
BilaG 5.1

tro oG love erklærinG4 i

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne 
gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 på tilbudstidspunk-
tet ikke overstiger 100.000 DKK.

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på 
tilbudstidspunktet udgør: DKK __________

_____________ _____________
Sted Dato

_____________________________
Stempel og underskrift

4   Dette bilag bør bruges sammen med bilag 5.2
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BilaG 5.2

tro oG love erklærinG5 ii
vedr. udelukkelSeSGrunde i henhold til udBudSdirektivet

Undertegnede ansøger/tilbudsgiver erklærer hermed på tro og love ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene 
i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2.

Udbudsdirektivet 2004/18/EC, artikel 45, stk. 1 

Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en en-
delig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: 

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA(20)

b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997(21) og artikel 3, stk. 1, i
Rådets fælles aktion 98/742/RIA(22)

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser(23)

d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EøF af 10. juni 1991 om forebyg-
gende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge(24)

Udbudsdirektivet 2004/18/EC, artikel 45, stk. 2, litra a-c & e-f 

Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: 

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin
erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er
fastsat i national lovgivning

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller
tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning

c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl
om den pågældendes faglige hæderlighed

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i hen-
hold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds
land

f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrif-
terne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

_______________________________________________________________
På vegne af virksomheden (Navn, adresse, CVR):

Den___________

_______________________________________________________________
Firmastempel og underskrift

5   Dette bilag bør bruges sammen med bilag 5.1


	BILAG - Effektiv prækvalifikation
	Effektiv-prækvalifikation-bilag



