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Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om 
prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter 

Hammershus

Udfyldelse af bilag 
Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation, da 
disse bilag er med til at sikre, at alle efterspurgte oplysninger og dokumentation fremsendes. 

Bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 8 skal udfyldes. 
Bilag 6, 7 og 9 vedlægges dokumentationen særskilt efter bilaget. 

Afgives anmodning af et konsortium omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske 
personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles 
befuldmægtiget. Det fremgår af bilag 1, hvilke erklæringer og oplysninger der skal afleveres for 
ansøger og for samtlige konsortiedeltagere. 

Bilagene 1-9 skal ikke udfyldes for evt. underentreprenører. 

BILAG 1: GENERELLE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 2 

BILAG 2: TRO OG LOVE ERKLÆRING VEDRØRENDE UDELUKKELSESGRUNDE I HENHOLD 
TIL UDBUDSDIREKTIVET 5 

BILAG 3: TRO OG LOVE ERKLÆRING OM GÆLD TIL DET OFFENTLIGE 6 

BILAG 4: ERKLÆRING OM VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE NØGLETAL 7 

BILAG 5: ERKLÆRING OM ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE SITUATION 8 

BILAG 6: DOKUMENTATION FOR FORSIKRING 9 

BILAG 7: VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 10 

BILAG 8: VIRKSOMHEDENS REFERENCER 11 

BILAG 9: DOKUMENTATION FOR VIRKSOMHEDENS NØGLETAL 14 

Bemærk, at bilagene kan udfyldes elektronisk ved indtastning direkte i formularfelterne. 
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Bilag 1: Generelle virksomhedsoplysninger 

Nedenstående skema skal udfyldes. 

Ansøgers personlige forhold  
(ved konsortier den virksomhed, der med bindende virkning for alle 
konsortiedeltagere tegner ansøger) 

Juridisk ansvarlig 
(Virksomhed) 

Adresse 

Telefonnummer 

Virksomhedens e-
mailadresse 

Navn, telefonnummer 
og e-mailadresse på 
kontaktperson 

Dato 

Virksomhedsnavn og 
CVR-nr. 

Underskrift 
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Retlig form af ansøger 
 
 UDFYLDES 

AF 
ANSØGER 
Sæt kryds  

NOTER 

Ansøger er en enkelt 
virksomhed  

 
 

Bilag 1 (Undtaget skema I nedenfor), 2, 3, 4, 5 
og 8 skal udfyldes. 
 
Bilag 6, 7 og 9 vedlægges dokumentationen 
særskilt efter bilaget. 
 

Ansøger er flere virksomheder 
i forening (konsortium)  

 Bilag 1 udfyldes af ansøger. 
 
Bilag 2, 3, 4 og 5 skal udfyldes for hver 
konsortiedeltager. 
 
Bilag 6 vedlægges dokumentation efter bilaget 
for, at mindst én deltager lever op til den 
krævede forsikringsdækning, eller at konsortiet 
kan dokumentere den krævede 
forsikringsdækning. 
 
Bilag 7 vedlægges dokumentationen efter 
bilaget særskilt for hver konsortiedeltager. 
 
Bilag 8 udfyldes med maks. 10 referencer 
samlet for konsortiet. 
 
Bilag 9 vedlægges dokumentation efter bilaget 
særskilt for hver konsortiedeltager. 
 

 
Skema I – Oplysninger om konsortiedeltagere 
 

Konsortiedeltagers virksomhedsnavn og adresse CVR-nr. 
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Skema II – Anvendelse af underleverandører 
 
Vil ansøger anvende underentreprenører til udførelsen af hovedentreprisen: 
 

Der sættes kryds i 1 eller 2: 
1   Ansøger forventer ikke at anvende underentreprenører til løsning af hovedentreprisen.  

eller 
2   Ansøger forventer at anvende underentreprenører til løsning af hovedentreprisen.  
Hvis navnene på underentreprenører ikke er kendte på nuværende tidspunkt, skal disse oplyses i 
forbindelse med afgivelse af tilbud eller senest forud for, at underentreprenører påbegynder arbejde 
under den indgåede kontrakt. Anvendelse af underentreprenører, der ikke er meddelt til ordregiver 
senest ved tilbudsafgivelsen, vil være betinget af ordregivers forudgående skriftlige godkendelse. 
 
Underentreprenørers 
virksomhedsnavn og adresse 

CVR-nr. Beskrivelse af, hvilke opgaver 
underentreprenøren skal forestå 
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Bilag 2: Tro og love erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde i henhold til 
udbudsdirektivet 

 
Undertegnede erklærer hermed på tro og love ikke at være omfattet af en eller flere af de 
nedenstående udelukkelsesgrunde nævnt i artikel 45, stk. 1, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. 
juni 2011 med senere ændringer: 

1) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens § 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse 
med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens § 81, nr. 3,  

2) overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 
§ 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens § 299, 
nr. 2,  

3) overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens § 289 a, eller  

4) overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens § 290.  

samt på tro og love ikke at være omfattet af en eller flere af de nedenstående udelukkelsesgrunde 
nævnt i artikel 45, stk. 2, litra a-c: 

a) under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin 
erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, 
der er fastsat i national lovgivning, 

b) begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller 
tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national 
lovgivning, eller 

c) ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser 
tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. 

Dato:  
Virksomhedsnavn 
og CVR-nr.: 

 

Underskrift:  
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Bilag 3: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige 
 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for 
at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (effektivisering af 
inddrivelsen af restancer til det offentlige), skal offentlige myndigheder ved udbud af bygge- og 
anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med 
afgivelsen af sit tilbud 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. 
 
I overensstemmelse med den oven for nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og 
love nedenstående erklæring. 

Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.: 

Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 

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). 

Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 og 7 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 

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

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

5  Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden 
gæld, og denne ordning er overholdt. 

6  Dato for sikkerhed/ordningens etablering: 
År: Måned: Dag: 

 
 

 

7 Inddrivningsmyndighed 
Navn 

  
Gade/vej: 

 
Post nr: By: 

 
 

Underskrift: 
Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel: 

 
 
 

http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A1997/0033629.htm
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A1997/0033629.htm
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A1997/0033629.htm
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Bilag 4: Erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal 
 
 
Erklæringen udfyldes af virksomhedens ejer, administrerende direktør, økonomichef, ansøgers bank 
eller revisor under strafansvar efter Straffelovens § 163. 
 
Virksomhedsnavn  

 

CVR-nr.  

 
 
Der skal angives nøgletal for de seneste 3 disponible regnskabsår:  
 
 Anfør 

årstal: 
 

 Anfør 
årstal:  

 Anfør 
årstal: 

 

Nettoomsætning  
 

  

Resultat efter skat  
 

  

Egenkapital  
 

  

 
Virksomheden er forpligtet til på et hvilket som helst tidspunkt på ordregivers forespørgsel at 
udlevere årsregnskaber for de seneste tre regnskabsår som dokumentation for tallens rigtighed. 
 
  
Attestator: 
 
Navn og CVR-nr. på 
attestators virksomhed 

 

Adresse  
 

Navn på attestator  
 

Attestators underskrift og 
dato 
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Bilag 5: Erklæring om ændringer i virksomhedens økonomiske situation 
 
Erklæringen skal udfyldes af virksomhedens ejer, administrerende direktør, økonomichef, ansøgers bank 
eller revisor under strafansvar efter Straffelovens § 163. 
 
Erklæringen vil blive sammenholdt med de af virksomheden oplyste seneste regnskabstal fra ”Erklæring om 
virksomhedens økonomiske nøgletal” og har til formål at give et samlet billede af virksomhedens aktuelle 
økonomiske situation. 
 
Virksomhedsnavn 

 

 

CVR-nr.  

 
 
Der skal sættes kryds i 1 eller 2: 
1   Der er siden udgangen af det seneste, godkendte årsregnskab ikke indtrådt væsentlige ændringer i 
virksomhedens økonomiske situation.  

eller 
2   Der er siden udgangen af det seneste, godkendte årsregnskab sket væsentlige ændringer i 
virksomhedens økonomiske situation. Ved kryds i 2 skal det i feltet neden for oplyses, hvori ændringerne 
består, og hvilken betydning ændringerne har for virksomhedens situation og mulighed for at løse den 
udbudte opgave. Ved behov for mere plads til forklaringen, kan der henvises til følgeskrivelse, som 
vedlægges efter dette bilag. 

 

 

 

 

 
Erklæringen forudsætter ikke, at der gennemføres regnskabsrevision el. lign. 

 
Nærværende erklæring tager udgangspunkt i seneste, godkendte årsregnskab for regnskabsåret ___________ 
(anfør regnskabsår, som skal være det senest anførte i ”erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal). 
Erklæringen skal være udstedt efter datoen for udbudsbekendtgørelsens datering. 

Attestator: 
 
Navn og CVR-nr. på attestators 
virksomhed 

 

Adresse  
 

Navn på attestator  
 

Attestators underskrift og dato 
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Bilag 6: Dokumentation for forsikring 
 
Dokumentation for forsikring vedlægges som bilag 6. 
 
Dokumentation for forsikring skal opfylde en dækningssum på mindst 10 mio. kr. for personskade 
og mindst 15 mio. kr. for tingskade og have et dækningsområde, der er tilstrækkeligt for det 
arbejde, der skal udføres under fagentreprisen. Dokumentationen skal være i form af enten kopi af 
forsikringspolice, forsikringsbevis indeholdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af 
forsikringsselskab eller tilsagn fra anerkendt forsikringsselskab. Tilsagn om tegning af 
erhvervsansvarsforsikring skal være gældende fra underskrivelse af kontrakten.  
 
Er ansøger et konsortium skal enten mindst én af deltagerne kunne dokumentere de ovenstående 
krav til forsikringsdækning, ellers skal konsortiet kunne dokumentere, at de kan få den krævede 
forsikringsdækning fra underskrivelse af kontrakten. Der gøres opmærksom på at 
konsortiedeltagernes dækningssummer ikke kan lægges sammen med henblik på at opfylde 
ovenstående forsikringskrav. 
 
Vedlæg dokumentation for forsikring efter denne side! 
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Bilag 7: Virksomhedsbeskrivelse 
 

Virksomhedsbeskrivelse vedlægges som bilag 7. 
 

Virksomhedsbeskrivelsen skal opfylde følgende: 
• Kortfattet virksomhedsbeskrivelse (maks. 4 A4-sider), herunder ejermæssige og 

organisatoriske forhold, samt oplysninger om antal medarbejdere gennemsnitligt i de seneste 
3 år fordelt på håndværkere og funktionærer inden for det relevante fagområde. 

 
Vedlæg virksomhedsbeskrivelse efter denne side! 
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Bilag 8: Virksomhedens referencer 
 
Der skal anføres maksimalt 10 referencer på lignende opgaver i relation til denne entreprise. Der 
skal være tale om referencer, som ansøger har udført i de seneste 5 år, med angivelse af hvem 
opgaven er udført for, beskrivelse af opgaven og opgavens omfang herunder ansøgers rolle i 
forbindelse med opgavens udførelse, kontaktoplysninger, aftaleperiode og kontraktværdi. 
Ansøgers referencer skal dokumentere erfaringer med kvalitativt byggeri og byggeri på 
komplicerede byggegrunde samt styring af byggesager herunder økonomi og tid. 
Evt. supplerende oplysninger om referencer kan vedlægges efter dette bilag. 
 
Reference 1: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 2: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Kontraktperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 3: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
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Reference 4: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Kontraktperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 5: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 6: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Kontraktperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 7: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
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Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 8: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Kontraktperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 9: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
Reference 10: 
 
Rekvirentens firmanavn: 
Kort beskrivelse af leverancen og eventuelt henvisning til supplerende beskrivelse: 
 
 
 
 
 
Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) på den virksomhed, opgaven er udført for: 
 
Kontraktperiode (fra mmåå til mmåå): 
Kontraktværdi: 
 
Dato:  
Virksomhedsnavn 
og CVR-nr.: 

 

Underskrift:  
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Bilag 9: Dokumentation for virksomhedens nøgletal  
 
Virksomhedens nøgletal vedlægges som bilag 9. 
 
Dokumentation for virksomhedens nøgletal skal opfylde følgende: 
 

• Entreprenøren skal aflevere alle nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, 
arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de 
seneste 3 år efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal 
for statsbyggerier m.v. (dvs. alle gyldige "faktablade"). 

• Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte 
entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren desuden aflevere supplerende 
oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte 
nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en 
"karakterbog"). 

• Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens 
definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig 
tredjepart til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger 
er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at 
entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder. 

 
Vedlæg dokumentation for virksomhedens nøgletal efter denne side! 
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