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TRO OG LOVE – ERKLÆRING vedrørende gæld til det offentlige
I henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, jf. bekendtgørelse 1624 af 15. december, 2015 § 10, stk.1,nr. 1 skal
offentlige myndigheder ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at
enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang
tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter eller bidrag til sociale
sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.
I overensstemmelse med den ovenfor nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og love
nedenstående erklæring.
Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.:

Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds):
1

❑

2

❑

3

❑

Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke
100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta).
Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger 100.000
kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta).

Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3
4

❑
❑

5

❑

6

Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden,
der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta)
Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af
gælden, der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta)
Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden
gæld, og denne ordning er overholdt.
Dato for sikkerhed/ordningens etablering:

Inddrivningsmyndighed

År:

Måned:

Navn
Gade/vej:
Post nr:

Dato:

Underskrift:

By:

Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel:

Dag:
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Erklæring vedrørende udelukkelse fra at afgive tilbud i henhold til artikel 57 i EuropaParlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26. februar 2014
I overensstemmelse med Udbudslovens §§135-136, jf. Direktiv 2014/24/EU (udbudsdirektivet) art. 57, stk. 1 og 4, jf. bekendtgørelse
1624 af 15. december, 2015 § 10, stk.1,nr. 1, afgiver undertegnede hermed på tro og love og under strafansvar nedenstående
erklæring:
1) Virksomheden, eller et medlem af dens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller anden person der har beslutningsbeføjelser, har
ikke modtaget endelig dom, afsagt for højst fem år siden, om:
a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008
om bekæmpelse af organiseret kriminalitet,
b) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De
Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse
2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor. Denne udelukkelsesgrund omfattet også
bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed,
c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser,
d) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i artikel 1, 3 og 4 i Rådets
rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme, som ændret ved Rådets rammeafgørelse
2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme,
e) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller
f) overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre
former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011
om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets
rammeafgørelse 2002/629/RIA,
g) ikke at være i interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren heriblandt ved direkte eller indirekte
involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure,
h) virksomheden ikke skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, har ikke indgået aftaler med
andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,
i) ikke at være skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de
dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure,
2) I overensstemmelse med udbudslovens § 137 og Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 57, stk. 4, jf. bekendtgørelse
1624 af 15. december, 2015 § 10, stk.1,nr. 1, afgiver virksomheden endvidere erklæring om, at
a)

Virksomheden ikke er under konkurs, insolvens eller tvangsakkord uden for konkurs, er ikke i betalingsstandsning, har
ikke indstillet sin virksomhed, har ikke aktiver, der administreres af en kurator eller befinder sig i en anden lignende
situation,

b) Virksomheden ikke har tilsidesat forpligtelser på miljølovgivningsområdet, socialrådgivningsområdet eller det
arbejdsretlige område som de er defineret i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller
artikel 18, stk.2 i direktiv 2014/24/EU.
Banedanmark forbeholder sig ret til at kontrollere ovennævnte oplysningers ægthed.

Virksomhedens navn, adresse, telefonnr. og CVR-nr.

Dato:

Virksomhedens ledelses underskrift og gerne firmastempel:
(Underskrift af person, der kan tegne virksomheden)

