
Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den 
ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed

Oplysninger om offentliggørelse

For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en 
udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, bliver de oplysninger, der 
kræves i henhold til del I, automatisk indhentet, forudsat at den elektroniske ESPD-
tjeneste anvendes til at oprette og udfylde ESPD. Henvisning til den relevante 
meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende:

Hvis offentliggørelse af en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende ikke er 
nødvendig, anføres andre oplysninger, som gør det muligt at identificere 
udbudsproceduren entydigt (f.eks. offentliggørelseshenvisning på nationalt plan)

Indkøberens identitet

Oplysninger om udbudsproceduren

Meddelelsens nummer i EUT S:
2016/S 166-298810_
EUT S URL

()

Officielt navn:
Fødevarestyrelsen

Land:
Danmark

Titel:

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
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Del III: Udelukkelsesgrunde
A: Grunde vedrørende straffedomme
I artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde

Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner 
samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019.
Kort beskrivelse:
Med udgangspunkt i det nye dyrevelfærdslogo med tilhørende slogan, budskaber og 
designmanual skal tilbudsgiver udvikle en strategi for en landsdækkende 
lanceringskampagne med efterfølgende markedsføringskampagner, som har fokus på 
hurtigt at skabe kendskab, kundskab, tillid og genkendelighed overfor mærket hos de 
danske forbrugere og dermed stimulere til høj købsadfærd for mærket og tilhørende 
produkter. 
Sagsnummer hos den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed (hvis 
relevant):
2016-15-29-02122

Deltagelse i en kriminel organisation 
Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i 
en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en 
udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 
2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

Deres svar? Ja Nej

Har De truffet foranstaltninger til selvrehabilitering ("self-cleaning")? Ja
Nej

Datoen for dommen

Begrundelse

Hvem er blevet dømt?

Udelukkelsesperiodens varighed

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
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URL
Kode

Bestikkelse 
Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse 
ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i 
dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af 
bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den 
Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i 
Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den 
private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også 
bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den 
ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.

Deres svar? Ja Nej

Har De truffet foranstaltninger til selvrehabilitering ("self-cleaning")? Ja
Nej

Datoen for dommen

Begrundelse

Hvem er blevet dømt?

Udelukkelsesperiodens varighed

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Svig 
Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en 
dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen 
fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).

Deres svar? Ja Nej
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Har De truffet foranstaltninger til selvrehabilitering ("self-cleaning")? Ja
Nej

Datoen for dommen

Begrundelse

Hvem er blevet dømt?

Udelukkelsesperiodens varighed

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til 
terroraktivitet 
Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for 
terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt 
for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder 
anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne 
udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne 
handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.

Deres svar? Ja Nej

Har De truffet foranstaltninger til selvrehabilitering ("self-cleaning")? Ja
Nej

Datoen for dommen

Begrundelse

Hvem er blevet dømt?

Udelukkelsesperiodens varighed

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
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URL
Kode

Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme 
Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning 
af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en 
udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 
1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende 
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).

Deres svar? Ja Nej

Har De truffet foranstaltninger til selvrehabilitering ("self-cleaning")? Ja
Nej

Datoen for dommen

Begrundelse

Hvem er blevet dømt?

Udelukkelsesperiodens varighed

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Børnearbejde og andre former for menneskehandel 
Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller 
kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde 
og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en 
udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 
2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

Deres svar? Ja Nej
Datoen for dommen
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B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger
I artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde

Har De truffet foranstaltninger til selvrehabilitering ("self-cleaning")? Ja
Nej

Begrundelse

Hvem er blevet dømt?

Udelukkelsesperiodens varighed

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Betaling af skatter og afgifter 
Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter 
både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds 
eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?

Deres svar? Ja Nej

Er denne manglende opfyldelse af forpligtelser blevet konstateret på andre 
måder end ved en retlig eller administrativ afgørelse? Ja Nej
Hvis denne manglende opfyldelse af forpligtelser blev konstateret ved en retlig 
eller administrativ afgørelse, var denne afgørelse så endelig og bindende?
Ja Nej

Det pågældende land 
eller den pågældende 
medlemsstat

---

Det pågældende beløb ---

Angiv datoen for dommen eller afgørelsen

I tilfælde af en dom, såfremt det udtrykkeligt er fastsat heri, varigheden af 
udelukkelsesperioden:

Beskriv, på hvilke måder
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Har den økonomiske aktør opfyldt sine forpligtelser ved at betale eller indgå i 
en bindende ordning med henblik på at betale skyldige skatter og afgifter eller 
bidrag til sociale sikringsordninger, herunder i givet fald eventuelle påløbne 
renter eller bøder? Ja Nej

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger 
Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale 
sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den 
ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden 
end etableringslandet?

Deres svar? Ja Nej

Er denne manglende opfyldelse af forpligtelser blevet konstateret på andre 
måder end ved en retlig eller administrativ afgørelse? Ja Nej
Hvis denne manglende opfyldelse af forpligtelser blev konstateret ved en retlig 
eller administrativ afgørelse, var denne afgørelse så endelig og bindende?
Ja Nej

Har den økonomiske aktør opfyldt sine forpligtelser ved at betale eller indgå i 
en bindende ordning med henblik på at betale skyldige skatter og afgifter eller 
bidrag til sociale sikringsordninger, herunder i givet fald eventuelle påløbne 
renter eller bøder? Ja Nej

Det pågældende land 
eller den pågældende 
medlemsstat

---

Det pågældende beløb ---

Angiv datoen for dommen eller afgørelsen

I tilfælde af en dom, såfremt det udtrykkeligt er fastsat heri, varigheden af 
udelukkelsesperioden:

Beskriv, på hvilke måder

Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
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C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i 
forbindelse med udøvelsen af erhvervet
I artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde

URL
Kode

Konkurs 
Er den økonomiske aktør gået konkurs? Det er ikke nødvendigt at afgive disse oplysninger, 
hvis udelukkelse af økonomiske aktører i dette tilfælde er gjort ufravigelig i henhold til 
gældende national ret uden mulighed for fravigelse, når den økonomiske aktør alligevel er i 
stand til at gennemføre kontrakten.

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Anfør, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Insolvens 
Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? Det er ikke nødvendigt 
at afgive disse oplysninger, hvis udelukkelse af økonomiske aktører i dette tilfælde er gjort 
ufravigelig i henhold til gældende national ret uden mulighed for fravigelse, når den økonomiske 
aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten.

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Anfør, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Tvangsakkord uden for konkurs 
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Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? Det er ikke nødvendigt at 
afgive disse oplysninger, hvis udelukkelse af økonomiske aktører i dette tilfælde er gjort 
ufravigelig i henhold til gældende national ret uden mulighed for fravigelse, når den økonomiske 
aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten.

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Anfør, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret 
Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende 
procedure, der er fastsat i national ret? Det er ikke nødvendigt at afgive disse oplysninger, hvis 
udelukkelse af økonomiske aktører i dette tilfælde er gjort ufravigelig i henhold til gældende 
national ret uden mulighed for fravigelse, når den økonomiske aktør alligevel er i stand til at 
gennemføre kontrakten.

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Anfør, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Aktiver, der administreres af en kurator 
Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten? Det er ikke 
nødvendigt at afgive disse oplysninger, hvis udelukkelse af økonomiske aktører i dette tilfælde 
er gjort ufravigelig i henhold til gældende national ret uden mulighed for fravigelse, når den 
økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten.

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Anfør, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten
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Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Erhvervsvirksomheden er indstillet 
Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet? Det er ikke nødvendigt at 
afgive disse oplysninger, hvis udelukkelse af økonomiske aktører i dette tilfælde er gjort 
ufravigelig i henhold til gældende national ret uden mulighed for fravigelse, når den økonomiske 
aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten.

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Anfør, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren 
Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante 
meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?

Deres svar? Ja Nej

Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne 
udbudsprocedure 
Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, 
rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været 
involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, 
ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og 
indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure 
Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:
a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves 
til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er 
opfyldt,
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D: Rent nationale udelukkelsesgrunde
Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante 
meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse? 

Del IV: Udvælgelseskriterier
ɑ: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier
For så vidt angår udvælgelseskriterierne, erklærer den økonomiske aktør, at

A: Egnethed
I artikel 58, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

B: Økonomisk og finansiel formåen
I artikel 58, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,
c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som 
en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og
d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende 
enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige 
fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der 
kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller 
tildeling? 

Deres svar? Ja Nej

Den økonomiske aktør opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier

Deres svar? Ja Nej

Samlet årsomsætning 
Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i 
den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

År
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C: Teknisk og faglig formåen
I artikel 58, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

---
Det 
pågældende 
beløb

---

År ---
Det 
pågældende 
beløb

---

År ---
Det 
pågældende 
beløb

---

År ---
Det 
pågældende 
beløb

---

År ---
Det 
pågældende 
beløb

---

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af 
den anførte type 
Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den 
økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. 
Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til 
erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.

---
Beskrivelse
Beløb
Dato
Modtagere
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D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder
I artikel 62, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

Afslut
Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere
Den økonomiske aktør erklærer, at: 

---

---

---

---

Beskrivelse
Beløb
Dato
Modtagere

Beskrivelse
Beløb
Dato
Modtagere

Beskrivelse
Beløb
Dato
Modtagere

Beskrivelse
Beløb
Dato
Modtagere

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

denne opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, 
der skal anvendes for at begrænse antallet af ansøgere på følgende måde:
Hvis der anmodes om visse certifikater eller andre former for 
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Del VI: Afsluttende erklæringer
Undertegnede erklærer udtrykkeligt, at de oplysninger, der er anført i del II-V ovenfor, er 
nøjagtige og korrekte, og at de er blevet afgivet i fuldt kendskab til konsekvenserne af at 
afgive urigtige oplysninger.
Undertegnede erklærer udtrykkeligt straks og på anmodning herom at kunne fremlægge de 
certifikater og andre former for dokumentation, som der henvises til, undtagen når:
a) den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed har mulighed for at skaffe 
de pågældende supplerende dokumenter direkte via en national database i en 
medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed (på betingelse af, at den økonomiske 
aktør har fremlagt de oplysninger (websted, udstedende myndighed eller organ, 
dokumentationens nøjagtige reference), der er nødvendige for, at den ordregivende 
myndighed eller den ordregivende enhed kan gøre dette. Hvis det kræves, skal der også 
gives samtykke til en sådan adgang), eller
b) den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed allerede senest den 18. 
oktober 2018 (afhængigt af den nationale gennemførelse af artikel 59, stk. 5, andet afsnit, i 
direktiv 2014/24/EU) er i besiddelse af de pågældende dokumenter.
Undertegnede giver udtrykkeligt [angiv den ordregivende myndighed eller den 
ordregivende enhed som anført i del I, afsnit A] adgang til dokumentation til støtte for de 
oplysninger, som er blevet afgivet i [angiv den relevante del, det relevante afsnit, det eller 
de relevante punkter] i dette fælles europæiske udbudsdokument med henblik på [angiv 
udbudsproceduren: (kort beskrivelse, henvisning til Den Europæiske Unions Tidende, 
referencenummer)].
Dato, sted og, hvor det er påkrævet eller nødvendigt, underskrift(er): 

dokumentation, angives det for hver enkelt, om den økonomiske aktør er i 
besiddelse af de dokumenter, der anmodes om: 
Hvis nogle af disse certifikater eller andre former for dokumentation er tilgængelige i elektronisk 
form, angives det for hver enkelt:

Deres svar? Ja Nej
Beskriv dem

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? Ja Nej
URL
Kode

Dato

Place
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