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Tro og Love erklæring 
OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR 

Identifikation: Svar: 

Navn:  

Momsregistreringsnummer (hvis et sådant 
haves): 

Hvis et momsregistreringsnummer ikke 
haves, anføres et andet nationalt 
identifikationsnummer (hvis et sådant kræves 
og haves): 

 

Postadresse:   

Kontaktperson eller -personer: 

Telefon: 

E-mail: 

Anfør gerne evt. internetadresse (websted): 

 

 

OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØRS REPRÆSENTANTER 

Angiv navne og adresser på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere den 
økonomiske aktør i forbindelse med denne procedure: 

Repræsentation: Svar: 

Fulde navn:  
evt. fødselsdato og -sted:  

 

Stilling/Handler i egenskab af:  

Postadresse:  

Telefon:  

E-mail:  

Om nødvendigt angives detaljerede 
oplysninger om repræsentationen (form, 
omfang, formål osv.): 
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GRUNDE VEDRØRENDE STRAFFEDOMME 

Følgende grunde for udelukkelse finder anvendelse i proceduren: 

1. deltagelse i en kriminel organisation1 

2. bestikkelse2 

3. svig3 

4. terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet4 

5. hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme5 

6. børnearbejde og andre former for menneskehandel6 

Grunde vedrørende straffedomme i 
henhold til nationale 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
de grunde, som er fastsat i direktivets 
artikel 57, stk. 1: 

Svar: 

Er den økonomiske aktør selv eller en 
person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan 
eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, 
ved en endelig dom blevet dømt for et af 
ovennævnte forhold ved en dom afsagt for 
højst fem år siden, eller hvori en 
udelukkelsesperiode fastsat direkte i 
dommen fortsat finder anvendelse?  

[     ] Ja    [     ] Nej  

 

  

                                                
1 Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). 
2 Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De 

Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EUT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i 
artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den 
private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i 
den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. 

3 Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser 
(EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). 

4 Som defineret i artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af 
terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg 
på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. 

5 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 (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). 

6 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 (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). 
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GRUNDE VEDRØRENDE BETALING AF SKATTER OG AFGIFTER ELLER BIDRAG TIL SOCIALE 
SIKRINGSORDNINGER 

Betaling af skatter og afgifter eller bidrag 
til sociale sikringsordninger: 

Svar: 

Har den økonomiske aktør opfyldt alle sine 
forpligtelser vedrørende betaling af 
skatter og afgifter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger både i det land, hvor den 
økonomiske aktør er etableret, og i den 
ordregivende myndigheds eller den 
ordregivende enheds medlemsstat, hvis 
denne er en anden end etableringslandet? 

[     ] Ja    [     ] Nej  

 

 

GRUNDE, DER VEDRØRER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER FORSØMMELSE I 
FORBINDELSE MED UDØVELSEN AF ERHVERVET 

 
 

Oplysninger, der vedrører mulig 
insolvens, interessekonflikt eller 
forsømmelse i forbindelse med udøvelsen 
af erhvervet 

Svar: 

Er den økonomiske aktør bekendt med at 
have tilsidesat sine forpligtelser på 
miljøområdet, det sociale område og det 
arbejdsretlige område? 

[     ] Ja    [     ] Nej  

 

Hvis ja, har den økonomiske aktør truffet 
foranstaltninger for at hindre lignende 
situationer i fremtiden? 

 
[     ] Ja    [     ] Nej 

 
Hvis svaret er ja, beskrives de trufne 
foranstaltninger:  
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Befinder den økonomiske aktør sig i en af 
følgende situationer: 
a) konkurs eller 
b) under insolvens- eller 
likvidationsbehandling eller 
c) tvangsakkord eller 
d) en lignende situation i henhold til en 
tilsvarende procedure, der er fastsat i 
national ret, eller 
e) at dennes aktiver administreres af en 
kurator eller af retten eller 
f) at dennes erhvervsvirksomhed er blevet 
indstillet? 

[     ] Ja    [     ] Nej  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har den økonomiske aktør i forbindelse 
med udøvelsen af erhvervet gjort sig 
skyldig i alvorlige forsømmelser?  

[     ] Ja    [     ] Nej  

 
 
 

 

Har den økonomiske aktør indgået aftaler 
med andre økonomiske aktører med 
henblik på konkurrencefordrejning? 
Hvis ja, angives yderligere oplysninger: 

[     ] Ja    [     ] Nej  

 
 
 
 

Hvis ja, har den økonomiske aktør truffet 
foranstaltninger for at hindre lignende 
situationer i fremtiden? 

 
[     ] Ja    [     ] Nej 

 
Hvis svaret er ja, beskrives de trufne 
foranstaltninger:  

 

 

 

Er den økonomiske aktør opmærksom på 
en interessekonflikt som følge af sin 
deltagelse i proceduren? 
Hvis ja, angives yderligere oplysninger: 

[     ] Ja    [     ] Nej 
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Har den økonomiske aktør væsentligt 
misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en 
tidligere kontrakt med en ordregivende 
enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, 
hvor misligholdelsen har medført den 
pågældende kontrakts ophævelse eller en 
lignende sanktion? 
Hvis ja, angives yderligere oplysninger: 

[     ] Ja    [     ] Nej 
 
 
 
 
 
 

Hvis ja, har den økonomiske aktør truffet 
foranstaltninger for at hindre lignende 
situationer i fremtiden? 

 
[     ] Ja    [     ] Nej 
 

Hvis svaret er ja, beskrives de trufne 
foranstaltninger:  

 

 

 

Kan den økonomiske aktør bekræfte: 
a) ikke at have afgivet groft urigtige 
oplysninger ved meddelelsen af de 
oplysninger, der kræves til verifikation af, at 
der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af 
at udvælgelseskriterierne er opfyldt, 
b) ikke at have tilbageholdt sådanne 
oplysninger, 
c) at være i stand til straks at fremsende den 
supplerende dokumentation, som en 
ordregivende myndighed eller en 
ordregivende enhed anmoder om, og 
d) ikke uretmæssigt at have påvirket den 
ordregivende myndigheds eller den 
ordregivende enheds beslutningsproces for 
at indhente fortrolige oplysninger, der kan 
give denne uretmæssige fordele i forbindelse 
med proceduren, eller uagtsomt at have givet 
vildledende oplysninger, der kan have 
væsentlig indflydelse på beslutninger 
vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller 
tildeling? 

[     ] Ja    [     ] Nej 

 

Sted og dato: 

 

------------------------------------------------------------   

Underskrift og stempel 
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