
CERTIFICAT

pentru

MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S

CVR-nr:25483839, Ledreborg Alle 130A, 4000 Roskilde, Danmark (DK)

În calitate de autorităţi competente conform directiva 2014/24/UE a parlamentului european şi a consiliului
din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Erhvervsstyrelsen
(Direcţia Generală a Industriei şi Comerţului), Skifteretten (Tribunal în materie de insolvenţă), Politi
(Poliţia), ATP (Fondul Suplimentar de Pensii al Pieţei de Muncă) şi Skatteforvaltningen (Direcţia Generală a
Impozitelor) declară şi certifică referitor la societatea MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S, în conformitate cu
directive 2014/24/CE susnumite:

că întreprinderea este înregistrată în conformitate cu legislaţia daneză şi că situaţia ei este
„normală” sau „activă” conform Registrului Central al Întreprinderilor CVR.

că întreprinderea nu este în stare de faliment, nu este curs de reorganizare judiciară şi nu
se află în lichidare judiciară ca urmare a unei dizolvări forţate pronunţate de acest tribunal.

compania și/sau unul sau mai mulți membri ai conducerii și/sau reprezentanți ai consiliului
de administrație, de directori sau de supraveghere al companiei au fost/nu au fost
condamnați definitiv sau amendați pentru una sau mai multe acțiuni sau încălcări prevăzute
în secțiunea 135(1) a Legii privind achizițiile publice din Danemarca (Udbudsloven).
În conformitate cu secțiunea 153(2) a Legii privind achizițiile publice, s-a dat o declarație pe
proprie răspundere, din care reiese că, în ultimii patru ani, compania și/sau unul sau mai
mulți membri ai conducerii și/sau reprezentanți ai consiliului de administrație, de directori
sau de supraveghere al companiei au fost/nu au fost condamnați definitiv sau amendați
pentru una sau mai multe acțiuni sau încălcări prevăzute în secțiunea 135(1) a Legii privind
achizițiile publice din Danemarca, care să nu apară în cazierul judiciar personal, consultați
secțiunea 11 a Ordinului Ministrului Danez al Justiției nr. 881 din 4 iulie 2014 privind
procesarea datelor cu caracter personal la Registrul central de cazier judiciar
(Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret)).

că întreprinderea şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata contribuţiilor la asigurările sociale
conform legislaţiei daneze.

că întreprinderea și-a îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor și taxelor conform
legislației daneze.

København, den 09-06-2021 

 
Kirsten Hasseriss Feldt 




