
 

 

Bilaga II — Försäkran om att inga uteslutningskriterier är tillämpliga och att ingen intressekonflikt föreligger 

 

Försäkran på heder och samvete om  
att inga uteslutningskriterier är tillämpliga och att ingen intressekonflikt 

föreligger 

 
 

Undertecknad       (ange namnet på den som undertecknar formuläret): 

 som handlar i eget namn (om det är en fysisk person) 

eller 

 som företräder följande juridiska person: (endast om den ekonomiska operatören är en 
juridisk person) 

fullständigt officiellt namn:       

organisationsform:       

fullständig officiell adress:       

momsregistreringsnummer:       

 försäkrar att ovan nämnda juridiska person eller han/hon själv inte är i någon av följande situationer: 

a) Har försatts i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse 
med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är föremål för en ansökan om något av 
ovanstående, eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt 
nationella lagar och andra författningar. 

b) Har fällts för brott mot yrkesetiken enligt en lagakraftvunnen dom från en behörig instans i en 
medlemsstat. 

c) Har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av den 
upphandlande myndigheten, inbegripet genom beslut av Europeiska investeringsbanken eller 
internationella organisationer. 

d) Har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter när det gäller betalning av sociala avgifter eller skatter enligt 
de rättsliga bestämmelser som gäller i det land där personen är etablerad, i det land där den 
upphandlande myndigheten finns eller i det land där kontraktet ska genomföras. 

e) Har genom lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, bestickning, deltagande i en kriminell 
organisation, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens finansiella 
intressen. 

f) Är föremål för administrativ påföljd för att ha lämnat oriktiga uppgifter i den information som begärts 
av en upphandlande myndighet för att få delta i ett upphandlingsförfarande eller har underlåtit att lämna 
sådan information, eller har konstaterats bryta på ett allvarligt sätt mot skyldigheterna enligt ett kontrakt 
som finansieras genom EU:s budget. 

 (Endast för juridiska personer som inte är medlemsstater eller lokala myndigheter, annars stryk) 
Undertecknad försäkrar också att de fysiska personer som är behöriga att företräda, fatta beslut om 
eller kontrollera1 den ovan nämnda juridiska personen inte befinner sig i någon av de situationer som 
avses i punkterna b och e ovan. 

                                                 
1  Detta innefattar företagschefer, medlemmar i ledningsorgan och kontrollorgan och fall där en enda fysisk person 

innehar en majoritet av aktierna.  



 

 

 Vidare försäkrar undertecknad att ovan angivna juridiska person eller han/hon själv 

g) inte befinner sig i en intressekonflikt i samband med kontraktet; en intressekonflikt kan i synnerhet 
uppstå till följd av ekonomiska intressen, politiska eller nationella kopplingar, familjerelationer eller 
känslomässiga band, eller andra delade intressen, 

h) utan dröjsmål underrättar den upphandlande myndigheten om varje situation som kan betraktas som 
en intressekonflikt eller som skulle kunna leda till en intressekonflikt, 

i) inte har beviljat eller kommer att bevilja, inte har begärt eller kommer att begära, inte har försökt erhålla 
eller kommer att försöka erhålla och inte har accepterat eller kommer att acceptera någon förmån, 
ekonomisk eller in natura, till eller från någon som helst part, om en sådan förmån utgör olaglig 
verksamhet eller inbegriper korruption, antingen direkt eller indirekt, genom att den utgör ett 
incitament eller en belöning som hör samman med tilldelningen av kontraktet, 

j) har tillhandahållit korrekt, uppriktig och fullständig information till den upphandlande myndigheten 
inom ramen för detta upphandlingsförfarande. 

 Undertecknad är medveten om att ovan nämnda juridiska person eller han/hon själv kan bli föremål 
för administrativa och ekonomiska påföljder2 om någon försäkran eller information som 
tillhandahållits visar sig vara felaktig. 

Om anbudsgivaren tilldelas kontrakt, ska följande styrkande handlingar tillhandahållas på begäran inom den 
tidsfrist som anges av den upphandlande myndigheten: 

 

För de situationer som beskrivs i a, b och e krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret eller, om ett sådant 
inte kan uppbringas, en aktuell handling med samma bevisvärde utfärdad av en rättslig eller administrativ 
myndighet i ursprungslandet eller det land personen kommer ifrån som visar att kraven i detta avseende är 
uppfyllda. Om anbudsgivaren är en juridisk person och den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren 
är etablerad inte tillåter tillhandahållande av sådana handlingar för juridiska personer ska handlingarna 
tillhandahållas för de fysiska personer, exempelvis företagets chefer eller andra, som är behöriga att företräda, 
fatta beslut om eller kontrollera anbudsgivaren. 

För den situation som beskrivs i punkt d ovan krävs aktuella intyg eller skrivelser utfärdade av behöriga 
myndigheter i den berörda staten. Dessa handlingar ska styrka alla inbetalningar av skatter och 
socialförsäkringsavgifter som anbudsgivaren är skyldig att göra, inklusive exempelvis moms, inkomstskatt (endast 
fysiska personer), företagsskatt (endast juridiska personer) och socialförsäkringsavgifter. 

För situationerna a, b, d och e gäller, i de fall då de handlingar som anges i de två ovanstående styckena inte 
utfärdas i det berörda landet, att dessa kan ersättas med en försäkran under ed eller, om en sådan inte kan 
uppbringas, en försäkran utfärdad på heder och samvete som vederbörande avgett inför en rättslig eller 
administrativ myndighet, en notarie eller en behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land 
personen i fråga kommer ifrån. 

Om anbudsgivaren är en juridisk person, ska uppgifter om de fysiska personer som är behöriga att företräda, 
fatta beslut om eller kontrollera den juridiska personen tillhandahållas på begäran av den upphandlande 
myndigheten. 

 

 

 

 

 

Fullständigt namn Datum Underskrift 

 

                                                 
2  Enligt vad som anges i artikel 109 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012 och i artikel 145 i 

tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen. 


