
 

 

 

Vejledning til egen-erklæring om udelukkelsesgrunde 

 

- For bygge- eller anlægsarbejder under 300.000 kr. vil AU undersøge, om en tilbudsgiver har gjort sig 

skyldig i en udelukkelsesgrund, hvis der opstår en konkret mistanke om dette. Denne mistanke 

medfører, at fremgangsmåden beskrevet om dokumentation af pålidelighed i egen-erklæringen, 

der gælder for opgaver over 300.000 kr., ligeledes gælder i dette tilfælde. Hvis mistanken bekræftes, 

udelukkes tilbudsgiveren fra at udføre opgaver for AU i hhv. 2 eller/og 4 år. Denne udelukkelse vil 

gælde for alle opgaver – uanset værdi. 

- For bygge- eller anlægsarbejder over 300.000 kr. indhentes altid egen-erklæring, om hvorvidt en 

tilbudsgiver har gjort sig skyldig i en udelukkelsesgrund. I bekræftende fald udelukkes tilbudsgiver fra 

at udføre opgaver for AU i hhv. 2 eller/og 4 år. Denne udelukkelse vil efterfølgende gælde for alle 

opgaver – uanset værdi. En konkret mistanke vil i denne situation også medføre en nærmere 

undersøgelse vedr. hvorvidt tilbudsgiveren har gjort sig skyldig i en udelukkelsesgrund.  

 

Undersøgelse ved konkrete mistanker 

Hvis der opstår tvivl, om virksomheden er omfattet af en udelukkelsesgrund, forbeholder Aarhus Universitet sig 

som ordregiver retten til at indhente dokumentation.  

Denne konkrete mistanke kan opstå med baggrund i faktuel viden om en specifik sag fra AU´s side. Den kan 

også opstå efter henvendelse fra en eller flere leverandører, der har en specifik og reel viden om en 

tilbudsgivers opfyldelse af en udelukkelsesgrund. Det vil være en konkret vurdering, hvornår AU´s 

undersøgelsespligt aktiveres. Den kan dog ikke aktiveres alene på baggrund af løse rygter eller uspecificerede 

henvendelser.  

 

Denne dokumentation skal tilbudsgiver sende til ordregiver inden for en passende frist. Det er ordregiver, der 

vurderer, om den herefter modtagne dokumentationen er tilstrækkelig. 

 

En tilbudsgivers dokumentation af pålidelighed er tilstrækkelig, når tilbudsgiveren i fornødent omfang har gjort 

indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med 

undersøgelsesmyndighederne og har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og 

personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige 

forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene.  

 

En ordregiver skal acceptere følgende som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de nævnte 

udelukkelsesgrunde: Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent 

retslig eller administrativ myndighed, der påviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, 

jf. online databasen E-certis. 

 

Udsteder det pågældende land ikke de nævnte dokumenter, eller dækker disse ikke alle de nævnte tilfælde, 

kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der 

anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, 

for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er 

etableret.  



 

For virksomheder hjemmehørende i Danmark er fremlæggelse af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller 

straffeattest tilstrækkeligt bevis. 

 

Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra at afgive tilbud på opgaver for AU i 4 år fra datoen for endelig 

dom eller vedtaget bødeforlæg for handlinger omfattet af de nævnte grunde.  

 

Udelukkelse baseret på den sidstnævnte udelukkelsesgrund om konkurrencefordrejning sker efter en konkret 

og individuel vurdering. Overtrædelse af denne grund kan dog kun føre til udelukkelse i 2 år fra datoen for 

hændelsen. 

Tilbudsgivere, der kan dokumentere deres pålidelighed kan ikke udelukkes.  

 

Undersøgelsen hos ordregiver 

Ansvarlig for indkøbet 

Den der står for indkøbet af det pågældende bygge- eller anlægsarbejde har ansvaret for at indhente egen-

erklæringen. 

Den modtagne egen-erklæring tjekkes igennem for udfyldelse og underskrift i de gule felter af den 

pågældende ansvarlige for indkøbet. Er der ikke sket korrekt udfyldelse, skal leverandøren kontaktes for at 

give denne en kort frist til at indsende erklæringen. Sker det stadig ikke, vil self-cleaning proceduren skulle 

påbegyndes. Har tilbudsgiveren afkrydset boksen, der tilkendegiver, at egen-erklæringen ikke kan 

underskrives, initieres self-cleaning proceduren også.  

 

Bygninger 

Når der skal indhentes dokumentation ved yderligere undersøgelse af pålidelighed, vil Lene Bleeker 

Pedersen fra Bygninger stå for tjek af denne dokumentation. 

Det er ordregivers konkrete vurdering, der bestemmer, om dokumentationen er tilstrækkelig. Ordregiver skal 

ved vurdering af, at dokumentationen ikke er tilstrækkelig begrunde denne beslutning i svaret til tilbudsgiver 

om udelukkelse. Der skal medfølge en beskrivelse af betydningen af afgørelsen om udelukkelse og en 

klagevejledning. 

Konkrete mistanker skal meddeles den tekniske chef for det pågældende fakultet, der derefter kontakter 

Bygninger for at igangsætte en undersøgelse. 

 

Stikprøvekontrol 

AU skal ved hjælp af periodevise stikprøvekontroller imødegå kravet om effektiv håndhævelse af 

betingelserne for udelukkelse. 

 

Bygninger står for udøvelsen af denne kontrol. 


