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Egenerklæring om etiske krav
Leverandører som har gjort seg skyldig i brudd på etiske krav til leverandører til offentlig virksomhet, vil kunne
bli avvist fra konkurransen, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 20-12 (2) bokstav d), jf.
Forsyningsforskriften § 10-5. Som dokumentasjon på at det ikke foreligger forhold som kan gi grunnlag for
avvisning, krever vi at leverandører som inngir tilbud fyller ut vedlagte egenerklæring.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at dersom egenerklæringen inneholder grovt misvisende eller feilaktige
opplysninger, eller det er unnlatt å oppgi opplysningene det er bedt om, vil dette medføre avvisning etter (FOA)
§ 20-12 (2) bokstav g), jf. Forsyningsforskriften § 10-5.
Leverandørene bes tilsvarende bekrefte at de ikke vil benytte underleverandører som man kjenner til eller
burde kjenne til at har begått alvorlige brudd på etiske krav i bransjen.
Denne bekreftelsen gjelder:
Virksomhetens navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Land

Postnummer

Poststed

Jeg bekrefter med dette at vi ikke kjenner til at denne virksomheten har begått alvorlige brudd på etiske krav til
leverandører til offentlige virksomheter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, brudd på regler om
menneskerettigheter, lønns- og arbeidstakerrettigheter og -miljø, forurensningslov og straffelov, samt
virksomhetens forretningspraksis. Jeg bekrefter at virksomheten ikke har vært involvert i noen form for forsøk
på bestikkelser, korrupsjon, tilbud om utilbørlige fordeler til tjenestemenn, bedrageri eller hvitvasking av
penger.
Jeg kjenner heller ikke til at noen av våre ansatte har begått alvorlige brudd på etiske krav som nevnt ovenfor.
Ved bruk av underleverandører eller partnere bekrefter jeg videre at vi ikke er kjent med at noen av disse, som
skal utføre en del av arbeidet knyttet til ytelsene / anskaffelsen, har begått brudd på etiske krav som nevnt
ovenfor.
Jeg er kjent med at uriktig erklæring om kjennskap til slike forhold kan gi grunnlag for avvisning av tilbud, og
etter omstendighetene også være straffbart.

Sted:____________________ Dato:_______________
Underskrift: : ______________________________________
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