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SANNINGSFÖRSÄKRAN 

I upphandling genom Adda inköpscentrals dynamiska inköpssystem Provtagning och 
analys av SARS-CoV-2 DIS, är nedan angivet bolag (kryssa i tillämpligt alternativ): 

☐ anbudssökande/anbudsgivare i upphandlingen

☐ ett företag vars kapacitet åberopas av en anbudssökande/anbudsgivare i upphandlingen,
eller deltar som konsortiemedlem

Undertecknad behörig företrädare för anbudssökande/anbudsgivaren försäkrar härmed på 
heder och samvete att  

i) de uppgifter bolaget lämnat i samband med ansökan/anbudet är fullständiga och
korrekta och att sådan information som är av betydelse för
prövningen/utvärderingen inte har utelämnats, samt

ii) (beträffande anbudssökande/anbudsgivaren att) behörig företrädare för bolaget
har lämnat ansökan/anbudet och i händelse av en gemensamt ansökan/anbud,
att anbudssökande/anbudslämnande bolag är behörigt att lämna ansökan/anbud
för konsortiets räkning.

Vidare försäkrar undertecknad att varken bolaget eller någon person som är medlem i dess 
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta 
beslut i eller kontrollera dessa, är dömd för ett brott som framgår av 13 kap. 1 § lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, enligt en dom som har vunnit laga kraft. De brott 
som avses är 

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24
oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionens
medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut
2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption i den privata sektorn,
eller korruption enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 konventionen som utarbetats på
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller
finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,
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5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras
i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om
bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den
mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av
människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut
2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Avseende 13 kap. 3 § 2 p. i LOU försäkrar undertecknad att 

• leverantören inte är i konkurs eller föremål för insolvens- eller
likvidationsförfarande, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått
ackordsuppgörelse med borgenärer eller är underkastad näringsförbud, eller
annars har avbrutit sin näringsverksamhet.

Jag är medveten om att det kan föranleda straffansvar enligt 15 kap. 10 § brottsbalken om 
jag lämnar en osann eller vårdslös försäkran avseende ovan nämnda brott i 13 kap. 1 § LOU 
eller omständigheter i 13 kap. 3 § 2 p. LOU. 

_________________________ 
Bolagsnamn 

_________________________ 
Ort och datum 

________________________ 
Underskrift 

________________________ 
Namnförtydligande 

________________________ 
Befattning 
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