Premju tal-KESE għas-Solidarjetà Ċivili
Dikjarazzjoni fuq l-unur dwar il-kriterji tal-esklużjoni u l-kriterji taleliġibbiltà
Il-persuna firmatarja [daħħal isem il-persuna firmatarja ta’ din il-formola], li tirrappreżenta:
(għal persuni fiżiċi biss) lilu (għal persuni ġuridiċi biss) il-persuna ġuridika li ġejja:
nnifsu jew lilha nnifisha
Numru tal-Passaport/ID:
Isem uffiċjali sħiħ:
Forma legali uffiċjali:
(“il-persuna”)
Numru ta’ reġistrazzjoni statutorju:
Indirizz uffiċjali sħiħ:
Numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT:
(“il-persuna”)
Il-persuna mhix meħtieġa tressaq id-dikjarazzjoni dwar il-kriterji tal-esklużjoni jekk l-istess
dikjarazzjoni tkun diġà tressqet għall-finijiet ta’ kompetizzjoni jew proċedura oħra ta’ akkwist
publiku tal-KESE, sakemm is-sitwazzjoni ma tkunx inbidlet, u ż-żmien li jkun għadda middata tal-ħruġ tad-dikjarazzjoni ma jaqbiżx sena.
F’dan il-każ, il-persuna firmatarja tiddikjara li l-persuna diġà pprovdiet l-istess dikjarazzjoni
dwar il-kriterji tal-esklużjoni għal proċedura ta’ akkwist preċedenti u tikkonferma li ma kienx
hemm bidla fis-sitwazzjoni tagħha:
Data tad-dikjarazzjoni

I.

Referenza sħiħa għal proċedura preċedenti

SITWAZZJONI TA’ ESKLUŻJONI LI TIKKONĊERNA L-PERSUNA

(1) tiddikjara li l-persuna msemmija hawn fuq tinsab f’waħda mis-sitwazzjonijiet
li ġejjin:

IVA

LE

(a) tkun falluta, soġġetta għal proċeduri ta’ insolvenza jew stralċ, fejn l-assi tagħha
jkunu qed jiġu amministrati minn likwidatur jew mill-qorti, tkun tinsab fi
ftehim ma’ kredituri, l-attivitajiet kummerċjali tagħha jiġu sospiżi jew tkun
qiegħda fi kwalunkwe sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili
prevista fil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni;
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(b) ġie stabbilit b'sentenza finali jew b'deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna
qiegħda tikser l-obbligi tagħha relatati mal-pagament tat-taxxi jew talkontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont il-liġi applikabbli;
(c) ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li lpersuna hija ħatja ta' mġiba professjonali ħażina serja billi tkun kisret il-liġijiet
jew ir-regolamenti jew l-istandards etiċi applikabbli tal-professjoni li
tappartjeni għaliha l-persuna, jew billi tkun involuta fi kwalunkwe aġir illegali
li għandu impatt fuq il-kredibbiltà professjonali tagħha fejn dan it-tip ta' aġir
jindika intenzjoni ħażina jew negliġenza serja, fosthom, b'mod partikolari,
kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:
(i) rappreżentazzjoni ħażina b’mod frodulenti jew b’negliġenza ta’
informazzjoni meħtieġa għall-verifika tan-nuqqas ta’ raġunijiet għallesklużjoni jew l-issodisfar tal-kriterji tal-eliġibbiltà jew tal-għażla jew
fit-twettiq ta’ kuntratt jew ftehim;
(ii) dħul fi ftehim ma’ persuni oħra bil-għan li ssir distorsjoni talkompetizzjoni;
(iii) ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;
(iv) tentattiv biex jiġi influwenzat il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet talawtorità kontraenti matul il-proċedura ta’ akkwist;
(v) tentattiv biex tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali li tista' tagħti
vantaġġi mhux dovuti fil-proċedura tal-għoti;
(d) ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali li l-persuna tkun ħatja ta' kwalunkwe
minn dawn li ġejjin:
(i) frodi, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2017/1371 u lArtikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji
tal-Komunitajiet Ewropej, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju
1995;
(ii) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371
jew korruzzjoni attiva fis-sens tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar ilġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet
Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imfassla
mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 1997, jew aġir imsemmi flArtikolu 2(1) tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI, kif
ukoll korruzzjoni kif iddefinita f'liġijiet applikabbli oħrajn;
(iii) mġiba relatata ma’ organizzazzjoni kriminali, kif imsemmija flArtikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI;
(iv) ħasil tal-flus jew
finanzjament tat-terroriżmu, fis-sens talArtikolu 1(3), (4) u (5) tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill;
(v) reati marbutin mat-terroriżmu jew reati marbutin ma’
terroristiċi, kif definiti fl-Artikoli 1 u 3 tad-Deċiżjoni
Kunsill 2002/475/ĠAI, rispettivament, jew inċitament,
kompliċità, jew tentattivi għat-twettiq ta’ tali reati, kif
Artikolu 4 ta’ dik id-Deċiżjoni;
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attivitajiet
Qafas talgħajnuna,
spjegat fl-

(vi) l-impjieg tat-tfal jew reati li jikkonċernaw traffikar tal-bnedmin kif
definiti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill;
(e) il-persuna wriet nuqqasijiet sinifikanti biex tikkonforma mal-obbligi ewlenin
fl-eżekuzzjoni ta' kuntratt jew ftehim iffinanzjat mill-baġit tal-Unjoni, li wassal
għat-terminazzjoni bikrija tiegħu jew għall-applikazzjoni ta' danni likwidati
jew penali kuntrattwali oħrajn, jew li jkunu nkixfu wara kontrolli, awditi jew
investigazzjonijiet minn awtorità kontraenti, l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra lFrodi (OLAF) jew il-Qorti tal-Awdituri;
(f)

ikun ġie stabbilit permezz ta’ sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva
finali li l-persuna tkun wettqet irregolarità kif imfisser fl-Artikolu 1(2) tarRegolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95;

(g) ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li lpersuna ħolqot entità f'ġurisdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati
obbligazzjonijiet fiskali, soċjali jew kwalunkwe obbligu legali ieħor filġurisdizzjoni tal-uffiċċju rreġistrat, l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post
prinċipali tan-negozju tagħha.
(h) (għal persuni ġuridiċi biss) ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew
deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna nħolqot bil-ħsieb previst fil-punt
(g).
(i) għas-sitwazzjonijiet li saret referenza għalihom fil-punti (c) sa (h) hawn fuq, ilpersuna hija soġġetta għal:
i. fatti stabbiliti fil-kuntest ta’ awditi jew investigazzjonijiet imwettqa millUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew wara li tkun ġiet stabbilita, ilQorti tal-Awdituri, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jew
awditur intern, jew kwalunkwe verifika, awditu jew kontroll ieħor imwettaq
taħt ir-responsabbiltà ta’ uffiċjal tal-awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni tal-UE,
ta’ uffiċċju Ewropew jew ta’ aġenzija jew korp tal-UE;
ii. sentenzi mhux finali jew deċiżjonijiet amministrattivi mhux finali li jistgħu
jinkludu miżuri dixxiplinari meħuda mill-korp ta’ sorveljanza kompetenti
responsabbli mill-verifika tal-applikazzjoni tal-istandards ta’ etika
professjonali;
iii. fatti msemmija fid-deċiżjonijiet ta’ entitajiet jew persuni li qed jiġu fdati
b’kompiti ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-UE;
iv. informazzjoni trażmessa mill-Istati Membri li qed jimplimentaw il-fondi
tal-Unjoni;
v. deċiżjonijiet tal-Kummissjoni marbutin mal-ksur tar-regoli ta'
kompetizzjoni tal-Unjoni jew ta' awtorità kompetenti nazzjonali relatati
mal-ksur tal-liġi ta' kompetizzjoni fil-livell tal-Unjoni jew f'dak nazzjonali;
jew
vi. deċiżjonijiet ta’ esklużjoni minn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni
tal-Unjoni Ewropea, ta’ uffiċċju Ewropew jew ta’ aġenzija jew korp tal-UE.
II.

SITWAZZJONIJIET TA’ ESKLUŻJONI LI JIKKONĊERNAW PERSUNI FIŻIĊI JEW ĠURIDIĊI
B’SETGĦA TA’ RAPPREŻENTANZA, TA’ TEĦID TA’ DEĊIŻJONIJIET JEW TA’ KONTROLL
FUQ IL-PERSUNA ĠURIDIKA U S-SIDIEN BENEFIĊJARJI
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Mhux applikabbli fil-każ ta’ persuni fiżiċi. Jekk il-kandidat ikun individwu, jekk jogħġbok
ħassar din il-parti.
(2) tiddikjara li persuna fiżika jew ġuridika li hija membru tal-entità
amministrattiva, maniġerjali jew superviżorja tal-persuna IVA LE
ġuridika msemmija hawn fuq, jew li għandha setgħat ta’
rappreżentazzjoni, deċiżjoni jew kontroll fir-rigward tal-persuna
ġuridika msemmija hawn fuq (dan ikopri, pereżempju, diretturi
tal-kumpanija, membri tal-maniġment jew entitajiet superviżorji,
u każijiet fejn persuna fiżika jew ġuridika waħda jkollha lmaġġoranza tal-ishma), jew sid benefiċjarju tal-persuna (kif
imsemmi fil-punt 6 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) Nru
2015/849) hija f’waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

Mhux
Applikabbli

Sitwazzjoni (c) hawn fuq (mġiba professjonali ħażina serja)
Sitwazzjoni (d) hawn fuq (frodi, korruzzjoni jew offiżi kriminali
oħrajn)
Sitwazzjoni (e) hawn fuq (defiċjenzi sinifikanti fl-eżekuzzjoni ta’
kuntratt)
Sitwazzjoni (f) hawn fuq (irregolarità)
Sitwazzjoni (g) hawn fuq (ħolqien ta’ entità bl-intenzjoni li jiġu
evitati l-obbligi legali)
Sitwazzjoni (h) hawn fuq (persuna maħluqa bl-intenzjoni li jiġu
evitati l-obbligi legali)
III. SITWAZZJONIJIET TA’ ESKLUŻJONI LI JIKKONĊERNAW PERSUNI FIŻIĊI JEW ĠURIDIĊI
LI JASSUMU RESPONSABBILTÀ ILLIMITATA GĦAD-DJUN TAL-PERSUNA ĠURIDIKA
(3) tiddikjara li persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabbiltà
illimitata għad-djun tal-persuna ġuridika msemmija hawn fuq IVA
hija f’waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

LE

Mhux
Applikabbli

Sitwazzjoni (a) hawn fuq (falliment)
Sitwazzjoni (b) hawn fuq (ksur tal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tattaxxa jew sigurtà soċjali)
IV. RAĠUNIJIET GĦAL RIFJUT MINN DIN IL-PROĊEDURA TA’ KOMPETIZZJONI
(4) tiddikjara li l-persuna msemmija hawn fuq:
Fil-passat kienet involuta fit-tħejjija tar-regoli tal-premju użati fil-proċedura talkompetizzjoni, fejn dan kien jinvolvi ksur tal-prinċipju ta’ trattament indaqs,
inkluża distorsjoni tal-kompetizzjoni fost il-kontestanti li ma tistax tiġi rimedjata
b’xi mod ieħor.
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IVA

LE

V.

MIŻURI TA’ RIMEDJU

Jekk il-persuna tiddikjara waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni elenkati hawn fuq, hija
għandha tindika l-miżuri li tkun ħadet biex tirrimedja s-sitwazzjoni ta’ esklużjoni, u b’hekk
turi l-affidabilità tagħha. Dan jista’ jinkludi, pereżempju, miżuri tekniċi, ta’ organizzazzjoni
jew tal-persunal biex jipprevjenu aktar okkorrenzi, kumpens ta’ ħsarat jew ħlasijiet ta’ multi
jew ta’ kwalunkwe taxxa jew kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. L-evidenza dokumentata
rilevanti li turi l-miżuri ta’ rimedju meħuda għandha tiġi pprovduta f’anness għal din iddikjarazzjoni. Dan ma japplikax għal sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) ta’ din iddikjarazzjoni.
VI. EVIDENZA FUQ TALBA
Fuq talba u fil-limitu ta’ żmien stabbilit mill-awtorità kontraenti, il-persuna għandha tipprovdi
informazzjoni dwar persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma membri tal-korp amministrattiv,
maniġerjali jew superviżorju jew li għandhom setgħat ta’ rappreżentanza, ta’ deċiżjoni jew ta’
kontroll, inklużi persuni ġuridiċi u fiżiċi fi ħdan l-istruttura ta’ sjieda u kontroll u sidien
benefiċjarji.
Hija għandha tipprovdi wkoll l-evidenza li ġejja dwar il-persuna nnifisha u dwar il-persuni
fiżiċi u ġuridiċi li fuq il-kapaċità tagħhom il-persuna biħsiebha toqgħod, jew sottokuntrattur, u
dwar il-persuni fiżiċi u ġuridiċi li jassumu responsabbiltà illimitata għad-dejn tal-persuna:
Għas-sitwazzjonijiet deskritti fil-punti (a), (c), (d), (f), (g) u (h), hija meħtieġa lpreżentazzjoni ta’ estratt reċenti mir-rekord ġudizzjarju jew, fin-nuqqas ta’ hekk, dokument
ekwivalenti maħruġ reċentement minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fil-pajjiż
ta’ stabbiliment tal-persuna li juri li dawk ir-rekwiżiti huma ssodisfati.
Għas-sitwazzjoni deskritta fil-punt (b), hija meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ ċertifikati reċenti
maħruġin mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ikkonċernat. Dawn id-dokumenti għandhom
jipprovdu evidenza tal-ħlas tat-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali kollha li
għalihom il-persuna hi responsabbli, inkluż pereżempju, il-VAT, it-taxxa fuq l-introjtu
(persuni fiżiċi biss), it-taxxa tal-kumpaniji (persuni ġuridiċi biss) u l-kontribuzzjonijiet tassigurtà soċjali. Fejn kwalunkwe dokument deskritt hawn fuq ma jkunx inħareġ fil-pajjiż
ikkonċernat, huwa jista’ jkun sostitwit minn dikjarazzjoni ġuramentata magħmula quddiem
awtorità ġudizzjarja jew nutar jew, fin-nuqqas ta’ dan, dikjarazzjoni solenni magħmula
quddiem awtorità amministrattiva jew korp professjonali kkwalifikat fil-pajjiż ta’
stabbiliment tiegħu.
Il-persuna mhijiex meħtieġa li tressaq l-evidenza jekk din tkun diġà tressqet għal
kompetizzjoni jew proċedura ta’ akkwist pubbliku oħra tal-KESE. Id-dokumenti għandhom
ikunu nħarġu mhux aktar tard minn sena qabel id-data għat-talba tagħhom mill-awtorità
kontraenti u għandhom ikunu għadhom validi sa dakinhar.
Il-persuna firmatarja tiddikjara li l-persuna diġà pprovdiet l-evidenza dokumentata għal
proċedura ta’ akkwist preċedenti u tikkonferma li ma kienx hemm bidla fis-sitwazzjoni
tagħha:
Dokument

Daħħal linji kemm hemm bżonn.
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Referenza sħiħa għal proċedura preċedenti

VII. KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ
(1) tiddikjara li l-persuna msemmija hawn fuq hija konformi IVA
mal-kriterji tal-eliġibbiltà applikabbli lilha b’mod individwali
kif stipulat fir-regoli tal-kompetizzjoni:

LE

Mhux
Applikabbli

LE

Mhux
Applikabbli

(a) Tissodisfa l-kriterji tal-eliġibbiltà applikabbli għall-kandidati
indikati fil-punt 3.1 tar-regoli tal-kompetizzjoni.
(2) jekk il-persuna msemmija hawn fuq hija l-uniku kandidat IVA
jew il-mexxej f’każ ta’ offerta konġunta, tiddikjara li:
(a) Il-persuna kandidata, inklużi l-membri kollha tal-grupp
f’każ ta’ applikazzjoni konġunta jekk applikabbli, tikkonforma
mal-kriterji ta’ eliġibbiltà li għalihom se ssir valutazzjoni
konsolidata.
VIII. EVIDENZA GĦALL-GĦAŻLA
Il-persuna firmatarja tiddikjara li l-persuna msemmija hawn fuq se tkun tista’ tipprovdi ddokumenti ġustifikattivi meħtieġa, elenkati fil-kapitoli rilevanti tar-regoli tal-kompetizzjoni u
li mhumiex disponibbli elettronikament, fuq talba u mingħajr dewmien.
Il-persuna mhijiex meħtieġa li tressaq l-evidenza jekk din tkun diġà tressqet għal
kompetizzjoni jew proċedura ta’ akkwist pubbliku oħra tal-KESE. Id-dokumenti għandhom
ikunu nħarġu mhux aktar tard minn sena qabel id-data għat-talba tagħhom mill-awtorità
kontraenti u għandhom ikunu għadhom validi sa dakinhar.
Il-persuna firmatarja tiddikjara li l-persuna diġà pprovdiet l-evidenza dokumentata għal
proċedura ta’ akkwist preċedenti u tikkonferma li ma kienx hemm bidla fis-sitwazzjoni
tagħha:
Dokument

Referenza sħiħa għal proċedura preċedenti

Daħħal linji kemm hemm bżonn.
Il-persuna msemmija hawn fuq għandha tgħarraf minnufih lill-awtorità kontraenti dwar
kull bidla fis-sitwazzjonijiet iddikjarati.
Il-persuna msemmija hawn fuq tista’ tkun soġġetta għal rifjut minn din il-proċedura talkompetizzjoni u għal sanzjonijiet amministrattivi (esklużjoni jew penali finanzjarja) jekk xi
waħda mid-dikjarazzjonijiet jew l-informazzjoni pprovduta bħala kundizzjoni għallparteċipazzjoni f’din il-proċedura tkun falza.
Isem sħiħ
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Data

Firma

