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Bilag A - Oplysninger om tilbudsgivers virksomhed 

1. Stamoplysninger 
Tilbudsgivers (firma)navn: 
 
Adresse: 
 

 

CVR-nr.:  

Ansvarlig leder: 

Kontaktperson: 

Kontaktpersons telefonnr.: 

Firmaets e-mailadresse: 
 

2. Vedståelse 
Tilbud skal vedstås af tilbudsgiver til den dato som fremgår af ”Nøgleoplysninger” i 
udbudsmaterialet. 
 
Tilbudsgiver kan maksimalt vedstå sig nedenstående antal vogne 
 
Antal vogne: 

Eksempelvis kan en byder afgive tilbud på 10 vogne, men har kun mulighed for at 
vedstå 4 vogne. I dette tilfælde skal der skrives 4 i det pågældende vedståelsesfelt. 
Såfremt feltet efterlades tomt vil udbyder antage, at tilbudsgiver kan vedstå alle sine 
tilbud. 

 

3. Tro og love erklæringer 

Tro og love erklæring om gæld til det offentlige 
Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og 
tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, 
i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af 
skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i 
Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 

Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om at udbyder må indhente 
oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. 
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Erklæringen indgår i vurderingen af om virksomheden i givet fald bør udelukkes fra 
deltagelse i udbudsproceduren. 

Oplysning om eventuel ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

(Angiv ved markering) 

1. Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 
 

2. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld 
overstiger ikke 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 
 

3. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld 
overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 
 

Nedenstående skal kun besvares såfremt der er afkrydset i ovenstående punkt 3) 

4. Der er overfor inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den 
del af gælden, der overstiger 100.000 kr. (eller tilsvarende beløb i anden 
valuta) 
 

5. Der vil overfor inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling 
af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. (eller tilsvarende beløb i 
anden valuta) 
 

6. Der er overfor inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning 
vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og denne ordning er 
overholdt. 

Inddrivningsmyndighedens  
navn: 

Inddrivningsmyndighedens  
adresse: 
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Tro og love erklæring om indhentning af blank (negativ) børneattest 
 
Tilbudsgiver afgiver erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har indhentet en 
blank (negativ) børneattest på alle chauffører beskæftiget med den udbudte kørsel. 
Indhentningen af blank (negativ) børneattest sker i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister § 36. 

 

4. Underskrift 
 

 

Dato og underskrift 

 

”Oplysninger om tilbudsgivers virksomhed” skal afleveres sammen med 
”Tilbudsblanketter” (en for hver pakke) i Midttrafiks tilbudskuverter eller være mærket 
”Favrskov specialkørsel”.  

Tilbudskuverter kan rekvireres ved at skrive til flexudbud@midttrafik.dk.  

Sendes eller afleveres til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, att. 
Kontrakter. Seneste modtagelse hos Midttrafik se ”Nøgleoplysninger” i 
udbudsmaterialet. 
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