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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, hvilket 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.
Europa-Kommissionen skal udforme en standardformular for ESPD, som der er pligt til at
anvende. Indtil den er klar skal man som midlertidig løsning i stedet bruge den standardformular, som Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter i medfør af § 149 i udbudsloven. Standardformularen, som indføres af Erhvervs- og Vækstministeren er en foreløbig version af
Europa-Kommissionens standardformular, som forventes at være identisk med EuropaKommissionens endelige standardformular. Denne løsning er valgt for at mindske byrden ved
omstilling til Europa-Kommissionens standardformuler.
Europa-Kommissionen er i færd med at udvikle en elektronisk udgave af ESPD, som vil minimere de administrative byrder forbundet med udfyldelse af ESPD.

Ordregiver skal udfylde og vedlægge en ESPD som en del af udbudsmaterialet i forbindelse
med offentlige udbud, begrænsede udbud, udbud med forhandling, konkurrenceprægede
dialog og innovationspartnerskaber. Tilbudsgivere eller ansøgere skal i sin ansøgning eller i
sit tilbud udfylde og vedlægge ESPD’en. Ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse er det kun visse situationer, hvor der vil være krav om brug af ESPD. Det drejer sig
først og fremmest om situationerne, hvor der ikke er afgivet nogen ansøgninger eller tilbud,
2
eller hvor der kun er modtaget irrelevante ansøgninger eller tilbud. Der vil heller ikke være
krav om brug af ESPD ved udbud med forhandling om indgåelse af vareindkøbskontrakter, når
de pågældende varer alene er fremstiller med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller
udvikling, og kontrakter, der tildeles ikke omfatter serieproduktion til påvisning af varernes
3
handelsmæssige levedygtighed eller til dækning af forsknings- og udviklingsomkostninger.
Herudover er der intet krav om brug af ESPD ved udbud med forhandling af en kontrakt som
4
et led i en projektkonkurrence, hvor vinderen eller vinderne tildeles kontrakten.

ESPD er en slags egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller
tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Det vil
sige, at det er en formel erklæring om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke befinder sig i en
af de situationer, hvor han vil blive udelukket, at han opfylder de relevante egnethedskriterier,
og at han 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

__________________
1
2
3
4

Jf. § 148, stk. 1 i Lov nr. 1564 af 15. december 2015, herefter benævnt udbudsloven.
Jf. § 80, stk. 1 i udbudsloven.

Jf. § 81, stk. 1, nr. 1 i udbudsloven.
Jf. § 82 i udbudsloven.
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deltage. Ansøgere og tilbudsgivere skal være opmærksomme på ordregivernes krav, da det er
styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD.
Det vil derfor også, 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 det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.

Formålet med ESPD 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.
1.1 Ordregivers oplysningspligt

Ordregiver skal kun udfylde del I i standardformularen. Resten af standardformularen skal
udfyldes af virksomheden, der ønsker at deltage i udbudsproceduren, enten som ansøger eller
som tilbudsgiver.
Europa-Kommissionen er i færd med at udvikle en elektronisk udgave af ESPD, som de stiller
gratis til rådighed for ordregivere efter udbudsloven, ordregivende enheder efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, økonomiske aktører, udbydere af elektroniske tjenesteydelser og
5
andre interesserede parter. Når den elektroniske ESPD-tjeneste anvendes til at oprette og
udfylde ESPD bliver de oplysninger, der kræves i henhold til del I, automatisk indhentet fra
den udbudsbekendtgørelse, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Ordregiver skal anføre, hvilke oplysninger der kræves af virksomhederne. Det skal for eksempel oplyses, hvorvidt oplysningerne i del II og III bør eller ikke bør afgives i forbindelse med
underleverandører, som ordregiveren ikke baserer sin formåen på. Dette skal anføres enten i
udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale. Oplysningerne kan også anføres
direkte i den elektroniske udgave af ESPD ved at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste.
1.2 Genbrug af ESPD

Det er muligt at genbruge oplysningerne i det fælles europæiske udbudsdokument fra udbud
til udbud både for ordregiver og virksomheder, der ønsker at deltage i en udbudsprocedure.
Virksomheden skal blot bekræfte, at oplysningerne stadig er korrekte.

Det kan gøres ved at indsætte oplysningerne i det opdaterede ESPD ved brug af de rette funktionaliteter til formålet i den elektroniske ESPD-tjeneste. Genbrug af oplysninger gennem
andre former for kopiering og indsættelse af oplysninger vil også være muligt, f.eks. oplysninger lagret i den økonomiske aktørs IT-udstyr (PC'er, tablets, servere osv.).
1.3 Offentliggørelse af ESPD

ESPD er et udbudsdokument, der udgør en del af det samlede udbudsmateriale. Det skal derfor offentliggøres på samme sted og samme tidspunkt, som det øvrige udbudsmateriale. Virksomheder der ønsker at byde eller ansøge om deltagelse skal derfor downloade ESPD og ud-

__________________

5

Denne forventes at være færdig senest ved fristen for implementering af udbudsdirektivet, dvs. den 18. april 2016. Den foreløbige udgave af den elektroniske tjeneste, der er under udvikling, findes her:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html
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fylde del II-VI med henblik på at sende den udfyldte ESPD sammen med det øvrige ansøgnings- eller tilbudsmateriale.
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Kapitel 2
Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den
ordregivende myndighed eller den ordregivende
enhed

Del I er den eneste del af ESPD, som skal udfyldes af ordregiveren og hvis den elektroniske
ESPD-tjeneste anvendes, vil del I blive udfyldt automatisk, når ordregiveren udfylder det
nummer, som udbudsbekendtgørelsen er tildelt af EU-publikationskontoret i forbindelse med
bekendtgørelsens offentliggørelse i EU-Tidende.

Ordregivere skal være opmærksomme på, at udbudsmaterialet skal være tilgængeligt for
potentielle ansøgere og tilbudsgivere samme dag, som udbudsbekendtgørelsen offentliggøres
6
i EU-Tidende. Når ordregiver modtager en e-mail fra Europa-Kommissionens Publikationskontor med besked om, at udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort, vil ordregiver kunne indtaste det medfølgende udbudsbekendtgørelsesnummer i det elektronisk oprettede ESPD, som
så trækker de nødvendige oplysninger fra udbudsbekendtgørelsen over til del I i ESPD. Udbudsmaterialet inklusiv ESPD skal herefter offentliggøres samme dag.

De oplysninger, der skal udfyldes manuelt indtil den elektroniske ESPD-tjeneste er færdigudviklet er en kort gengivelse af oplysningerne om ordregiveren, der fremgår af selve udbudsbekendtgørelsen og kan således kopieres direkte fra de relevante felter i udbudsbekendtgørelsen. Det vil sige ordregiverens navn (del I.1), eventuelt sagsnummer hos ordregiver (del II.1.1)
samt titel eller kort beskrivelse af udbuddet (del II.1.3).

__________________
6

Jf. udbudslovens § 132.
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Kapitel 3
Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør
3.1 Del II.A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Identifikation
Her angiver ansøgeren eller tilbudsgiveren de relevante oplysninger om sig selv med henblik
på, at ordregiveren er i stand til at identificere den virksomhed, der enten ansøger om deltagelse i udbuddet eller afgiver tilbud.

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.
Generelle oplysninger
Små og mellemstore virksomheder

Først skal virksomheden 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 en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR, er den en SMV og skal derfor svare ”ja” i ESPD.
Reserverede kontrakter

Hvis ordregiveren i udbudsbekendtgørelsen 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, skal virksomheden angive,
7
om den er en sådan virksomhed. Hvis ordregiveren ikke har benyttet sig af muligheden for at
reservere kontrakten til denne type virksomheder, skal denne del af ESPD ikke udfyldes.
Officielle lister over godkendte økonomiske aktører og certificering

ESPD indeholder også spørgsmål 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. Feltet ”ikke relevant” skal derfor som udgangspunkt udfyldes for
virksomheder etableret i Danmark.

__________________
7

Kriterierne for at kunne deltage i et sådan reserveret udbud findes i § 54 i udbudsloven samt bemærkningerne hertil.
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Deltagelsesform
I denne rubrik skal virksomheden oplyse om den deltager i udbudsproceduren sammen med
andre. Her tænkes på den situation, hvor en virksomhed indgår i en sammenslutning så som et
konsortium, et joint venture eller lignende.
Hvis virksomheden svarer ”ja” hertil, skal den også angive virksomhedens rolle i sammenslutningen, de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen og sammenslutningens
navn, hvis de deltagende virksomheder har navngivet sammenslutningen.
Med hensyn til, hvilken rolle, som den virksomhed, der udfylder det pågældende ESPD har i
sammenslutningen tænkes der her på, om virksomheden fungerer som leder for sammenslutningen eller om den for eksempel er ansvarlig for specifikke opgaver.
Delkontrakter

I de tilfælde, hvor der er mulighed for at afgive tilbud på en eller flere delkontrakter, skal det
oplyses i ESPD, hvilke af delkontrakterne virksomheden ønsker at afgive tilbud på.
3.2 Del II.B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

I del II.B skal virksomheden angive oplysninger om den eller de personer, der er beføjet til at
repræsentere virksomheden i forbindelse med den konkrete udbudsprocedure. Det er hensigten med dette felt, 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 i dette felt har en begrænset fuldmagt
til at repræsentere virksomheden, kan grænserne for en sådan fuldmagt præciseres i denne
del.
3.3 Del II.C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

I del II.C skal det oplyses om virksomheden baserer sig på andre enheders kapacitet for opfylde egnethedskriterierne i del IV, samt eventuelle objektive og ikke-diskriminerende kriterier i
del V. Hvis virksomheden svarer ”nej” hertil, kan den gå videre til del II.D.
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.
Med afgivelse af en ESPD fra disse enheder, tilkendegiver de virksomheder, som ansøgeren
eller tilbudsgiveren baserer sig på:

» At de ikke er omfattet af de relevante udelukkelsesgrunde, dvs. de obligatoriske udelukkel-

sesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde, som ordregiveren har tilkendegivet, at
8
han vil benytte.
» At de opfylder de minimumskrav til egnethed, som ordregiveren har fastsat.

__________________

8

Jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 1.
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» At ansøgeren lever op til de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelse,

som ordregiveren har fastsat, på den måde og i den grad, som ansøgeren har oplyst i sin
egen ESPD, når denne har baseret sig på kapacitet, der har betydning for vurderingen af,
om virksomheden skal udvælges.

Ved vurdering af ansøgerens eller tilbudsgiverens opfyldelse af minimumskravene til egnethed lægges de relevante værdier sammen. Hvis der for eksempel er stillet minimumskrav
til virksomhedernes soliditetsgrad, 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. Dernæst lægge de samlede
aktiver sammen og så dividere den samlede egenkapital med virksomhedernes samlede og
sammenlagte aktiver.

De særskilte ESPD-formularer skal underskrives af de pågældende enheder, som virksomheden baserer sig på.

3.4 Del II.D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør
ikke baserer sig på
Dette afsnit udfyldes kun, hvis ordregiveren eller den ordregivende enhed udtrykkeligt anmoder om oplysningerne i udbudsmaterialet.

Hvis ordregiver har krævet disse oplysninger, skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse, om
han har til hensigt at anvende underleverandører. Herudover skal underleverandørerne nævnes ved navn, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren på dette tidlige tidspunkt i proceduren ved,
hvilke underleverandører han foreslår at bruge til opfyldelse af kontrakten. Kun hvis ordregiveren udtrykkeligt beder om det, skal del II.A og B udfyldes for de foreslåede underleverandører.

Det skal alene anføres, hvilke dele af kontrakten, som de har til hensigt at give i underleverance, samt hvilke underleverandører der foreslås, hvis de kendes på det tidspunkt. Der vil derfor
som udgangspunkt ikke være en forpligtelse til at benytte de anførte underleverandører eller
give specifikke dele i underleverance. Ordregiveren kan dog fastsætte krav i udbudsmaterialet, hvorefter tilbudsgiver bliver forpligtet til at benytte de underleverandører, som er oplyst i
ESPD.
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Kapitel 4
Del III: Udelukkelsesgrunde
4.1 Del III.A: Grunde vedrørende straffedomme

I del III.A skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse om virksomheden er omfattet af en af de
obligatoriske udelukkelsesgrunde. Man er omfattet, 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 selve standardformularen bliver der henvist til udelukkelsesgrundene, som de er beskrevet i
9
udbudsdirektivet. I tabel 1.1 nedenfor kan man se den tilsvarende udelukkelsesgrund i
udbudsloven for hver af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsdirektivet.
Tabel 4.1 Sammenligningstabel mellem 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

Hvis virksomheden ikke er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde, skal man
svare ”nej”.

Hvis virksomheden svarer ”ja” til at være omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene,
skal følgende oplyses:

» datoen for dommen eller vedtaget bødeforlæg
» hvilken af udelukkelsesgrundene dommen eller det vedtagne bødeforlæg medfører udeluk-

kelse efter

» hvem der er blevet dømt eller har vedtaget bødeforlæg
» udelukkelsesperiodens varighed, hvis dette udtrykkeligt er fastsat i dommen

__________________

9

Jf. direktiv 2014/24/EU, artikel 57. stk. 1
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Hvis ordregiveren kan skaffe dokumentationen direkte igennem adgang til en national database, kan dette oplyses, hvorefter ordregiver ikke kan kræve den nødvendige dokumentation
10
fra virksomheden, men må indhente den fra databasen selv.

Hvis virksomheden har truffet foranstaltninger for at vise sin pålidelighed på trods af at være
omfattet af en udelukkelsesgrund, kan dette oplyses og beskrives nærmere. Det kan for eksempel være dokumentation for foranstaltninger, som ansøgeren eller 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. Hvorvidt det i tilstrækkelig grad dokumenteres, at ansøgeren
eller tilbudsgivere er pålidelig, og som derfor ikke vil kunne udelukkes, skal vurderes af ordregiver i henhold til § 138 i udbudsloven.
4.2 Del III.B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale
sikringsordninger

I del III.B skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse, om han har ubetalt forfalden gæld til
offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.
Hvis virksomheden svarer ”ja” til, at den har ubetalt forfalden gæld, skal følgende også oplyses:

» landet hvortil virksomheden har ubetalt forfalden gæld
» gældens størrelse
» hvordan det er blevet konstateret, at virksomheden har ubetalt forfalden gæld, f.eks. ved en

retlig eller administrativ afgørelse eller på anden måde.

Hvis det er konstateret ved en afgørelse, skal det oplyses:
11

» hvorvidt afgørelsen er endelig og bindende
» datoen for afgørelsen
» udelukkelsesperiodens varighed, hvis dette udtrykkeligt er fastsat i afgørelsen

Hvis ordregiveren kan skaffe dokumentationen for, om virksomheden har ubetalt forfalden
gæld til offentlige myndigheder direkte igennem adgang til en national database, kan dette
oplyses, hvorefter ordregiver ikke kan kræve den nødvendige dokumentation fra virksomhe12
den, men må indhente den fra databasen selv.
4.3 Del III.C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i
forbindelse med udøvelsen af erhvervet

I del III.C skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse, om han er omfattet af en eller flere af de
frivillige udelukkelsesgrunde. De udelukkelsesgrunde er dem, der fremgår af artikel 57, stk. 4 i
udbudsdirektivet. Ordregivere skal dog være opmærksomme på, at visse af disse frivillige
udelukkelsesgrunde er gjort obligatoriske i udbudsloven. Det drejer sig om udelukkelsesgrun13
den vedrørende interessekonflikter , konkurrencefordrejning som følge af virksomhedens

__________________
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forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren samt situationerne, hvor
virksomheden har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i
15
stand til at fremsende dokumentationen .

I den elektroniske ESPD-tjeneste, som forventes færdigudviklet senest 18. april 2016, vil det
være muligt for ordregiverne at vælge, hvilke af de frivillige udelukkelsesgrunde, som man
ønsker at anvende. Det vil kun være disse valgte udelukkelsesgrunde, sammen med de obligatoriske, som vil være synlige for virksomhederne i den elektroniske ESPD, og der vil derfor
ikke være tvivl om, hvorvidt der skal oplyses om den pågældende udelukkelsesgrund. Ordregiverne skal dog huske altid at vælge disse tre udelukkelsesgrunde i den elektroniske ESPD, da
de som nævnt er obligatoriske i udbudsloven.
Indtil den elektroniske tjeneste er færdigudviklet, er virksomhederne nødt til at orientere sig
om, hvilke udelukkelsesgrunde, der vil blive anvendt. Ordregiverne skal oplyse dette i udbudsmaterialet. Virksomhederne skal dog altid oplyse om de obligatoriske udelukkelsesgrunde.

I feltet i standardformularen vedrørende udelukkelsesgrundene, der er angivet i boks. 4.1 skal
man også være opmærksom på, at man skal svare ”ja”, hvis man mener, at man ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. I de øvrige felter i standardformularen vil man
skulle svare ”nej”, hvis man ikke er omfattet, men i dette felt bliver man bedt om at bekræfte,
at du ikke er omfattet. Man bekræfter derfor med et ”ja”, at man ikke er omfattet.

Boks 4.1
Vær særligt opmærksom
på

Kapitel 4.3 - Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i
forbindelse med udøvelsen af erhvervet
» § 136 medfører, at følgende tre udelukkelsesgrunde er obligatoriske at anvende og skal

derfor altid udfyldes:

» Udelukkelse pga. interessekonflikt

» Udelukkelse pga. konkurrencefordrejning, som følge af forudgående inddragelse

» Udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger
eller ikke at være i stand til at fremsende endelige dokumentation

» Man skal svare ”ja” vedrørende disse udelukkelsesgrunde, hvis man ikke er omfattet

4.4 Del III.D: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende
myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats nationale lovgivning
Der er ikke fastsat andre udelukkelsesgrunde i udbudsloven og denne del skal virksomhederne derfor ikke udfylde.

__________________
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Kapitel 5
Del IV: Udvælgelseskriterier
5.1 Del IV.α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier

I dette felt får virksomhederne mulighed for samlet at tilkendegive, at de lever op til samtlige
minimumskrav, som ordregiver har fastsat i det pågældende udbud. Hvis man benytter sig af
denne mulighed, skal man ikke udfylde del IV.A-D.

Felter skal dog kun udfyldes, hvis ordregiveren eller den ordregivende enhed har angivet i

udbudsmaterialet, at virksomheden kan nøjes med at udfylde afsnit α i del IV og ikke behøver
at udfylde andre afsnit i del IV.
5.2 Del IV.A: Egnethed

I del IV.A skal man oplyse, om man lever op til eventuelle krav, som ordregiver har fastsat til
udøvelsen af det pågældende erhverv i medfør af § 140, stk. 1, nr. 1. Hvis ordregiveren ikke
har fastsat krav hertil, skal virksomhederne ikke udfylde dette felt, men kan fortsætte til del
IV.B.

Hvis ordregiveren kan skaffe den nødvendige dokumentation direkte igennem adgang til en
national database, kan dette oplyses, hvorefter ordregiver ikke kan kræve dokumentationen
16
fra virksomheden, men må indhente den fra databasen selv.

5.3 Del IV.B: Økonomisk og finansiel formåen

I del IV.A skal man oplyse, om man lever op til eventuelle krav, som ordregiver har fastsat til
økonomisk og finansiel formåen i medfør af § 140, stk. 1, nr. 2. Hvis ordregiveren ikke har
fastsat krav hertil, skal virksomhederne ikke udfylde dette felt, men kan fortsætte til del IV.C.
I 1a) skal virksomheden oplyse den samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, som
ordregiveren har stillet krav om i udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren har stillet krav om
oplysning om gennemsnitlig årsomsætning, skal man i stedet udfylde feltet 1b).

I 2a) skal virksomhederne eventuelt oplyse årsomsætningen på et specifikt forretningsområde, som er omfattet af kontrakten. Dette skal være præciseret i udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren har stillet krav om oplysning om gennemsnitlig årsomsætning i stedet, skal man udfylde feltet 2b).

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.

__________________
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I 4) skal det oplyses om og hvordan virksomheden lever op til eventuelle minimumskrav til
virksomhedernes nøgletal, som ordregiveren har fastsat. De individuelle enheder, der indgår i
formlen på et sådan nøgletal skal oplyses, samt værdien af selve nøgletallet, når værdierne
sættes ind i formlen. 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 du dividerer egenkapitalen med de samlede aktiver, dvs. selve soliditetsgraden.
I 5) skal det forsikrede beløb i virksomhedens erhvervsansvarsforsikring oplyses.

Feltet 6) er et frit felt, hvor virksomhederne kan oplyse, hvordan de lever op til eventuelle
andre krav til finansiel og økonomisk formåen, som ordregiveren har fastsat.

Hvis ordregiveren kan skaffe den nødvendige dokumentation direkte igennem adgang til en
national database, kan dette oplyses, hvorefter ordregiver ikke kan kræve dokumentationen
17
fra virksomheden, men må indhente den fra databasen selv.

5.4 Del IV.C: Teknisk og faglig formåen

I del IV.C skal ansøgeren eller tilbudsgiveren oplyse, om han lever op til eventuelle krav, som
ordregiver har fastsat til tekniske og faglig formåen i medfør af § 140, stk. 1, nr. 3. Hvis ordregiveren ikke har fastsat krav hertil, skal virksomhederne ikke udfylde dette felt, men kan fortsætte til del IV.D.

Del IV.C.1a) skal kun udfyldes for bygge- og anlægskontrakter. I dette felt skal det oplyses, om
virksomheden har udført arbejder af den i udbudsmaterialet anførte type i det antal år, som
ordregiveren har krævet. Ordregivere kan kun kræve op til fem års erfaring, men kan dog, når
det er nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig konkurrence, tillade, at der tages hensyn til
erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.

Del IV.C.1b) skal kun udfyldes for vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. I dette
felt skal det oplyses, om virksomheden har leveret betydelige leverancer eller tjenesteydelser
af den i udbudsmaterialet anførte type i det antal år, som ordregiveren har krævet. Ordregivere kan kun kræve op til tre års erfaring, men kan dog, når det er nødvendigt for at sikre en
tilstrækkelig konkurrence, tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden
for de seneste tre år.
I del IV.C.2 skal det oplyses, hvilke teknikere eller tekniske organer, som virksomheden kan
disponere over, især dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. Feltet er delt op i henholdsvis
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter samt bygge- og anlægskontrakter.
I del IV.C.3 skal det oplyses, hvilke tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring,
samt hvilke undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som virksomheden anvender.

I del IV.C.4 skal virksomheden oplyse den forvaltning af forsyningskæden og de eftersporingssystemer, som virksomheden kan anvende ved gennemførelsen af kontrakten. Ordregiveren
kan eksempelvis kræve en beskrivelse af den måde, som ansøgeren eller tilbudsgiveren vil
administrere og kontrollere underleverandørkæden. Ansøgeren eller tilbudsgiveren kan i
denne forbindelse anføre oplysninger på den person hos ansøgeren eller tilbudsgiveren, der
har overblikket over underleverandørerne og deres opgaver. Endvidere kan en ansøger eller

__________________
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tilbudsgiver anføre, konkrete kontrolforanstaltninger, der skal sikre, at underleverandørkæden udfører opgaverne i overensstemmelse med kontrakten.

I del IV.C.5 skal virksomheden oplyse om den vil tillade, at der foretages kontrol af dennes
produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og
forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne.

Ordregiveren kan i medfør af § 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.
I del IV.C.6 skal virksomheden oplyse, hvilke uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
den indehaver. Der er mulighed for at oplyse dette både for virksomheden selv eller for dens
ledende medarbejdere.

I del IV.C.7 skal virksomheden oplyse, hvilke miljøstyringsforanstaltninger den kan anvende.

I del IV.C.8 skal virksomheden oplyse det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet
af ledere gennem de sidste 3 år.

I del IV.C.9 skal virksomheden oplyse, hvilket værktøj, materiel og teknisk udstyr den disponerer over til opfyldelse af kontrakten. Værktøj, materiel og teknisk udstyr dækker over de redskaber, som virksomheden har til rådighed, og omfatter også eksempelvis IT-programmer. I
medfør af dette punkt kan ordregiveren stille krav om en fortegnelse over de redskaber, der
disponeres over. Afhængig af opgavens karakter har ordregiveren dog også mulighed for at
stille krav til redskaberne, og til dokumentation for rådigheden over disse.
I del IV.C.10 skal virksomheden oplyse, hvor stor en del af kontrakten virksomheden eventuelt
har til hensigt at give til en underleverandør.
I del IV.C.11 skal virksomheden oplyse, om den i forbindelse med vareindkøbskontrakter vil
levere de prøver, beskrivelser eller fotografier, som ordregiveren har krævet. Herudover skal
det oplyses, om virksomheden vil levere attester for disses autencitet på ordregiverens anmodning. Attesterne skal udstedes af anerkendte kvalitetskontrolinstitutter eller - anstalter,
og det skal fremgå, at varerne, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, er i overensstemmelse med disse.
I del IV.C.12 skal 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 bevis, der kan leveres.
5.5 Del IV.D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Virksomheden skal kun afgive oplysningerne i denne del, hvis ordregiveren eller den ordregivende enhed i udbudsmaterialet har oplyst, at de pågældende kvalitetssikringsstandarder
og/eller miljøledelsesstandarder kræves opfyldt.
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Hvis ordregiveren har krævet opfyldelse af kvalitetssikringsstandarder og/eller miljøledelsesstandarder, skal virksomheden i denne del oplyse, om den kan fremlægge certifikater fra uafhængige organer til bekræftelse af, at virksomheden opfylder bestemte kvalitetssikringsstandarder.
Hvis ikke virksomhed kan fremlægge certifikaterne, skal det forklares hvorfor, og det skal
angives, hvilke andre former for bevis vedrørende kvalitetssikringsstandarder, der kan fremlægges.
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Kapitel 6
Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede
ansøgere

Virksomhederne skal kun afgive oplysningerne i denne del, hvis ordregiveren eller ordregivende enhed har præciseret, hvilke objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler,
der skal anvendes med henblik på at begrænse antallet af ansøgere, som vil blive opfordret til
at afgive tilbud eller til at deltage i dialog i medfør af udbudslovens § 145. Disse oplysninger
skal fastsættes i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Hvis ordregiveren har præciseret, hvilke objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller
regler, der skal anvendes, skal virksomheden oplyse, om og hvordan de er opfyldt. Hvis der
anmodes om visse certifikater eller andre former for dokumentation, angives det for hver
enkelt, om den økonomiske aktør er i besiddelse af de dokumenter, der anmodes om.
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Kapitel 7
Del VI: Afsluttende erklæringer
I denne del skal virksomheden erklære, at de oplysninger, der er anført i ESPD er nøjagtige og
korrekte, og at de er blevet afgivet i fuldt kendskab til konsekvenserne af at afgive urigtige
oplysninger.

Urigtige oplysninger i ESPD har ikke nogen udbudsretlige konsekvenser. Urigtige oplysninger
kan enten medføre, at virksomheden afvises som ikke egnet eller at ordregiver benytter muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet i medfør
af § 159, stk. 5. Urigtige oplysninger afgivet i ESPD kan ikke medføre udelukkelse i medfør af §
136, nr. 3 vedrørende groft urigtige oplysninger.
18

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
19
når :
1. ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller

2. ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

__________________
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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.
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Dette følger af udbudslovens § 151, stk. 5.

