Tro og Love-erklæring
Undertegnede tilbudsgiver erklærer på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj
1997, om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, at
virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tidspunktet for aflevering af tilbud
Udgør

DKK ________________________

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt, forfalden
gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
________________________
Dato og underskrift
Det erklæres på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1
anførte udelukkelsesgrunde:





At undertegnede ikke er dømt for deltagelse i en kriminel organisation som defineret i art. 2, stk.
1 i Rådets fælles aktion 98/742/RIA.
At undertegnede ikke er dømt for bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt
af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1 i Rådets fælles aktion 98/742/RIA
At undertegnede ikke er dømt for svig som omhandlet i art. 1 i konventionen om beskyttelse af
De europæiske Fællesskabers finansielle interesser.
At undertegnede ikke er dømt for hvidvaskning af penge som defineret i art. 1 i Rådets direktiv
91/308/EØF af 10. juni om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle
system til hvidvaskning af penge.

Endelig erklæres det på tro og love, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de Udbudsdirektivets artikel 45,
stk. 2, anførte udelukkelsesgrunde.
Udelukkelsesgrundende omfatter følgende situationer:





at virksomheden er eller er begæret taget under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for
konkkurs, ikke er i betalingsstandsning eller befinder sig en anden lignende situation.
at virksomheden ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart
forhold, der rejser tvivl om virksomhedens faglige hæderlighed
at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale
sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark, og
at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i
henhold til lovgivningen i Danmark.

Virksomhedens/selskabets navn: ____

________

CVR. nr.:_____________________________________________________

Dato:

Stempel og underskrift:

____________

_______________________________

