Kirjalik kinnitus
kõrvalejätmis- ja tingimustele vastavuse kriteeriumide kohta
Allakirjutanu, [käesolevale vormile allakirjutava isiku nimi],
(ainult füüsiliste isikute puhul) (ainult juriidiliste isikute puhul) esindades järgmist juriidilist
tegutsedes enda nimel
isikut:
ID-kaardi/passi nr:
(edaspidi „isik“)

ametlik täisnimi:
ametlik õiguslik vorm:
ametlik registreerimisnumber:
ametlik täisaadress:
käibemaksukohustuslasena registreerimise number:
(edaspidi „isik“)

Isik ei pea esitama kinnitust kõrvalejätmiskriteeriumide täitmise kohta, kui see on juba
esitatud komitee teise konkursi- või hankemenetluse jaoks, tingimusel et olukord ei ole
muutunud ning et kinnituse väljaandmise kuupäevast ei ole möödunud üle ühe aasta.
Sel juhul allakirjutav isik kinnitab, et ta on sama kinnituse kõrvalejätmiskriteeriumide kohta
juba esitanud varasema menetluse jaoks ja tema olukorras ei ole toimunud muutusi:
Kinnituse kuupäev

I.

Täielikud viiteandmed varasema menetluse kohta

ISIKU KÕRVALEJÄTMIST PÕHJUSTAV OLUKORD

(1) kinnitab, et eespool nimetatud isik on ühes järgmistest olukordadest:

JAH

EI

(a) isik on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või
likvideerimismenetlus, tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud
kokkuleppe võlausaldajatega, peatanud äritegevuse või on liidu õiguse või
liikmesriigi õiguse alusel toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses
olukorras;
(b) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik on jätnud
täitmata
kohaldatavast
õigusest
tulenevad
maksude
või
sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustused;

EESC-2020-03078-00-00-INFO-TRA (EN) 1/6

ET

(c) isiku kohta on tehtud lõplik kohtu- või haldusotsus, et ta on süüdi tõsises
ametialases väärkäitumises, olles rikkunud selle kutseala suhtes kohaldatavaid
õigus- või haldusnorme või eetilisi standardeid, mille esindaja ta on, või
süülises käitumises, mis mõjutab tema ametialast usaldusväärsust, kui selline
käitumine osutab süülisele tahtlusele või raskele hooletusele, sealhulgas
järgmised käitumisviisid:
(i) menetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise või tingimustele
vastavuse või valikukriteeriumide täitmise või lepingu või
toetuslepingu
täitmise
kontrollimist
võimaldavate
andmete
moonutamine pettuse või hooletuse teel;
(ii) teiste isikutega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise
eesmärgil;
(iii) intellektuaalomandiõiguste rikkumine;
(iv) püüe mõjutada väljavalimismenetluse ajal hankija otsustusprotsessi;
(v) püüe saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda isikule
väljavalimismenetluses põhjendamatu eelise;
(d) isiku kohta on tehtud lõplik kohtuotsus, et ta on süüdi ühes järgmises
rikkumises:
(i) pettus direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 3 ja nõukogu 26. juuli
1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse
konventsiooni artikli 1 tähenduses;
(ii) korruptsioon, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 4
lõikes 2 ja aktiivne korruptsioon, nagu on määratletud nõukogu 26. mai
1997. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa
Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastu võitlemise
konventsiooni artiklis 3, nõukogu raamotsuse 2003/568/JSK artikli 2
lõikes 1 osutatud käitumine või muus kohaldatavas õiguses määratletud
korruptsioon;
(iii) käitumine, mis on seotud kuritegeliku ühendusega, millele on osutatud
nõukogu raamotsuse 2008/841/JSK artiklis 2;
(iv) rahapesu või terrorismi rahastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi (EL) 2015/849 artikli 1 lõigete 3, 4 ja 5 tähenduses;
(v) terroriaktid või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised, nagu
on määratletud vastavalt nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK
artiklites 1 ja 3, või sellistele aktidele või õigusrikkumisele
üleskutsumine, nendele kaasaaitamine või nendele kihutamine ning
nende katse, nagu on osutatud kõnealuse otsuse artiklis 4;
(vi) lapstööjõu kasutamine või muud inimkaubandusega seotud süüteod,
millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/36/EL artiklis 2;
(e) liidu eelarvest rahastatava lepingu või toetuslepingu täitmisel on isiku peamiste
kohustuste täitmise osas esinenud märkimisväärseid puudujääke, mille
tagajärjel on tulnud leping ennetähtaegselt lõpetada või kohaldada leppetrahve
või muid lepingujärgseid karistusi, või mis avastati hankija, Euroopa
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Pettustevastase Ameti (OLAFi) või kontrollikoja poolt läbi viidud kontrollide,
auditite või juurdluste käigus;
(f) isiku kohta on tehtud lõplik kohtu- või haldusotsus, et ta on eiranud eeskirju
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõike 2 tähenduses;
(g) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik on loonud
üksuse teises jurisdiktsioonis kavatsusega hoida kõrvale maksu-, sotsiaalsetest
või muudest juriidilistest kohustustest tema registrijärgse asukoha, juhatuse
asukoha või peamise tegevuskoha jurisdiktsioonis;
(h) (ainult juriidiliste isikute puhul) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega
on tõendatud, et isik on loodud punktis g sätestatud kavatsusega.
(i) eespool punktides c–h osutatud olukordade puhul kehtivad isiku suhtes:
i. Euroopa Prokuratuuri (pärast selle asutamist), kontrollikoja, Euroopa
Pettustevastase Ameti (OLAFi) või siseaudiitori korraldatud auditite või
juurdluste või ELi institutsiooni, Euroopa ameti või ELi asutuse või organi
eelarvevahendite käsutaja vastutusel korraldatud muu kontrolli või auditi
käigus kindlaks tehtud asjaolud;
ii. mittelõplikud kohtuotsused või mittelõplikud haldusotsused, mis võivad
hõlmata kutseala eetiliste normide kohaldamise kontrolli eest vastutava
pädeva järelevalveorgani võetud distsiplinaarmeetmeid;
iii. asjaolud, millele on osutatud selliste üksuste või isikute otsustes, kelle
ülesanne on täita ELi eelarvet;
iv. liidu vahendeid rakendavate liikmesriikide edastatud teave;
v. liidu konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad komisjoni otsused või liidu
või liikmesriigi konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad pädeva
siseriikliku asutuse otsused või
vi. ELi institutsiooni, Euroopa asutuse või ELi ameti või organi
eelarvevahendite käsutaja otsused menetlusest kõrvalejätmise kohta.
II.

MENETLUSEST KÕRVALEJÄTMIST PÕHJUSTAV OLUKORD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE
ISIKUTE PUHUL, KELLEL ON VOLITUSED KÕNEALUST JURIIDILIST ISIKUT VÕI
TEGELIKULT KASU SAAVAID OMANIKKE ESINDADA, NENDE NIMEL OTSUSEID TEHA VÕI
NEID KONTROLLIDA

Ei kohaldata füüsiliste isikute suhtes. Juhul kui kandidaat on üksikisik, palume käesoleva
osa välja jätta.
(2) kinnitab, et füüsiline või juriidiline isik, kes on eespool nimetatud
juriidilise isiku haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige või JAH EI
kellel on volitused seda juriidilist isikut esindada, tema nimel
otsuseid teha või teda kontrollida (see hõlmab äriühingu juhte,
juhatuse või nõukogu liikmeid ning juhtumeid, kus enamusosalus
äriühingus kuulub ühele füüsilisele isikule), või isiku tegelikult
kasu saavad omanikud (vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3
punktile 6) on ühes järgmistest olukordadest:
Eespool nimetatud olukord c (tõsine ametialane väärkäitumine)
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Ei
kohaldata

Eespool nimetatud olukord d (pettus, korruptsioon või muu kuritegu)
Eespool nimetatud olukord e (märkimisväärsed puudujäägid lepingu
täitmisel)
Eespool nimetatud olukord f (eeskirjade eiramine)
Eespool nimetatud olukord g (üksuse loomine kavatsusega hoida
kõrvale juriidiliste kohustuste täitmisest)
Eespool nimetatud olukord h (isiku loomine kavatsusega hoida
kõrvale juriidiliste kohustuste täitmisest)
III. MENETLUSEST KÕRVALEJÄTMIST PÕHJUSTAV OLUKORD JURIIDILISE ISIKU VÕLGADE
EEST PIIRAMATUT VASTUTUST KANDVA FÜÜSILISE VÕI JURIIDILISE ISIKU PUHUL

(3) kinnitab, et eespool nimetatud juriidilise isiku võlgade eest
piiramatut vastutust kandev füüsiline või juriidiline isik on ühes JAH EI
järgmistest olukordadest:

Ei
kohaldata

Eespool nimetatud olukord a (pankrott)
Eespool
nimetatud
olukord
b
(maksude
või
sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustuste täitmata
jätmine)
IV. KANDIDATUURI TAGASILÜKKAMISE PÕHJUSED
(4) kinnitab, et eespool nimetatud isik

JAH EI

on varem osalenud selles konkursimenetluses kasutatavate auhinna eeskirjade
ettevalmistamises, kui sellest tulenevalt on tegemist võrdse kohtlemise põhimõtte
rikkumisega, sealhulgas konkurentsi moonutamisega kandidaatide seas, mida ei
saa muul moel heastada.
V.

PARANDUSMEETMED

Isik, kes on kinnitanud, et ta on ühes eespool loetletud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras,
peab märkima selle olukorra parandamiseks võetud meetmed, et tõendada seeläbi oma
usaldusväärsust. Meetmed võivad hõlmata tehnilisi ning töökorralduse ja töötajatega seotud
meetmeid olukorra kordumise vältimiseks, kahju hüvitamist ning trahvide, maksude ja
sotsiaalkindlustusmaksete maksmist. Käesolevale kinnitusele tuleb lisada võetud
parandusmeetmeid tõendavad asjakohased dokumendid. Seda lõiku ei kohaldata käesoleva
kinnituse punktis d osutatud olukordade suhtes.
VI. NÕUDMISE KORRAL ESITATAVAD TÕENDID
Hankija taotluse korral ja tema määratud tähtaja jooksul peab isik esitama teabe füüsiliste ja
juriidiliste isikute kohta, kes on haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikmed või kellel on
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volitused isikut esindada, sealhulgas omandi- ja kontrollistruktuuri kuuluvad juriidilised ja
füüsilised isikud ning tegelikult kasu saavad omanikud.
Esitada tuleb ka järgmised tõendid isiku enda ning selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute
kohta, kelle suutlikkusele isik kavatseb toetuda, ning asjaomase isiku võlgade eest piiramatut
vastutust kandvate füüsiliste või juriidiliste isikute kohta:
Punktides a, c, d, f, g ja h kirjeldatud olukordade kohta tuleb esitada hiljutine
karistusregistri väljavõte või karistusregistri puudumise korral isiku asukohariigi kohtuvõi haldusasutuse poolt hiljuti välja antud samaväärne dokument, mis tõendab vastavust
kõnealustele nõuetele.
Punktis b kirjeldatud olukorra tõendamiseks tuleb esitada asjaomase liikmesriigi pädevate
asutuste poolt hiljuti välja antud tõendid. Need dokumendid peavad tõendama, et isik on
maksnud kõik temalt nõutavad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed, sh käibemaksu,
tulumaksu (ainult füüsilised isikud), äriühingu tulumaksu (ainult juriidilised isikud) ja
sotsiaalkindlustusmaksed. Kui asjaomases riigis ei anta eespool kirjeldatud dokumente
välja, võib nende asemel esitada vandega kinnitatud avalduse, mis on tehtud õigusasutuse
või notari ees, või kui see ei ole võimalik, siis ausõnalise avalduse, mis on tehtud isiku
asukohariigi haldusasutuse või kvalifitseeritud kutseorganisatsiooni ees.
Isik ei pea selliseid tõendeid esitama, kui need on juba esitatud komitee teise konkursi- või
hankemenetluse jaoks. Kõnealused dokumendid peavad olema kehtivad kuupäeval, mil
hankija neid taotleb, ning nende väljaandmisest ei tohi olla möödunud rohkem kui aasta.
Allakirjutav isik kinnitab, et isik on dokumentaalsed tõendid juba esitanud varasema
menetluse jaoks ja et tema olukorras ei ole toimunud muutusi.
Dokument

Täielikud viiteandmed varasema menetluse
kohta

Lisada vajalik arv ridu.
VII. TINGIMUSTELE VASTAVUSE KRITEERIUMID
(1) kinnitab, et eespool nimetatud isik vastab konkursi eeskirjade JAH
kohaselt tema suhtes individuaalselt kohaldatavatele
tingimustele vastavuse kriteeriumidele:
(a) ta on täitnud konkursi eeskirjade punktis 3.1
kohaldatavad tingimustele vastavuse kriteeriumid.

Ei
kohaldata

EI

Ei
kohaldata

esitatud

(2) kinnitab, juhul kui eespool nimetatud isik on ainus kandidaat JAH
või ühistaotluse juhtiv osaleja, et
(a) kandidaat, sh ühistaotluse korral kõik rühma liikmed, kui see
on asjakohane, täidab tingimustele vastavuse kriteeriume, mille
suhtes tehakse koondhindamine.
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EI

VIII. VALIKUT TOETAVAD TÕENDID
Allakirjutav isik kinnitab, et eespool nimetatud isik suudab taotluse korral viivitamata esitada
konkursi eeskirjade asjakohastes peatükkides loetletud vajalikud tõendavad dokumendid, mis
ei ole elektrooniliselt kättesaadavad.
Isik ei pea selliseid tõendeid esitama, kui need on juba esitatud komitee teise konkursi- või
hankemenetluse jaoks. Kõnealused dokumendid peavad olema kehtivad kuupäeval, mil
hankija neid taotleb, ning nende väljaandmisest ei tohi olla möödunud rohkem kui aasta.
Allakirjutav isik kinnitab, et isik on dokumentaalsed tõendid juba esitanud varasema
menetluse jaoks ja et tema olukorras ei ole toimunud muutusi.
Dokument

Täielikud viiteandmed varasema menetluse
kohta

Lisada vajalik arv ridu.
Eespool nimetatud isik peab hankijat otsekohe teavitama kõigist teatatud olukorras
toimunud muutustest.
Eespool nimetatud isiku kandidatuur võidakse käesoleva konkursimenetluse raames tagasi
lükata ja tema suhtes võidakse kohaldada halduskaristusi (menetlusest kõrvalejätmine või
rahaline karistus), kui käesolevas konkursimenetluses osalemiseks esitatud mis tahes
kinnitus või teave osutub valeks.
Täisnimi
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Kuupäev

Allkiri

