LIITE 1
Tarjoajan kelpoisuuden arviointi

Koulukuljetukset
Tarjoajaa edellytetään täyttämään tämä vakuutus, allekirjoittamaan ja liittämään se osaksi
tarjousta liitteineen. Lomaketta käytetään tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin. Ei-vaihtoehdon valitseminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjoajan nimi:
Y-tunnus:
Tarjouksen vastuuhenkilö:
Osoite ja puhelinnumero:
Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten:
TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET VASTAUS
1. ESPD-LOMAKE (YHTEINEN EUROOPPALAINEN HANKINTA-ASIAKIRJA)
Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä täytetty ESPDlomake tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttymisen
arvioimiseksi. Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, kaikki ryhmittymän jäsenet täyttävät oman lomakkeen. Jos tarjoaja käyttää sellaisia alihankkijoita, joiden voimavaroihin se viittaa
hankintayksikön asettamien vaatimusten täyttymisessä, on
näiden alihankkijoiden osalta myös täytettävä ESPD-lomake. Alla
on kuvattu ohjeet ESPD-lomakkeen täyttämiseksi ja liittämiseksi
tarjoukseen:
Yleinen ohje ESPD-lomakkeen täyttämiseksi:
Tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeen Euroopan Unionin komission
luomassa sähköisessä järjestelmässä.
Tarjoaja lataa ensin liitteen 1.1 ESPD-lomake, joka on HILMAilmoituksen liitteenä, omalle tietokoneelleen ja tallentaa sen. Tarjoaja vierailee sitten osoitteessa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fi.
Sivustolla tarjoaja valitsee osoitteessa ensin olevansa taloudellinen toimija, jonka jälkeen valitsee kohdan ”Haluan tuoda yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan”. Tämän jälkeen tarjoaja
lataa liitteen 1.1 ESPD-lomake -tiedoston kohtaan ”Valitse tiedosto” ja jatkaa lomakkeen täyttämistä painamalla ”Seuraava” painiketta.
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Kun tarjoaja on täyttänyt lomakkeen järjestelmässä, voi tarjoaja
joko tulostaa ja liittää täytetyn lomakkeen tarjouksensa liitteeksi
tai tarjoaja voi valita kohdan ”Vie” ja liittää tarjouksensa liitteeksi
näin syntyneen tiedoston, jonka avulla hankintayksikkö voi tarjousten tarkastamisvaiheessa tarkastella tarjoajan ESPDlomaketta komission järjestelmässä.

Huom!
III osan kohta D koskee kansallisia poissulkemisperusteita, joita
ovat laittoman ulkomaisen työvoiman käyttö, työntekijöiden järKyllä
(merkitse x)
jestäytymisvapauden loukkaus, kiskonnantapainen työsyrjintä,
työsyrjintä, työsuojelurikos ja työaikasuojelurikos. Mikäli tarjoajaa Liitettyjen ESPDei ole syyllistynyt edellä mainittuihin rikoksiin vastataan ”Ei”.
lomakkeiden lukumäärä:
IV osa koskee valintaperusteita, joilla tarkoitetaan tarjouspyynnössä hankinnalle asetettuja vaatimuksia. Tähän kohtaan tulee
vastata ”Kyllä”.
ESPD-lomakkeen kohtaa V ei täytetä.

Tarjoaja (sekä mahdolliset ryhmittymän jäsenet ja alihankkijat,
joiden voimavaroihin tarjoaja viittaa hankintayksikön asettamien
vaatimusten täyttymisessä) on täyttänyt ESPD-lomakkeen ja liittänyt lomakkeen tarjoukseen.
2. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET
Tarjoaja ja kaikki ryhmittymän jäsenet sekä pyydettäessä alihankkijat sitoutuvat toimittamaan hankintayksikölle ennen sopimuksen solmimista ja milloin tahansa sopimuskaudella tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) edellyttämät selvitykset:
1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
2) Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut
kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.
3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä elä-
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kevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
6) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
7) Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.
Tarjoaja voi toimittaa edellä lueteltujen selvitysten sijasta myös
Kyllä
ajantasaisen Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -raportin,
josta ilmenee, että tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

(merkitse x)

Edellä kuvatut selvitykset ja todistukset eivät saa olla yli kolme
(3) kuukautta vanhoja niiden esittämispäivästä lukien.
3. VASTUUVAKUUTUS
Tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka
kattaa hankinnan kohteena olevat palvelut.
Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan hankintayksikölle todistuksen vastuuvakuutuksen olemassaolosta.

Kyllä

(merkitse x)

Kyllä

(merkitse x)

4. LUPA LIIKENTEEN HARJOITTAMISELLE
Tarjoajalla on lupa harjoittaa tarjouksen mukaista liikennettä.

Kopio luvasta on liitetty
tarjoukseen:
Kopio luvasta liitetään tarjoukseen.
Kyllä

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaisia.

Paikka ja aika:_______________________________

Nimi:______________________________________

(merkitse x)

