
LIITE 3. ESPD-lomakkeen IV osan soveltuvuusvaatimusten täsmennys

Kohdan IV ensimmäinen kysymys on virheellisesti "Sovelletaanko asiaa koskevassa 
ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa määritettyjä puhtaasti kansallisia 
poissulkemisperusteita?". ESPD-lomakkeen ko. kohta on rikki ja oikea kysymys kuuluu 
seuraavasti "Rasittaako tarjoajaa asiaa koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa 
määritellyt puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet". Alla ohjeet miten kysymykseen 
kuuluu vastata.

ESPD-lomakkeen kohtiin täytetään seuraavat tiedot: 
Kyllä/ei: Vastaus on "ei", jos tarjoaja pystyy täyttämään tällä 

lomakkeella mainitut poissulkemisperusteet. Muussa 
tapauksessa vastaus on "kyllä".

A: Soveltuvuus
Asiaankuuluvaan ammattirekisteriin merkitseminen

Tarjoaja voi vastata "kyllä" kyseiseen kohtaan ESPD-lomakkeella, mikäli tarjoajalla ja 
mahdollisesti esitetyllä alihankkijalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja se on 
merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 
mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Huomio, että alihankkijoista tulee täyttää oma 
ESPD-lomake. Huomio, että hankintayksikkö tarkastaa tiedot ensisijaisesti saatavilla olevista 
ilmaisista rekistereistä.

SELVITYKSET SOVELTUVUUSVAATIMUKSEN TÄYTTÄMISEKSI:
• Kaupparekisteriote tai muu selvitys vastaavaan rekisteriin kuulumisesta
• verohallinnon antama todistus muihin yllä mainittuihin rekistereihin kuulumisesta

B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema
Yleinen vuotuinen liikevaihto

Toiminnassa oleva yritys ilmoittaa edellisen vuoden liikevaihtomäärän ESPD-lomakkeella. 
Vuotuinen vähimmäisliikevaihto katsotaan riittäväksi, jos edellisen 12 kuukauden pituisen 
tilikauden liikevaihto on vähintään tarjouksen vertailuhinta. Mikäli kyseessä on vastaperustettu 
yhtiö, yhtiö ilmoittaa liikevaihtoennusteen ESPD-lomakkeella. Liikevaihtoennusteesta 
seuraavalle vuodelle (12 kk) tulee olla vähintään tarjouksen vertailuhinta. Tähän arvoon ei saa 
lisätä tästä hankinnasta mahdollisesti saatavaa liikevaihtoa.

ESPD-lomakkeen kohtiin täytetään seuraavat tiedot: 
Kyseessä oleva määrä: Liikevaihto euroissa

Vuosi: Edellinen vuosi eli 2016
SELVITYKSET SOVELTUVUUSVAATIMUKSEN TÄYTTÄMISEKSI
• selvitys yrityksen liikevaihdosta

C: Tekninen ja ammattilinen pätevyys

Palveluhankintasopimukset: tietyntyyppisten palvelujen suorittaminen  
Ehdokkaalla on oltava hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävästi 
kokemusta vastaavista toimituksista. Ehdokkaalla on oltava vähintään kaksi referenssiä 
ohjelmaan perustuvasta kehittämistyöstä tai sellaiseen liittyvästä arvioinnista tai tutkimuksesta 
sekä vähintään yksi referenssi viimeisen 3 vuoden aikana maatalouden ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksista tai maatalouden ympäristövaikutuksia selvittävistä arvioinneista.

Ehdokkaan on ilmoitetettava ESPD-lomakkeella yo. kokemus. Kokemus katsotaan olevan 
kolmen vuoden ajalta, mikäli sitä koskeva sopimus on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana 
tai palvelun tuottaminen on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana.

ESPD-lomakkeen kohtiin täytetään seuraavat tiedot. Jokainen referenssi omaan tietolaatikkoon 
(uusia saa +-merkkiä painamalla). : 

Kuvaus: Lyhyt kuvaus miten referenssi on liittynyt nyt 
hankittavana olevaan arviointiin.

Määrä: Ilmoitetaan hinta (arviointi, tutkimus).

Aloituspäivä: Työn aloitusajankohta kk/vuosi
Päättymispäivä: Työn päättymisajankohta kk/vuosi

Tuensaajat: Kenelle ostopalvelu tehtiin = työn tilaaja tai jos 
kyseessä työkokemus niin työnantajan nimi.

Saavatko viranomaiset nämä tiedot ilmaiseksi jonkin EU:n jäsenvaltion tietokannasta? Jos ostopalvelun kohteena oleva lopputuote on 
saatavissa julkisesti verkosta vastaa "kyllä" ja liitä 
URL-linkki raporttiin.

Koulutus ja ammattipätevyys
Tarjoajan ilmoittamalla vastuullisella johtajalla ja vähintään kahdella asiantuntijalla on oltava 
vähintään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tarjoajan on ilmoitetettava ESPD-
lomakkeella nämä koulutukset.

ESPD-lomakkeen kohtiin täytetään seuraavat tiedot: 
Kuvaa kyseisiä toimia: Kirjoitetaan vastuullisen johtajan ja kahden 

asiantuntijan koulutukset (nimi ja koulutus).


