
 
 
 
 
 
Tro og love-erklæring 
- Om gæld til det offentlige og uafhængig tilbudsgivning 

 
 

1. GÆLD TIL DET OFFENTLIGE 

 Oplysninger om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige1 
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det of-
fentlige på tidspunktet udgør kr. _________________. 

 
Ved gæld til det offentlige forstås: 

• skatter 
• afgifter 
• bidrag til sociale sikringsordninger 

 
Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder 

• i Danmark 
• i det land, hvor virksomheden er etableret 

 
 
 Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr. 

Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger  
100.000 kr. 
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr. _______. 

 
Der er den _______ (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden 
om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunk-
tet. 
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr. _______. 

 
 

                                                      
1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 – bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners delta-

gelse i udbudsforretninger. 
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2. TILBUD OG PRÆKVALIFIKATION ER IKKE 
KOORDINERET MED KONKURRENTER 

Virksomheden har ikke indgået konkurrencebegrænsende aftaler  
 
Erklæringen omfatter ikke kontakter mellem medlemmerne i et lovligt til-
budskonsortium. Erklæringen omfatter kontakter mellem konsorti-
er/deltagerne heri på den ene side og ikke-koncernforbundne konkurreren-
de virksomheder på den anden side. 
 

Det erklæres, at virksomheden i forbindelse med dette udbud 
• Ikke har indgået konkurrencebegrænsende aftaler, der direkte el-

ler indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurren-
cen jf. konkurrencelovens § 6 stk. 1, 

• Ikke har udvekslet fortrolige oplysninger om indholdet af præ-
kvalifikationsansøgningen/tilbuddet med ikke-
koncernforbundne konkurrerende virksomheder, 

 
Det erklæres, at virksomheden ikke har drøftet beslutningen om at søge om 
prækvalifikation, at afgive tilbud eller undlade at afgive tilbud med ikke-
koncernforbundne konkurrerende virksomheder. 

 
Ved fortrolige oplysninger om indholdet af prækvalifikationsansøgnin-
gen/tilbuddet forstås blandt andet oplysninger om priser, leveringsbetingel-
ser, serviceaftaler og garantiperioder samt andre kontraktvilkår.   
 
Virksomheden er bekendt med, at kartelaftaler og andre forsætlige eller 
groft uagtsomme overtrædelser af konkurrencelovens § 6, stk. 1, kan straf-
fes efter konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1. 
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3. STAMDATA 

 
Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed 

 
 
 
 

_______________________________     _______________________________ 
                                CVR-nr.                                     Virksomhedens navn (evt. stempel) 
 

Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 
 

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 
2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i er-
klæringen hos de relevante myndigheder 

 
Såfremt virksomheden tildeles en kontrakt i henhold til dette udbud, er 
virksomheden bekendt med, at afgivelse af urigtig erklæring vil blive anset 
for at udgøre en væsentlig misligholdelse af kontrakten, der kan føre til hel 
eller delvis ophævelse af kontrakten samt erstatningsansvar og/eller bod i 
henhold til kontraktens nærmere bestemmelser herom.  

 
 
 

_______________________________          _______________________________ 
                Navn  Titel 
 

_______________________________          _______________________________ 
                         Dato  Underskrift 

  
 
 


