
Web Application Export

Forespørgsler i forbindelse med offentlige indkøb
Oplysninger om den erhvervsdrivende eller udbuddet

Oplysninger om den erhvervsdrivende 

Type erhvervsdrivende 
Fysisk person 
Juridisk person 
Den erhvervsdrivendes navn 
Den erhvervsdrivendes fornavn 
Den erhvervsdrivendes efternavn 
Etableringsland 
Den erhvervsdrivendes adresse 
Land 
Region/land/område 
Selvstyrende region 
Provins 
Delstat 
By 
Postnummer 
Gade og nummer 
EU-identifikationsnummer 
Tilgængeligt 
Ikke tilgængeligt 
Identifikationsnummer 
Ethvert nationalt identifikationsnummer 
Tilgængeligt 
Ikke tilgængeligt 
Type identifikationsnummer 

Identifikationsnummer 

Oplysninger om udbuddet 

Bekræftelse 
Vi bekræfter, at forespørgslen sendes i forbindelse med en udbudsprocedure. 
TED-udbudsreferencenummer  
Tilgængeligt 
Ikke tilgængeligt 
TED-nummer 
Nationalt referencenummer for udbuddet 
Tilgængeligt 
Ikke tilgængeligt 
Referencenummer 
Link til offentliggørelsen af udbuddet på internettet 
Yderligere oplysninger om udbuddet 
Formål med forespørgslen 
Kontrol af tekniske specifikationer (nationale standarder, mærker, overensstemmelsesvurderinger) 
Kontrol af udelukkelsesgrunde 
Kontrol af udvælgelseskriterier 
Kontrol af oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument 
Kontrol af kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder 
Kontrol af den officielle liste over erhvervsdrivende og certificeringsorganer 
Kontrol af unormalt lave tilbud 

Tilbuddets størrelse 

I. Spørgsmål om nationale standarder/mærker/prøvningsrapporter 

I.A Spørgsmål for at bekræfte nationale standarder 
Kan du bekræfte, at den vedhæftede nationale standard er ægte? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et 

dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast.  (01) 
Ja, jeg kan bekræfte, at den vedhæftede nationale standard er ægte. 
Den vedhæftede nationale standard er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, at den vedhæftede nationale standard er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke 

findes nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
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Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, at den vedhæftede nationale standard er ægte. (01.1) 

Gennemfører den nationale standard nedenfor noget af følgende: en europæisk standard, en europæisk teknisk godkendelse, en 

fælles teknisk specifikation, en international standard, en teknisk reference udarbejdet af et europæisk standardiseringsorgan?Den 

nationale standard skal præciseres i feltet "Kommentarer til spørgsmål"! (02) 
Ja 
Nej 
Angiv hvad den gennemfører (02.1) 
en europæisk standard 
en teknisk godkendelse 
en fælles teknisk specifikation 
en international standard 
en teknisk reference udarbejdet af et europæisk standardiseringsorgan 

Angiv reference (02.2) 

I.B Spørgsmål for at bekræfte nationale mærker eller overensstemmelsesvurderinger 
Kan du bekræfte, at den vedhæftede nationale mærkning/overensstemmelsesvurdering er ægte?Hvis dette spørgsmål vælges, skal 

afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (03) 
Ja, jeg kan bekræfte, at den vedhæftede nationale mærkning/overensstemmelsesvurdering er ægte. 
Den vedhæftede nationale mærkning/overensstemmelsesvurdering er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, at den vedhæftede nationale mærkning/overensstemmelsesvurdering er ægte. (Dette svar bør kun vælges, 

hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. (03.1) 

Er den vedhæftede nationale mærkning/overensstemmelsesvurdering udstedt af det kompetente offentlige/private organ?Hvis 

dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (03a) 

Ja
Nej 
Hvis ja, bedes du præcisere det udstedende organ. (03a.1) 
Kompetent offentligt organ 
Kompetent privat organ 
Angiv navnet på det udstedende organ. (03a.2) 
Angiv adressen på det udstedende organ. (03a.3) 
Angiv yderligere kontaktoplysninger på det udstedende organ: e-mailadresse, telefonnummer, kontaktperson. (03a.4) 
Hvis nej, bedes du præcisere den juridiske karakter/værdi af det vedhæftede dokument, og hvem det er udstedt af. (03a.5) 
Angiv hvor lang tid, det i gennemsnit tager at opnå mærket. (antal dage/uger/måneder) (03a.6) 
Er den vedhæftede attest eller prøvningsrapport udstedt af det kompetente nationale overensstemmelsesvurderingsorgan eller af 

et tilsvarende overensstemmelsesvurderingsorgan?Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til 

forespørgslen, når den gemmes som udkast. (04) 
Ja 
Nej 
Hvis ja, bedes du præcisere det udstedende organ. (04.1) 
Kompetent nationalt overensstemmelsesvurderingsorgan 
Tilsvarende overensstemmelsesvurderingsorgan 
Angiv navnet på det udstedende organ. (04.2) 
Angiv adressen på det udstedende organ. (04.3) 
Angiv yderligere kontaktoplysninger på det udstedende organ: e-mailadresse, telefonnummer, kontaktperson. (04.4) 
Hvis nej, bedes du præcisere den juridiske værdi af det vedhæftede dokument, og hvem det er udstedt af. (04.5) 

Angiv hvor lang tid, det i gennemsnit tager at få attesten eller prøvningsrapporten. (antal dage/uger/måneder) (04.6) 

II. Spørgsmål for at kontrollere udelukkelsesgrunde 

II.A Spørgsmål i forbindelse med manglende afsigelse af en endelig dom 
Kan du bekræfte, at det vedhæftede dokument vedrørende mangel på endelig dom er ægte?Hvis dette spørgsmål vælges, skal 

afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (05) 
Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. (05.1) 
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Er oplysningerne attesteret i det vedhæftede dokument korrekte? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et 

dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (06) 
Ja 
Nej 
Jeg kan ikke bekræfte, at oplysningerne er korrekte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen 

myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, om oplysningerne er korrekte. (06.1) 
Præciser, på hvilken/hvilke måder oplysninger ikke er korrekte. (06.2) 
Er det vedhæftede dokument et uddrag fra det relevante register? (såsom strafferegistret o. lign.) Hvis dette spørgsmål vælges, skal 

afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (07) 
Ja 
Nej 
Hvilket register er det et uddrag fra? (07.1) 
Er fortegnelsen/dokumentet/oplysningerne fuldstændige? (07.2) 
Ja 
Nej 
Præciser, på hvilken/hvilke måder fortegnelsen/dokumentet/oplysningerne ikke er fuldstændige. (07.2.1) 
Er det et tilsvarende dokument, der bekræfter  manglen på en endelig dom udstedt af en kompetent retslig eller administrativ 

myndighed i dit medlemsland? (07.3) 
Ja 
Nej 
Kan du forelægge en kopi af det dokument, der bekræfter manglen på en endelig dom? (07.3.1) 
Ja En kopi af dokumentet er vedlagt. 
Nej 
Forklar venligst, hvorfor det ikke er muligt at vedlægge en kopi af det dokument, der bekræfter manglen på en endelig dom. 

(07.3.1.1) 
Bekræfter det vedlagte dokument, at den erhvervsdrivende eller dennes repræsentant(er) har/ikke har modtaget en endelig dom af 

en hvilken som helst af de årsager, der er anført i artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU? Hvis dette spørgsmål vælges, skal 

afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (08) 
Ja 
Nej 
Oplysningerne er ikke tilgængelige (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som 

spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt give oplysningerne. (08.1) 
Har den erhvervsdrivende eller den berørte person modtaget en endelig dom af en hvilken som helst af de årsager, der er anført i 

artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU?  (08a) 
Ja 
Nej 
Oplysningerne er ikke tilgængelige (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som 

spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt give oplysningerne. (08a.1) 
Hvis ja, bedes du angive årsagen til at den erhvervsdrivende er blevet dømt. (08a.2) 
Deltagelse i en kriminel organisation 
Korruption 
Svig 
Terrorhandlinger 
Strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet 
Hvidvaskning af penge 
Finansiering af terror 
Børnearbejde 
Andre former for menneskehandel 
Angiv navnet på den dømte person/enhed. (08a.3) 
Angiv kontaktoplysninger og eventuelle identifikationsdata på den dømte person/enhed. (08a.4) 
Angiv dato for domsfældelsen. (08a.5) 
Giv venligt nærmere oplysninger om afgørelsen eller dommen. Dvs. navnet på den udstedende myndighed/det udstedende organ, 

referencenummer. (08a.6) 
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Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer?  (08a.7) 
Ja Udelukkelsen bygger på national lov/forordning/administrativ bestemmelse. Detaljerede oplysninger og relevant reference 

findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Ved ikke. (Dette svar bør uddybes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor!) 
Slutdato for udelukkelsesperioden: (08a.7.1) 
Ikke fastsat 
Fastsat 
Angiv slutdatoen for udelukkelsesperioden. (08a.7.1.1) 
Angiv, hvorfor den erhvervsdrivende ikke er blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer (08a.7.2)  
På grund af passende rengøringsforanstaltninger. 
Fordi udelukkelsesperioden er overstået. 
Af tvingende alment hensyn som angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 

Af andre årsager som angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 

II.B Spørgsmål for at bekræfte overholdelse af forpligtelser i forbindelse med betaling af skatter eller sociale sikringsbidrag 
Kan du bekræfte, at det vedhæftede dokument, som bekræfter overholdelsen af forpligtelser i forbindelse med betaling af skatter 

eller sociale sikringsbidrag, er ægte? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den 

gemmes som udkast. (09) 
Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligst, hvorfor det ikke kan bekræftes, om det vedhæftede dokument vedrørende betaling af skatter eller sociale 

sikringsbidrag er ægte. (09.1) 
Er der vedhæftede dokument en attest udstedt af den kompetente myndighed i dit medlemsland? Hvis dette spørgsmål vælges, 

skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (10) 
Ja 
Nej 
Giv venligst enhver form for tilgængelig oplysning om det vedhæftede dokument (10.1) 
Bekræfter det vedhæftede dokument, at forpligtelser vedrørende betaling af skatter er overholdt? Hvis dette spørgsmål vælges, 

skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (11) 
Ja 
Nej 
Har den erhvervsdrivende betalt sine skatter? (12) 
Ja, så vidt vi ved, har den erhvervsdrivende betalt sine skatter. 
Nej, den erhvervsdrivende har ikke opfyldt sin forpligtelse vedrørende betaling af skatter. 
Vi har ikke disse oplysninger. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som spørgsmålet 

kan videresendes til!) 
Angiv dato for bekræftelsen. (12.1) 
Angiv dato for bekræftelsen. (12.2) 
Kan I angive, hvor meget den erhvervsdrivende mangler at betale? (12.2.1) 
Ja 
Nej 
Angiv det udestående beløb og/eller proportionen deraf i forhold til det beløb, der oprindeligt skulle betales. (12.2.1.1) 
Er forsømmelsen blevet fastslået ved en retslig eller administrativ afgørelse med endelig og bindende virkning? (12.2.2) 
Ja 
Nej 
Angiv venligst dato for afgørelsen. Hvis den ikke er tilgængelig, bedes du angive det i feltet 'Kommentarer til svar" nedenfor. 

(12.2.2.1) 
Giv venligt nærmere oplysninger om afgørelsen. F.eks. referencenummer, navnet på det organ, der har truffet afgørelsen. Hvis 

disse oplysninger ikke er tilgængelige, bedes du angive det i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. (12.2.2.2) 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer? (12.2.2.3) 
Ja Udelukkelsen bygger på national lov/forordning/administrativ bestemmelse. Detaljerede oplysninger og relevant reference 

findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.
Nej 
Jeg ved det ikke, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Slutdato for udelukkelsesperioden: (12.2.2.3.1) 
Fastsat 
Ikke fastsat 
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Angiv slutdatoen for udelukkelsesperioden. (12.2.2.3.1.1) 
Angiv, hvorfor den erhvervsdrivende ikke er blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer. F.eks. lille udestående beløb. 

(12.2.2.3.2) 
Bekræfter det vedhæftede dokument, at forpligtelser vedrørende betaling af sociale sikringsbidrag er overholdt? Hvis dette 

spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (13) 
Ja 
Nej 
Har den erhvervsdrivende betalt sine sociale sikringsbidrag? (14) 
Ja, så vidt vi ved, har den erhvervsdrivende betalt sine sociale sikringsbidrag. 
Nej, den erhvervsdrivende har ikke opfyldt sin forpligtelse vedrørende betaling af sociale sikringsbidrag. 
Vi har ikke disse oplysninger. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som spørgsmålet 

kan videresendes til!) 
Angiv dato for bekræftelsen. (14.1) 
Angiv dato for bekræftelsen. (14.2) 
Kan I angive, hvor meget den erhvervsdrivende mangler at betale? (14.2.1) 
Ja 
Nej 
Angiv det udestående beløb og/eller proportionen deraf i forhold til det beløb, der oprindeligt skulle betales. (14.2.1.1) 
Er forsømmelsen blevet fastslået ved en retslig eller administrativ afgørelse med endelig og bindende virkning? (14.2.2) 
Ja 
Nej 
Angiv venligst dato for afgørelsen. Hvis den ikke er tilgængelig, bedes du angive det i feltet 'Kommentarer til svar" nedenfor. 

(14.2.2.1) 
Giv venligt nærmere oplysninger om afgørelsen. F.eks. referencenummer, navnet på det organ, der har truffet afgørelsen. Hvis 

disse oplysninger ikke er tilgængelige, bedes du angive det i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. (14.2.2.2) 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer? (14.2.2.3) 
Ja Udelukkelsen bygger på national lov/forordning/administrativ bestemmelse. Detaljerede oplysninger og relevant reference 

findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Jeg ved det ikke, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Slutdato for udelukkelsesperioden: (14.2.2.3.1) 
Fastsat 
Ikke fastsat 
Angiv slutdatoen for udelukkelsesperioden. (14.2.2.3.1.1) 
Angiv, hvorfor den erhvervsdrivende ikke er blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer. F.eks. lille udestående beløb. 

(14.2.2.3.2) 
II.C Spørgsmål for at bekræfte overholdelse af forpligtelser i forbindelse med "den horisontale sociale klausul" (artikel 18, stk. 2, i 

direktiv 2014/24/EU) 

Har den erhvervsdrivende i forbindelse med gennemførelse af kontrakter tilsidesat sin forpligtelse på miljølovgivningsområdet i 

løbet af de seneste tre år eller inden udløbet af indkaldelsesperioden? Miljølovgivningen som fastsat af EU-retten, national 

lovgivning, kollektive aftaler eller internationale bestemmelser opført i bilag X til direktiv 2014/24/EU. (15) 

Ja, den erhvervsdrivende har tilsidesat sine forpligtelser. 
Nej, så vidt vi ved, har den erhvervsdrivende ikke tilsidesat sine forpligtelser.  
Er tilsidesættelsen blevet fastslået ved en retslig eller administrativ afgørelse med endelig og bindende virkning? (15.1) 
Ja 
Nej 
Angiv venligst dato for afgørelsen. Hvis den ikke er tilgængelig, bedes du angive det i feltet 'Kommentarer til svar" nedenfor. 

(15.1.1) 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer? (15.1.3) 
Ja Udelukkelsen bygger på national lov/forordning/administrativ bestemmelse. Detaljerede oplysninger og relevant reference 

findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Jeg ved det ikke, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Slutdato for udelukkelsesperioden: (15.1.3.1) 
Fastsat 
Ikke fastsat 
Angiv slutdatoen for udelukkelsesperioden. (15.1.3.1.1) 
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Har den erhvervsdrivende i forbindelse med gennemførelse af kontrakter tilsidesat sin forpligtelse på 

arbejdsmarkedslovgivningsområdet i løbet af de seneste tre år eller inden udløbet af indkaldelsesperioden? 

Arbejdsmarkedslovgivning som fastsat af EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller internationale bestemmelser opført i 

bilag X til direktiv 2014/24/EU. (16) 
Ja, den erhvervsdrivende har tilsidesat sine forpligtelser. 
Nej, så vidt vi ved, har den erhvervsdrivende ikke tilsidesat sine forpligtelser. 
Er tilsidesættelsen blevet fastslået ved en retslig eller administrativ afgørelse med endelig og bindende virkning? (16.1) 
Ja 
Nej 
Angiv venligst dato for afgørelsen. Hvis den ikke er tilgængelig, bedes du angive det i feltet 'Kommentarer til svar" nedenfor. 

(16.1.1) 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra offentlige indkøbsprocedurer? (16.1.3) 
Ja Udelukkelsen bygger på national lov/forordning/administrativ bestemmelse. Detaljerede oplysninger og relevant reference 

findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Jeg ved det ikke, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Slutdato for udelukkelsesperioden: (16.1.3.1) 
Fastsat 
Ikke fastsat 

Angiv slutdatoen for udelukkelsesperioden. (16.1.3.1.1) 

II.D Spørgsmål for at kontrollere tilbudsgiveres økonomisk og finansiel formåen 
Kan du bekræfte, at det vedhæftede dokument vedrørende tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen er ægte? Hvis dette 

spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (17) 
Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, om det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligst, hvorfor det ikke kan bekræftes, om det vedhæftede dokument vedrørende tilbudsgiverens økonomiske og 

finansielle formåen er ægte. (17.1) 
Bekræfter det vedhæftede dokument, at den erhvervsdrivende ${Q18} Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et 

dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (18) 
ikke er gået konkurs 
ikke er under insolvens- eller likvidationsbehandling 
ikke befinder sig i en situation, hvor vedkommendes aktiver administreres af en kurator eller af retten 
ikke har indgået kreditoraftaler 
ikke befinder sig i en situation, hvor vedkommendes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet 
ikke befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning 
Ja, det vedhæftede dokument bekræfter, at den erhvervsdrivende ikke er underlagt nogen af disse procedurer. 
Nej, det vedhæftede dokument bekræfter ikke, at den erhvervsdrivende ikke er underlagt nogen af disse procedurer. 
Vi kan ikke bekræfte denne oplysning. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som 

spørgsmålet kan videresendes til!) 
Angiv dato for bekræftelsen. (18.1) 
Angiv dato for bekræftelsen. (18.2) 
Er den erhvervsdrivende underlagt nogen af de ovennævnte procedurer? (18.3) 
Ja 
Nej 
Den erhvervsdrivende ... (18.3.1) 
er gået konkurs. 
er under insolvens- eller likvidationsbehandling. 
befinder sig i en situation, hvor vedkommendes aktiver administreres af en kurator eller af retten 
har indgået kreditoraftaler 
befinder sig i en situation, hvor vedkommendes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet 
befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning 
Kan I fremvise et dokument, der viser tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen? (18.4) 
Ja En kopi af dokumentet er vedlagt. 

Nej 
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II.E Spørgsmål for at bekræfte andre fakultative udelukkelsesgrunde 

Er den erhvervsdrivende, så vidt I ved, tidligere blevet udelukket fra en udbudsprocedure/koncessionsproceduren? (19) 
Ja 
Nej 
Vælg grund. (19.1) 
Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af hvervet 
Aftale med andre erhvervsdrivende med henblik på at fordreje konkurrencen 
Interessekonflikt 
Forudgående involvering i udbudsproceduren 
Betydelige eller vedvarende manglende resultater i forbindelse med væsentlige krav i forbindelse med en tidligere 

indkøbskontrakt/koncessionskontrakt 
Groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves 
Uretmæssig indflydelse på beslutningsproceduren 
Andet - Se nærmere i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Fremvis venligst et dokument/certifikat, der svarer til udelukkelsen. (19.2) 
Det anmodede dokument/certifikat er vedhæftet. 
Vi kan ikke fremvise et sådan dokument, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Er den erhvervsdrivende, så vidt I ved, skyldig i forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af sit hverv, der sår tvivl om dennes 

integritet? (20) 
Ja Se detaljerede oplysninger om svaret i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra en offentlig indkøbsprocedure? (20.1) 
Ja 
Nej 
Fremvis venligst et relevant dokument/certifikat. (20.1.1) 
Det anmodede dokument/certifikat er vedhæftet. 
Vi kan ikke fremvise et sådan dokument, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Har den erhvervsdrivende, så vidt I ved, indgået aftaler med andre erhvervsdrivende med henblik på at fordreje konkurrencen?  

(21) 
Ja Se detaljerede oplysninger om svaret i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra en offentlig indkøbsprocedure? (21.1) 
Ja 
Nej 
Fremvis venligst et relevant dokument/certifikat. (21.1.1) 
Det ønskede dokument/certifikat er vedhæftet. 
Vi kan ikke fremvise et sådan dokument, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Er den erhvervsdrivende, så vidt I ved, tidligere blevet udelukket fra en offentlig udbudsprocedure på grund af en interessekonflikt? 

(22) 
Ja 
Nej 
Fremvis venligst et relevant dokument/certifikat. (22.1) 
Det ønskede dokument/certifikat er vedhæftet. 
Vi kan ikke fremvise et sådan dokument, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Har den erhvervsdrivende, så vidt I ved, vist betydelige eller vedvarende manglende resultater i forbindelse med væsentlige krav i 

forbindelse med en tidligere indkøbskontrakt/koncessionskontrakt? (23) 
Ja Se detaljerede oplysninger om svaret i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej 
Er den erhvervsdrivende som følge deraf blevet udelukket fra en offentlig indkøbsprocedure? (23.1) 
Ja 
Nej 
Fremvis venligst et relevant dokument/certifikat. (23.1.1) 
Det ønskede dokument/certifikat er vedhæftet. 

Vi kan ikke fremvise et sådan dokument, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
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II.F Spørgsmål for at bekræfte selvrensningsforanstaltninger fremsat af den erhvervsdrivende for at vise sin pålidelighed på trods 

af den eksisterende fakultative udelukkelsesgrund 

Kan du bekræfte, at det vedhæftede dokument vedrørende selvrensningsforanstaltninger fremsat af den erhvervsdrivende er 

ægte? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (24) 

Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, om det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, at det vedhæftede dokument vedrørende selvrensningsforanstaltninger er 

ægte. (24.1) 
III. Spørgsmål for at kontrollede udvælgelseskriterier 

III.A Spørgsmål vedrørende den erhvervsdrivendes egnethed til at udøve det pågældende erhverv 

Kræves der i dit medlemsland registrering/medlemsskab for at udøve følgende erhverv: (25)  ${Q25}
Ja, der kræves registrering for alle anførte aktiviteter. 
Nej, der kræves ikke registrering for nogen af de anførte aktiviteter. 
Der kræves kun registrering for nogle af de anførte aktiviteter. 
Angiv, hvilke aktiviteter der kræver registrering/medlemskab i dit medlemsland. (25.1)
Er den berørte erhvervsdrivende registreret i handels-/erhvervsregisteret i dit medlemsland? (26) 
Ja 
Nej 
Er registrering obligatorisk? (26.1) 
Ja 
Nej 
Kan du bekræfte, at den erhvervsdrivende har den særlige autorisering/er medlem af den særlige organisation og dermed har 

tilladelse til at yde tjenesteydelsen? (27) 
Ja 
Nej 
Er det obligatorisk af have en særlig autorisering/være medlem af en særlig organisation for at have tilladelse til at yde 

tjenesteydelsen? (27.1) 
Ja 
Nej 

Giver den/de angivne erhvervsmæssige kvalifikation(er) den erhvervsdrivende tilladelse til at udøve følgende aktivitet: (28)  ${Q28}

Ja Detaljerede oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 

Nej. Detaljerede oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 

III.B Spørgsmål vedrørende den erhvervsdrivendes økonomiske og finansielle egnethed til at udøve det pågældende erhverv 

Er den bogholder/revisor, som attesterer den økonomiske og finansielle formåen, akkrediteret i dit medlemsland? (29) 
Ja 
Nej 
Kan du bekræfte, at den erhvervsdrivende begyndte at forhandle, eller at virksomheden blev etableret på følgende dato? (30)  

${Q30}
Ja 
Nej, datoen er ikke korrekt. 
Den erhvervsdrivende/virksomheden er ikke registreret i vore medlemsland. 

Indtast korrekt dato. Vedhæft om muligt et dokument, der bekræfter den korrekte dato. (30.1) 

III.C Spørgsmål for at bekræfte tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen 

Kan du bekræfte, at den erhvervsdrivende har udført en kontrakt med jer? (31) 
Ja 
Nej 
Var I tilfredse med gennemførelsen af kontrakten? (31.1) 
Ja Yderligere oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej. Yderligere oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Vi kan ikke give den form for oplysninger – oplysningerne må ikke videregives af de årsager, der er angivet i feltet "Kommentarer til 

svar" nedenfor. 
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Blev kontrakten gennemført i overensstemmelse med reglerne? (31.2) 
Ja Yderligere oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej. Yderligere oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Vi kan ikke give den form for oplysninger – oplysningerne må ikke videregives af de årsager, der er angivet i feltet "Kommentarer til 

svar" nedenfor. 
Blev fristen overholdt? (31.3) 
Ja Yderligere oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Nej. Yderligere oplysninger om svaret findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Vi kan ikke give den form for oplysninger – oplysningerne må ikke videregives af de årsager, der er angivet i feltet "Kommentarer til 

svar" nedenfor. 
III.D Spørgsmål om certifikater, som bevidner produkternes/forsyningernes overensstemmelse, certifikater vedrørende 

kvalitetskontrol 
Kan du bekræfte, at de vedhæftede certifikater, som bevidner produkternes/forsyningernes overensstemmelse, er ægte? Hvis 

dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (32) 
Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, om det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, om det vedhæftede certifikat er ægte. (32.1) 
Kan du bekræfte, at det vedhæftede certifikat vedrørende kvalitetskontrol er ægte? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen 

vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (33) 
Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, om det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, om det vedhæftede certifikat er ægte. (33.1) 

IV. Spørgsmål om oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument 
IV.A Spørgsmål om adgang til nationale databaser med relevante oplysninger om erhvervsdrivende, som kun er tilgængelige for 

nationale ordregivende myndigheder 
Jeg har ikke adgang til de oplysninger, der henvises til i punktet nedenfor i det vedhæftede fælles europæiske udbudsdokument. 

Kan I kontrollere/sende den relevante URL-adresse/de relevante ID-oplysninger? Hvis dette spørgsmål vælges, skal  afsenderen 

vedhæfte det fælles udbudsdokument. (34)  Det punkt, der ikke er adgang til:${Q34}
Ja, find venligst URL-adressen nedenfor. 
Ja, find venligst ID-oplysningerne nedenfor. 
Nej 
Den relevante URL-adresse er: (34.1) 
De relevante ID-oplysninger er: (34.2) 
Kan I give relevant dokumentation? (34.3) 
Ja Det relevante dokument er vedhæftet. 
Nej 
Jeg har adgang til de oplysninger, der henvises til i punktet nedenfor i det vedhæftede fælles europæiske udbudsdokument, men 

jeg forstår dem ikke. Kan du forklare indholdet?Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte det fælles 

udbudsdokument. (34a)  Punktet, som er uklart:${Q34a}
IV.B Spørgsmål vedrørende et fælles europæisk udbudsdokument, anvendt i en forudgående udbudsprocedure 
Har I kontrolleret oplysningerne i det vedhæftede fælles europæiske udbudsdokument, som den erhvervsdrivende har indsendt til 

jer? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte det fælles udbudsdokument. (35) 
Ja 
Nej 
Hvis ja, bedes du angive datoen for bekræftelsen. (35.1) 
Er I i den forbindelse stødt på unøjagtigheder/problemer? (35.2) 
Ja 
Nej. Yderligere relevante oplysninger findes i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Førte disse unøjagtigheder/problemer til udelukkelse af den erhvervsdrivende? (35.2.2) 
Ja 
Nej 
Forklar venligst hvorfor disse unøjagtigheder/problemer ikke førte til udelukkelse af den erhvervsdrivende. (35.2.2.1) 
Kan I fremvise relevant dokumentation for udelukkelsen? (35.2.2.2) 
Ja. Den relevante dokumentation er vedhæftet. 

Nej, vi kan ikke fremvise den relevante dokumentation af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
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V. Spørgsmål for at kontrollere kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder 

V.A Spørgsmål vedrørende dokumentation for overholdelse af kvalitets- og miljøstandarder  

Kan du bekræfte, at det vedhæftede certifikat/dokument, som bevidner overholdelse af kvalitets- og miljøstandarder, er ægte? Hvis 

dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (36) 

Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, om det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. (36.1) 
Dokumenterer det vedhæftede certifikat, at den erhvervsdrivende overholder følgende kvalitetssikringsstandard?Hvis dette 

spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (37)  Standard, der skal 

kontrolleres:${Q37}
Ja 
Nej 
Hvilken eventuel kvalitetssikringsstandard, bekræfter den overholdelse af? (37.1) 
Bekræfter det vedhæftede certifikat, at den erhvervsdrivende overholder følgende standard for miljøstyringssystemer? Hvis dette 

spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (37a)  Standard, som skal 

kontrolleres:${Q37a}
Ja 
Nej 

Hvilken eventuel standard for   miljøstyringssystemer, bekræfter den overholdelse af? (37a.1) 
V.B Spørgsmål vedrørende den erhvervsdrivendes manglende mulighed for at få adgang til de pågældende certifikater eller få 

dem inden for den relevante tidsfrist 
Kan du bekræfte, at den erhvervsdrivende ikke har haft mulighed for at få adgang til følgende kvalitetssikringsstandard eller for at 

få den inden for den relevante tidsfrist? (38)  Standarden:${Q38}
Ja 
Nej 
Manglen på det pågældende certifikat skyldes: (38.1) 
Den erhvervsdrivende manglende overholdelse af standarderne. 
Forhold, som den erhvervsdrivende selv er ansvarlig for. 
Andre årsager som angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Kan du bekræfte, at den erhvervsdrivende ikke har haft mulighed for at få adgang til følgende standard for  miljøstyringssystemer 

eller for at få den inden for den relevante tidsfrist? (38)  Standarden:${Q38}
Ja 
Nej 
Manglen på det pågældende certifikat skyldes: (38a.1) 
Den erhvervsdrivende manglende overholdelse af standarderne. 
Forhold, som den erhvervsdrivende selv er ansvarlig for. 

Andre årsager som angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 

VI. Spørgsmål for at kontrollere oplysninger i den officielle liste over erhvervsdrivende og certificeringsorganer 
VI.A Spørgsmål vedrørende ægtheden af dokumentation for, at virksomheden er registreret på listen over officielle godkendte 

erhvervsdrivende. 
Kan du bekræfte, at det vedhæftede certifikat/dokument, som dokumenterer, at virksomheden er registreret på den officielle liste 

over godkendte erhvervsdrivende, er ægte? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte et dokument til forespørgslen, 

når den gemmes som udkast. (39) 
Ja, jeg kan bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. 
Det vedhæftede dokument er ikke ægte. 
Jeg kan ikke bekræfte, om det vedhæftede dokument er ægte. (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes 

nogen myndighed, som spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte, at det vedhæftede dokument er ægte. (39.1) 
VI.B Spørgsmål vedrørende opfyldelsen af kravene om registrering på den officielle liste over godkendte erhvervsdrivende eller 

om certificering 
Er den pågældende erhvervsdrivende etableret i dit medlemsland? (40) 
Ja 
Nej 
Ved du, om den erhvervsdrivende er registreret i et andet land? (40.1) 
Ja 
Nej 
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Hvilket land? (40.1.1) 
Angiv nærmere. (40.1.1.1) 
Hvornår blev overholdelsen af kravet om registrering på den officielle liste over godkendte erhvervsdrivende eller om certificering 

sidst tjekket? (41) 
Kan du bekræfte, at den erhvervsdrivende fortsat overholder kravene om registrering på jeres officielle liste over godkendte 

erhvervsdrivende eller om certificering? (42) 
Ja 
Nej 
Ved ikke. (Eventuelle yderligere oplysninger om svaret gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor) 
Angiv dato for bekræftelsen. (42.1) 
Angiv dato for bekræftelsen. (42.2) 
Giver den erhvervsdrivendes attesterede kapacitet den mulighed for at udøve følgende aktivitet: (43)  ${Q43}
Ja 
Nej 
Jeg ved det ikke, af de årsager, der angivet i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor. 
Angiv dato for bekræftelsen. (43.1) 

Angiv dato for bekræftelsen. (43.2) 

VII. Spørgsmål for at kontrollere unormalt lave tilbud 
VII.A Spørgsmål vedrørende den erhvervsdrivendes overholdelse af den forpligtelser i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 

2014/24/EU 
Gælder der i dit medlemsland miljømæssige regler/forpligtelser for den erhvervsdrivendes tilbud? Hvis dette spørgsmål vælges, 

skal afsenderen vedhæfte tilbuddet og/eller forklaringen fra den erhvervsdrivende til forespørgslen, når den gemmes som udkast. 

(44) 
Ja 
Nej 
Ved ikke. 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt give disse oplysninger. (44.1) 
Fortæl nærmere om de gældende regler. Angiv navn og reference på den relevante bestemmelse/artikel. (44.2) 
Overholder den erhvervsdrivendes tilbud de gældende regler? (44.3) 
Ja 
Nej (Eventuelle yderligere oplysninger gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.) 
Ved ikke. (Eventuelle yderligere oplysninger gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.) 
Gælder der i dit medlemsland social- eller arbejdsmarkedsrelaterede regler/forpligtelser for den erhvervsdrivendes tilbud? Hvis 

dette spørgsmål vælges, skal afsenderen vedhæfte tilbuddet og/eller forklaringen fra den erhvervsdrivende til forespørgslen, når 

den gemmes som udkast. (45) 
Ja 
Nej 
Ved ikke. 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt give disse oplysninger. (45.1) 
Fortæl nærmere om de gældende regler. Angiv navn og reference på den relevante bestemmelse/artikel og eventuelle 

overenskomster. (45.2) 
Overholder den erhvervsdrivendes tilbud de gældende regler? (45.3) 
Ja 
Nej (Eventuelle yderligere oplysninger gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.) 
Ved ikke. (Eventuelle yderligere oplysninger gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.) 
Kan du give mig oplysninger om den gældende mindsteløn? (45.4) 
Ja 
Nej 

Den gældende mindsteløn for den erhvervsdrivendes tilbud. (45.5) 

VII.B Spørgsmål vedrørende tilbuddets overensstemmelse med nationale tekniske standarder 
Stemmer den erhvervsdrivendes tilbud overens med nationale tekniske standarder? Hvis dette spørgsmål vælges, skal afsenderen 

vedhæfte forklaringen fra den erhvervsdrivende til forespørgslen, når den gemmes som udkast. (46) Berørte 

sektor/tjenesteydelser:${Q46}
Ja 
Nej 
Ved ikke. 
Forklar venligst hvorfor den erhvervsdrivende ikke overholder nationale tekniske standarder. (46.1) 
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Kan du give oplysninger om gældende nationale tekniske standarder? (46.2) 
Ja 
Nej 

Oplysninger om gældende nationale standarder: (46.3) 

VII.C Spørgsmål vedrørende den erhvervsdrivendes modtagelse af statsstøtte 

Har den erhvervsdrivende modtaget statsstøtte? (47) 
Ja 
Nej 
Oplysningerne er ikke tilgængelige (Dette svar bør kun vælges, hvis der i medlemslandet ikke findes nogen myndighed, som 

spørgsmålet kan videresendes til!) 
Forklar venligt, hvorfor det ikke er muligt give disse oplysninger. (47.1) 
Er den statsstøtte, som den erhvervsdrivende har modtaget, forenelig med det indre marked som beskrevet i artikel 107 i TEUF? 

(47.2) 
Ja 
Nej (Eventuelle yderligere oplysninger gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.) 
Ved ikke. (Eventuelle yderligere oplysninger gives i feltet "Kommentarer til svar" nedenfor.) 
Angiv venligst reference til eventuel afgørelse i henhold til gruppefritagelsesforordningen eller individuel kommissionsafgørelse. 

Vedhæft om muligt en kopi af afgørelsen. (47.2.1) 

Nogle spørgsmål kræver, at der vedhæftes bilag. Der kan vedhæftes dokumenter til forespørgslen, når den gemmes som udkast.   

Hvis din myndighed ønsker at sende flere forespørgsler med forskellige formål vedrørende den samme erhvervsdrivende, bedes I 

anvende funktionen "Kopier forespørgsel".  Afsenderen kan ved oprettelsen af forespørgslen kun vælge de overordnede spørgsmål, 

som er markeret med fed. De underordnede spørgsmål vælges automatisk og sendes til modtageren, hvor det er relevant.

Personoplysninger i en forespørgsel bliver kun synlige, når forespørgslen accepteres. De vedhæftede dokumenter kan først åbnes, 

når forespørgslen er accepteret.  Hvis du myndighed ikke kan svar på alle spørgsmål i forespørgslen, bedes I anvende funktionen 

"Opdel forespørgsel". På den måde kan I vælge de spørgsmål, som I ikke kan svare på, og sende dem videre til en anden myndighed 

i jeres medlemsland.  Ved bevarelse af en forespørgsel angives svarene i felterne "Svar" og/eller "Kommentarer til svar". Ved svar i 

fri tekst skal sproget altid angives. 
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