LIITE 1
ESPD-lomakkeen käyttöohje

Sivu
Pvm
Laatinut

1/3
29.4.2020
Jouko Tuomi

FLOKKULANTTIEN HANKINTA
ESPD-LOMAKKEEN KÄYTTÖOHJE
Tällä liitteellä on ohjeistettu ESPD-lomakkeen käyttöä. ESPD-tiedosto on tarjouspyynnön liitteenä
1A. ESPD-lomake palautetaan täytettynä tarjouksen mukana. Oman ESPD-lomakkeen toimittavat:
-

tarjoaja
kaikki ryhmittymän jäsenet
sellaiset alihankkijat, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa tarjouspyynnön kohdassa 9
asetut soveltuvuusvaatimukset (esim. referenssivaatimuksen) täyttääkseen.

Sama pdf-tiedosto (liite 1A) käy kaikille.
ALOITETAAN!
Suomessa käytössä ollut EU komission ylläpitämä sähköinen ESPD-palvelu on poistunut käytöstä
keväällä. Valitettavasti Buildercom ei ole pyynnöistämme huolimatta toistaiseksi integroinut
lomaketta järjestelmäänsä.
Koska ESPD-lomake on edelleen toimitettava tarjouksen mukana ja tilaajan muotoilema lomake on
ollut saatavissa sähköisestä järjestelmästä vain pdf-muodossa, joudumme toimittamaan ESPDlomakkeen tarjouspyynnön mukana pdf-muodossa, jota on hankala täyttää. Lomakkeen voi tulostaa
ja täyttää käsin.
Pahoittelemme lomakkeen huonosta teknisestä toteutuksesta teille aiheutuvaa vaivaa.
II OSA: TALOUDEN TOIMIJAA KOSKEVAT TIEDOT
A: Talouden toimijaa koskevat tiedot
Täytä yhteystiedot kohtaan A, Talouden toimijaa koskevat tiedot.
Jaksossa A voidaan ilmoittaa, onko tarjoaja mikroyritys tai pk-yritys. Samoin voidaan
ilmoittaa, onko tarjoaja suojatyökeskus tai yhteiskunnallinen yritys. Edelleen voidaan
ilmoittaa, onko tarjoaja merkitty mahdolliseen hyväksyttyjen tarjoajien viralliseen
luetteloon. Näiden tietojen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä tässä hankinnassa.
B: Talouden toimijan edustajia koskevat tiedot
Täytä tarjoajan edustajan tiedot kohtaan B, Talouden toimijan edustajia koskevat tiedot.
Edustajalla tarkoitetaan hankintamenettelyn yhteyshenkilöä. Henkilön syntymäaikaa, paikkaa sekä osoitetta koskevia tietoja ei tarvitse ilmoittaa tässä hankinnassa.
C: Muiden yksiköiden voimavarojen hyödyntämistä koskevat tiedot
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Käyttääkö tarjoaja alihankintaa soveltuvuusvaatimusten (esim. referenssivaatimusten)
täyttämiseen? Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 9. Mikäli kyllä,
alihankkijan on toimitettava oma ESPD täytettynä tarjouksen mukana.
Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan.
D: Sellaisia alihankkijoita koskevat tiedot, joiden voimavaroja talouden toimija ei
hyödynnä
Käyttääkö tarjoaja alihankintaa muutoin, kuin soveltuvuusvaatimukset täyttääkseen?
Tällaisia alihankkijoita ei ole tarpeen nimetä ennen sopimuskauden alkua, eikä tällaisten
alihankkijoiden ei tarvitse toistaiseksi toimittaa ESPD-lomaketta.
Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan.
III OSA: POISSULKEMISPERUSTEET
A: Tuomioihin liittyvät perusteet
Merkitse vastaukset kohtaan A, Tuomioihin liittyvät perusteet.
Tiedoksi, että Suomessa näitä tietoja ei ole toistaiseksi saatavilla sähköisesti.
Tilaaja tarkastaa hankintalain (1397/2016 sekä hankintadirektiivin 2004/18/EY) mukaiset
rikosrekisteriotteet valitulta palveluntuottajalta ja tämän alihankkijoilta ennen sopimuksen
allekirjoittamista.
B: Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet
Merkitse vastaukset kohtaan B, Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät
perusteet.
C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin
tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet

tai

ammatin

harjoittamisessa

Merkitse vastaukset kohteen C, Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin
harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet.
D: Puhtaasti kansalliset poissulkuperusteet
Puhtaasti kansallisella poissulkuperusteella tarkoitetaan Suomen rikoslain (39/1889) 47
luvun 3 a §:n mukaista kiskonnantapaista työsyrjintää. Ilmoita kohdassa, onko tarjoajaa tai
sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomittu
rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.
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IV OSA: VALINTAPERUSTEET
a: Kaikkia valintaperusteita koskeva yleinen ilmoitus
Ilmoita, täytättekö kaikki tarjouspyynnön kohdassa 9 kuvatut soveltuvuusvaatimukset.
Mikäli vastaus on ”Kyllä”, lomakkeen muita soveltuvuutta koskevia kohtia ei täytetä.
LOPPU
VI OSA: LOPPULAUSUMAT
Asiakirja on mahdollista allekirjoittaa, mutta se ei ole välttämätöntä.
Lomakkeen voi tarkastaa ”Yleiskatsaus”-painikkeesta ja tallentaa sen jälkeen pdf- sekä xlmformaatissa. Tilaaja pyytää toimittamaan ESPD-lomakkeet pdf-muodossa.
TODISTUSTEN JA SELVITYSTEN PYYTÄMINEN
Tilaaja tarkastaa kaikki ESPD-lomakkeella esitettyjä vaatimuksia todentavat todistukset ja
selvitykset hankintamenettelyn voittajalta ennen sopimuksen allekirjoitusta.
Todistukset ja selvitykset voidaan tarkastaa myös muilta tarjoajilta missä tahansa
hankintamenettelyn vaiheessa.
Tarkastus tehdään mm. seuraavat rekisterit ja todistukset läpikäymällä:
∂
∂
∂
∂
∂

∂

∂

Kaupparekisteri
Ennakkoperintälain mukainen
ennakkoperintärekisteri ja
työnantajarekisteri
Arvonlisäverolain mukainen
arvonlisäverovelvollisten rekisteri
Sijoittumismaan lainsäädännön
mukaisten verojen ja
sosiaaliturvamaksujen maksaminen
Suomen lainsäädännön mukaisten
verojen, sosiaaliturvamaksujen ja
eläkemaksujen maksaminen jos
tarjoaja on Suomessa verovelvollinen
ja velvollinen maksamaan
sosiaaliturvamaksuja
Rikosrekisteriote hankintalain
1397/2016 ja hankintadirektiivin
2014/24/EU poissulkuperusteiden
toteamiseksi
Tilinpäätöstiedot
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Suomen Asiakastiedon Rating Alfa –
raportti
Todistus vastuuvakuutuksen
ottamisesta ja voimassaolosta
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