
Tro – og Love erklæring 

 
UDELUKKELSESFORHOLD – TRO / LOVE ERKLÆRING 
 
I henhold til Direktiv 2014/24/EF - § 57 og § 135, 136 og 137 i Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015 
opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse.  

 
A: GRUNDE VEDRØRENDE STRAFFEDOMME 

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: 

Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller 

vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt i stk. 1, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den 
dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller 
tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.  

Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller 
derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold 
til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. 
 
Ordregiveren kan undlade at udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der er omfattet af stk. 3, hvis 
1) alle ansøgere eller tilbudsgivere er omfattet af stk. 3, 
2) ansøgeren eller tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling 
af den del af gælden, der er på 100.000 kr. eller derover, eller 
3) ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og 
denne ordning er overholdt. 
Ordregiveren kan af hensyn til væsentlige samfundsinteresser undlade at udelukke en ansøger eller en 
tilbudsgiver, der er omfattet af stk. 1-3. 
 
En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når 
ordregiveren kan påvise, at: 
1) en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med 
mindre indgribende foranstaltninger, 
2) en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske 
aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre 
indgribende foranstaltninger eller 
3) ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt 
oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i 
§ 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, de fastsatte minimumskrav til egnethed 
i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. 
 
 
 
 
 
 
 



Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: 
 

B: GRUNDE VEDRØRENDE BETALING AF SKATTER OG AFGIFTER ELLER BIDRAG TIL 
SOCIALE SIKRINGSORDNINGER og C: GRUNDE, DER VEDRØRER INSOLVENS, 
INTERESSEKONFLIKTER ELLER FORSØMMELSE I FORBINDELSE MED 
UDØVELSEN AF ERHVERVET  
 
En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket 
fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis:  
 
1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det 
miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de 
miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-
Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, 
 
2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis 
dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, 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, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, 
 
3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har 
begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, 
 
4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har 
indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, 
 
5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig 
kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført 
den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, 
 
6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens 
beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem 
uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft 
uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende 
udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller 
 
7) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder 
vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning 
i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. 
Stk. 2. § 135, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 7. 
 
Undertegnede erklærer herved på tro – og love, ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier 
jf. direktiv 2014/24/EF art. 57 og Udbudslovens art. 135,136 og 137.  
 
Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger er 
korrekte.  
Dato  Underskrift  

 
_____________________________________________________ 
Dato og underskrift 
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