Päivitetty 17.5.2017

Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi
Mene osoitteeseen:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fi

Tee alla olevan mallin mukaiset valinnat ja lataa tarjouspyyntöaineistossa mukana oleva XMLtiedosto palveluun:

Tiedoston lataamisen jälkeen järjestelmä pyytää valitsemaan maan:

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä
koskevat tiedot
Kun tarjoaja täyttää hankintayksiköltä saatua ESPD-lomaketta sähköisessä palvelussa, on
hankintayksikön ja hankintamenettelyn tiedot jo esitäytetty lomakkeelle. Tarjoajan ei siis tarvitse
täyttää tätä osaa.

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot
Jakso A: Talouden toimijaa koskevat tiedot
II osan A jaksossa tarjoaja täyttää yhteys- ja yksilöintitietonsa pyydettyihin kohtiin:

Kohdassa ilmoitetaan myös, onko tarjoaja tai ehdokas pk-yritys. Pk-yrityksen määritelmä käy ilmi
kohdassa olevasta infopainikkeesta.
"Vain varatun hankinnan tapauksessa" -kohtaan merkitään "Ei". Liikenneviraston hankinnoissa ei
käytetä varatun hankinnan menetelmää.
Hyväksyttyjen talouden toimijoiden virallista luetteloa koskevaan kohtaan merkitään
Liikenneviraston hankinnoissa "Ei".

Liikenneviraston hankinnoissa tulee tarjoajan aina toimittaa kohdassa e) mainittu todistus (joko
todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus), jolloin kohtaan tulee vastata aina "Kyllä":

Vastauksen alle kirjoitetaan, mistä asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti, esim. tilaajavastuu.fi palvelu.

Seuraavaksi ilmoitetaan, osallistuuko ehdokas tai tarjoaja hankintamenettelyyn yhdessä muiden
tarjoajien tai ehdokkaiden kanssa, eli onko kysymyksessä työyhteenliittymä ko. hankintaa
varten:

Jos tarjoajana on työyhteenliittymä, kohtaan vastataan "Kyllä", jolloin alapuolelle aukeaa kohdat
työyhteenliittymän tietojen täyttämiseksi.
A-kohdassa tarjoaja tai ehdokas voi kuvata asemansa esimerkiksi ilmoittamalla %-osuuden, jolla
on mukana työyhteenliittymässä.
Tarjoukseen on liitettävä jokaisesta työyhteenliittymän jäsenestä oma ESPD-lomake.
Mikäli tarjoajana ei ole työyhteenliittymä, kohtaan vastataan "Ei", jolloin muita tietoja ei tarvitse
täyttää.

II osan A-jakson lopussa (jos hankinta on jaettu osiin) ilmoitetaan hankinnan osa/osat, johon
tarjous halutaan antaa. Mikäli hankintaa ei ole jaettu osiin, kohdan voi jättää tyhjäksi.

Jakso B: Talouden toimijan edustajia koskevat tiedot
II osan jaksossa B ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa yhden tai tarvittaessa useamman henkilön nimen
ja osoitteen. Henkilöiden tulee olla valtuutettuja edustamaan ehdokasta tai tarjoajaa kyseisessä
hankintamenettelyssä:

Edustusta koskevia lisätietoja kohtaan tarjoaja tai ehdokas ilmoittaa, että henkilöllä on
nimenkirjoitusoikeus tai että henkilö edustaa tarjoajaa tai ehdokasta valtakirjalla.
Jakso C: Muiden yksiköiden voimavarojen hyödyntäminen
II osan jaksossa C ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, hyödyntääkö se alihankkijoiden voimavaroja
täyttääkseen hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Kohdassa ei tarkoiteta
sopimuksen aikaisessa toiminnassa mahdollisesti käytettäviä alihankkijoita, joita koskevat
tiedot tulee tarvittaessa ilmoittaa erikseen kohdassa D.
Tässä kohdassa vastataan "Kyllä”, jos ehdokas tai tarjoa viittaa esimerkiksi toisen yrityksen
henkilöstöön tai toisen yrityksen referensseihin täyttääkseen hankintayksikön asettamat
vaatimukset henkilöstön pätevyydestä tai tarjoajan referensseistä:

Jos kohdan kysymykseen vastataan "Kyllä”, on myös niiden yksiköiden (esimerkiksi yritysten),
johon voimavaroihin (henkilöstö, kokemus, kalusto) ehdokas tai tarjoaja viittaa, täytettävä omalta
osaltaan ESPD-lomakkeen II osan A ja B jaksot sekä III ja VI osat, mutta ei lainkaan IV eikä V
-osaa. Kaikki ESPD-lomakkeet tulee liittää tarjoukseen.
Mikäli muiden yksiköiden voimavaroja ei hyödynnetä soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi,
kohtaan vastataan "Ei"
Jakso D: Sellaisia alihankkijoita koskevat tiedot, joiden voimavaroja talouden toimija ei
hyödynnä
II osan jaksossa D ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, aikooko se teettää osan hankintasopimuksesta
kolmansilla osapuolilla, eli käyttääkö se alihankkijoita sopimuksen aikaisessa toiminnassa.
Kohta täytetään kuitenkin vain, jos hankintayksikkö on nimenomaisesti vaatinut näitä tietoja
hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Jos jakson kysymykseen vastataan
"kyllä”, on ehdokkaan tai tarjoajan ilmoitettava ne alihankkijat, joita se aikoo käyttää:

Jos hankintayksikkö ei vielä tässä vaiheessa tarjousmenettelyä ole vaatinut tietoja sopimuksen
aikana mahdollisesti käytettävistä alihankkijoista, kohta jätetään täyttämättä.
Mikäli ko. tietoja kuitenkin on pyydetty tarjouspyyntöasiakirjoissa, tulee kohtaan vastata "Kyllä",
mikäli tarjoaja tai ehdokas tulee käyttämään alihankkijoita, jolloin alapuolelle aukeaa kohta tietojen
syöttämiseksi.
Mikäli hankintayksikkö on pyytänyt ko. tietoja, tulee jokaisesta ilmoitetusta alihankkijasta
tehdä oma ESPD-lomake, josta on täytetty II osan A ja B jaksot sekä III ja VI osat, mutta ei
lainkaan IV eikä V -osaa. Kaikki ESPD-lomakkeet tulee liittää tarjoukseen.

III osa: Poissulkemisperusteet
Tässä kohdassa ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, rasittaako sitä jokin hankintadirektiivissä säädetty
poissulkemisperuste. Vastaukseksi on oletuksena valittu jokaisessa kohdassa "Ei". Tarjoajan
tai ehdokkaan tulee kuitenkin käydä jokainen kohta läpi ja jos ehdokasta tai tarjoajaa rasittaa jokin
listatuista poissulkemisperusteita, on kyseisen poissulkemisperusteen kohdalla vaihdettava
vastaukseksi "Kyllä". Mahdolliset tuomioistuimen ratkaisut tulee ilmoittaa riippumatta
tuomion
ajankohdasta.
Hankintayksikkö
arvioi,
onko
tuomiolla
merkitystä
poissulkemisperusteena.
Jakso A: Tuomioihin liittyvät perusteet

Jos pakollisen poissulkemisperusteen tiettyyn kohtaan täyttää vastaukseksi "Kyllä”, ilmoitetaan
tuomion päiväys, perusteet tuomiolle, tiedot tuomion saajasta sekä poissulkemisajanjakson pituus.
Suomessa tuomioistuimet eivät sulje rikostuomion rasittamia toimittajia tarjouskilpailuista
tietyksi ajanjaksoksi, joten tältä osin kohta jätetään täyttämättä.
Jos poissulkemisperusteen rasittamiseen ilmoitetaan vastaukseksi "Kyllä”, ehdokas tai
tarjoaja voi ilmoittaa, onko se ryhtynyt toimiin luotettavuuden osoittamiseksi (ns.
puhdistautuminen). Korjaavista toimista voidaan esittää hankintadirektiivin mukaan esimerkiksi
näyttö siitä, että ehdokas tai tarjoaja "on maksanut tai sitoutunut maksamaan korvauksen kaikista
vahingoista, joita rangaistavasta teosta tai virheestä on aiheutunut, selvittänyt tosiasiat ja
olosuhteet kattavasti toimimalla aktiivisesti yhteistyössä tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut
konkreettiset tekniset sekä organisaatioon ja henkilöstöön liittyvät toimenpiteet, joilla voidaan
tarkoituksenmukaisesti estää uudet rangaistavat teot tai virheet”.

Jaksossa tiedustellaan kunkin poissulkemisperusteen osalta myös sitä, onko tieto rikostuomiosta
saatavilla sähköisesti. Tällä hetkellä rikosrekisteriotteet eivät ole saatavissa rajoituksetta
sähköisesti, joten jokaiseen kohtaan vastataan "Ei".
Jakso B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet
III osan jaksossa B ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, onko se rikkonut verojen ja
sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan:

Jos kohtaan ilmoitetaan vastaukseksi "kyllä”, avautuu lisäkohtia, joissa ilmoitetaan muun muassa
ehdokkaan tai tarjoajan jäsenvaltio sekä verovelan tai maksamatta jääneiden
sosiaaliturvamaksujen määrä.
Koska Suomessa verojen ja sosiaaliturvamaksujen velvoitteiden rikkominen osoitetaan
useimmissa tapauksissa muutoin kuin lainvoimaisella oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä,
ehdokas tai tarjoaja täyttää kohtaan "Velvoitteiden rikkominen todettu muutoin kuin oikeudellisella
tai hallinnollisella päätöksellä” vastaukseksi "Kyllä”. Tämän lisäksi kohtaan "Syötä kuvaus
käytetyistä välineistä” voidaan ilmoittaa, että Suomessa verojen tai sosiaaliturvamaksujen
maksamatta jääminen osoitetaan verovelkatodistuksella.
Jos tässä kohdassa ilmoitetaan vastaukseksi "Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi vielä ilmoittaa, onko
se kuitenkin jo suorittanut maksut tai sopinut sitovasta järjestelystä maksamatta jääneiden verojen
tai sosiaaliturvamaksujen maksamisesta.
Jakso C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa
tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet
Ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa III osan jaksossa C, rasittaako sitä jokin hankintadirektiivin
harkinnanvarainen poissulkemisperuste:

Jos poissulkemisperusteen rasittamiseen ilmoitetaan vastaukseksi "Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi
ilmoittaa, onko se ryhtynyt toimiin luotettavuuden osoittamiseksi (ns. puhdistautuminen).
Korjaavista toimista voidaan esittää hankintadirektiivin mukaan esimerkiksi näyttö siitä, että
ehdokas tai tarjoaja maksanut tai sitoutunut maksamaan korvauksen kaikista vahingoista, joita
rangaistavasta teosta tai virheestä on aiheutunut, selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti
toimimalla aktiivisesti yhteistyössä tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut konkreettiset
tekniset sekä organisaatioon ja henkilöstöön liittyvät toimenpiteet, joilla voidaan
tarkoituksenmukaisesti estää uudet rangaistavat teot tai virheet”.
Kohtaan "Onko tämä tieto saatavissa sähköisesti" merkitään "Ei"
Jakso D: Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet
Julkisista hankinnoista annetussa laissa (1397/2016, hankintalaki) on yksi kohta, jossa mainitut
rikokset ovat puhtaasti kansallisia poissulkemisperusteita. Tämä kohta on hankintalain 80 §:n 2
momentti joka sisältää useamman rikoslain 47 luvun työrikoksen. III osan jaksossa D tarjoaja
täyttää, onko se tai sen johtohenkilö tai edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa käyttävä henkilö
rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoslain 47 luvun 1 §:ssä
tarkoitetusta työturvallisuusrikoksesta, 47 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta työaikasuojelurikoksesta, 47
luvun 3 §:ssä tarkoitetusta työsyrjinnästä, 47 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta kiskonnantapaisesta
työsyrjinnästä, 47 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta työntekijöiden järjestäytymisvapauden
loukkaamisesta tai 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.

Jos vastaus on "Kyllä", avautuu kohta, johon kirjoitetaan tiedot kyseisestä tuomiosta
Kohtaan "Onko tämä tieto saatavissa sähköisesti" vastataan "Ei".

IV osa: Valintaperusteet
Kohta a: Kaikkia valintaperusteita koskeva yleinen ilmoitus
Valintaperusteilla tarkoitetaan hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoajan tai
ehdokkaan tulee tutustua tilaajan erillisellä liitteellä ilmoittamiin soveltuvuuden
vähimmäisvaatimuksiin ja vastata kohtaan "Kyllä", mikäli se täyttää kaikki
tarjouspyyntöaineistossa mukana olevan soveltuvuusvaatimukset-liitteessä esitetyt
vaatimukset:

Mikäli tarjoaja tai ehdokas vastaa "Ei", sen tulee yksilöidä "ei"-vastaukset tarjouspyyntöaineistossa
mukana olevalla soveltuvuusvaatimukset-liitteellä.
HUOM: Tarjoajan tai ehdokkaan tulee ESPD-lomakkeen lisäksi palauttaa asianmukaisesti
täytetty soveltuvuusvaatimukset-liite tarjouksensa mukana. ESPD-lomake ei korvaa
soveltuvuusvaatimus-liitettä.

V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen

Molempiin kohtiin vastataan "Ei".
Mikäli hankintayksikkö rajoittaa soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien määrää, menettely on
kuvattu tarjouspyyntöaineistossa.

VI osa: Loppulausumat
Lomakkeen loppuun täytetään päivämäärä ja paikka:

Mikäli tarjous jätetään paperisena, on tulostettu ESPD-lomake allekirjoitettava.
Sähköisen tarjouspalvelun kautta jätettyyn tarjoukseen liitettyä ESPD-lomaketta (XML-muodossa)
ei allekirjoiteta.

Lomakkeen yhteenvedon saa näkymään "Yleiskatsaus"-painikkeesta

Yleiskatsauksen lopussa on "Latausformaatti"-kohta, josta lomakkeen voi joko 1) tulostaa
tehdyn lomakkeen PDF-muotoon tai 2) viedä sen xml-muotoon.

Mikäli tarjous jätetään paperisena, palautetaan myös ESPD-lomake paperisena. Jos tarjous
jätetään sähköisen tarjouspalvelun (Cloudia) kautta, tulee lomake tallentaa xml-muotoon,
minkä jälkeen se ladataan sähköisessä tarjouspalvelussa lomakkeelle varattuun kohtaan
XML-muodossa. Cloudian kautta lomakkeen voi palauttaa myös PDF-muodossa.

