekijöiden prosenttiosuus?
-
Tarkennetaan tarvittaessa, mihin vammaisten tai muita heikommassa
asemassa olevien työntekijöiden ryhmään tai ryhmiin kyseiset
työntekijät kuuluvat.
-

Onko talouden toimija merkitty mahdolliseen hyväksyttyjen talouden
toimijoiden viralliseen luetteloon tai onko sillä vastaava sertifikaatti
(esim. kansallisen (esi-)karsintajärjestelmän perusteella)?
❍ Kyllä
❍ Ei     

• Vastaa tämän jakson, tämän osan B jakson ja (tarvittaessa) C jakson
kysymyksiin, täydennä (tarvittaessa) V osa ja täytä ja allekirjoita kaikissa
tapauksissa VI osa.

a) Anna rekisteri- tai sertifiointinumero, jos sellainen on:
-
b) Jos rekisteröinti- tai sertifiointitodistus on saatavilla sähköisesti, anna
seuraavat tiedot:
-
c) Viitteet, joihin rekisteröinti tai sertifiointi perustuu, ja tarvittaessa
luokitus virallisessa luettelossa:
-
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d) Kattaako rekisteröinti tai sertifiointi kaikki vaaditut valintaperusteet?
❍ Kyllä
❍ Ei

• Täytä lisäksi puuttuvat tiedot tapauksen mukaan IV osan A, B, C tai D
jaksossa VAIN, jos sitä vaaditaan asianomaisessa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa:

e) Kykeneekö talouden toimittaja toimittamaan todistuksen
sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta tai antamaan tiedot,
joiden avulla hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hankkia kyseisen
todistuksen suoraan minkä tahansa jäsenvaltion maksuttomasta
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat
tiedot:
-

Osallistuuko talouden toimija hankintamenettelyyn yhdessä muiden
kanssa?
❍ Kyllä
❍ Ei

• Varmista, että muut asianomaiset osapuolet toimittavat erillisen yhtenäisen
eurooppalaisen hankinta-asiakirjan lomakkeen.

a) Ilmoita, mikä on talouden toimijan asema ryhmässä (vetäjä, vastuussa
erityistehtävistä jne.):
-
b) Yksilöi hankintamenettelyyn yhdessä osallistuvat muut talouden
toimijat:
-
c) Tarvittaessa osallistuvan ryhmän nimi:
-

Tarvittaessa osa(t), jo(i)ta koskevan tarjouksen talouden toimija haluaa
tehdä:
-
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B: Talouden toimijan edustajia koskevat tiedot #1

• Anna tarvittaessa sellaisen yhden (tai useamman) henkilön nimi ja
osoite, joka on valtuutettu laillisesti edustamaan talouden toimijaa tässä
hankintamenettelyssä:

Etunimi
-
Sukunimi
-
Syntymäaika
-
Syntymäpaikka
-
Katuosoite:
-
Postinumero:
-
Paikkakunta:
-
Maa:
---
Sähköposti:
-
Puhelin:
-
Asema:
-
Anna tarvittaessa edustusta koskevia lisätietoja (edustuksen muoto,
laajuus, tarkoitus jne.):
-

C: Muiden yksiköiden voimavarojen hyödyntämistä koskevat tiedot
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Hyödyntääkö talouden toimija muiden yksiköiden voimavaroja
täyttääkseen IV osassa esitetyt valintaperusteet ja V osassa esitetyt
perusteet ja (mahdolliset) säännöt?
❍ Kyllä
❍ Ei

• Toimita tämän osan A ja B jaksossa ja III osassa vaadittuja tietoja
varten kustakin yksiköstä erillinen yhteisen eurooppalaisen hankinta-
asiakirjan lomake, joka on asianmukaisesti täytetty ja jonka yksiköt ovat
allekirjoittaneet .
Tämä koskee myös talouden toimijan 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 talouden
toimijan käytettävissä urakan toteuttamista varten.
Niiltä osin kuin talouden toimijan hyödyntämien voimavarojen osalta on
tarpeen, ilmoitetaan IV ja V osan tiedot kustakin yksiköstä erikseen.

D: Sellaisia alihankkijoita koskevat tiedot, joiden voimavaroja talouden
toimija ei hyödynnä

• (Tämä jakso täytetään vain, jos hankintaviranomainen tai -yksikkö
nimenomaisesti pyytää näitä tietoja.)

Aikooko talouden toimija teettää osan hankintasopimuksesta kolmansilla
osapuolilla?
❍ Kyllä
❍ Ei
Jos vastaus on kyllä ja alihankkijat ovat tiedossa, luetellaan ehdotetut
alihankkijat:
-

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

A: Tuomioihin liittyvät perusteet
Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 kohdassa esitetään seuraavat
poissulkemisperusteet:
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen
Onko talouden toimijalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus-
tai valvontavaltaa, annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta
lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan
vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? 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).

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Korruptio
Onko talouden toimijalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai
valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu
enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen
on edelleen voimassa? Sellaisena kuin se määritellään sellaisen lahjonnan
torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan
unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen 3 artiklassa (EUVL C
195, 25.6.1997, s. 1) ja lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla 22 päivänä
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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 talouden toimijan kansallisen lainsäädännön
määritelmän mukaisen korruption.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Petokset
Onko talouden toimijalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai
valvontavaltaa, annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu
enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on
edelleen voimassa? Sellaisina kuin ne määritellään Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen 1 artiklassa (EUVL C
316, 27.11.1995, s. 48).

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
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-
Laatija
-
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset
Onko talouden toimijalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai
valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä
rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten
tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina
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.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus
Onko talouden toimijalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus-
tai valvontavaltaa, annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta
lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan
vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina 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).

Vastauksesi:
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❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot
Onko talouden toimijalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus-
tai valvontavaltaa, annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan
muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai
jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina kuin
ne 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
2011/36/EU 2 artiklassa (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
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B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet
Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 2 kohdassa esitetään seuraavat
poissulkemisperusteet:
Verojen maksu
Onko talouden toimija rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sekä
maassa, johon toimija on sijoittautunut, että hankintaviranomaisen tai -yksikön
jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kyseinen maa tai jäsenvaltio
---
Kyseessä oleva määrä
-
---
Onko velvoitteiden rikkominen todettu muutoin kuin oikeudellisella tai
hallinnollisella päätöksellä?
❍ Kyllä
❍ Ei
Jos velvoitteiden rikkominen on todettu oikeudellisella tai hallinnollisella
päätöksellä, onko kyseinen päätös lopullinen ja sitova?
❍ Kyllä
❍ Ei
Ilmoita tuomion tai päätöksen päiväys.
-
Jos kyse on tuomiosta ja jos poissulkemisen kesto on määrätty suoraan
tuomiossa.
-
Syötä kuvaus käytetyistä välineistä
-
Onko talouden toimija täyttänyt velvollisuutensa maksamalla verot tai
sosiaaliturvamaksut taikka onko toimija sopinut sitovasta järjestelystä niiden
maksamista varten, mukaan lukien mahdolliset kertyneet korot tai sakot?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
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-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Sosiaaliturvamaksujen maksaminen
Onko talouden toimija rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen
liittyviä velvoitteitaan sekä maassa, johon toimija on sijoittautunut, että
hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin
sijoittautumismaa?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kyseinen maa tai jäsenvaltio
---
Kyseessä oleva määrä
-
---
Onko velvoitteiden rikkominen todettu muutoin kuin oikeudellisella tai
hallinnollisella päätöksellä?
❍ Kyllä
❍ Ei
Jos velvoitteiden rikkominen on todettu oikeudellisella tai hallinnollisella
päätöksellä, onko kyseinen päätös lopullinen ja sitova?
❍ Kyllä
❍ Ei
Ilmoita tuomion tai päätöksen päiväys.
-
Jos kyse on tuomiosta ja jos poissulkemisen kesto on määrätty suoraan
tuomiossa.
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-
Syötä kuvaus käytetyistä välineistä
-
Onko talouden toimija täyttänyt velvollisuutensa maksamalla verot tai
sosiaaliturvamaksut taikka onko toimija sopinut sitovasta järjestelystä niiden
maksamista varten, mukaan lukien mahdolliset kertyneet korot tai sakot?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-

C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa
tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet
Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdassa esitetään seuraavat
poissulkemisperusteet:
Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen
Onko talouden toimija rikkonut oman tietonsa mukaan ympäristölainsäädännön
mukaisia velvoitteitaan? Kansallisessa lainsäädännössä, asiaa koskevassa
ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2
kohdassa tämän hankinnan osalta tarkoitetut velvoitteet.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Oletko ryhtynyt toimiin luotettavuutesi osoittamiseksi ("puhdistautuminen")?
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❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen
Onko talouden toimija rikkonut oman tietonsa mukaan sosiaalilainsäädännön
mukaisia velvoitteitaan? Kansallisessa lainsäädännössä, asiaa koskevassa
ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2
kohdassa tämän hankinnan osalta tarkoitetut velvoitteet.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Oletko ryhtynyt toimiin luotettavuutesi osoittamiseksi ("puhdistautuminen")?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen
Onko talouden toimija rikkonut oman tietonsa mukaan työlainsäädännön mukaisia
velvoitteitaan? Kansallisessa lainsäädännössä, asiaa koskevassa ilmoituksessa tai
hankinta-asiakirjoissa taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdassa tämän
hankinnan osalta tarkoitetut velvoitteet.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Oletko ryhtynyt toimiin luotettavuutesi osoittamiseksi ("puhdistautuminen")?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Konkurssi
Onko talouden toimija konkurssissa?

Vastauksesi:
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❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ilmoita syyt siihen, että talouden toimija pystyy kaikesta huolimatta
suoriutumaan sopimuksesta. Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos talouden
toimijoiden poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta
poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että talouden toimija
kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Maksukyvyttömyys
Onko talouden toimijan osalta käynnistetty maksukyvyttömyys- tai
likvidaatiomenettelyjä?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ilmoita syyt siihen, että talouden toimija pystyy kaikesta huolimatta
suoriutumaan sopimuksesta. Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos talouden
toimijoiden poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta
poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että talouden toimija
kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta.
-
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Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Järjestelyt velkojien kanssa
Onko talouden toimijalla järjestelyjä velkojien kanssa?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ilmoita syyt siihen, että talouden toimija pystyy kaikesta huolimatta
suoriutumaan sopimuksesta. Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos talouden
toimijoiden poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta
poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että talouden toimija
kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista
vastaava tilanne
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Onko talouden toimija kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin
perustuvasta samankaltaisesta menettelystä johtuvassa konkurssissa tai muuta
sellaista vastaavassa tilanteessa?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ilmoita syyt siihen, että talouden toimija pystyy kaikesta huolimatta
suoriutumaan sopimuksesta. Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos talouden
toimijoiden poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta
poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että talouden toimija
kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Varat selvitysmiehen hallinnassa
Ovatko talouden toimijan varat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ilmoita syyt siihen, että talouden toimija pystyy kaikesta huolimatta
suoriutumaan sopimuksesta. Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos talouden
toimijoiden poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta
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poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että talouden toimija
kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
Liiketoiminta on keskeytetty
Onko talouden toimijan liiketoiminta keskeytetty?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ilmoita syyt siihen, että talouden toimija pystyy kaikesta huolimatta
suoriutumaan sopimuksesta. Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos talouden
toimijoiden poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta
poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että talouden toimija
kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
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Laatija
-
Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt
sopimukset
Onko talouden toimija tehnyt muiden talouden toimijoiden kanssa sopimuksia,
joilla pyritään vääristämään kilpailua?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Oletko ryhtynyt toimiin luotettavuutesi osoittamiseksi ("puhdistautuminen")?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Syyllistyminen ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen
Onko talouden toimija syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan
virheeseen? Ks. tarvittaessa kansallisessa lainsäädännössä, asiaa koskevassa
ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa annetut määritelmät.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Oletko ryhtynyt toimiin luotettavuutesi osoittamiseksi ("puhdistautuminen")?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat
eturistiriidat
Onko talouden toimija tietoinen eturistiriidoista, joita sen hankintamenettelyyn
osallistumisesta aiheutuu kansallisen lainsäädännön, asiaankuuluvan
hankintailmoituksen tai hankinta-asiakirjojen perusteella?

Vastauksesi:
❍ Kyllä

-19-



❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn
valmisteluun
Onko talouden toimija tai talouden toimijaan liittyvä yritys antanut
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut
hankintamenettelyn valmisteluun?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat
seuraamukset
Onko talouden toimijalla kokemuksia siitä, että 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?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Oletko ryhtynyt toimiin luotettavuutesi osoittamiseksi ("puhdistautuminen")?
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-
Syyllistyminen väärien tietojen antamiseen tai tietojen antamatta
jättämiseen, valmiudet toimittaa vaaditut asiakirjat ja tätä menettelyä
koskevien tietojen luottamuksellisten tietojen saaminen
Koskeeko talouden toimijaa jokin seuraavista tilanteista? a) on syyllistynyt
vakavaan väärään tulkintaan antaessaan poissulkemisperusteiden puuttumisen
tai valintaperusteiden täyttymisen tarkistamiseen vaadittuja tietoja,
b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja,
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c) ei ole kyennyt toimittamaan viiveettä hankintaviranomaisen tai -yksikön
vaatimia liiteasiakirjoja, ja
d) on yrittänyt vaikuttaa hankintaviranomaisen tai -yksikön
päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista
tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka
on tuottamuksellisesti toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä
vaikutus poissulkemista, valintaa tai myöntämistä koskeviin päätöksiin?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

D: Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet
Sovelletaanko asiaa koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa
määritettyjä puhtaasti kansallisia poissulkemisperusteita?
Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet
Muut poissulkemisperusteet, joista voidaan säätää hankintaviranomaisen
tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä. Sovelletaanko asiaa
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa määritettyjä puhtaasti
kansallisia poissulkemisperusteita?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Kuvaa kyseisiä toimia.
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-
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IV osa: Valintaperusteet

A: Soveltuvuus
Direktiivin 2014/24/EU 58 artiklan 2 kohdassa esitetään seuraavat
poissulkemisperusteet:
Asiaankuuluvaan ammattirekisteriin merkitseminen
Se on merkitty sijoittautumisjäsenvaltion pitämään, direktiivin 2014/24/EU
liitteessä XI kuvattuun ammattirekisteriin; tietyistä jäsenvaltioista tulevien
talouden toimijoiden täytyy mahdollisesti täyttää muita samassa liitteessä
säädettyjä vaatimuksia.

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-

B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema
Direktiivin 2014/24/EU 58 artiklan 3 kohdassa esitetään seuraavat
poissulkemisperusteet
Ammatillinen vastuuvakuutus
Sen ottaman ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksen vakuutussumma on
seuraava:

Määrä
-
---
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vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta 



Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
-

D: Laadunvarmistusjärjestelmät ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat
standardit
Direktiivin 2014/24/EU 62 artiklan 2 kohdassa esitetään seuraavat
valintaperusteet:
Riippumattomien laitosten laadunvarmistusstandardeista antamat
todistukset
Pystyykö talouden toimija esittämään riippumattomien laitosten
antamia todistuksia siitä, että talouden toimija täyttää tiettyjen
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, mukaan lukien esteettömyys
vammaisille henkilöille?

Vastauksesi:
❍ Kyllä
❍ Ei
Jos vastaus on ei, selvitys siitä, miksi näin on ja millaisia muita todisteita
laadunvarmistusjärjestelmästä voidaan esittää:
-

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion
tietokannasta?
❍ Kyllä
❍ Ei
URL
-
Koodi
-
Laatija
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-

Loppu

VI osa: Loppulausumat
Talouden toimija ilmoittaa virallisesti, että tiedot, jotka annetaan osissa II–V, ovat
asianmukaisia ja oikeita ja että ne on esitetty täysin tietoisina siitä, mitä väärien
tietojen antamisesta seuraa.

Allekirjoittanut 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 maksutta (sillä edellytyksellä, että
talouden toimija on toimittanut tarvittavat tiedot (verkko-osoitteen,
todistuksen antaneen viranomaisen tai elimen nimen, asiakirjojen täsmälliset
viitetiedot), jotta hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hankkia mainitut
täydentävät asiakirjat. Mukaan on pyydettäessä liitettävä asiaankuuluva
kyseistä tiedonsaantia koskeva suostumus), tai
b) hankintaviranomaisella tai -yksiköllä on jo kyseiset asiakirjat hallussaan
(direktiivin 2014/24/EU 59 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan kansallisesta
täytäntöönpanosta riippuen) viimeistään 18. lokakuuta 2018.
Talouden toimija suostuu virallisesti siihen, että osassa I tarkoitetulle
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle annetaan I osassa tarkoitettua
hankintamenettelyä varten asiakirjat, jotka täydentävät tämän yhteisen
eurooppalaisen hankinta-asiakirjan osassa III ja IV annettuja tietoja.

Aika, paikka ja vaadittaessa tai tarvittaessa allekirjoitus (allekirjoitukset):
Päivämäärä
-
Paikka
-
Allekirjoitus
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