
       

Protemp A/S
Att: Johnny Bergsted Mortensen
Jyllandsgade 19B
7000 Fredericia
Danmark (DK)

 

 

11-04-2018

 

Serviceattest, sag X18-AH-37-XH 
Vi fremsender hermed en færdig serviceattest for:
Protemp A/S
CVR-nr.: 36730269

Serviceattesten er også fremsendt i digital udgave til virksomhedens digitale
postkasse.

Serviceattesten er bestilt den 09/04-2018 af Johnny Bergsted Mortensen

Hvis der er valgt betaling via faktura, vil denne blive fremsendt separat til
bestiller.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

 

 



SERVICEATTEST

for

Protemp A/S

CVR-nr:36730269, Jyllandsgade 19B, 7000 Fredericia, 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 SKAT følgende om Protemp A/S 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 11-04-2018 

 
Maria Lagermann 
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OFFICIAL CERTIFICATE

for

Protemp A/S

CVR-nr:36730269, Jyllandsgade 19B, 7000 Fredericia, Danmark (DK)

In our capacity as the competent authorities pursuant to directive 2014/24/EU of the European parliament
and of the council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC,
Erhvervsstyrelsen (the Danish Business Authority), Skifteretten (The Bankruptcy Court), Politi (the Danish
National Police), ATP (the Danish Labour Market Supplementary Pension Fund) and SKAT (the Danish
Customs and Tax Administration) do hereby declare, certify and attest as follows regarding Protemp A/S
pursuant to the above-mentioned Council Directives 2014/24/EC:

that the business has been registered in accordance with Danish legislation and has the
status of being in normal operation mode (“normal”) or “active” in the Central Business
Register (CVR).

that the business has not been declared bankrupt, is under restructuring or liquidation as a
result of prior compulsory dissolution before this court.

that the business and/or one or more members of/representatives of the business’ board of
directors, executive board or supervisory board have not been convicted by final judgment
or accepted a fixed-penalty notice in respect of one or more offences falling within the scope
of section 135(1) of the Danish Public Procurement Act pursuant to Danish legislation.
In addition, a solemn declaration, see section 153(2) of the Danish Public Procurement Act,
has been issued to the effect that within the last four years the business and/or one or more
members of/representatives of the business’ board of directors, executive board or
supervisory board have not been convicted by final judgment or accepted a fixed-penalty
notice in respect of one or more offences falling within the scope of section 135(1) that are
not comprised by the criminal record certificate for public use, see section 22(1), para. 1 of
the Executive Order on the Processing of Personal Data in the Central Criminal Register,
(Ministry of Justice Executive Order no. 881 of 4 July 2014, as subsequently amended).

that the business has complied with its obligations with respect to payment of social security
contributions pursuant to Danish legislation.

that the business has complied with its obligations with respect to payment of taxes and
duties pursuant to Danish legislation.

København, den 11-04-2018 

 
Maria Lagermann 



BESCHEINIGUNG FÜR DAS VERGABEVERFAHREN

für

Protemp A/S

CVR-nr:36730269, Jyllandsgade 19B, 7000 Fredericia, Danmark (DK)

Als zuständige Behörde gemäß der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG
erklären, bescheinigen und bestätigen Erhvervsstyrelsen (das dänische Gewerbeamt), Skifteretten
(Insolvenzgericht), die Polizei, ATP (Amt für die Arbeitsmarkt-Zusatzpension) und SKAT (Finanzamt)
Folgendes über die Protemp A/S  gemäß obigen Richtline 2014/24/EG:

dass die Gesellschaft nach einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften eingetragen und als
„normal“ oder „aktiv“ im zentralen Unternehmensregister (CVR) des dänischen
Gewerbeamtes ausgewiesen ist.

dass vor dem Insolvenzgericht über das Vermögen der Gesellschaft kein Insolvenzverfahren
eröffnet worden ist, dass keine Sanierung der Gesellschaft durchgeführt wird, und dass sich
die Gesellschaft wegen vorheriger Zwangsauflösung nicht in Abwicklung befindet.

dass die Gesellschaft, ein oder mehrere Mitglieder/Vertreter des Aufsichtsrates, des
Vorstandes/der Geschäftsführung der Gesellschaft durch endgültiges Urteil wegen einer
oder mehrerer Straftaten im Sinne des § 135 Abs. 1 im dänischen Vergabegesetz nach
einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften nicht verurteilt worden ist/sind bzw. keinen
Bußgeldbescheid hat/haben annehmen müssen, und dass ferner gegenüber dem dänischen
Gewerbeamt die eidesstattliche Erklärung, vgl. § 153 Abs. 2 im dänischen Vergabegesetz,
darüber abgegeben wurde, dass die Gesellschaft, ein oder mehrere Mitglieder/Vertreter des
Aufsichtsrates, des Vorstandes/der Geschäftsführung der Gesellschaft innerhalb der letzten
4 Jahre durch endgültiges Urteil wegen einer oder mehrerer, in das polizeiliche
Führungszeugnis nicht eingetragenen Straftat(en) im Sinne des § 135 Abs. 1 im dänischen
Vergabegesetz nicht verurteilt worden ist/sind bzw. keinen Bußgeldbescheid hat/haben
annehmen müssen, vgl. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 im Erlass über die Behandlung der Personendaten
im dänischen Zentralregister (Erlass Nr. 881 vom 4. Juli 2014 mit späteren Änderungen).

dass die Gesellschaft ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Sozialbeiträge nach
einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften erfüllt hat.

dass die Gesellschaft ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach
einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften erfüllt hat.

København, den 11-04-2018 

 
Maria Lagermann 
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