FR E D E R I K S H A V N S PI L D E V A N D A / S
HJØRRING VANDSELSKAB A/S
BILAG C – TRO- OG LOVEERKLÆRING OM UDBUDSDIREKTIVETS ART. 57

1.

Virksomhedens forhold

Nærværende erklæring afgives på vegne af:
Virksomheden: [Navn]
CVR-nummer: [CVR-nummer]

2.

Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør
kr.: [Beløb]

3.

Supplerende oplysninger ved gæld over kr. 100.000

Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. 100.000.

Ja

Nej

Ja

Nej

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag [indsæt].

Der er den [dato] indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og
denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag [indsæt].
Ved gæld til det offentlige forstås skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger.

Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark eller i det land, hvor virksomheden er etableret.

4.

Udbudsdirektivets art. 57 i øvrigt

Det erklæres herved, at virksomheden ikke i øvrigt befinder sig under omstændigheder som beskrevet i
udbudsdirektivets art. 57 stk. 1, stk. 2 og stk. 4, hvilket vil sige:

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse
2008/841/RIA (Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af
organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42))
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 (EFT
C 195 af 25.6.1997, s. 1.) og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA (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)) og bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den
ordregivende myndighed eller den økonomiske operatør
c) svig, som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers
finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48.)
d) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i
henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA (Rådets rammeafgørelse
2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)) og
anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte
rammeafgørelses artikel 4
e) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, som defineret i artikel 1 i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (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))
f) børnearbejde og andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2011/36/EU (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april
2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel beskyttelse af ofrene herfor, og om
erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011)
g) hvis den ordregivende myndighed med ethvert passende middel kan påvise en tilsidesættelse af de
gældende forpligtelser, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2
h) hvis den økonomiske aktør er konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis
dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord uden for
konkurs, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende
situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning
i)

hvis den ordregivende myndighed med ethvert passende middel kan vise, at den økonomiske aktør i
forbindelse med udøvelsen af erhvervet har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om dennes
integritet

j)

hvis den ordregivende myndighed har tilstrækkelig plausible indikationer til at konkludere, at den
økonomiske aktør har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på
konkurrencefordrejning

k) hvis en interessekonflikt som defineret i artikel 24 ikke kan afhjælpes effektivt med andre mindre
indgribende foranstaltninger
l)

hvis en forvridning af konkurrencen fra den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i
forberedelsen af udbudsproceduren, som omhandlet i artikel 41, ikke kan afhjælpes med andre
mindre indgribende foranstaltninger

m) g) hvis den økonomiske aktør har udvist betydelige eller vedvarende mangler i forbindelse med
opfyldelsen af et væsentligt krav under en tidligere offentlig kontrakt eller en tidligere kontrakt med
en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, der har medført den pågældende
tidligere kontrakts forfald før aftalt tid, skader eller andre sammenlignelige sanktioner
n) h) hvis den økonomiske aktør har givet 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, har tilbageholdt sådanne oplysninger eller ikke er i stand til at
fremsende supplerende dokumenter i henhold til artikel 59
o) hvis den økonomiske aktør uretmæssigt har påvirket den ordregivende myndigheds
beslutningsproces for at indhente fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i
forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have
væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling.

5.

Underskriftsforhold

Erklæringen afgives på vegne af virksomheden af nedenstående person, som med sin underskrift
1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen;
2. på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen; og
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante
myndigheder

Navn: ___________________________________
Titel:____________________________________
Underskrift:______________________________

