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KAPITEL 1 INDLEDNING

Kapitel 1
Indledning
Det fremgår af udbudsloven, at ordregiver skal kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere benytter
1
det fælles europæiske udbudsdokument. I daglig tale omtales det ofte som ESPD, og er en
forkortelse af dokumentets engelske titel ”European Single Procurement Document”. I denne
vejledning vil det fælles europæiske udbudsdokument blive omtalt som ESPD for nemheds
skyld.
Ordregiver skal udfylde og vedlægge et ESPD, som en del af udbudsmaterialet i forbindelse
med udbud efter udbudslovens afsnit II, dvs. ved:
»
»
»
»
»

offentlige udbud
begrænsede udbud
udbud med forhandling
konkurrenceprægede dialoger
innovationspartnerskaber.

Ordregiver er desuden forpligtet til at anvende ESPD’et ved udbud efter forsyningsvirksom2
3
hedsdirektivet og koncessionsdirektivet .

Ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse er der i flere situationer ikke
4
5
krav om brug af ESPD. Der er heller ikke krav om brug af ESPD ved projektkonkurrencer.

ESPD fra Europa-Kommissionen findes online og i papirversion
Ordregiver er som udgangspunkt forpligtet til at kræve et ESPD, og ansøgere eller tilbudsgivere skal derfor udfylde ESPD-formularen og vedlægge den ansøgningen eller tilbuddet.
Europa-Kommissionen har udformet en ESPD-standardformular, som ordregivere har pligt til
at anvende. Standardformularen findes både i en elektronisk udgave og i en papirversion.

Frem til den 18. april 2018 er det valgfrit, hvilken version ordregiver anvender. Efterfølgende
er det kun den elektroniske version, der må anvendes.

__________________
1

Jf. § 148, stk. 1 i Lov nr. 1564 af 15. december 2015, herefter benævnt udbudsloven.
2 Jf. § 11 i BEK nr 1624 af 15/12/2015.
3

Jf. § 4 i BEK nr 1625 af 15/12/2015.
4 Der er ikke krav om brug af ESPD ved udbud uden forudgående offentliggørelse i henhold til udbudslovens §§ 80, stk. 3 og 5,
81, stk. 1, nr. 2-4 og 83.

5

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at § 84 skal forstås således, at det alene er §§ 84-92, der finder anven-

delse i forhold til projektkonkurrencer. Det betyder modsætningsvis, at der ikke vil være andre bestemmelser end §§ 84-92, der
finder anvendelse i forhold til projektkonkurrencer, med mindre der eksplicit er henvist til bestemmelserne i §§ 84-92. Der er i
§§ 84-92 ingen eksplicit henvisning til bestemmelsen i § 148 om brug af ESPD.
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Det elektronisk ESPD oprettes på Europa-Kommissionens hjemmeside på adressen:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Løbende opdateringer af ESPD
Europa-Kommissionen fortager løbende opdateringer og tilpasninger i systemet på baggrund
af henvendelser fra medlemsstaterne. Det elektroniske ESPD kan derfor godt se lidt anderledes ud end de skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning.
Onlineversionen kan oprettes på alle EU-sprog. Efter oprettelsen genererer systemet et ESPD
som en XML-fil, der kan gemmes på brugerens computer. Der er altså ikke tale om et system,
der lagrer de indtastede oplysninger.

Papirversionen af ESPD-formularen findes i bilag 2 til forordningen om standardformular for
6
det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) .

Denne vejledning tager udgangspunkt i den elektroniske ESPD-formular, og der vises skærmbilleder hentet direkte fra systemet. Den vejledende tekst, der vises undervejs i illustrationerne, kan også bruges i papirversionen, da der er tale om den samme opbygning i del I-VI. Den
elektroniske version har dog den fordel, at der kun vises de relevante felter, som ordregiver
vælger skal indgå i formularen.
ESPD er et foreløbigt bevis
Formålet med ESPD-formularen er at mindske den administrative byrde, som opstår, når
virksomhederne bliver mødt med et krav om at fremlægge et stort antal certifikater eller andre dokumenter i forbindelse med et udbud.
Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede ansøger eller tilbudsgiver om at indsende dele af eller hele
dokumentationen, hvis det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.
ESPD’et udgør derfor alene en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en
ansøger eller tilbudsgiver:

» ikke befinder sig i en af de situationer, hvor virksomheden vil blive udelukket
» opfylder de relevante egnethedskriterier
» opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som eventuelt er opstillet med

henblik på at begrænse antallet af i øvrigt kvalificerede ansøgere, som opfordres til at deltage.

Ansøgere og tilbudsgivere skal være opmærksomme på de krav, som ordregiverne stiller i
7
udbudsmaterialet , da det er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’et. Det er således i
ESPD’et, at ansøger eller tilbudsgiver afgiver de oplysninger, som ordregiver har krævet i
udbudsmaterialet.

__________________

6

Forordning 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

7

Udbudsmaterialet er en samlet betegnelse for de dokumenter, som ordregiveren udarbejder eller henviser til for at beskrive
eller fastlægge elementer i et udbud eller en procedure for tildeling af en offentlig kontrakt, herunder udbudsbekendtgørelsen.
Der henvises i denne vejledning udelukkende til udbudsmaterialet og ikke i forhold til, hvor i udbudsmaterialet oplysningerne
skal angives.
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Ordregivers oplysningspligt
Når den elektroniske ESPD-tjeneste anvendes til at oprette og udfylde et ESPD, kan de oplysninger, der kræves i del I, automatisk indhentes fra den udbudsbekendtgørelse, der er sendt til
offentliggørelse eller er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, se afsnit 2.2.
I den elektroniske udgave af ESPD’et skal ordregiveren tilvælge, hvilke frivillige udelukkelsesgrunde, man vil gøre brug af, og hvilke oplysninger ansøger eller tilbudsgiver skal angive i
ESPD’et i forbindelse med vurdering af egnethed og udvælgelse. Herefter er det kun de valgte
dele af standardformularen, der bliver synlige for virksomhederne.

ESPD-formularen anvendes udelukkende til, at ansøger eller tilbudsgiver angiver de oplysnin8
ger, som ordregiver har efterspurgt i udbudsmaterialet. Derfor skal udbudsmaterialet indeholde:
» frivillige udelukkelsesgrunde
» minimumskrav til egnethed
» fastsatte kriterier der tillægges betydning ved en evt. udvælgelse af ansøgere.

Genbrug af ESPD
Det er muligt at genbruge oplysningerne i ESPD fra udbud til udbud både for ordregiver og for
de virksomheder, der ønsker at deltage i en udbudsprocedure. Vejledningens kapitel 2 og 3
gennemgår hvordan.

Offentliggørelse af ESPD
Et udfyldt ESPD er et udbudsdokument og udgør en del af det samlede udbudsmateriale. Formularen skal derfor offentliggøres på samme sted og samme tidspunkt, som det øvrige udbudsmateriale. Vælger man papirversionen, udfyldes del I, og dokumentet gøres derefter til en
del af det samlede materiale. Anvendes den elektroniske ESPD-formular, skal ordregiver gøre
ESPD-filen tilgængelig sammen med det øvrige udbudsmateriale.

__________________
8

Oplysningerne nedenfor skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen, jf. henholdsvis udbudslovens § 137, stk. 1, 140, stk. 2 og 145,
stk. 3.
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Kapitel 2
Oprettelsen af ESPD som ordregiver
2.1 Indledning

ESPD er en egenerklæring, der fungerer som et foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og eventuelt udvælgelse.
Det vil sige, at det er en formel erklæring om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er i en af
de situationer, hvor man vil blive udelukket, at man opfylder de relevante egnethedskrav, og
at man opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som eventuelt er opstillet med
henblik på at begrænse antallet af kvalificerede ansøgere, som opfordres til at deltage.

Det vil som udgangspunkt kun være den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige dokumentation for, at disse kriterier er opfyldt. Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede tilbudsgiver om at indsende dele af eller hele dokumentationen,
hvis ordregiver vurderer, at det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.

2.2 Start

Via Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste kan man som ordregiver udarbejde et
ESPD på alle EU-sprog. Den online ESPD-tjeneste findes på denne webadresse:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

På startsiden vælger man først, hvilket sprog formularen skal oprettes i:

Herefter tilkendegiver man, om man er ordregiver eller en økonomisk aktør. Med økonomisk
aktør menes ansøger eller tilbudsgiver. Som ordregiver kan man vælge at ”Oprette et nyt
ESPD”, ”Genanvende et eksisterende ESPD ” eller ”Gennemgå ESPD”.

Når man som ordregiver vil oprette et nyt ESPD til et konkret udbud, skal man vælge ”Oprette
et nyt ESPD”.
Har ordregiver et ESPD fra et tidligere udbud, som skal tilpasses et nyt udbud, kan man vælge
”Genanvende et eksisterende ESPD”. Denne funktion anvender man også, hvis man undervejs
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kan blive nødt til at afbryde oprettelsen. ESPD-filen gemmes på computeren, og når man skal
fortsætte arbejdet, anvender man denne funktion, hvorefter man uploader ESPD-filen og fortsætter udfyldelsen.

”Gennemgå ESPD” skal bruges, når man som ordregiver skal gennemgå ansøgernes eller tilbudsgivernes ESPD - læs mere om dette i afsnit 2.7.

Skal man oprette et nyt ESPD, har man som ordregiver mulighed for – i feltet markeret med en
rød ring – at anføre et ID-nummer. ID-nummer er det nummer, som man modtager fra Europa-Kommissionens publikationskontor, som en bekræftelse på, at den afsendte udbudsbekendtgørelse er modtaget. ID-nummeret fremgår af e-mailens emnelinje fx ”Emne: TEDReception: XXXXXX-XXX”.

Udfyldelsen af ID-nummeret medfører, at oplysningerne om indkøberens identitet samt udbudsproceduren bliver trukket fra den udbudsbekendtgørelse, som er indsendt til publikationskontoret. Som ordregiver behøver man således ikke at udfylde de oplysninger om udbudsproceduren, der anmodes om i del I.
Når man har valgt ”Jeg er en ordregivende myndighed”, ”Oprette et nyt ESPD”, udfyldt IDnummeret og valgt land, trykker man på ”Næste” for at komme videre i udfyldelsen af ESPD.
2.3 Procedure – ESPD del I

Har ordregiver indsat ID-nummeret, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.2, vil oplysningerne her i
del I automatisk bliver trukket fra den udbudsbekendtgørelse, som er indsendt til publikationskontoret. Når ID-nummeret anvendes, skal ordregiver derfor ikke udfylde del I.
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I del I er der mulighed for at angive ”Meddelelsens nummer i EUT S”, som er markeret med en
rød ring ovenfor. Meddelelsens nummer i EUT S er det identifikationsnummer, som udbudsbekendtgørelsen får ved offentliggørelsen i EU-Tidende.

Hvis ordregiveren har anvendt udbuddets ID-nummer, vil EUT S-nummeret automatisk blive
indsat, når ansøger eller tilbudsgiver importerer et ESPD til udfyldelse i ESPD-tjenesten, efter
at udbudsbekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Det har været tanken, at ordregiver også med EUT S-nummeret automatisk skulle kunne
trække oplysninger fra udbudsbekendtgørelsen til del I. Denne funktion er ikke implementeret endnu.

Anvender en ordregiver ikke ID-nummeret, skal oplysningerne i del I indtastes manuelt, herunder også EUT S-nummeret efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort, da det skal være
muligt at identificere, hvilket udbud det pågældende ESPD er knyttet til.
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2.4 Udelukkelse – ESPD del III

Under fanebladet ”Udelukkelse” er samtlige obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde fra
udbudsdirektivet angivet, og de er aktiveret i udgangspunktet. Teksten i ESPD-formularen
9
vedrørende de enkelte udelukkelsesgrunde stammer således fra udbudsdirektivet , og ordlyden er derfor lidt anderledes end i udbudslovens bestemmelser.
Udelukkelsesgrundene i del III, A og B er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som svarer til
udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3.

Det er ikke muligt at de-aktivere de obligatoriske udelukkelsesgrunde i del III, A og B.

__________________
9

Jf. direktiv 2014/24/EU, artikel 57.
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Udelukkelsesgrundene i del III, C er de udelukkelsesgrunde, der i henhold til udbudsdirektivet
10
er frivillige at anvende og svarer til §§ 136-137 i udbudsloven . Ordregiver skal dog være
opmærksom på, at udelukkelsesgrundene i § 136 er gjort obligatoriske i udbudsloven, og disse
udelukkelsesgrunde skal derfor ikke de-aktiveres, når ordregiver udfylder et ESPD.
De øvrige udelukkelsesgrunde i del III, C er frivillige for ordregiver at anvende. De frivillige
udelukkelsesgrunde, som ordregiver ikke ønsker at anvende, skal de-aktiveres.

De tre udelukkelsesgrunde i del III,C, der er obligatoriske i henhold til udbudsloven, og som
derfor ikke skal fravælges i ESPD’et, er markeret med rødt i illustrationen på næste side.

Den sidste af udelukkelsesgrundene i del III,C indeholder under d) den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 6. Ordregiver kan ikke fravælge dette felt, da det indeholder obligatoriske udelukkelsesgrunde. Det betyder dog ikke, at ordregiver er forpligtet til at anvende den
frivillige udelukkelsesgrund under d). Ordregiver er kun forpligtet til at anvende denne frivillige udelukkelsesgrund, hvis det er anført i udbudsbekendtgørelsen.

__________________

10

Lov nr. 1564 af 15/12/2015.
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Til sidst er der under ”Udelukkelse” i del III, D mulighed for at angive eventuelle rent nationale
udelukkelsesgrunde, såfremt der skulle være indført en sådan i den pågældende medlemsstat.
I Danmark har vi ikke indført nogen rent nationale udelukkelsesgrunde, og feltet skal derfor
ikke krydses af.

2.5 Udvælgelse – ESPD del IV

Under fanebladet ”Udvælgelse” fremgår de kriterier til ansøgernes eller tilbudsgivernes egnethed, som ordregiveren kan anvende. I udbudsloven anvendes begrebet ”egnethed”, om det
der i denne del af ESPD’et betegnes som ”udvælgelse”. Udvælgelse i udbudsloven vedrører
adgangen til at begrænse antallet af kvalificerede ansøgere.
Det første felt, med overskriften ”ɑ: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier”, giver ansøger eller tilbudsgiver mulighed for med et enkelt klik med musen at tilkendegive, at de opfylder samtlige af ordregivers krav til egnethed.

Hvis ordregiveren ønsker denne løsning, skal dette felt blot aktiveres, og man kan gå videre til
”Afslut”. Aktiveringen af dette felt gør, at ansøger eller tilbudsgiver, når de udfylder formularen ikke får mulighed for at angive andre oplysninger under ”Udvælgelse”. De øvrige dele af del
IV bliver ikke vist.

Har ordregiveren i udbudsmaterialet fx angivet, at det er et minimumskrav, at ansøger eller
tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på 5 mio. kr., så skal ansøger eller tilbudsgiver blot
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erklære, at de opfylder dette krav. De skal så ikke angive deres samlede omsætning i det seneste regnskabsår.
Ønsker ordregiver, at ansøgerne eller tilbudsgiverne oplyser, hvordan de lever op til kravene
om egnethed, så skal denne funktion ikke aktiveres.

I afsnit A-D skal ordregiver aktivere de felter, der vedrører de krav til egnethed, som ordregiveren har opstillet i sit udbudsmateriale i henhold til udbudslovens §§ 140 og 157. Alle felter i
afsnit A-D, der aktiveres af ordregiver, vil være synlige for tilbudsgiverne, når de importerer
ordregiverens ESPD med henblik på udfyldelse.
Modsat vil alle de felter, der ikke er aktiveret, være usynlige for ansøger eller tilbudsgiver.
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Et ESPD er som nævnt udelukkende en egenerklæring. Ordregiver kan i ESPD-formularen kun
aktivere de felter, der skal udfyldes. Ordregiver skal i udbudsmaterialet beskrive, hvad der
specifikt stilles af krav til egnethed, dvs. hvad det er, ansøger eller tilbudsgiver skal oplyse i
formularen. Har ordregiver fx aktiveret feltet ”Samlet årsomsætning”, vil der for den økonomiske aktør blive vist bokse til angivelse af år samt beløb. Her skal ordregiver i udbudsmaterialet
angive, fx for hvor mange år ordregiver ønsker den samlede årsomsætning oplyst, samt evt.
minimumskrav til den årlige omsætning.
2.6 Afslut – ESPD del VI

Under fanebladet ”Afslut” fremgår under del VI den afsluttende erklæring, som ansøger eller
tilbudsgiver skal afgive. Virksomhederne erklærer, at de oplysninger, de har anført i deres
ESPD, er nøjagtige og korrekte, og at de er blevet afgivet i fuldt kendskab til konsekvenserne af
at afgive urigtige oplysninger.

Afgivelse af urigtige oplysninger i et ESPD medfører ikke udelukkelse i medfør af § 136, nr. 3
vedrørende groft urigtige oplysninger.

Hvis det efter modtagelsen af dokumentation for et ESPD viser sig, at oplysningerne er urigtige, og at virksomheden ikke opfylder kravene til egnethed, vil det medføre, at virksomhedens
tilbud må afvises. En sådan afvisning vil dog ikke være en konsekvens af afgivelsen af urigtige
oplysninger, men derimod en konsekvens af, at virksomheden, til trods for erklæringen i
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ESPD’et, alligevel viser sig ikke at være egnet til at udføre kontrakten, eller at virksomheden
skulle have været udelukket.
11

Herudover erklærer virksomheden, på anmodning herom og uden grundet ophold , at kunne
fremlægge de certifikater og andre former for dokumentation, som der henvises til, undtagen
12
når :

1. ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte og vederlagsfrit gennem adgang til en national database eller

2. ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.
Skal ESPD’et underskrives?
Virksomhederne behøver hverken at underskrive eller datere ESPD’et, medmindre ordregiveren i udbudsmaterialet kræver det. I udgangspunktet vil ESPD’et således udgøre en del af det
samlede tilbud eller ansøgning, som i sig selv kan være underlagt et krav om underskrift fra
ordregiveren.
Hvis man som ordregiver kræver underskrift af ESPD’et, kan man, ifølge EuropaKommissionen, enten printe det elektroniske ESPD ud og derefter underskrive det. Man kan
også anvende et e-signaturværktøj til at underskrive den XML-fil, som det elektroniske ESPD
downloades i.
ESPD’et er nu klar til at blive eksporteret.

”Eksporter” indebærer, at en XML-fil downloades. Filen gemmes på et lokalt drev på ordregiverens computer. Man vælger blot ”Gem som” på samme måde, som man gemmer enhver anden fil. Den gemte fil udgør ESPD’et, som ordregiveren uploader sammen med sit øvrige udbudsmateriale. Det er den fil, som ansøger eller tilbudsgiver skal importere i ESPD-tjenesten
for at udfylde ESPD’et.

Når man gemmer ESPD-filen, hedder den i udgangspunktet ESPD-request. Man kan dog kalde
XML-filen, hvad end man har lyst til, for eksempel et navn med tilknytning til det konkrete
udbud.

__________________

11

Det fremgår af udbudslovens § 151, stk. 1 sammenholdt med § 148, stk.2, at ordregiveren kan kræve dokumentation for
indholdet af ESPD uden ugrundet ophold.

12

Dette følger af udbudslovens § 151, stk. 5.
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XML-filen virker udelukkende sammen med Europa-Kommissionens elektroniske ESPDtjeneste, og den kan kun åbnes via ESPD-tjenesten ved hjælp af funktionerne ”Importer”, ”Eksporter”, ”Genanvend” eller ”Gennemgå”. Hvis man forsøger at åbne XML-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. I stedet åbnes standardbrowseren med den html-kode, som ses
nedenfor.
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2.7 Modtagelse af ESPD fra ansøgere eller tilbudsgivere

Når ordregiver modtager ansøgninger eller tilbud med de udfyldte ESPD-formularer, kan det
foregå enten i en printet udgave eller i en elektronisk version. Hvis et ESPD modtages elektronisk, skal ordregiveren vælge funktionen ”Gennemgå ESPD”. Herefter vises den funktion, der
uploader den modtagne ESPD-fil. Den pågældende XML-fil åbnes ved at trykke på ”Gennemse”.
ESPD-filen skal være gemt på ordregiverens lokale drev. Når man til sidst trykker på ”Næste”,
kommer ESPD’et frem på skærmen, og ordregiver kan herefter gennemgå det på skærmen
eller printe det ud.

2.8 Fejl eller mangler i ESPD’et

Ordregiver kan i forbindelse med modtagelsen af et ESPD benytte muligheden for at supplere,
præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet under overholdelse af princip13
perne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudslovens § 159, stk. 5.

__________________

13

Se kapitel 10.5.3 i Vejledning om udbudsreglerne vedrørende muligheden for at rette fejl og mangler i ansøgninger eller
tilbud.
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Kapitel 3
Udfyldelsen af ESPD som ansøger eller tilbudsgiver
3.1 Indledning

ESPD er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og eventuelt udvælgelse. Det vil
sige, at det er en formel erklæring om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er i en af de situationer, hvor man vil blive udelukket. Man erklærer, at man opfylder de relevante egnethedskriterier, og de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som eventuelt er opstillet med
henblik på at begrænse antallet af kvalificerede ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.
Det vil som udgangspunkt kun være den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige dokumentation for, at disse kriterier er opfyldt. Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede ansøger eller tilbudsgiver om at indsende dele af eller hele
dokumentationen, hvis det bliver nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.
Formålet med ESPD-formularen er at mindske den administrative byrde, som opstår, når
virksomhederne bliver mødt med et krav om at fremlægge et stort antal certifikater eller andre dokumenter i forbindelse med udelukkelses- og egnethedskriterier.

Europa-Kommissionens online ESPD-tjeneste giver mulighed for at udarbejde et ESPD på alle
EU-sprog og findes på denne webadresse:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Når en virksomhed ønsker at deltage i et konkret udbud, hvor ordregiver har anvendt det
elektroniske ESPD, skal ESPD’et udfyldes via Europa-Kommissionens elektroniske ESPDtjeneste.

Ved et konkret udbud, skal ansøgere og tilbudsgivere downloade ordregivers ESPD, dvs. den
ESPD-fil som er tilgængelig samme sted som det øvrige udbudsmateriale. ESPD’et indeholder
de relevante oplysninger om ordregiveren og det konkrete udbud, og er tilpasset af ordregiveren således, at kun de felter, som er relevante for det pågældende udbud bliver synlige for
ansøgerne og tilbudsgiverne.
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XML-filen virker udelukkende sammen med Europa-Kommissionens elektroniske ESPDtjeneste, og den kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri, dvs. ”Importer”, ”Eksporter”, ”’Genanvend” eller ”Gennemgå”. Hvis man forsøger at åbne XML-filen ved at dobbeltklikke
på filen, kommer udelukkende den kode frem, som ses nedenfor:

3.2 Start

På den online ESPD-tjeneste møder man denne side som startside. Her vælges først det ønskede sprog.

Når det ønskede sprog er valgt, skal man som ansøger eller tilbudsgiver vælge feltet ”Jeg er en
økonomisk aktør”. Herefter skal man vælge, om man vil ”Importere ESPD”, ”Slå to ESPD’er
sammen” eller ”Create response”.

Når man som ansøger eller tilbudsgiver vil udfylde et ESPD til et konkret udbud, skal man
vælge ”Importere ESPD”. Herefter uploader man den XML-fil, som udgør ordregiverens ESPD.
Efter det er gjort, vælger man det land, hvor ansøger eller tilbudsgivers virksomhed er placeret.
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Muligheden for at ”Slå to ESPD’er sammen” betyder, at man som ansøger eller tilbudsgiver, kan
genbruge oplysninger fra et ESPD, man tidligere har udfyldt. Dette sker ved, at man først uploader det nye ESPD, og herefter uploader den ESPD-fil, man vil genbruge oplysninger fra. Herefter flettes oplysningerne fra det tidligere ESPD ind i det nye ESPD. Funktionaliteten fungerer
dog endnu ikke efter hensigten, da oplysningerne i del I om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed, flettes ind fra det ESPD, man genbruger. Når funktionaliteten fungerer
korrekt, skal den beholde oplysningerne i del I fra det nye ESPD.
Vælger man ”Slå to ESPD’er sammen” vil muligheden for at uploade to dokumenter blive vist.

Der er i ESPD-systemet kommet en ny funktionalitet ”Create response”, hvor man som ansøger
eller tilbudsgiver kan udarbejde et fuldt ESPD, dvs. at det indeholder alle de oplysninger, som
det er muligt at kræve i ESPD-formularen.
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3.3 Procedure – ESPD del I

Når der klikkes på ”Næste”, åbner ”Procedure”-fanebladet, hvor oplysningerne om ordregiveren og det konkrete udbud er importeret fra oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen. Ansøgere og tilbudsgivere skal derfor ikke udfylde noget i del I.
3.4 Oplysninger om den økonomiske aktør – ESPD del II

I del II skal oplysningerne om den økonomiske aktør, dvs. ansøger eller tilbudsgiver angives.

Der er tale om virksomhedens navn, momsregistreringsnummer, hvilket i Danmark er virksomhedens CVR-/SE-nummer, postadresse samt oplysninger om den eller de relevante kontaktpersoner. Herudover skal nogle mere generelle oplysninger om virksomheden angives.
Når det er gjort, skal der besvares en række spørgsmål om virksomheden.

SMV’er: Virksomheden skal angive, om den er en SMV, dvs. om den tilhører kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. Hvis virksomheden beskæftiger under 250
personer, og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR, eller har en samlet årlig balance på
højst 43 mio. EUR, hører den til i kategorien SMV, og der skal svares ”Ja” i dette felt.
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Reserverede kontrakter: Spørgsmålet skal kun besvares, hvis ordregiveren i udbudsbekendtgørelsens del III.1.5 har angivet, at den vil reservere kontrakten til beskyttede værksteder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede
eller dårligt stillede personer. I så fald skal virksomheden angive, om den er en sådan virksomhed.
14

Officielle lister over godkendte økonomiske aktører og certificering: Virksomheder som
er etableret i Danmark, skal svare ”Ikke relevant” på spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden
er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, eller et tilsvarende certifikat. Erhvervs- og vækstministeren har i § 156 i udbudsloven hjemmel til at fastsætte nærmere
regler herom, men har ikke udnyttet denne hjemmel.

Det efterfølgende spørgsmål e) samt spørgsmålet om, hvorvidt den relevante dokumentation
er tilgængelig i elektronisk form – som vist nedenfor – skal ikke udfyldes, da de hører sammen
med det foregående spørgsmål.

Deltagelsesform: Hvis virksomheden vil deltage i det pågældende udbud sammen med andre,
skal der svares ”Ja” i dette felt. Her tænkes på den situation, hvor en virksomhed indgår i en
sammenslutning som et konsortium, et joint venture eller lignende. Der er ikke tale om den
situation, hvor der anvendes underleverandører til løsning af opgaven. Anvendelsen af underleverandører skal angives under C, hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet
og under pkt. D, hvis ordregiver har anmodet om oplysninger herom.
Hvis der svares ”Ja” til, at man deltager sammen med andre, bliver nye felter synlige.

I disse felter angives virksomhedens rolle i sammenslutningen, navnene på de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen og sammenslutningens navn, hvis de deltagende
virksomheder har navngivet sammenslutningen.

Virksomheden, der udfylder ESPD’et, skal oplyse hvilken rolle den har i sammenslutningen:
Fungerer man som leder for sammenslutningen, eller er man for eksempel ansvarlig for specifikke opgaver.

__________________
14

Dette skal ikke forveksles med kvalifikationsordninger efter direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet), som er
noget andet.
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Delkontrakter: Feltet vedrørende delkontrakter, skal kun udfyldes, hvis udbuddet er delt op i
delkontrakter, og her angives, hvilke delkontrakter man ønsker at afgive tilbud på.

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter
Hvis ordregiveren har stillet krav om angivelse af oplysningerne i del II, B skal virksomheden
angive oplysninger om den eller de personer, der er beføjet til at repræsentere virksomheden
i forbindelse med det konkrete udbud. Hensigten med dette felt er, at virksomheden angiver
den eller de personer, der kan binde virksomheden i en kontrakt. Der vil typisk være tale om
den person, der har til ansvar at varetage kontakten til ordregiveren i forbindelse med udbuddet, og som derfor opnår stillingsfuldmagt.
Hvis den eller de personer, som virksomheden anfører her har en begrænset fuldmagt til at
repræsentere virksomheden, kan grænserne for en sådan fuldmagt præciseres i denne del.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet
Her skal det oplyses, om virksomheden baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde
egnethedskriterierne i del IV, samt eventuelle objektive og ikke-diskriminerende kriterier i del
V. Når man baserer sig på andre enheders kapacitet, er det den situation, hvor man som ansøger eller tilbudsgiver ikke selv vil være i stand til at opfylde de fastsatte kriterier.

Hvis der svares ”Ja” hertil, skal virksomheden vedlægge et særskilt ESPD med de oplysninger,
der anmodes om i del II, A og B og del III for hver enhed, som ansøgeren eller tilbudsgiveren
baserer sig på. Herudover skal del IV og V udfyldes, når det har betydning for vurderingen af,
om ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder ordregiverens minimumskrav til egnethed eller
udvælgelse. Dvs. hvis den økonomiske aktør fx har behov for at basere sig på en underleverandørs tekniske og faglige formåen. Det kan være i form af referencer, dvs. hvis man anvender referencer fra underleverandøren for at leve op til egnethedskravet. I så fald skal underleverandøren i del IV, C kun udfylde den del der vedrører referencer, og ikke besvare de øvrige
egnethedskriterier i del IV.

Når en ansøger eller tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal ordregiver
vurdere, om alle deltagerne opfylder minimumskravene til egnethed ved at lægge de relevante
værdier sammen. Hvis der for eksempel er stillet minimumskrav til virksomhedernes solidi-
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tetsgrad, som er et udtryk for en virksomheds egenkapital divideret med samlede aktiver, skal
ordregiveren lægge egenkapitalen sammen for ansøgeren eller tilbudsgiveren samt den virksomhed, som man baserer sig på. Derefter lægges de samlede aktiver sammen. Således beregnes soliditetsgraden ved, at ordregiver dividerer den samlede egenkapital med virksomhedernes samlede og sammenlagte aktiver. Det er denne beregnede soliditetsgrad, der skal leve
op til det fastsatte minimumskravet.

I juli 2016 har Europa-Kommissionen opdateret ESPD-tjenesten og tilføjet feltet ”Consortium
15
Name” . Virksomhederne kan her oplyse navnene på de samarbejdspartnere, man baserer sig
på i det pågældende udbud. Det kan give ordregiver et overblik over forbindelserne mellem
ansøgeren eller tilbudsgiveren, og dem de baserer sig på. I feltet kan man også oplyse, hvilke
ressourcer den pågældende enhed stiller til rådighed for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

I den vejledende tekst til feltet i selve ESPD-tjenesten findes følgende formulering:

”Bemærk, at dette også bør omfatte teknikere eller tekniske organer, der ikke direkte hører til i
den økonomiske aktørs virksomhed, især dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrollen, og, hvis
det drejer sig om offentlige bygge- og anlægskontrakter, de teknikere eller tekniske organer, som
den økonomiske aktør kan disponere over til udførelsen af arbejdet.”
Denne tekst er indført af Europa-Kommissionen for at understrege, at feltet skal udfyldes med
et ”Ja”, også når en virksomhed i del IV, C (Teknisk og Faglig Formåen), anvender oplysninger
om teknikere eller tekniske organer, der hører til andre enheder, dvs. hvor man baserer sin
tekniske og faglige formåen på andre enheder fx andre virksomheders referencer eller konkrete CV´er.

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på
Afsnittet vedrører oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør
ikke baserer sig på. Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis ordregiveren udtrykkeligt anmoder om
oplysningerne i udbudsmaterialet.

__________________
15

Feltet ”Consortium Name” forventes at blive oversat til dansk næste gang, Europa Kommissionen foretager en systemopdatering.
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Har ordregiver krævet disse oplysninger, skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse, om det er
hensigten, at der anvendes underleverandører. Underleverandørerne skal nævnes ved navn,
hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren på dette tidlige tidspunkt i proceduren ved, hvilke underleverandører man ønsker at gøre brug af.
Hvis ordregiver i udbudsmaterialet ønsker oplysninger om, hvilke dele af kontrakten de har til
hensigt at give i underleverance, kan dette også angives sammen med navnet på underleverandøren, da der er tale om et fritekstfelt.
Der vil som udgangspunkt ikke være en forpligtelse til at benytte de anførte underleverandører eller give specifikke dele i underleverance, selvom man har angivet det i dette felt. For
underleverandører, som man ikke baserer sig på, skal der ikke afgives yderligere oplysninger i
ESPD’et, medmindre ordregiver udtrykkeligt har anmodet om det i udbudsmaterialet.
3.5 Udelukkelse – ESPD del III

Under fanebladet ”Udelukkelse” skal man oplyse, om man er omfattet af udbudslovens udelukkelsesgrunde. Fanebladet er opdelt i fire dele, A-D.

Del A udgør de udelukkelsesgrunde, der i udbudsdirektivet er obligatoriske, og som derfor
skal udfyldes i hver enkelt ESPD. Del B vedrører ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, og omfatter både
16
obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde. Del C vedrører de udelukkelsesgrunde, der i
17
udbudsdirektivet er frivillige, men hvoraf tre af dem er gjort obligatoriske i udbudsloven . Del
D vedrører rent nationale udelukkelsesgrunde, som der ikke er indført nogen af i udbudsloven.

Teksten i ESPD’et vedrørende de enkelte udelukkelsesgrunde stammer således fra udbudsdi18
rektivet , og ordlyden er derfor lidt anderledes end i udbudslovens bestemmelser. I udbudsloven er bestemmelserne tilpasset danske forhold.

__________________

16

Det er obligatorisk at udelukke en virksomhed, hvis den har sådan ubetalt og forfalden gæld til offentlige myndigheder på
100.000 kr. eller derover, og det er frivilligt, hvis beløbet er under 100.000 kr., jf. udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr.
7.

17
18

Se afsnit 2.4.

Jf. direktiv 2014/24/EU, artikel 57.

SIDE 26

KAPITEL 3 UDFYLDELSEN AF ESPD SOM ANSØGER ELLER TILBUDSGIVER

Da nogle af udelukkelsesgrundende er frivillige at anvende, kan denne del af ESPD’et se forskellig ud fra udbud til udbud. Det vil nemlig kun være de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde, som ordregiveren specifikt har valgt at anvende i det pågældende udbud, der vil
være synlige for ansøger eller tilbudsgiver i ESPD’et.

Udelukkelsesgrundende er besvaret med et ”Nej”, som vist nedenfor. Dette betyder, at ansøger
eller tilbudsgiver som udgangspunkt erklærer ikke at være omfattet af de enkelte udelukkelsesgrunde.
A: Grunde vedrørende straffedomme

Man er omfattet af udelukkelsesgrundene i del A, hvis virksomheden eller et medlem af virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ved endelig dom er dømt eller har vedtaget
bødeforlæg for en af de handlinger, der er nævnt i de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §
135, stk. 1, nr. 1-6.

I tabel 1.1 nedenfor kan man se den tilsvarende udelukkelsesgrund i udbudsloven for hver af
udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsdirektivet vedrørende straffedomme.
Tabel 3.1 Sammenligning af udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet og udbudsloven
Obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet

Tilsvarende udelukkelsesgrunde i udbudsloven

1. Deltagelse i en kriminel organisation

§ 135, stk. 1, nr. 1

2. Bestikkelse

§ 135, stk. 1, nr. 2

3. Svig

§ 135, stk. 1, nr. 3

4. Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet

§ 135, stk. 1, nr. 4

5. Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

§ 135, stk. 1, nr. 5

6. Børnearbejde og andre former for menneskehandel

§ 135, stk. 1, nr. 6
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Er man omfattet af en udelukkelsesgrund, skal der således svares ”Ja” til den pågældende
udelukkelsesgrund. Herefter fremkommer en række felter, hvor man skal indtaste nærmere
oplysninger om den dom, der medfører udelukkelse.

Der skal angives dato for dommen, begrundelsen i selve dommen, og hvem der er blevet dømt.
Feltet ”Udelukkelsesperiodens varighed” skal kun udfyldes, hvis det er fastsat i selve dommen,
at den dømte er udelukket fra deltagelse i offentlige indkøb i en periode.

Herudover kan man oplyse om de foranstaltninger, der eventuelt er truffet med henblik på at
vise pålidelighed på trods af, at man kan være omfattet af en udelukkelsesgrund (selfcleaning). Det kan for eksempel være dokumentation for foranstaltninger, som ansøgeren eller
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tilbudsgiveren har truffet. Hvis disse foranstaltninger er tilstrækkelige til at sikre ansøgerens
eller tilbudsgiverens pålidelighed, på trods af en relevant udelukkelsesgrund, kan ordregiveren ikke udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren. Ordregiver skal i henhold til § 138 i udbudsloven vurdere, hvorvidt det i tilstrækkelig grad kan dokumenteres, at ansøgeren eller tilbudsgiverne er pålidelige, og derfor ikke kan udelukkes.
Under flere af udelukkelsesgrundene samt senere under kriterierne for egnethed fremgår
feltet ”Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?” som vist nedenfor.

Dette felt relaterer sig udelukkende til, hvorvidt den endelige dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, er tilgængelige i elektronisk form. Der er således ikke tale om, at
man kan anvende feltet til at henvise til oplysningerne, der skal fremgå af ESPD’et, kan findes
andet sted i elektronisk form.

Hvis ordregiveren kan skaffe dokumentationen elektronisk direkte igennem vederlagsfri adgang til en national database, kan dette oplyses ved ”Ja”, og med angivelse af den pågældende
adresse på hjemmesiden i feltet ”URL”. Et eksempel på en national database, hvor der kan
hentes regnskabsoplysninger er i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) via Virk.dk. Der er i
feltet også mulighed for at indtaste en eventuel kode, som i nogle medlemsstater anvendes
som adgang til nationale databaser.

Hvis ansøger eller tilbudsgiver har oplyst en elektronisk adgang til dokumentationen direkte
via en national database, kan ordregiver ikke efterfølgende kræve dokumentation fra virksomheden, men må selv indhente den fra databasen.

B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger
De to udelukkelsesgrunde nedenfor svarer til udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 135, stk.
3. Hvis virksomheden svarer ”Ja” til, at den har ubetalt forfalden gæld, fremgår det, at følgende
skal oplyses:
» Landet hvortil virksomheden har ubetalt forfalden gæld.
» Gældens størrelse.
» Hvordan det er blevet konstateret, at virksomheden har ubetalt forfalden gæld, fx ved en

retlig eller administrativ afgørelse eller på anden måde.

Det er efter udbudsloven ikke et krav, at ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder
vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger skal være fastslået ved en
retlig eller administrativ afgørelse, der har endelig og bindende virkning. Det er derfor ikke
nødvendigt, at udfylde denne del af ESPD’et.
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C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse
med udøvelsen af erhvervet
I del III, C skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse, om man er omfattet af en eller flere af de
frivillige udelukkelsesgrunde, som svarer til udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 13619
137 .
Hvis virksomheden svarer ”Ja” til, at den har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det
20
miljø-, social- eller arbejdsretlige område , skal det beskrives, hvordan disse forpligtelser er
tilsidesat og hvilke foranstaltninger, der er truffet med henblik på at vise sin pålidelighed på
trods af at være omfattet af en udelukkelsesgrund (self-cleaning).
21

Det samme gør sig gældende, hvis den økonomiske aktør er gået konkurs. Her anføres i stedet, hvorfor den økonomiske aktør alligevel er i stand til at gennemføre kontrakten til trods
for at være konkursramt.

__________________

19
20
21

Artikel 57, stk. 4 i udbudsdirektivet.

Svarende til at være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

Svarende til at være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, der også omfatter insolvens- eller
likvidationsbehandling, tvangsakkord, aktiver der administreres af en kurator, samt at erhvervsvirksomheden er indstillet.
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De tre udelukkelsesgrunde, der er vist nedenfor, svarer til udbudslovens § 136, nr. 1-3. Disse
udelukkelsesgrunde er i udbudsdirektivet frivillige, men i udbudsloven gjort obligatoriske.

Hvis der svares ”Ja” til disse udelukkelsesgrunde, bliver man bedt om at beskrive interessekonflikten eller involveringen i udbudsproceduren nærmere. Det skal forstås på den måde, at
ordregiver forpligtes til at udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren, hvis ordregiveren kan
påvise, at der er en interessekonflikt, eller en konkurrencefordrejning som følge af deltagelse i
udbudsproceduren, der ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.

En virksomhed, der har svaret ”Ja” til spørgsmålet om interessekonflikt, skal derfor udelukkes,
hvis ordregiveren skønner, at virksomhedens foranstaltninger til at afhjælpe interessekonflikten ikke er tilstrækkelige, og at interessekonflikten ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger end udelukkelse.
En virksomhed, der har svaret ”Ja” til spørgsmålet om involvering i forberedelsen af udbudsproceduren, skal beskrive involveringen. Det er herefter op til ordregiveren at vurdere, hvorvidt denne involvering medfører konkurrencefordrejning, der ikke kan afhjælpes med mindre
indgribende foranstaltninger eller ej.
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Den sidste udelukkelsesgrund svarer til udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrund i §
136, nr. 3 vedrørende groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at virksomheden ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter, dvs. dokumentation for
de erklæringer, der afgives i ESPD’et.

Herudover indeholder denne del også den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 6. Det
er derfor ikke muligt for ordregiver at fravælge denne mulighed i den elektroniske ESPD. Det
betyder dog ikke, at ordregiver er forpligtet til at anvende udelukkelsesgrunden. Hvis der i
udbudsmaterialet ikke er blevet anført, at man vil gøre brug af den frivillige udelukkelses22
grund, kan ansøgere eller tilbudsgivere ikke udelukkes på den baggrund.

Der er i ESPD’et også mulighed for at angive andre udelukkelsesgrunde end de, der er nævnt i
udbudsdirektivet i fald en sådan skulle være indført i den nationale lovgivning. Der er ikke
fastsat andre udelukkelsesgrunde i udbudsloven og denne del skal derfor ikke udfyldes.
3.6 Udvælgelse – ESPD del IV

Fanebladet ”Udvælgelse” vedrører de krav til ansøgernes eller tilbudsgivernes egnethed, som
ordregiveren har beskrevet i sit udbudsmateriale. I udbudsloven anvendes begrebet ”eg-

__________________
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I forordning nr. 2016/7, der gennemfører standardformularen til ESPD, er spørgsmålet til denne udelukkelsesgrund formuleret således, at man skal svare ”Ja”, hvis man ikke er omfattet. Det er rettet op i ESPD’et og som kan ses nedenfor, skal man heri
svare nej til samtlige udelukkelsesgrunde, hvis man ikke er omfattet.
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nethed” om det, der i denne del af ESPD’et betegnes som udvælgelse. Udvælgelse i udbudsloven vedrører adgangen til at begrænse antallet af kvalificerede ansøgere, som skal besvares i
del V, hvis det er relevant.

Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier
Det første felt nedenfor vises kun, hvis ordregiver har valgt at aktivere muligheden for, at de
økonomiske aktører med et enkelt museklik at tilkendegive, at de opfylder samtlige krav til
egnethed. Hvis dette felt er aktiveret af ordregiveren, er det ikke muligt at udfylde andet under
”Udvælgelse”.
Når man svarer ”Ja” til, at virksomheden opfylder alle minimumskrav til egnethed, forsvinder
del A-D, og man skal herefter blot trykke ”Næste”.

Hvis ordregiveren i det pågældende udbud ikke har aktiveret denne mulighed, vises feltet
ikke, og virksomhederne skal udfylde de dele af del A-D, som ordregiveren har stillet krav om.
De specifikke oplysninger, som ordregiveren ønsker angivet i ESPD’et samt de minimumskrav,
der stilles til egnethed og udvælgelse skal fremgå af udbudsmaterialet for det konkrete udbud.
A: Egnethed
Del A, som i ESPD hedder ”Egnethed” efter udbudsdirektivets ordlyd, vedrører virksomhedernes egnethed til at udføre det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 1.
Ordregiver kan ved vurderingen af virksomhedernes egnethed kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere er optaget i et fagligt register eller handelsregister i den medlemsstat, hvor de har
hjemsted.

Ordregiver kan også kræve bevis for, at en virksomhed har en bestemt autorisation eller medlemskab af en bestemt organisation, hvis det er påkrævet i virksomhedens hjemland, når man
udfører den pågældende tjenesteydelse. Del A i ESPD’et giver mulighed for, at virksomhederne
svarer ”Ja” eller ”Nej” til, om man er optaget i det pågældende krævede register.

Herudover kan der afgives en kort beskrivelse af den autorisation eller det medlemskab, som
eventuelt kræves for at udføre en given tjenesteydelse. Et sådan krav kan fx vedrøre el-, VVSog kloakinstallation, der kræver autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen.

SIDE 33

ESPD

B: Økonomisk og finansiel formåen
I rubrikken ”Økonomisk og finansiel formåen” udfyldes år, beløb og valuta for samtlige felter,
der vedrører omsætningskrav. Det gælder krav til samlet årsomsætning, gennemsnitlig årsomsætning, specifik årsomsætning samt specifik gennemsnitlig omsætning.
Det skal fremgå af udbudsmaterialet, for hvor mange år ordregiveren ønsker de specifikke
oplysninger, samt evt. minimumskrav til omsætningen.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning, enten samlet eller specifikt, ikke er til rådighed
for hele den periode, som ordregiveren har anmodet om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret. Dette gøres i feltet nedenfor.
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I felterne nedenfor skal virksomheden oplyse de nøgletal, som ordregiveren har efterspurgt i
udbudsmaterialet. I beskrivelsesfeltet skal de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet
angives. Således kan ordregiver, fx hvor der er tale om konsortier, eller hvor virksomheden
baserer sig på andre økonomiske enheder, foretage den samlede beregning af nøgletallet.

For eksempel skal det ved krav til virksomhedernes soliditetsgrad både oplyses, hvilken egenkapital virksomheden har, samt værdien af de samlede aktiver udover selve værdien, når
egenkapitalen divideres med de samlede aktiver, dvs. selve soliditetsgraden. Værdien af selve
nøgletallet indsættes i feltet benævnt ”Nøgletal”, og de resterende oplysninger indsættes i
feltet ”Beskrivelse”.
I det elektroniske ESPD er det ikke muligt at angive flere end fem nøgletal. Hvis ordregiver
efterspørger flere end fem nøgletal, så kan man fx angive, at de øvrige nøgletal angives i beskrivelsesfeltet. Alternativt skal de vedlægges ESPD’et og vil udgøre den endelige dokumentation.

Under ”Erhvervsansvarsforsikring” skal det forsikrede beløb oplyses samt valutaen. Begrebet
erhvervsansvarsforsikring skal ikke forstås snævert, men dækker over enhver forsikring, der
dækker virksomhedernes ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med udførelsen af det pågældende erhverv. I den engelske sprogversion af udbudsdirektivet fremgår
dette lidt mere tydeligt ved brug af begrebet Professional risk indemnity insurance.

Feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” er et fritekstfelt, hvor virksomhederne kan oplyse, hvordan de opfylder eventuelle andre krav om finansiel og økonomisk formåen, hvis ordregiveren har fastsat andre krav, end de kriterier, der fremgår af ESPD’et.

C: Teknisk og faglig formåen
I forbindelse med ordregiverens minimumskrav til virksomhedernes tekniske og faglige formåen, kan virksomhederne blive mødt med krav om angivelse af en liste over de bygge- og
anlægsarbejder eller varer/tjenesteydelsesleveringer, der er udført inden for en nærmere
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bestemt årrække . Ordregiver skal i udbudsmaterialet fastsætte det specifikke antal, som en
sådan liste skal udgøre, samt eventuelle krav til indholdet af de referencer, der skal angives.

Ordregiver må ikke kræve, at ansøgerne eller tilbudsgiverne vedlægger bilag i forbindelse
med udfyldelsen af et ESPD. Virksomhederne skal derfor anvende felterne nedenfor med henblik på angivelse af sin liste over bygge-/anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser. Udover
en beskrivelse af referencerne kan ordregiver kræve, at der anføres beløb, valuta og dato for
udførelse af kontrakten.

Beskrivelsesfeltet er et fritekstfelt. Feltet er ikke særligt stort, og det kan derfor være svært at
se teksten under indtastningen. Feltet kan dog rumme meget tekst. Det er også muligt at kopiere tekst ind i feltet. For at se den indsatte tekst, skal man gå til fanebladet ”Afslut”, hvor det er
muligt at få en udskriftsversion.

Ansøgere og tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at alle indtastningsfelter i ESPD’et er
rene tekstfelter. Derfor kan der ikke indsættes billeder eller figurer. Efterspørger ordregiveren
billeder eller figurer som en del af referencerne, skal de vedlægges ESPD’et separat og vil udgøre den endelige dokumentation.

__________________
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For bygge- og anlægsarbejder må ordregiver som udgangspunkt kun bede om oplysninger vedrørende arbejder udført inden
for de seneste fem år, og når det vedrører vare- eller tjenesteydelser, inden for de seneste tre år, jf. udbudslovens § 155, nr. 1 og
2. Ordregiver kan dog tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år, når det er
nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig konkurrence..
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I den elektroniske ESPD-formular er det kun muligt at beskrive fem referencer. Hvis ordregiver efterspørger flere, vil disse kunne vedlægges ESPD’et separat og vil udgøre den endelige
dokumentation.
Har ordregiveren stillet kriterierne som vist nedenfor, skal virksomheden beskrive, hvordan
det pågældende krav opfyldes. Dette skal også udelukkende ske ved at udfylde felterne i
ESPD’et. Beskrivelsesfelterne er fritekstfelter.

Ordregiveren kan i medfør af udbudslovens § 155, nr. 6 kræve at gennemføre en kontrol selv
eller ved et kompetent officielt organ i visse særlige tilfælde. Kontrollen kan kun kræves gennemført, når der er tale om varer eller tjenesteydelser, der er komplekse eller skal tjene et
særligt formål. Det er eksempelvis ved køb af varer eller ydelser, der består af mange indbyrdes forbundne eller sammenflettede enkeltelementer.

Kontrollen vedrører en leverandørs produktionskapacitet eller tjenesteyderens tekniske og
faglige formåen, og om nødvendigt deres undersøgelses- og forskningsfaciliteter og de foranstaltninger, der træffes til kontrol af kvaliteten.

Undersøgelses- og forskningsfaciliteter er eksempelvis laboratorier, værksteder og andre
faciliteter, hvor man udøver en aktivitet med henblik på at opnå ny viden eller udvikle nye
produkter. Hvis ordregiveren har stillet et sådan krav, skal den økonomiske aktør svare ”Ja”
eller ”Nej” til, om den vil tillade en sådan kontrol.
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I felterne nedenfor kan virksomheden oplyse, hvilke uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer den besidder, samt hvilke miljøstyringsforanstaltninger den kan anvende. Herudover
kan virksomheden oplyse det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere
gennem de sidste tre år.

I felterne vist nedenfor kan virksomheden oplyse, om der i forbindelse med vareindkøbskontrakter kan leveres prøver, beskrivelser eller fotografier, som ordregiveren har krævet. Herudover kan det oplyses, om virksomheden vil levere attester for autenticitet på ordregiverens
anmodning.
Til sidst kan virksomheden oplyse, om den kan levere de testrapporter eller certifikater, som
ordregiveren eventuelt har stillet krav om. Hvis virksomheden ikke kan levere disse, skal det
oplyses, hvilke andre former for beviser, der kan leveres.

Hvis ordregiveren har krævet opfyldelse af kvalitetssikringsstandarder og/eller miljøledelsesstandarder, skal virksomheden i denne del oplyse, om den kan fremlægge sådan certifikater.
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Hvis ikke virksomheden kan fremlægge certifikaterne, skal det forklares hvorfor, og det skal
angives, hvilke andre former for bevis, der kan fremlægges.
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3.7 Afslut – ESPD del V-VI

Fanebladet ”Afslut” vedrører ordregivernes muligheder for at begrænse antallet af ansøgere,
som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i en dialog i medfør af udbudslovens §
145, samt de afsluttende erklæringer, som den økonomiske aktør afgiver ved indlevering af et
ESPD.
De økonomiske aktører skal kun udfylde feltet vedrørende begrænsning af antallet af ansøgere, når ordregiveren i sit udbudsmateriale har anført, hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier, der skal anvendes med henblik på begrænsning af antallet af ansøgere. I så fald skal virksomheden svare ”Ja” og beskrive, hvordan den opfylder de objektive og
ikke-diskriminerende kriterier.

Hvis ordregiver i udbudsmaterialet fx har angivet, at der sker udvælgelse på baggrund af ansøgerens referencer, kan ansøger indtaste ”Ja” og i beskrivelsesfeltet fx henvise til beskrivelsen af referencerne som er beskrevet i del IV, C.

Under ”Afsluttende erklæringer” erklærer virksomheden, at de oplysninger, der er anført i
ESPD’et er nøjagtige og korrekte, og at de er blevet afgivet i fuldt kendskab til konsekvenserne
af at afgive urigtige oplysninger. Urigtige oplysninger afgivet i ESPD kan ikke medføre udelukkelse i medfør af § 136, nr. 3 vedrørende groft urigtige oplysninger. Ordregiveren kan her
benytte muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet under overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudslo24
vens § 159, stk. 5.
Hvis det efter dokumentationen derimod viser sig, at oplysningerne i ESPD’et er urigtige, og at
virksomheden viser sig ikke at opfylde kravene til egnethed, vil det medføre, at virksomhedens tilbud må afvises. En sådan afvisning vil dog ikke være en konsekvens af afgivelsen af
urigtige oplysninger, men derimod en konsekvens af, at virksomheden til trods for erklæringen i ESPD’et, alligevel viser sig ikke at være egnet til udføre kontrakten.

__________________
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Se kapitel 10.5.3 i Vejledning om udbudsreglerne vedrørende muligheden for at rette fejl og mangler i ansøgninger eller
tilbud.
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Herudover erklærer virksomheden, på anmodning herom og uden grundet ophold, at kunne
fremlægge de certifikater og andre former for dokumentation, som der henvises til, bortset fra
26
når :
1. ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte og vederlagsfrit gennem adgang til en national database eller

2. ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.
Skal ESPD’et underskrives?
Virksomhederne behøver ikke at underskrive ESPD’et, medmindre ordregiveren har krævet
det. I udgangspunktet vil ESPD’et således udgøre en del af det samlede tilbud eller ansøgning,
som i sig selv kan være underlagt et krav om underskrift fra ordregiveren. Hvis ordregiveren
kræver underskrift af ESPD’et, kan man ifølge oplysninger fra Europa-Kommissionen enten
printe det elektroniske ESPD ud og derefter underskrive, eller man kan anvende et esignaturværktøj til at underskrive den XML-fil, som det elektroniske ESPD downloades i.

Nu er ESPD’et klar til at blive eksporteret, hvilket blot indebærer, at en XML-fil downloades til
ansøgeren eller tilbudsgiverens lokale drev på computeren. Man vælger blot ”Gem som” på
samme måde, som man gemmer enhver anden fil. Denne fil udgør det endelige ESPD, som
ansøgeren eller tilbudsgiveren afleverer sammen med ansøgningen eller tilbuddet. Afleveringen af ESPD kan gøres enten ved elektronisk, hvorved XML-filen afgives sammen med ansøgningen eller tilbuddet. Man kan også printe den ud med henblik på skriftlig afgivelse af ansøgning eller tilbud.

__________________
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Det fremgår af udbudslovens § 151, stk. 1 sammenholdt med § 148, stk.2, at ordregiveren kan kræve dokumentation for
indholdet af ESPD uden ugrundet ophold.

26

Dette følger af udbudslovens § 151, stk. 5.
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XML-filen virker udelukkende sammen den online ESPD-tjeneste og kan kun åbnes herfra ved
hjælp af funktionerne. ”Importer”, ”Eksporter”, ”Genanvend” eller ”Gennemgå”. Hvis man forsøger at åbne XML-filen ved at dobbeltklikke på filen, kommer udelukkende den kode frem, som
ses nedenfor:

3.8 Vil du vide mere?

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside Bedreudbud.dk kan du finde svar på
aktuelle spørgsmål om ESPD. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, står et team af eksperter
klar til at svare dig. Du kan løbende holde dig opdateret, fx om opdateringer af det elektroniske ESPD fra Europa-Kommissionen ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Bedreudbud.dk.

