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BilaG 3.1

anSøGerS perSonliGe forhold

ANSøgERS PERSONLIgE FORhOLD
(ved konsortier den virksomhed, der med bindende virkning for alle kan tegne ansøger)

Ansøgers navn

Adresse

CVR-nummer

Telefonnummer

Kontaktperson, navn

Kontaktperson, e-mailadresse



BilaG 3.2

retliG form af anSøGer

RETLIg FORm AF ANSøgER uDFyLDES AF ANSøgER
Sæt kryds for gældende

NOTER

Ansøger er en enkelt virksomhed 
uden navngivne underentreprenører / 
underrådgivere

Tro og love 
erklæring skal 
vedlægges 
for ansøger

Ansøger er en enkelt virksomhed 
med navngivne underentreprenører / 
underrådgivere

Skema II skal udfyldes

Ansøger er flere virksomheder i for-
ening (konsortium1) uden navngivne 
underentreprenører/ underrådgivere

Skema I skal udfyldes

Ansøger er flere virksomheder i 
forening (konsortium) med navngivne 
underentreprenører/ underrådgivere

Skema I og II 
skal udfyldes

SKEmA I – OPLySNINgER Om KONSORTIER Og ERKLÆRINgER FRA DELTAgERE I KONSORTIER

Virksomhed, der med bindende virkning for alle kan tegne ansøger: 
[anfør navn]

Navne på samtlige deltagere i konsortiet Tro og love erklæring vedlagt [anfør ja]2

SKEmA II – OPLySNINgER Om Og ERKLÆRINg FRA uNDERENTREPRENøRER/uNDERRåDgIVERE 
Ansøger har truffet aftale med anførte virksomheder om at deres tekniske kapacitet står til rådighed

Navn på underentreprenører/ underrådgivere Opgaver der udføres

1  Der kan henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens »Vejledning i konsortier«
2  Ansøger skal underskrive og vedlægge en erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver på tidspunktet for aflevering af ansøgningen har ubetalt forfalden gæld 

til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. En formular til afgivelse af tro og love-erklæringen er vist i 
bilag 4 

http://www.kfst.dk/index.php?id=30952


BilaG 3.3

økonomiSk oG finanSiel formåen

OPLySNINgER Om ANSøgERS øKONOmISKE Og FINANSIELLE FORmåEN
(Evt. for hver konsortiepart)

Dato: Dato: Dato:

Omsætning i de seneste 3 regnskabsår Mio. kr.: Mio. kr.: Mio. kr.:

Resultat før skat i de seneste 3 regnskabsår Mio. kr.: Mio. kr.: Mio. kr.:

Soliditetsgrad3 i de seneste 3 regnskabsår % % %

Egenkapital iht. seneste regnskab Mio. kr.:

3   Soliditetsgrad er et nøgletal målt i procent. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (Egenkapital/Balancesum x 100)



BilaG 3.4

tekniSk formåen

OPLySNINgER Om ANSøgERS TEKNISKE FORmåEN

Oplistning af X (stk.) referencer i de seneste 3/5 år (afhængigt af kontrakt-
type) inden for det/de områder, opgaven indeholder 

Henvisning til referencebeskri-
velse – evt. ved reference-nr. 

Det kan anføres, at udbyder forbeholder sig ret til at indhente verificerende oplysninger.
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