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Tilbud - Saltleverance
Ved flere tilbud (evt. alternative tilbud) anføres tilbuddets navn og karakteristika her:

Undertegnede tilbyder at indgå en rammekontrakt om levering af vejsalt i henhold til det i betingelser af
dd/mm/åååå anførte grundlag

Gennemsnitlig
årlig mængde
i ton ren NaCl

Salttype: _______________

1.

Sommerleverance

2.

Vinterleverance

Enhedspris
kr. pr. ton ren
NaCl

Pris i kr.

Tilbudssum i alt
Salt leveres efter købers bestilling fordelt på følgende salthaller:
- Salthal nr. 1,
- Salthal nr. 2,
- Salthal nr. n
Tilbuddet er vedlagt følgende bilag:
Erklæring om omfang af ubetalt gæld
Referencer for omsætning, jf. udbudsbrev
Produktspecifikation
Evt. oplysning om laboratorium
Evt. oplysning om alternative analysemetoder

(Dato og sted)

(Underskrift)

(Firmanavn, adresse, tlf.nr.,
e-mailadresse)

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i øvrigt.
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TRO OG LOVE - ERKLÆRING
Undertegnede er bekendt med, at offentlige ordregivere ved udbud af byggeog anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser skal 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.
Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af
skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om
ændring af visse andre love med senere ændringer. I overensstemmelse med
den ovenfor nævnte bekendtgørelses bestemmelser afgiver undertegnede herved
på tro og love nedenstående erklæring.
Virksomhedens navn:
Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds):

1



2



3



Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke
100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta).
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 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3
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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)
Inddrivningsmyndighedens navn:
Inddrivningsmyndighedens adresse:

Dato for sikkerhedsstillelsen:
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Gade/vej:
Postnr.:

By:

År:

Måned:

Dag:

Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden
gæld, og denne ordning er overholdt.
Inddrivningsmyndighedens navn:
Inddrivningsmyndighedens adresse:

Dato for ordningens etablering:
Dato:

Gade/vej:
Postnr.:

By:

År:

Måned:

Virksomhedens ledelses underskrift:

Underskrift:
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