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Is-sottoskritt(a) [daħħal isem il-firmatarju/a ta' din il-formola]: 

(għall-persuni fiżiċi biss) 
f'ismu/isimha stess 

(għall-persuni ġuridiċi biss) li jirrappreżenta/tirrappreżenta l-persuna 
ġuridika segwenti:  

 

Numru tal-karta tal-identità jew tal-
passaport:  

 

(il-"persuna") 

L-isem uffiċjali sħiħ: 

Forma ġuridika uffiċjali:  

Numru tar-reġistrazzjoni legali:  

Indirizz uffiċjali sħiħ:  

Numru tar-reġistrazzjoni tal-VAT:  

 

(il-"persuna") 

 

 

TAQSIMA I - IMPENN 

Jien, is-
sottoskritt(a) ....................................................................................................................................
........ 

Fil-kapaċità tiegħi bħala rappreżentant(a) legali ta' 
.................................................................................................. 

Niddikjara li: 

 Qrajt id-dokumenti tal-proċedura tal-kompetizzjoni u partikolarment ta': 

o L-avviż ta' kompetizzjoni li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; 

o Ir-regoli tal-kompetizzjoni. 

 Naċċetta l-kundizzjonijiet stipulati mid-dokumenti msemmija hawn fuq; 

 Nippreżenta applikazzjoni għall-kompetizzjoni: 

o bħala kompetitur wieħed(1) 

o bħala membru flimkien mal-grupp bl-isem ta' .........................................(2) 

 

PARTI II - DIKJARAZZJONI FUQ L-UNUR 

1. SITWAZZJONI TA' ESKLUŻJONI LI TIKKONĊERNA L-PERSUNA 

Jiddikjara/tiddikjara li l-persuna msemmija hawn fuq tinsab f'waħda mis-sitwazzjonijiet li 
ġejjin: 

IVA LE 

a) tkun falliet, jew tkun soġġetta għal proċeduri ta' insolvenza jew ta' stralċ, ikollha l-assi 
tagħha qed jiġu amministrati minn likwidatur jew minn qorti, tkun tinsab fi ftehim 
ma' kredituri, ikollha l-attivitajiet kummerċjali tagħha sospiżi, jew tkun qiegħda fi 
kwalunkwe sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista fil-liġijiet 
jew ir-regolamenti nazzjonali; 

  

b) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-
persuna tkun qed tikser l-obbligi tagħha marbuta mal-ħlas ta' taxxi jew tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f'konformità mal-liġi tal-pajjiż fejn hija stabbilita, 

  

                                                
1 Ingassa dak li ma japplikax 
2 Ingassa dak li ma japplikax 
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ma' dawk tal-pajjiż li fih tkun tinsab l-awtorità kontraenti jew ma' dawk tal-pajjiż tat-
twettiq tal-kuntratt; 

c) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-
persuna 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 għall-esklużjoni jew għall-
adempiment tal-kriterji tal-għażla jew fit-twettiq ta' kuntratt; 

  

ii) id-dħul fi ftehim ma' persuni oħra bl-għan li tiġi kkawżata distorsjoni tal-
kompetizzjoni; 

  

iii) il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;   

iv) it-tentattiv li jiġi influwenzat il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-awtorità 
kontraenti matul il-proċedura ta' għoti; 

  

v) it-tentattiv li tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali li tista' tagħtiha vantaġġi mhux 
xierqa fil-proċedura ta' għoti;  

  

d) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali li l-persuna tkun ħatja ta' kwalunkwe 
minn dawn li ġejjin: 

 

i) frodi, skont it-tifsira tal-Artikolu 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 3 tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda 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, u fl-
Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI, kif ukoll korruzjoni kif 
definita fil-liġi tal-pajjiż fejn tkun tinsab l-awtorità kontraenti jew fil-pajjiż fejn il-
persuna tkun stabbilita jew il-pajjiż tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt; 

  

iii) parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, kif definita fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/841/ĠAI; 

  

iv) ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, kif definiti fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

  

v) reati marbuta mat-terroriżmu jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi, kif 
definiti fl-Artikoli 1 u 3 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
rispettivament, jew inċitament, għajnuna, tixwix jew tentattivi għat-twettiq ta' 
reat, kif spjegat fl-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni; 

  

vi) l-impjieg tat-tfal jew forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin kif definiti fl-Artikolu 2 
tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

  

e) il-persuna tkun uriet nuqqasijiet sinifikanti ta' konformità mal-obbligi ewlenin fit-
twettiq ta' kuntratt iffinanzjat mill-baġit tal-UE, li jkun wassal għat-terminazzjoni 
bikrija tiegħu jew għall-applikazzjoni ta' danni likwidati jew multi kuntrattwali oħrajn 
jew li tkun ġiet skoperta wara kontrolli, verifiki jew investigazzjonijiet minn uffiċjal tal-
awtorizzazzjoni, l-OLAF jew il-Qorti tal-Awdituri;  
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f) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-
persuna tkun wettqet irregolarità skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95; 

  

g) għas-sitwazzjonijiet ta' mġiba professjonali ħażina serja, frodi, korruzzjoni, reati 
kriminali oħra, nuqqasijiet sinifikanti fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt jew irregolarità, l-
offerent huwa soġġett għal: 

i. fatti stabbiliti fil-kuntest ta' awditjar jew investigazzjonijiet imwettqa mill-Qorti 
tal-Awdituri, l-OLAF jew awditjar intern, jew kwalunkwe kontroll, awditjar jew 
verifika oħra li jsiru taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità kontraenti ta' istituzzjoni 
tal-UE, ta' uffiċċju Ewropew jew ta' aġenzija jew entità tal-UE; 

ii. 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. deċiżjonijiet tal-BĊE, il-BEI, il-Fond Ewropew tal-Investiment jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali; 

iv. deċiżjonijiet tal-Kummissjoni marbuta mal-ksur tar-regoli ta' kompetizzjoni tal-
Unjoni jew ta' awtorità kompetenti nazzjonali relatati mal-ksur tal-liġi ta' 
kompetizzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali; jew 

v. deċiżjonijiet ta' esklużjoni minn uffiċjal ta' awtorizzazzjoni ta' istituzzjoni tal-UE, 
ta' uffiċċju Ewropew jew ta' aġenzija jew entità tal-UE.  

  

 

2. SITWAZZJONIJIET TA' ESKLUŻJONI FIR-RIGWARD TA' PERSUNI FIŻIĊI JEW ĠURIDIĊI LI GĦANDHOM IS-SETGĦA TA' 
RAPPREŻENTAZZJONI, DEĊIŻJONI JEW KONTROLL FIR-RIGWARD TAL-PERSUNA ĠURIDIKA 

Jiddikjara/tiddikjara li persuna fiżika jew ġuridika li hija membru tal-entità 
amministrattiva, maniġerjali jew superviżorja tal-persuna ġuridika 
msemmija hawn fuq jew li għandha setgħat ta' rappreżentazzjoni, deċiżjoni 
jew kontroll fir-rigward tal-persuna ġuridika msemmija hawn fuq (jiġifieri 
huma inklużi diretturi ta' kumpaniji, membri tal-entità maniġerjali jew 
superviżorja u każijiet fejn persuna fiżika waħda għandha l-maġġoranza tal-
ishma), tkun f'waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

IVA LE Mhux 
applikabbli 

Sitwazzjoni prevista fil-punt (c) hawn fuq (imġiba professjonali ħażina 
serja)   

 

Sitwazzjoni prevista fil-punt (d) hawn fuq (frodi, korruzzjoni, reati kriminali 
oħra) 

  
 

Sitwazzjoni prevista fil-punt (e) hawn fuq (nuqqasijiet sinifikanti fit-twettiq 
ta' kuntratt) 

   

Sitwazzjoni prevista fil-punt (f) hawn fuq (irregolarità)    
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3. SITWAZZJONIJIET TA' ESKLUŻJONI FIR-RIGWARD TA' PERSUNI FIŻIĊI JEW ĠURIDIĊI LI JASSUMU RESPONSABBILTÀ 
ILLIMITATA GĦAD-DEJN TAL-PERSUNA ĠURIDIKA 

 Jiddikjara/tiddikjara li persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabbiltà 
illimitata għad-dejn tal-persuna ġuridika msemmija hawn fuq hija f'waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:  

IVA LE Mhux 
applikabbli 

Sitwazzjoni prevista fil-punt (a) hawn fuq (falliment)    

Sitwazzjoni prevista fil-punt (b) hawn fuq (ksur tal-obbligi marbuta mal-ħlas 
ta' taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali) 

   

 

4.  RAĠUNIJIET TA' ĊAĦDA MINN DIN IL-PROĊEDURA 

 Jiddikjara/tiddikjara li l-persuna msemmija hawn fuq: IVA LE 

h) kienet involuta fid-distorsjoni tal-kompetizzjoni billi kienet preċedentement involuta fit-
tħejjija tad-dokumenti tal-akkwisti għal din il-proċedura ta' akkwist.  

  

 

5.  MIŻURI TA' RIMEDJU 

Jekk il-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni tirrikonoxxi li hi stess, jew il-persuna ġuridika li 
tirrappreżenta, jew waħda mill-persuni msemmija mid-dikjarazzjonijiet hawn fuq ikunu jinsabu 
f'waħda mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni msemmija hawn fuq, hija għandha tindika l-miżuri li ħadet 
biex tirrimedja s-sitwazzjoni ta' esklużjoni, u b'hekk turi l-affidabbiltà tagħha. Dan jista' jinkludi 
pereżempju miżuri fil-qasam tekniku, jew tal-organizzazzjoni jew tal-persunal sabiex din is-sitwazzjoni 
ma terġax isseħħ, kumpens għad-danni jew il-ħlas ta' penalitajiet. Id-dokumenti ġustifikattivi li juru l-
miżuri ta' rimedju meħuda jridu jiġu annessi ma' din id-dikjarazzjoni. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax 
għas-sitwazzjonijiet previsti fil-punt (d)(1) hawn fuq. 

 

Miżuri meħudin(3): 

 

 

6. EVIDENZA FUQ TALBA 

Fuq talba, u fil-perjodu stabbilit mill-awtorità kontraenti, il-persuna trid tipprovdi informazzjoni dwar 
il-persuni li huma membri tal-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju.  

Din trid tipprovdi wkoll l-evidenza li ġejja dwar il-persuna nnifsha u dwar il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li 
jassumu r-responsabbiltà illimitata għad-dejn tal-persuna: 

 Għas-sitwazzjonijiet deskritti fil-punti (a), (c), (d) jew (f), huwa meħtieġ estratt reċenti mir-
rekord ġudizzjarju jew, fin-nuqqas ta' dak, xi dokument reċenti ekwivalenti maħruġ minn 
awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fil-pajjiż ta' stabbiliment tal-persuna li juri li dawn 
il-ħtiġijiet ġew issodisfati.  

 Għas-sitwazzjoni deskritta fil-punt (a) jew (b), ċertifikati reċenti maħruġa mill-awtoritajiet 
responsabbli tal-Istati kkonċernat huma meħtieġa. Dawn id-dokumenti għandhom 
jipprovdu evidenza tal-ħlas tat-taxxi u tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li l-persuna 
għandha tħallas inklużi pereżempju, il-VAT, it-taxxa fuq l-introjtu (persuni fiżiċi biss), it-
taxxa tal-kumpaniji (persuni ġuridiċi biss) u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Meta 
kwalunkwe dokument deskritt hawn fuq ma jinħariġx fil-pajjiż ikkonċernat, dan jista' jiġi 
sostitwit minn dikjarazzjoni taħt ġurament li ssir quddiem awtorità ġudizzjarja jew nutar 

                                                
3 Jekk ebda miżura ma trid tiġi ddikjarata, immarka "mhux applikabbli". 
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jew, fin-nuqqas ta' dan, dikjarazzjoni solenni magħmula quddiem awtorità amministrattiva 
jew entità professjonali kwalifikata fil-pajjiż ta' stabbiliment tagħha. 

Il-persuna mhijiex meħtieġa li tressaq l-evidenza jekk din tkun diġà tressqet għal proċedura ta' akkwist 
oħra.  

Id-dokumenti jridu jkunu nħarġu mhux aktar tard minn sena qabel id-data tat-talba tagħhom mill-
awtorità kontraenti u jridu jkunu għadhom validi sa dakinhar.  

Il-firmatarju jiddikjara li d-dokumenti ġustifikattivi jkunu diġà ngħataw, jispeċifika r-referenzi tal-
proċedura li biha ngħataw id-dokumenti, u jiċċertifika li, sa mid-data li fiha jkunu ngħataw id-
dokumenti ġustifikattivi, is-sitwazzjoni tal-persuna/persuni kkonċernata/ikkonċernati ma tkunx 
inbidlet. 

 

Il-persuna msemmija hawn fuq tista' tiġi mċaħħda minn din il-proċedura u tingħata sanzjonijiet 
amministrattivi (penali ta' esklużjoni jew finanzjarja) jekk xi dikjarazzjoni jew informazzjoni 
mogħtija għall-finijiet li tissodisfa r-rekwiżiti għall-parteċipazzjoni f'din il-proċedura jirriżultaw 
foloz. 

 

Isem sħiħ  

 

Data  

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

NB: niżżel l-inizjali fuq kull paġna 


