
Esportazzjoni ta' Applikazzjoni Web

Talba għal informazzjoni dwar l-Akkwist Pubbliku
Dettalji tal-operatur ekonomiku u l-offerta 

Dettalji tal-operatur ekonomiku 

Tip ta' operatur ekonomiku 
Persuna fiżika 
Persuna ġuridika 
Isem l-operatur ekonomiku 
L-ewwel isem tal-operatur ekonomiku 
Kunjom l-operatur ekonomiku 
Pajjiż ta’ stabbiliment 
Indirizz tal-operatur ekonomiku 
Pajjiż 
Reġjun / kontea / żona 
Komunità awtonoma 
Provinċja 
Stat federali 
Belt 
Kodiċi postali 
Triq u numru 
Numru tal-identifikazzjoni tal-UE 
Disponibbli 
Mhux disponibbli 
Numru ta' identifikazzjoni 
Kwalunkwe tip ta’ numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali 
Disponibbli 
Mhux disponibbli 
Tip ta' numru ta’ identifikazzjoni 

Numru ta' identifikazzjoni 

Informazzjoni dwar l-offerta 

Konferma 
Nikkonfermaw li t-talba ntbagħtet fil-kuntest ta’ proċedura ta’ sejħa għal offerti. 
Numru ta’ referenza tal-offerta TED  
Disponibbli 
Mhux disponibbli 
Numru TED 
Numru ta’ referenza nazzjonali tal-offerta 
Disponibbli 
Mhux disponibbli 
Numru ta’ referenza 
Link għall-offerta ppubblikata fuq l-Internet 
Informazzjoni addizzjonali dwar l-offerta 
L-għan tat-talba 
L-ivverifikar tal-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (standards nazzjonali, tikketti, valutazzjonijiet tal-konformità) 
L-ivverifikar tar-raġunijiet għall-esklużjoni 
L-ivverifikar tal-kriterji ta’ selezzjoni 
L-ivverifikar tal-informazzjoni li tinsab fid-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist 
L-ivverifikar tal-standards ta’ garanzija tal-kwalità u standards ta’ ġestjoni ambjentali 
L-ivverifikar fil-lista uffiċjali ta’ operaturi ekonomiċi u ta' korpi ta’ ċertifikazzjoni 
L-ivverifikar ta' offerti anormalment baxxi 

Ammont tal-offerta 
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I. Mistoqsijiet dwar l-istandards nazzjonali / it-tikketti / ir-rapporti tat-test 

I.A Mistoqsijiet biex ikunu vverifikati l-istandards nazzjonali 
Inti tikkonferma l-awtentiċità tal-istandard nazzjonali mehmuż? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument 

mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz.  (01) 
Iva, jien nikkonferma li l-istandard nazzjonali mehmuż huwa awtentiku. 
L-istandard nazzjonali mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tal-istandard nazzjonali mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru 

m’hemmx awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tal-istandard nazzjonali mehmuż. (01.1) 

L-istandard nazzjonali hawn taħt jittrasponi xi waħda minn dawn li ġejjin: standard Ewropew, approvazzjoni teknika Ewropea, 

speċifikazzjoni teknika komuni, standard internazzjonali, sistema ta' referenza teknika stabbilita minn korp Ewropew ta' 

standardizzazzjoni? L-istandard nazzjonali għandu jiġi speċifikat fil-kaxxa 'Kummenti dwar il-mistoqsija'! (02) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika x’qed jittrasponi (02.1) 
standard Ewropew 
approvazzjoni teknika Ewropea 
speċifikazzjoni teknika komuni 
standard internazzjonali 
sistema ta’ referenza teknika stabbilita minn korp Ewropew ta’ standardizzazzjoni 

Jekk jogħġbok ipprovdi r-referenza tiegħu (02.2) 

I.B Mistoqsijiet biex ikunu vverifikati tikketti nazzjonali jew valutazzjonijiet ta' konformità 
Inti tikkonferma l-awtentiċità tat-tikketta nazzjonali / il-valutazzjoni ta' konformità mehmuża? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min 

jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (03) 
Iva, jien nikkonferma li t-tikketta nazzjonali / il-valutazzjoni ta' konformità mehmuża hija awtentika. 
It-tikketta nazzjonali / il-valutazzjoni ta' konformità mehmuża mhijiex awtentika. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (03.1) 
It-tikketta nazzjonali inħarġet mill-korp pubbliku/privat kompetenti? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż 

dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (03) 
Iva.
Le. 
Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika t-tip ta’ korp emittenti. (03a.1) 
Korp pubbliku kompetenti 
Korp privat kompetenti 
Jekk jogħġbok ipprovdi l-isem tal-korp emittenti. (03a.2) 
Jekk jogħġbok ipprovdi l-indirizz tal-korp emittenti. (03a.3) 
Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji ta' kuntatt addizzjonali tal-korp emittenti. indirizz elettroniku, numru tat-telefown, l-isem ta’ persuna 

ta’ kuntatt. (03a.4) 
Jekk le, jekk jogħġbok iċċara n-natura ġuridika / il-valur tad-dokument mehmuż u minn min inħareġ? (03a.5) 
Jekk jogħġbok indika l-ħin medju meħtieġ biex tinkiseb it-tikketta. (Għadd ta’ jiem / ġimgħat / xhur) (03a.6) 
Iċ-ċertifikat jew ir-rapport tat-test ipprovdut inħareġ mill-korp nazzjonali tal-valutazzjoni tal-konformità kompetenti jew minn korp 

ekwivalenti tal-valutazzjoni tal-konformità? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din 

tiġi ssejvjata bħala abbozz. (03) 
Iva. 
Le. 
Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika t-tip ta’ korp emittenti. (04.1) 
Korp nazzjonali ta’ valutazzjoni tal-konformità kompetenti 
Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità ekwivalenti 
Jekk jogħġbok ipprovdi l-isem tal-korp emittenti. (04.2) 
Jekk jogħġbok ipprovdi l-indirizz tal-korp emittenti. (04.3) 
Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji ta' kuntatt addizzjonali tal-korp emittenti. indirizz elettroniku, numru tat-telefown, l-isem ta’ persuna 

ta’ kuntatt. (04.4) 
Jekk le, jekk jogħġbok iċċara l-valur ġuridiku tad-dokument mehmuż u minn min inħareġ? (04.5) 

Jekk jogħġbok indika l-ħin medju meħtieġ biex jinkiseb iċ-ċertifikat jew it-test tar-rapport. (Għadd ta’ jiem / ġimgħat / xhur) (04.6) 

2/13L



Esportazzjoni ta' Applikazzjoni Web

II.  Mistoqsijiet biex ikunu vverifikati r-raġunijiet għall-esklużjoni 

II.A Mistoqsijiet dwar in-nuqqas ta’ kundanna b’sentenza definittiva 
Inti tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż dwar in-nuqqas ta’ kundanna b’sentenza definittiva? Jekk tintgħażel din il-

mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (05) 
Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (05.1) 
L-informazzjoni dokumentata fid-dokument mehmuż hija korretta? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż 

dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (06) 
Iva. 
Le. 
Jien ma nistax nikkonferma jekk l-informazzjoni hijiex korretta. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru 

m’hemmx awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma li l-informazzjoni hija korretta. (06.1) 
Jekk jogħġbok spjega f’liema aspett(i) l-informazzjoni mhijiex korretta. (06.2) 
Id-dokument mehmuż huwa estratt mir-reġistru rilevanti? (bħal rekords ġudizzjarji eċċ.)  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat 

irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (07) 
Iva. 
Le. 
Minn liema reġistru huwa estratt ir-rekord? (07.1) 
Ir-rekord/id-dokument/id-dejta huwa/ hija sħiħ(a)? (07.2) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok spjega f’liema aspett(i) ir-rekord/id-dokument/id-dejta mhux/mhix sħiħ(a). (07.2.1) 
Huwa dokument ekwivalenti li jikkonferma n-nuqqas ta’ kundanna b’sentenza definittiva, maħruġ minn awtorità ġudizzjarja jew 

amministrattiva kompetenti mill-Istat Membru tiegħek? (07.3) 
Iva. 
Le. 
Tista’ tipprovdi kopja tad-dokument li jikkonferma n-nuqqas ta’ kundanna b’sentenza definittiva? (07.3.1) 
Iva. Kopja ta’ dan id-dokument tinsab mehmuża. 
Le. 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tipprovdi kopja tad-dokument li jikkonferma n-nuqqas ta’ kundanna. (07.3.1.1) 
Id-dokument mehmuż jikkonferma li l-operatur ekonomiku jew ir-rappreżentant(i) tiegħu ma kienx/kinux ikkundannati bis-sentenza 

definittiva għal waħda mir-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 57 (1) tad-Direttiva 2014/24/UE? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min 

jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (08) 
Iva. 
Le. 
L-informazzjoni ma tistax tiġi pprovduta. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx awtorità għand min 

tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tipprovdi l-informazzjoni. (08.1) 
L-operatur ekonomiku jew il-persuna kkonċernata ġiet ikkundannata bis-sentenza definittiva għal waħda mir-raġunijiet elenkati fl-

Artikolu 57 (1) tad-Direttiva 2014/24/UE?  (08a) 
Iva. 
Le. 
L-informazzjoni ma tistax tiġi pprovduta. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx awtorità għand min 

tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tipprovdi l-informazzjoni. (08a.1) 
Jekk iva, jekk jogħġbok indika għal liema raġuni l-operatur ekonomiku instab ħati. (08a.2) 
Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali 
Korruzzjoni 
Frodi 
Reati terroristiċi 
Reati marbuta ma’ attivitajiet terroristiċi 
Ħasil tal-flus 
Finanzjament tat-terroriżmu 
Tħaddim tat-tfal 
Forom oħra ta’ traffikar tal-bnedmin 
Jekk jogħġbok ipprovdi l-isem tal-persuna / korp ħati. (08a.3) 

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt u kwalunkwe dejta ta’ identifikazzjoni disponibbli tal-persuna / korp kundannat. (08a.4) 

Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-kundanna. (08a.5) 
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Jekk jogħġbok ipprovdi aktar dettalji dwar id-deċiżjoni jew is-sentenza. Jiġifieri isem l-awtorità /il-korp emittenti, in-numru ta’ 

referenza. (08a.6) 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku huwa eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (08a.7) 
Iva. L-esklużjoni tirriżulta minn liġi nazzjonali / regolament / dispożizzjoni amministrattiva. Id-dettalji u r-referenza rilevanti huma 

pprovduti fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Ma nafx (Id-dettalji ta' din it-tweġiba għandhom jingħataw fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt!) 
Data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni: (08a.7.1) 
Mhux definita. 
Definita. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni. (08a.7.1.1) 
Jekk jogħġbok indika għalfejn l-operatur mhuwiex eskluż minn proċedura(i) ta' akkwist pubbliku (08a.7.2) 
Minħabba miżuri ta' pulitura aċċettabbli. 
Minħabba li l-perjodu ta' esklużjoni għadda. 
Minħabba raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali dettaljati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

Minħabba raġunijiet oħrajn dettaljati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

II.B Mistoqsijiet biex tiġi vverifikata l-konformità ma' obbligi relatati mal-pagament ta' taxxi jew ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 

soċjali 
Tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż li jikkonferma l-konformità ma' obbligi relatati mal-pagament ta' taxxi jew ta' 

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi 

ssejvjata bħala abbozz. (09) 
Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż relatat mal-pagament ta' taxxi jew ta' 

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. (09.1) 
Id-dokument mehmuż huwa ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti mill-Istat Membru tiegħek?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, 

min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (10) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok ipprovdi kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar id-dokument mehmuż (10.1) 
Id-dokument mehmuż jikkonferma l-konformità ma' obbligi relatati mal-pagament ta' taxxi?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min 

jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (11) 
Iva. 
Le. 
L-operatur ekonomiku ħallas it-taxxi tiegħu? (12) 
Iva, sa fejn nafu aħna l-operatur ekonomiku ħallas it-taxxi tiegħu. 
Le, l-operatur ekonomiku kiser l-obbligu tiegħu relatat mal-pagament tat-taxxi. 
M'għandniex din l-informazzjoni (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx awtorità għand min tista' 

tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (12.1) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (12.2) 
Tista' tispeċifika l-ammont dovut mill-operatur ekonomiku? (12.2.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika l-ammont pendenti u/jew il-proporzjon tiegħu għall-ammont dovut inizjalment. (12.2.1.1) 
Il-ksur ġie stabbilit minn deċiżjoni ġudizzjali jew amministrattiva b'effett finali u vinkolanti? (12.2.2) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tad-deċiżjoni. Jekk mhix disponibbli, indika dan fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

(12.2.2.1) 
Jekk jogħġbok ipprovdi aktar dettalji dwar id-deċiżjoni. Pereżempju, in-numru ta' referenza, l-isem tal-korp tad-deċiżjoni. Jekk din l-

informazzjoni mhix disponibbli, indika dan fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. (12.2.2.2) 

4/13L



Esportazzjoni ta' Applikazzjoni Web

Konsegwentement l-operatur ekonomiku huwa eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (12.2.2.3) 
Iva. L-esklużjoni tirriżulta minn liġi nazzjonali / regolament / dispożizzjoni amministrattiva. Id-dettalji u r-referenza rilevanti huma 

pprovduti fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.
Le. 
Ma nafx, għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni: (12.2.2.3.1) 
Definita. 
Mhux definita. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni. (12.2.2.3.1.1) 
Jekk jogħġbok indika għalfejn l-operatur mhuwiex eskluż minn proċedura(i) ta' akkwist pubbliku. Pereżempju, ammont pendenti 

baxx. (12.2.2.3.2) 
Id-dokument mehmuż jikkonferma l-konformità ma' obbligi relatati mal-pagament ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?  Jekk 

tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (13) 
Iva. 
Le. 
L-operatur ekonomiku ħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tiegħu? (14) 
Iva, sa fejn nafu aħna l-operatur ekonomiku ħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tiegħu. 
Le, l-operatur ekonomiku kiser l-obbligu tiegħu relatat mal-pagament tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. 
M'għandniex din l-informazzjoni (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx awtorità għand min tista' 

tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (14.1) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (14.2) 
Tista' tispeċifika l-ammont dovut mill-operatur ekonomiku? (14.2.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika l-ammont pendenti u/jew il-proporzjon tiegħu għall-ammont dovut inizjalment. (14.2.1.1) 
Il-ksur ġie stabbilit minn deċiżjoni ġudizzjali jew amministrattiva b'effett finali u vinkolanti? (14.2.2) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tad-deċiżjoni. Jekk mhix disponibbli, indika dan fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

(14.2.2.1) 
Jekk jogħġbok ipprovdi aktar dettalji dwar id-deċiżjoni. Pereżempju, in-numru ta' referenza, l-isem tal-korp tad-deċiżjoni. Jekk din l-

informazzjoni mhix disponibbli, indika dan fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. (14.2.2.2) 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku huwa eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (14.2.2.3) 
Iva. L-esklużjoni tirriżulta minn liġi nazzjonali / regolament / dispożizzjoni amministrattiva. Id-dettalji u r-referenza rilevanti huma 

pprovduti fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Ma nafx, għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni: (14.2.2.3.1) 
Definita. 
Mhux definita. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni. (14.2.2.3.1.1) 
Jekk jogħġbok indika għalfejn l-operatur mhuwiex eskluż minn proċedura(i) ta' akkwist pubbliku. Pereżempju, ammont pendenti 

baxx. (14.2.2.3.2) 
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II.C Mistoqsijiet biex tiġi vverifikata l-konformità ma' obbligi taħt il-"klawżola soċjali orizzontali" (Artikolu 18(2) tad-Direttiva 

2014/24/UE) 
Fl-eżekuzzjoni tal-kuntratti, l-operatur ekonomiku kiser l-obbligi tiegħu fil-qasam tal-liġi ambjentali matul l-aħħar tliet snin jew qabel 

it-tmiem tal-perjodu ta' preskrizzjoni? Il-liġi ambjentali kif stabbilita mil-liġi tal-UE, il-liġi nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi jew id-

dispożizzjonijiet internazzjonali elenkati fl-Anness X tad-Direttiva 2014/24/UE. (15) 
Iva, l-operatur ekonomiku kiser l-obbligi tiegħu. 
Le, sa fejn nafu aħna l-operatur ekonomiku ma kisirx l-obbligi tiegħu.  
Il-ksur tal-obbligi ġie stabbilit minn deċiżjoni ġudizzjali jew amministrattiva b'effett finali u vinkolanti? (15.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tad-deċiżjoni. Jekk mhix disponibbli, indika dan fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

(15.1.1) 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku huwa eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (15.1.3) 
Iva. L-esklużjoni tirriżulta minn liġi nazzjonali / regolament / dispożizzjoni amministrattiva. Id-dettalji u r-referenza rilevanti huma 

pprovduti fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Ma nafx, għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni: (15.1.3.1) 
Definita. 
Mhux definita. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni. (15.1.3.1.1) 
Fl-eżekuzzjoni tal-kuntratti, l-operatur ekonomiku kiser l-obbligi tiegħu fl-oqsma tal-liġi soċjali u tax-xogħol matul l-aħħar tliet snin 

jew qabel it-tmiem tal-perjodu ta' preskrizzjoni? Il-liġi soċjali u tax-xogħol kif stabbilita mil-liġi tal-UE, il-liġi nazzjonali, il-ftehimiet 

kollettivi jew id-dispożizzjonijiet internazzjonali elenkati fl-Anness X tad-Direttiva 2014/24/UE. (16) 
Iva, l-operatur ekonomiku kiser l-obbligi tiegħu. 
Le, sa fejn nafu aħna l-operatur ekonomiku ma kisirx l-obbligi tiegħu. 
Il-ksur tal-obbligi ġie stabbilit minn deċiżjoni ġudizzjali jew amministrattiva b'effett finali u vinkolanti? (16.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tad-deċiżjoni. Jekk mhix disponibbli, indika dan fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

(16.1.1) 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku huwa eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (16.1.3) 
Iva. L-esklużjoni tirriżulta minn liġi nazzjonali / regolament / dispożizzjoni amministrattiva. Id-dettalji u r-referenza rilevanti huma 

pprovduti fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Ma nafx, għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni: (16.1.3.1) 
Definita. 
Mhux definita. 

Jekk jogħġbok speċifika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta' esklużjoni. (16.1.3.1.1) 
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II.D Mistoqsijiet biex tiġi vverifikata l-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja tal-offerenti 
Inti tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż dwar il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja tal-offerent?  Jekk tintgħażel din il-

mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (17) 
Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż dwar il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja 

tal-offerent? (17.1) 
Id-dokument mehmuż jikkonferma li l-operatur ekonomiku${Q18} Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument 

mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (18) 
mhuwiex fallut 
mhuwiex suġġett ta' proċedimenti ta' insolvenza jew ta' stralċ 
mhuwiex f'sitwazzjoni fejn l-assi tiegħu qed jiġu amministrati minn likwidatur jew mill-qorti 
mhuwiex f'arranġament mal-kredituri 
mhuwiex f'sitwazzjoni fejn l-attivitajiet kummerċjali tiegħu huma sospiżi 
mhuwiex fi kwalunkwe sitwazzjoni simili b'riżultat ta' proċedura simili taħt il-liġijiet jew ir-regolamenti nazzjonali 
Iva, id-dokument mehmuż jikkonferma li l-operatur ekonomiku mhuwiex suġġett ta' kwalunkwe proċedimenti. 
Le, id-dokument mehmuż ma jikkonfermax li l-operatur ekonomiku mhuwiex suġġett tal-proċedimenti msemmija hawn fuq. 
Ma nistgħux nikkonfermaw din l-informazzjoni. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx awtorità 

għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (18.1) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (18.2) 
L-operatur ekonomiku huwa suġġett ta' kwalunkwe waħda mill-proċedimenti hawn fuq? (18.3) 
Iva. 
Le. 
L-operatur ekonomiku huwa (18.3.1) 
fallut. 
is-suġġett ta' proċedimenti ta' insolvenza jew ta' stralċ. 
f'sitwazzjoni fejn l-assi tiegħu qed jiġu amministrati minn likwidatur jew mill-qorti. 
f'arranġament mal-kredituri. 
f'sitwazzjoni fejn l-attivitajiet kummerċjali tiegħu huma sospiżi. 
fi kwalunkwe sitwazzjoni simili b'riżultat ta' proċedura simili taħt il-liġijiet jew ir-regolamenti nazzjonali. 
Tista' tipprovdi dokument li jikkorrispondi għall-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja tal-offerent? (18.4) 
Iva. Kopja ta’ dan id-dokument tinsab mehmuża. 

Le. 
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II.E Mistoqsijiet biex jiġu vverifikati raġunijiet oħra fakultattivi għall-esklużjoni 

Sa fejn taf int, l-operatur ekonomiku ġie eskluż minn proċedura preċedenti ta' akkwist / konċessjoni? (19) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok agħżel ir-raġunijiet. (19.1) 
Kondotta ħażina serja professjonali  
Ftehim ma' operaturi ekonomiċi oħrajn bl-għan li jgħawweġ il-kompetizzjoni 
Kunflitt ta' interess 
Involviment preċedenti fl-istess proċedura ta' akkwist 

Nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fl-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe rekwiżit sostantiv taħt kuntratt preċedenti ta' akkwist/konċessjoni 

Rappreżentazzjoni ħażina serja fil-provvediment tal-informazzjoni rikjesta 
Influwenza mhux adegwata fuq il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
Oħrajn - Ara d-dettalji fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Jekk jogħġbok ipprovdi dokument / ċertifikat li jikkorrispondi għall-esklużjoni. (19.2) 
Id-dokument / ċertifikat rikjest jinsab mehmuż. 
Ma nistgħux nipprovdu tali dokument għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

Sa fejn taf int, l-operatur ekonomiku huwa ħati għal kondotta ħażina serja professjonali, li trendi l-integrità tiegħu dubjuża? (20) 

Iva. Jekk jogħġbok sib aktar dettalji għat-tweġiba fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku ġie eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (20.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok ipprovdi dokument / ċertifikat korrispondenti. (20.1.1) 
Id-dokument / ċertifikat rikjest jinsab mehmuż. 
Ma nistgħux nipprovdu tali dokument għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

Sa fejn taf int, l-operatur ekonomiku għamel ftehim ma' operaturi ekonomiċi oħrajn bl-għan li jgħawweġ il-kompetizzjoni?  (21) 

Iva. Jekk jogħġbok sib aktar dettalji għat-tweġiba fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku ġie eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (21.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok ipprovdi dokument / ċertifikat korrispondenti. (21.1.1) 
Id-dokument / ċertifikat rikjest jinsab mehmuż. 
Ma nistgħux nipprovdu tali dokument għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Sa fejn taf int, l-operatur ekonomiku ġie eskluż minn proċedura preċedenti ta' akkwist minħabba kunflitt ta' interess? (22) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok ipprovdi dokument / ċertifikat korrispondenti. (22.1) 
Id-dokument / ċertifikat rikjest jinsab mehmuż. 
Ma nistgħux nipprovdu tali dokument għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Sa fejn taf int, l-operatur ekonomiku wera nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fl-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe rekwiżit sostantiv tħat 

kuntratt preċedenti ta' akkwist/konċessjoni? (23) 
Iva. Jekk jogħġbok sib aktar dettalji għat-tweġiba fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. 
Konsegwentement l-operatur ekonomiku ġie eskluż minn proċedura(i) ta’ akkwist pubbliku? (23.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok ipprovdi dokument / ċertifikat korrispondenti. (23.1.1) 
Id-dokument / ċertifikat rikjest jinsab mehmuż. 

Ma nistgħux nipprovdu tali dokument għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
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II.F Mistoqsijiet biex jiġu vverifikati l-miżuri ta' awtopulitura mressqa mill-operatur ekonomiku biex juri l-affidabilità tiegħu 

minkejja l-eżistenza tar-raġunijiet fakultattivi għall-esklużjoni kkonċernati 
Inti tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż dwar il-miżuri ta' awtopulitura mressqa mill-operatur ekonomiku?  Jekk 

tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (24) 
Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 

Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż dwar il-miżuri ta' awtopulitura. (24.1) 

III. Mistoqsijiet biex jiġu vverifikati l-kriterji ta' selezzjoni 

III.A Mistoqsijiet relatati mal-idoneità tal-operatur ekonomiku biex ikompli l-attività professjonali 

Fl-Istat Membru tiegħek, hija meħtieġa reġistrazzjoni / sħubija għall-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet professjonali: (25) ${Q25}

Iva, hi meħtieġa reġistrazzjoni għall-attivitajiet elenkati kollha. 
Le, mhix meħtieġa reġistrazzjoni għall-ebda waħda mill-attivitajiet elenkati. 
Ir-reġistrazzjoni hi meħtieġa biss għal uħud mill-attivitajiet elenkati. 
Jekk jogħġbok speċifika liema attivitajiet jeħtieġu reġistrazzjoni / sħubija fl-Istat Membru tiegħek. (25.1)
L-operatur ekonomiku kkonċernat huwa mniżżel fir-reġistru professjonali/kummerċjali tal-Istat Membru tiegħek? (26) 
Iva. 
Le. 
Huwa obbligatorju li jkun irreġistrat? (26.1) 
Iva. 
Le. 
Inti tikkonferma li l-operatur ekonomiku għandu l-awtorizzazzjoni speċifika/huwa membru tal-organizzazzjoni speċifika u b'hekk jista' 

jipprovdi s-servizzi? (27) 
Iva. 
Le. 
Huwa obbligatorju li jkollu l-awtorizzazzjoni speċifika/ikun membru tal-organizzazzjoni speċifika biex ikun jista' jipprovdi s-servizzi? 

(27.1) 
Iva. 
Le. 
Il-kwalifika(i) professjonali jippermettu lill-operatur ekonomiku jwettaq l-attività li ġejja: (28) ${Q28}
Iva. Id-dettalji ta' din it-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

Le. Id-dettalji ta' din it-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

III.B Mistoqsijiet relatati mal-idoneità ekonomika u finanzjarja tal-operatur ekonomiku biex ikompli l-attività professjonali 

Il-kontabilist/l-awditur qed juri l-idoneità ekonomika u finanzjarja akkreditata fl-Istat Membru tiegħek? (29) 
Iva. 
Le. 
Inti tikkonferma li l-operatur ekonomiku beda l-attività jew waqqaf l-impriża tiegħu f'din id-data? (30) ${Q30}
Iva. 
Le, id data mhix korretta. 
Dan l-operatur ekonomiku / l-impriża mhix reġistrata fl-Istat Membru tagħna. 

Jekk jogħġbok ipprovdi d-data korretta. Jekk possibbli, ehmeż ukoll dokument li jiċċertifika d-data korretta. (30.1) 

III.C Mistoqsijiet biex tiġi vverifikata l-abilità teknika u professjonali tal-offerenti 

Inti tikkonferma li l-operatur ekonomiku eżegwixxa kuntratt għalik? (31) 
Iva. 
Le. 
Kont sodisfatt bl-eżekuzzjoni tal-kuntratt? (31.1) 
Iva. Aktar dettalji tat-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. Aktar dettalji tat-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Ma nistgħux nipprovdu din it-tip ta' informazzjoni – id-dettalji ma jistgħux jiġu żvelati, għar-raġunijiet mogħtija fil-kaxxa 'Kumment 

dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Il-kuntratt ġie eżegwit skont ir-regoli? (31.2) 
Iva. Aktar dettalji tat-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. Aktar dettalji tat-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Ma nistgħux nipprovdu din it-tip ta' informazzjoni - id-dettalji ma jistgħux jiġu żvelati, għar-raġunijiet mogħtija fil-kaxxa 'Kumment 

dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Id-dati ta' skadenza ġew rispettati? (31.3) 
Iva. Aktar dettalji tat-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Le. Aktar dettalji tat-tweġiba jinsabu fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Ma nistgħux nipprovdu din it-tip ta' informazzjoni - id-dettalji ma jistgħux jiġu żvelati, għar-raġunijiet mogħtija fil-kaxxa 'Kumment 

dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
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III.D Mistoqsijiet dwar iċ-ċertifikati li juru l-konformità tal-prodotti/servizzi, ċertifikati tal-kontroll tal-kwalità 
Inti tikkonferma l-awtentiċità taċ-ċertifikati mehmuża li juru l-konformità tal-prodotti/servizzi?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min 

jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (32) 
Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità taċ-ċertifikat mehmuż. (32.1) 
Inti tikkonferma l-awtentiċità taċ-ċertifikat tal-kontroll tal-kwalità mehmuż?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż 

dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (33) 
Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità taċ-ċertifikat tal-kontroll tal-kwalità mehmuż. (33.1) 

IV. Mistoqsijiet dwar l-informazzjoni li tinsab fid-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist (DEUA) 

IV.A Mistoqsijiet relatati mal-aċċess għal bażijiet tad-dejta nazzjonali li fihom informazzjoni rilevanti dwar l-operaturi ekonomiċi li 

tista' tiġi kkonsultata mill-awtoritajiet nazzjonali kontraenti 

Ma nistax naċċessa l-informazzjoni msemmija fil-punt hawn taħt fid-DEUA mehmuż. Jekk jogħġbok tista' tiċċekkja/tipprovdini bil-URL 

u l-ID rilevanti?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż id-DEUA. (34) Il-punt li m'hemmx aċċess għalih:${Q34}

Iva, jekk jogħġbok ara l-URL hawn taħt. 
Le, jekk jogħġbok ara l-ID hawn taħt. 
Le. 
Il-URL rilevanti hu: (34.1) 
L-ID rilevanti hi: (34.2) 
Tista' tipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti? (34.3) 
Iva. Id-dokument rilevanti huwa mehmuż. 
Le. 

Nista' naċċessa l-informazzjoni msemmija fil-punt hawn taħt tad-DEUA mehmuż, iżda mhux qed nifhimha. Tista' tispejga l-kontenut 

tagħha? Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż id-DEUA. (34a) Il-punt li mhuwiex komprensibbli:${Q34a}

IV.B Mistoqsija relatata ma' DEUA użat fi proċedura preċedenti ta' akkwist 
Inti vverifikajt l-elementi fid-DEUA mehmuż mibgħut lilek mill-operatur ekonomiku?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid 

jehmeż id-DEUA. (35) 
Iva. 
Le. 
Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (35.1) 
Identifikajt xi ineżattezza / problema f'dan ir-rigward? (35.2) 
Iva. 
Le. Informazzjoni addizzjonali rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Din l-ineżattezza / problema wasslet għall-esklużjoni tal-operatur ekonomiku? (35.2.2) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn l-ineżattezza / problema ma wasslitx għall-esklużjoni tal-operatur ekonomiku? (35.2.2.1) 
Tista' tipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti għall-esklużjoni? (35.2.2.2) 
Iva, id-dokumentazzjoni rilevanti hija mehmuża. 

Le, ma nistgħux nipprovdu d-dokumentazzjoni rilevanti  għar-raġunijiet speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
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V. Mistoqsijiet biex jiġu vverifikati l-istandards ta’ garanzija tal-kwalità u l-istandards ta’ ġestjoni ambjentali 

V.A Mistoqsijiet dwar l-evidenza li turi l-konformità mal-istandards ta' kwalità u dawk ambjentali  

Inti tikkonferma l-awtentiċità taċ-ċertifikat/dokument mehmuż li juri l-konformità mal-istandards ta' kwalità u dawk ambjentali?  

Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (36) 

Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (36.1) 

Iċ-ċertifikat mehmuż juri li l-operatur ekonomiku jikkonforma ma' dawn l-istandards ta' garanzija tal-kwalità? Jekk tintgħażel din il-

mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (37) Standard biex jiġi ċċekkjat:${Q37}

Iva. 
Le. 
Ma' liema standard ta' garanzija tal-kwalità, jekk hemm, juri konformità? (37.1) 
Iċ-ċertifikat mehmuż juri li l-operatur ekonomiku jikkonforma ma' dawn l-istandards tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali?  Jekk 

tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (37a) Standard biex jiġi 

ċċekkjat:${Q37a}
Iva. 
Le. 

Ma' liema standard ta' sistema ta' ġestjoni ambjentali, jekk hemm, juri konformità? (37a.1) 

V.B Mistoqsijiet dwar in-nuqqas ta' possibilità għall-operatur ekonomiku li jkollu aċċess għaċ-ċertifikati kkonċernati jew li 

jiksibhom fil-limiti ta' żmien rilevanti 
Inti tista' tikkonferma li l-operatur ekonomiku ma kellu l-ebda possibilità li jkollu aċċess għal dan l-istandard ta' garanzija tal-kwalità 

jew li jiksibhom fil-limiti ta' żmien rilevanti? (38) Identifikazzjoni tal-istandard:${Q38}
Iva. 
Le. 
In-nuqqas taċ-ċertifikat korrispondenti hu minħabba: (38.1) 
In-nuqqas ta' konformità tal-operatur ekonomiku mal-istandards stabbiliti. 
Ċirkostanzi li l-operatur ekonomiku nnifsu hu responsabbli għalihom. 
Raġunijiet oħrajn, kif speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Inti tista' tikkonferma li l-operatur ekonomiku ma kellu l-ebda possibilità li jkollu aċċess għal dan l-istandard ta' sistema ta' ġestjoni 

ambjentali jew li jiksibhom fil-limiti ta' żmien rilevanti? (38a) Identifikazzjoni tal-istandard:${Q38a}
Iva. 
Le. 
In-nuqqas taċ-ċertifikat korrispondenti hu minħabba: (38a.1) 
In-nuqqas ta' konformità tal-operatur ekonomiku mal-istandards stabbiliti. 
Ċirkostanzi li l-operatur ekonomiku nniffsu hu responsabbli għalihom. 

Raġunijiet oħrajn, kif speċifikati fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 

VI. Mistoqsijiet biex tiġi vverifikata l-informazzjoni fil-lista uffiċjali ta’ operaturi ekonomiċi u ta' korpi ta’ ċertifikazzjoni 

VI.A Mistoqsijiet dwar l-awtentiċità tal-evidenza li turi li l-kumpanija hi reġistrata fil-lista uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi 

approvati 

Inti tikkonferma l-awtentiċità tal-evidenza li turi li l-kumpanija hi reġistrata fil-lista uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi approvati?  Jekk 

tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż dokument mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (39) 

Iva, jien nikkonferma li d-dokument mehmuż huwa awtentiku. 
Dak id-dokument mehmuż mhuwiex awtentiku. 
Ma nistax nikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx 

awtorità għand min tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tikkonferma l-awtentiċità tad-dokument mehmuż. (39.1) 
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VI.B Mistoqsijiet dwar l-issodisfar tar-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni fil-lista uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi jew tal-kisba ta' ċertifikat 

L-operatur ekonomiku kkonċernat huwa stabbilit fl-Istat Membru tiegħek? (40) 
Iva. 
Le. 
Taf jekk l-operatur ekonomiku huwiex irreġistrat f'pajjiż ieħor? (40.1) 
Iva. 
Le. 
Jekk jogħġbok indika liema pajjiż. (40.1.1) 
Jekk jogħġbok speċifika. (40.1.1.1) 
Meta ġie ċċekkjat l-aħħar l-issodisfar tar-rekwiżiti li għandhom jiġu reġistrati fil-lista uffiċjali ta' operaturi ekonomiċi jew tal-kisba ta' 

ċertifikat? (41) 
Inti tikkonferma li l-operatur ekonomiku għadu jilħaq ir-rekwiżiti li għandhom jiġu reġistrati fil-lista uffiċjali tiegħek ta' operaturi 

ekonomiċi approvati jew li jikseb ċertifikat? (42) 
Iva. 
Le. 
Ma nafx (Jekk rilevanti, hemm aktar dettalji fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (42.1) 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (42.2) 
Il-kapaċità murija tal-operatur ekonomiku tippermettilu li jwettaq l-attività li ġejja: (43) ${Q28}
Iva. 
Le. 
Ma nafx, għar-raġunijiet mogħtija fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt. 
Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (43.1) 

Jekk jogħġbok speċifika d-data tal-verifika. (43.2) 

VII. Mistoqsijiet biex jiġu vverifikati l-offerti anormalment baxxi 

VII.A Mistoqsija dwar il-konformità tal-operatur ekonomiku mal-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 18(2) tad-Direttiva 2014/24/UE 
Fl-Istat Membru tiegħek, jeżistu regoli/obbligi ambjentali applikabbli għall-offerta tal-operatur ekonomiku?  Jekk tintgħażel din il-

mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż l-offerta u/jew l-ispjegazzjoni li rċieva mill-operatur ekonomiku mat-talba meta din tiġi ssejvjata 

bħala abbozz. (44) 
Iva. 
Le. 
Ma nafx 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tipprovdi l-informazzjoni mitluba. (44.1) 
Jekk jogħġbok speċifika r-regoli applikabbli. Ipprovdi t-titlu u r-referenza tad-dispożizzjoni/tal-artikolu rilevanti. (44.2) 
L-offerta tal-operatur ekonomiku tikkonforma mar-regoli applikabbli? (44.3) 
Iva. 
Le. (Informazzjoni addizzjonali jekk rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.) 
Ma nafx (Informazzjoni addizzjonali jekk rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.) 
Fl-Istat Membru tiegħek, jeżistu regoli/obbligi soċjali u tax-xogħol applikabbli għall-offerta tal-operatur ekonomiku?  Jekk tintgħażel 

din il-mistoqsija, min jibgħat irid jehmeż l-offerta u/jew l-ispjegazzjoni li rċieva mill-operatur ekonomiku mat-talba meta din tiġi 

ssejvjata bħala abbozz. (45) 
Iva. 
Le. 
Ma nafx 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tipprovdi l-informazzjoni mitluba. (45.1) 
Jekk jogħġbok speċifika r-regoli applikabbli. Ipprovdi t-titlu u r-referenza tad-dispożizzjoni/tal-artikolu rilevanti u ta' kwalunkwe 

ftehim kollettiv jekk applikabbli. (45.2) 
L-offerta tal-operatur ekonomiku tikkonforma mar-regoli applikabbli? (45.3) 
Iva. 
Le. (Informazzjoni addizzjonali jekk rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.) 
Ma nafx (Informazzjoni addizzjonali jekk rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.) 
Tista' tipprovdini bl-informazzjoni dwar is-salarji minimi applikabbli? (45.4) 
Iva. 
Le. 

Is-salarji minimi applikabbli għall-offerta tal-operatur ekonomiku. (45.5) 
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VII.B Mistoqsija dwar il-konformità tal-offerta mal-istandards tekniċi nazzjonali 
L-offerta tal-operatur ekonomiku hi f'konformità mal-istandards tekniċi nazzjonali?  Jekk tintgħażel din il-mistoqsija, min jibgħat irid 

jehmeż l-ispjegazzjoni li rċieva mill-operatur ekonomiku mat-talba meta din tiġi ssejvjata bħala abbozz. (46)  Settur/servizzi 

kkonċernati:${Q46}
Iva. 
Le. 
Ma nafx 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn l-operatur ekonomiku mhuwiex f'konformità mal-istandards tekniċi nazzjonali. (46.1) 
Tista' tipprovdi l-informazzjoni dwar l-istandards tekniċi applikabbli? (46.2) 
Iva. 
Le. 

Informazzjoni dwar standards nazzjonali applikabbli: (46.3) 

VII.C Mistoqsija dwar l-operatur ekonomiku li jgawdi minn għajnuna mill-Istat 

L-operatur ekonomiku rċieva għajnuna mill-Istat? (47) 
Iva. 
Le. 
L-informazzjoni ma tistax tiġi pprovduta. (Din it-tweġiba għandha tintgħażel biss jekk fl-Istat Membru m’hemmx awtorità għand min 

tista' tintbagħat il-mistoqsija!) 
Jekk jogħġbok spjega għalfejn ma tistax tipprovdi l-informazzjoni mitluba. (47.1) 

L-għajnuna mill-Istat li rċieva l-operatur ekonomiku hi kompatibbli mas-suq intern skont it-tifsira tal-Artikolu 107 TFUE? (47.2) 

Iva. 
Le. (Informazzjoni addizzjonali jekk rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.) 
Ma nafx (Informazzjoni addizzjonali jekk rilevanti tinsab fil-kaxxa 'Kumment dwar it-tweġiba' hawn taħt.) 
Jekk jogħġbok agħti r-referenza għar-regolament ta' eżenzjoni ta' kategorija possibbli jew għad-deċiżjoni individwali tal-Kummissjoni. 

Jekk possibbli ehmeż il-kopja tad-deċiżjoni meħuda. (47.2.1) 

Xi mistoqsijiet jirrikjedu dokumenti mehmuża. Id-dokumenti jistgħu jinhemżu mat-talba ladarba din tiġi ssejvjata bħala Abbozz.   Jekk 

l-awtorità tiegħek tixtieq tibgħat talbiet dwar l-istess operatur ekonomiku b'raġunijiet differenti, jekk jogħġbok uża l-funzjonalità 

'Ikkopja t-talba'.  Meta toħloq talba min jibgħat jista' jagħżel biss il-mistoqsijiet ewlenin, li jintwerew b'tipa grassa. Il-mistoqsijiet 

dipendenti huma magħżula awtomatikament u jiġu ppreżentati mir-riċevitur meta rilevanti biss.

Id-dejta personali f'talba ssir viżibbli biss ladarba tiġi aċċettata t-talba. Qabel ma tiġi aċċettat ma jkunx possibbli li jinfetħu d-

dokumenti mehmuża.  Jekk l-awtorità tiegħek ma tkunx tista' twieġeb il-mistoqsijiet kollha inklużi fit-talba, jekk jogħġbok uża l-

funzjonalità 'Aqsam it-talba'. Din tippermettilek tagħżel il-mistoqsijiet li ma tistax twieġeb u tibgħathom lil awtorità oħra fl-Istat 

Membru tiegħek.  Meta twieġeb talba t-tweġibiet jistgħu jingħataw fl-oqsma 'Tweġiba' u/jew 'Kumment dwar it-tweġiba' Għal 

tweġibiet b'test liberu dejjem għandha tiġi speċifikata l-lingwa tat-test. 
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