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Bilag 3: Tro- og loveerklæring i henhold til direktivets 
artikel 45 
I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for 
kvalitativ udvælgelse. 

Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er 
afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere 
af følgende grunde: 

a) Deltagelse i en kriminel organisation. 
b) Bestikkelse. 
c) Svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 

finansielle interesser. 
d) Hvidvaskning af penge. 

Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: 

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 er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den 
pågældendes faglige hæderlighed. 

d) Som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de 
ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. 

e) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale 
sikringsordninger i henhold til lovgivningen 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 lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den 
ordregivende myndigheds land. 

g) Som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af 
oplysninger, som kan kræves i henhold til dette kapitel. 

Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte 
udelukkelseskriterier, jf. direktiv 2004/18/EF art. 45, stk. 1 og 2: 

Sted/dato: 

 

 

Virksomhedens underskrift og stempel 


	Bilag 3: Tro- og loveerklæring i henhold til direktivets artikel 45

