Dansk Sikkerhedsvagt
Att: Kim Henrik Larsen
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Danmark (DK)

Serviceattest, sag X19-AX-39-WA
Vi fremsender hermed en færdig serviceattest for:
Dansk Sikkerhedsvagt
CVR-nr.: 31965306
Serviceattesten er også fremsendt i digital udgave til virksomhedens digitale
postkasse.
Serviceattesten er bestilt den 11/04-2019 af Kim Henrik Larsen
Hvis der er valgt betaling via faktura, vil denne blive fremsendt separat til
bestiller.
Med venlig hilsen
Erhvervsstyrelsen

12-04-2019

SERVICEATTEST
for

Dansk Sikkerhedsvagt
CVR-nr:31965306, Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg, Danmark (DK)
Som kompetente myndigheder i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.
februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, erklærer, attesterer og
bekræfter Erhvervsstyrelsen, Skifteretten, Politi, ATP og Skatteforvaltningen følgende om Dansk
Sikkerhedsvagt i henhold til ovennævnte rådsdirektiv 2014/24/EU:
at virksomheden er registreret i overensstemmelse med dansk lovgivning, og har status
”normal” eller ”aktiv” i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
at virksomheden ikke er erklæret konkurs, under rekonstruktion eller er taget under
likvidation som følge af forudgående tvangsopløsning ved nærværende ret.

at virksomheden og/eller én eller flere medlemmer af/repræsentanter for virksomhedens
bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget
bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1 i henhold til
dansk lovgivning.
Endvidere er der afgivet erklæring på tro og love, jf. udbudslovens § 153, stk. 2, om, at
virksomheden og/eller én eller flere medlemmer af/repræsentanter for virksomhedens
bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke inden for de seneste 4 år ved endelig dom er dømt
for, eller har vedtaget bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135,
stk. 1, som ikke indeholdes i straffeattesten til offentlig brug, jf. § 22, stk. 1, nr. 1 i
bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret) (BEK nr. 881 af4. juni 2014 med senere ændringer).
at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser for så vidt angår betaling af sociale
sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark.
at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser for så vidt angår betaling af skatter og
afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark.
København, den 12-04-2019

Maria Lagermann

