ANBUDSFORMULÄRLEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN
ENTREPRENADMASKINTJÄNSTER
BILAGA 2
Denna försäkran återsändes ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med anbudet.
Härmed försäkras på heder och samvete att företaget:
1) är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning
och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt samt arbetsgivaravgifter
2) innehar giltig F-skattesedel
3) inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills
vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
4) inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
liknande förfarande
5) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
6) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
7) är fritt från skulder för skatter och sociala avgifter i det egna landet eller i det land där
upphandlingen sker. Är så ej fallet ska kommentar lämnas nedan om förhållandet
8) inte är dömd för brott med lagakraftvunnen dom gällande sådan brottslighet som avses i
artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av
rådet på grundval av artikel K 3 i föredraget om Europeiska unionen om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska Unionens medlemsstater till ett brott
9) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande bestickning enligt definition i
artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetandet på grundval av artikel K 3.2 c i
föredraget Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i,
respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998
beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande
korruption inom den privata sektor
10) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande bedrägeri i den mening som
avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
11) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande penningtvätt enligt definitionen
i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra
att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG.
Om företaget under avtalets gång kommer att häfta i skuld för skatter eller sociala avgifter och
rättelser ej sker omgående efter anmodan är detta rättslig grund för upphandlande myndighet att
häva avtalet utan att ekonomiska krav kan ställas på upphandlande myndighet. Dylik hävning kan
ske med omedelbar verkan om uppgift framkommer under avtalstid att lämnad uppgift ej varit
korrekt och påverkat tilldelning i företags favör.
Kommentarer till punkt 7:
Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal.
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