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7 kap. Uteslutning av sökande
Omständigheter som får medföra uteslutning av sökande
1 § Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har
inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa
detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan
stat inom EES-området, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga
upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.
Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen
har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i
första stycket 4.
Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att
utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.
Intyg och bevis som gäller sökande
2 § Den upphandlande myndigheten ska som bevis för att det inte finns grund för att utesluta en sökande
godta utdrag ur ett officiellt register eller annan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses
i 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett förhållande som avses i
1 § första stycket 5.
Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i sökandens hemland eller
ursprungsland eller inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § första stycket 1-3 kan de ersättas med
en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.
Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över godkända leverantörer i ett land inom EES, ska
den upphandlande myndigheten utgå från att sökanden inte kan uteslutas som leverantör enligt 1 § första
stycket 1-5.
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