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__________________ 

Kapitel 1 
eCertis – sådan virker det 

1.1 Sådan bruger du eCertis 

eCertis1 er et online informationssystem, som kan hjælpe dig med at finde frem til den rette 
dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.  

Systemet kan både bruges af ordregivere og af ansøgere eller tilbudsgivere. Ordregivere kan 
bruge eCertis til at identificere, hvilken dokumentation de skal kræve og acceptere fra ansø
gere eller tilbudsgivere fra andre medlemslande. Ansøgere eller tilbudsgivere kan bruge syste
met til at identificere den dokumentation, som er brugbar i forbindelse med at afgive ansøg
ninger og tilbud i et andet EU-medlemsland. 

Det er muligt at få vist eCertis på dansk ved at vælge ”dansk (DA)” i drop down-menuen i øver
ste højre hjørne. Dette kan man gøre på alle siderne inde på eCertis. I denne vejledning er 
eCertis beskrevet på baggrund af de tekster, der fremgår på den danske side af eCertis. 

1
eCertis også skrevet som e-Certis – begge betegnelser bruges officielt af EU-Kommissionen.

2
Læs mere om dokumentation i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Gennemgang af 

reglerne om dokumentation". 

-
-

-

Ansøgere eller tilbudsgivere kan vælge at aflevere anden dokumentation end den, der fremgår 
af eCertis, og som er krævet af ordregiver, såfremt dokumentationen lever op til kravene i 
udbudslovens § 153, da ordregiver skal acceptere sådan dokumentation.2

eCertis er et opslagsredskab og indeholder ikke juridisk rådgivning. Oplysningerne i databa-
sen er stillet til rådighed og opdateres løbende af de nationale myndigheder i de enkelte EU-
medlemslande.  

Europa-Kommissionen opdaterer og forbedrer løbende eCertis på baggrund af henvendelser 
fra medlemsstaterne. Denne vejledning tager udgangspunkt i de opdateringer, der har fundet 
sted frem til den 26. august 2020. eCertis kan derfor godt se lidt anderledes ud end de 
skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning, hvis du læser vejledningen efter denne 
dato. 

1.2 Start 

eCertis kan tilgås på denne webadresse: 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/

Det er ikke længere muligt at tilgå eCertis via Microsofts Internet Explorer. Du kan i stedet 
tilgå eCertis via andre browsere fx Google Chrome eller Mozilla Firefox. 

-
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»
»
»
»

»

»
»
»
»

På startsiden er der forskellige søgemuligheder, hvor det er muligt at vælge mellem: 

Et fritekst-søgefelt
hvilket land, man ønsker at se information om,
om man ønsker at se kriterier, udstedere eller dokumentation, eller
hvilke dokumentationstyper eller kriterietyper, man ønsker at se. 

En blå firkant med et hvidt flueben ( ) betyder, at feltet er valgt. Felterne ”Kriterier”, 
”Udstedere” og ”Dokumentation” under fritekst-søgefeltet er forudvalgt, og skal afmarkeres, 
hvis man ikke ønsker at se resultater for disse muligheder.  

1.3 Dokumentation 

Som beskrevet er der forskellige søgemuligheder. Det kan fx være relevant at søge på hvilke 
dokumentationsformer, der er tilgængelig for tilbudsgiverne i det pågældende land.  

Vælger man fx Danmark under fanen ”Land” og enten fjerner markeringen eller fluebenet ved 
fanerne ”Kriterier” og ”Udstedere”, vil det fremgå af søgeresultaterne, hvilke dokumentations
former, som er tilgængelige for danske tilbudsgivere. 

For Danmark er der flere forskellige former for dokumentation, herunder blandt andet:  

En serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen (”Certificate from the Danish Business
Authority”)
En straffeattest (”Certificate of criminal record”) fra Kriminalregisteret
En skifteretsattest (”Certificate from the Danish Probate Court”)
En erklæring fra ATP (”Statement from ATP”)
En erklæring fra den danske skattemyndighed (SKAT) (”Statement from the Danish tax 
authority”)

-
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»

__________________ 

Og en kategori, der hedder ”No evidence – burden of proof lies with the contracting authority”. 
Denne kategori har vi indsat i Danmark, da der er visse udelukkelsesgrunde, som tilbuds
givere ikke har mulighed for at dokumentere, og hvor bevisbyrden er hos ordregiveren.
Det er fx udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 om interessekonflikter mv. og § 137,
stk. 1, nr. 1 om tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljø-, social-, eller
arbejdsretlige område eller nr. 5 om væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig
kontrakt. Læs mere om alle udelukkelsesgrundene, som denne kategori dækker over på
eCertis. 

Vælger man at klikke ud for flaget i venstre side – evt. på pilen ( ) eller prikkerne ( )2, vil 
man få vist indholdet af den valgte linje i oversigtsform. Her fremgår hvilken dokumentations
type, der er tale om, hvad dokumentationen koster, gyldigheden, link til yderligere informatio
ner, evt. et eksempel og kriterietyper dokumentationen dækker over. 

Vælger man derimod at klikke på det blå forstørrelsesglas ( ) i højre side (se billede oven
for), får man adgang til den fulde beskrivelse af dokumentationen og oplysninger om, hvem 
der udsteder den pågældende dokumentation, om det koster noget at få den udstedt, 
anvendelsesområde, gyldighed mv. Derudover fremgår evt. et eksempel og hvilke kriterier, 
den valgte dokumentation dokumenterer (”Tilknyttede kriterier”).  

Hvis man fx vælger ”Serviceattesten”, fremgår det, at der er tale om et certifikat fra Danmark, 
der udstedes af Erhvervsstyrelsen, at den koster 750 DKK, og hvor man kan få yderligere op
lysninger om dokumentet. Derudover kan man se et eksempel på dokumentationen – i dette 
tilfælde en anonymiseret serviceattest. Eksemplet kan være en hjælp i situationer, hvor det 
umiddelbart er svært at vurdere, om det er den rette dokumentation, der er fremsendt fra 
udenlandske tilbudsgivere3. 

Det er også muligt nederst på siden at se, hvilke kriterier den pågældende dokumentation 
dækker (”Tilknyttede kriterier”). I forbindelse med serviceattesten kan man se, at det fx 
er dokumentation for, at virksomheden ikke er eller har været indblandet i korruption 
(”Corruption”), svig (”Fraud”), hvidvaskning (”Money laundering or terrorist financing”) etc. 

Klikker man på forstørrelsesglasset ud fra et af de tilknyttede kriterier, kommer der en 
detaljeret beskrivelse af det enkelte kriterium. 

2 Dette afhænger af valget af internetbrowser. 
3 Funktionen er dog ikke fuldt ud opdateret for alle medlemslandene endnu.

-

-
-

-

-
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Eksempel på dokumentation fra Danmark (Serviceattest): 

Systemet anvendes på samme måde som ovenfor beskrevet, hvis man som ordregiver har be
hov for at finde ud af, hvilken dokumentation der skal kræves fra en udenlandsk tilbudsgiver, 
og hvilken dokumentation der er tilstrækkelig, når man som ordregiver skal foretage en effek
tiv kontrol af den fremsendte dokumentation. 

Dokumentationen for de andre medlemslande kan søges frem på samme måde som i eksem
plet med serviceattesten fra Danmark, fx ses nedenfor, at Sverige p.t. har 10 dokumentations
former. 

Eksempel på dokumentation fra Sverige: 

1.4 Kriterier 

Ønsker man i stedet for at se dokumentation, at se kriterier, skal man tilbage til forsiden. Dette 
kan gøres ved at vælge det lille hus i den øverste blå linje. 

-

-

-
-
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Punktet ”Kriterier” dækker over både udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Formålet 
med muligheden for at se kriterier er, at fx tilbudsgiver kan se, hvad de enkelte kriterier 
indeholder, og hvad der udgør dokumentation for det pågældende kriterium.  

Det er således muligt at se, hvordan man som tilbudsgiver dokumenterer, at man ikke er om
fattet af en udelukkelsesgrund, eller at man lever op til de egnethedskriterier, ordregiveren 
stiller. De enkelte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier, der er gældende for et enkelt 
udbud, vil ikke fremgå af eCertis. Det vil i stedet fremgå af det relevante udbudsmateriale.

Man kan se kriterierne ved at vælge ”Kriterier” fra forsiden. Man kan i den forbindelse afmar
kere ”Udstedere” og ”Dokumentation”, hvis man ikke er interesseret i at få disse muligheder 
med i ens søgeresultater. Derudover kan man vælge landet, man ønsker at se kriterier fra og 
evt. hvilke kriterietyper, man ønsker at få vist i søgeresultatet. 

Vælger man Danmark i drop down-menuen under punktet ”Land”, er det muligt at se de 
danske udelukkelsesgrunde, egnethedskriterier og udvælgelseskriterier. 

For Danmark kan man både se de frivillige og de obligatoriske udelukkelsesgrunde. Det er 
ikke angivet, om udelukkelsesgrundene er obligatoriske eller frivillige. Dette vil som udgangs
punkt også være irrelevant, idet tilbudsgiver alene skal forholde sig til de udelukkelsesgrunde, 
som ordregiver kræver i det pågældende udbud. 

Ligesom med dokumentation kan man både få vist indholdet fra kriteriet i oversigtsform (ved 
at klikke på pilen til venstre eller de tre prikker) eller mere detaljeret ved at vælge forstørrel
sesglasset til højre. 

I oversigtsformen kan man få vist, hvilken kriterietype det pågældende kriterium er, hjemmel, 
en kort beskrivelse og hvilke beviser, der er tilknyttet. 

-

-

-

-
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Vælger man det blå forstørrelsesglas, kan man læse mere om indholdet af det pågældende kri
terium.  

Vælger man fx ”Svig” (”Fraud”), vises en beskrivelse af kriteriet med den danske hjemmel, en 
oplysning om, at der er tale om en udelukkelsesgrund vedrørende en straffedom, samt hvilke 
beviser, der er tilknyttet. I dette tilfælde vil dokumentationen for denne udelukkelsesgrund 
være en straffeattest (”Certificate of criminal record”) eller en serviceattest (”Certificate from 
the Danish Business Authority”). Der kan klikkes på forstørrelsesglasset i højre side af de en
kelte dokumentationsformer, hvis man vil læse mere om dem.  Endelig har man mulighed for 
at se en oversættelse af kriteriet, hvis medlemsstaten har udfyldt dette. 

Eksempel på kriterium fra Danmark (Svig): 

Kriterierne for de andre medlemslande kan søges frem på samme måde som i eksemplet med 
udelukkelsesgrunden (svig) i Danmark. Vælger man fx at få vist kriterier fra Sverige og 
markerer, at det kun skal være udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, der vises, kan 
man se, at Sverige p.t. har seks udelukkelsesgrunde (”Participation in a criminal organisation”, 
”Corruption”, ”Fraud”, ”Money laundering or terrorist financing”, ”Terrorist offences or offences 
linked to terrorist activities” og ”Human trafficking”).

-

-
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Eksempel på kriterier fra Sverige: 

1.5 Mulighed for at sammenligne 

eCertis indeholder også en sammenligningsfunktion. Det er således muligt at sammenligne 
resultater fra ens søgeresultater. 

Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis man ønsker at sammenligne kriterier, fx et udenlandsk 
kriterium med et dansk kriterium for at se eventuelle forskelle eller forskellen på nogle doku
mentationsformer. 

Man kan fx vælge at sammenligne kriteriet svig (”fraud”) fra Danmark og Sverige. Dette gøres 
ved at vælge Danmark og Sverige under ”Land”. Så vil det fremgå, at man har ”2 items selected”. 
Det er muligt at vælge flere end to lande, hvis man ønsker at sammenligne eller få vist søgere
sultater fra flere end to lande. Dernæst kan man enten skrive ”fraud” i fritekst-feltet, hvis man 
ved, hvad grunden hedder og ellers kan man vælge kriterietypen ”Udelukkelsesgrunde: Grunde 
vedrørende straffedomme”. 

Når man skal sammenligne kriterier eller dokumentation, udvælges emnerne først i venstre 
side og bagefter vælges ”Sammenlign”. 

Herefter kommer et oversigtsbillede frem med de to kriterier. Det er nu muligt at sammen
ligne de to valgte emner – i dette tilfælde ”Svig”, og se forskelle og ligheder mellem de to ude
lukkelsesgrunde. 

-

-

-
-
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På samme måde kan man også sammenligne forskellige former for dokumentation. 

Fx kan man sammenligne de dokumentationsformer fra Sverige og Danmark, der kan bruges 
til at dokumentere udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme (vælg her: ”Dokumenta
tion”, Danmark og Sverige, ”Udelukkelsesgrunde: Grunde vedrørende straffedomme” under 
”Kriterietype” og vælg at sammenligne søgeresultaterne – p.t. tre søgeresultater). 

Herefter vil man kunne sammenligne de forskellige dokumentationsformer, herunder se lighe
der og forskelle. 

Eksempel på sammenligning af dokumentation: 

-

-
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