
Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er hurtigt blevet en meget stor  og 
ofte vanskelig  del af virkeligheden for både ordregivere og tilbudsgivere. Vi giver 
her en introduktion til ESPD og et par fif til, hvordan dokumentet håndteres i praksis.

ESPD’S ROLLE I UDBUDSRETTEN
Udbudsloven har bragt mange 
ny skabelser med sig. En af disse er 
ESPD. Udbudsloven fastsætter, at 
ordregiver i langt de fleste udbud efter 
udbudsloven skal kræve, at ansøgere 
eller tilbudsgivere benytter ESPD. 

ESPD er en egen-erklæring, hvor 
ansøger eller tilbudsgiver foreløbigt 
erklærer at opfylde kriterierne for 
udelukkelse, egnethed og udvælgelse. 
Formålet med ESPD er at mindske den 
administrative byrde, som er forbundet 
med ansøgers og tilbudsgivers frem-
læggelse af et stort antal certifikater og 
andre dokumenter og ordregivers 
gennemgang heraf. Tanken med ESPD 
er, at ansøger eller tilbudsgiver i første 
omgang kun skal erklære at opfylde de 
fastsatte krav til udelukkelse, egnethed 
og udvælgelse igennem indlevering af 
dokumentet. Det vil derfor som udgangs-
punkt fremover alene være den vindende 
tilbudsgiver, som skal fremsende den 
endelige dokumentation for opfyldelse 
af krav til udelukkelse, egnethed og 
udvælgelse.

I HVILKE UDBUD SKAL ESPD 
ANVENDES?
Det fremgår af udbudsloven, at brugen 
af ESPD er obligatorisk i udbud ved-
rørende offentlige indkøb over tærskel-
værdien (udbud omfattet af udbuds-
lovens afsnit II). ESPD skal derfor 
anvendes ved offentlige udbud, 
begrænsede udbud, udbud med 
forhandling, konkurrencepræget dialog 
og innovationspartnerskaber. Dog 
gælder der særlige undtagelser for bl.a. 
udbud med forhandling uden forud-
gående offentliggørelse og udbud med 
forhandling som led i projekt konkurrence. 

ESPD er ikke obligatorisk ved udbud 
efter light-regimet eller udbud under 
tærskelværdierne, omend ordregiver 
har mulighed for at anvende ESPD i alle 
tilfælde, også hvor der ikke er pligt til 
anvendelse.

Ved udbud efter forsynings virksomheds -
direktivet skal ESPD som udgangspunkt 
anvendes i tilfælde, hvor udbyder er en 
ordregivende myndighed. Hvis der er 
tale om andre ordregivende enheder, 

skal ESPD kun anvendes vedrørende 
kravene til egnethed og i forbindelse 
med udvælgelse.

Ved udbud omfattet af koncessions-
direktivet skal ordregivende enheder 
anvende ESPD som foreløbigt bevis for, 
at ansøgeren eller tilbudsgiveren 
opfylder kravene til egnethed og i 
forbindelse med udvælgelse.

HVEM SKAL UDFYLDE ESPD
Ansøger eller tilbudsgiver skal være 
særligt opmærksomme på, at det ikke 
nødvendigvis kun er dem selv, der er 
forpligtet til at udfylde ESPD. Det 
skyldes, at ESPD også skal udfyldes i et 
vist omfang af enheder, hvis kapacitet 
ansøger eller tilbudsgiver baserer sig på. 

Herudover er det værd at holde sig for 
øje, at er ansøger eller tilbudsgiver et 
konsortium, sammenslutning eller 
lignende, så skal alle deltagere individuelt 
udfylde et ESPD.

ESPD’S STRUKTUR
ESPD er opdelt i seks dele, hvor Del I 
udfyldes af ordregiver, mens del II-VI 
udfyldes af ansøger eller tilbudsgiver.

Ordregiver skal i Del I give oplysninger om 
udbudsproceduren og ordregiver selv.

I Del II skal ansøgere eller tilbudsgivere 
afgive oplysninger om dem selv, deres 
repræsentanter og udnyttelse af andre 
enheders kapacitet. Ansøgere og 
tilbudsgivere skal være opmærksomme 
på konsekvensen af, at de udnytter 
andre enheders kapacitet til at opfylde 
de fastsatte krav til egnethed og 
udvælgelse. Konsekvensen er, at disse 
andre enheder skal udfylde særskilte 
ESPD’er, som skal vedlægges 
ansøgningen eller tilbuddet. 

I Del III skal ansøger eller tilbudsgiver 
erklære, at denne ikke er omfattet af de 
udelukkelsesgrunde, der er gældende 
for det pågældende udbud. Virksomheder 
skal således altid erklære, at de ikke er 
omfattet af de obligatoriske udelukkelses-
 grunde. Herudover skal de erklære, om 
de er omfattet af de frivillige udelukkelses -
grunde, ordregiver konkret har valgt 
skal finde anvendelse for det relevante 
udbud. 

Ansøger eller tilbudsgiver skal i Del IV 
oplyse, hvordan de opfylder ordregivers 
krav til økonomisk og teknisk kapacitet. 
Virksomhederne skal kun udfylde de 
felter, ordregiver har krævet i udbuds-
bekendtgørelsen. 

Del V vedrører oplysninger om 
begrænsningen af antallet af kvalificerede 
deltagere. Denne del skal alene udfyldes 
af ansøger eller tilbudsgiver, såfremt 
ordregiver har præciseret, hvilke kriterier 
og regler der anvendes med henblik på 
at begrænse antallet af ansøgere. 

Del VI indeholder en afsluttende 
erklæring, hvori ansøger eller tilbuds-
giver erklærer, at alle oplysninger i 
ESPD’et er nøjagtige og korrekte.

PRAKTISKE FIF TIL ANVENDELSEN AF 
ESPD
Vi har her samlet et par nyttige 
oplysninger fra vores erfaring med 
ESPD, som er relevante for både 
ordregiver og tilbudsgiver: 

 - Når ordregiver indhenter 
dokumentation for oplysningerne i 
ESPD fra den (foreløbigt) valgte 
tilbudsgiver, skal ordregiver give 
pågældende “en passende tidsfrist”. 
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen 
mener i sin vejledning til 

udbudsloven, at en passende frist er 
mindst to og en halv uge, da det er 
den tid, Erhvervs styrelsen bruger på 
at udarbejde en serviceattest.

 - I forbindelse med angivelse af 
udelukkelsesgrunde i Del III.C skal 
man være opmærksom på, at visse 
udelukkelsesgrunde, som ikke er 
obligatoriske efter udbudsdirektivet, 
er obligatoriske efter udbudslovens 
§ 136, hvorfor de altid skal anvendes i 
danske udbud. Der er tale om 
følgende udelukkelsesgrunde:

 - Interessekonflikter 
 - Inhabilitet efter forudgående 
markedsdialog 

 - Afgivelse af groft urigtige 
oplysninger eller manglende 
fremsendelse dokumentation 

 - Tilbudsgiver eller ansøger skal være 
opmærksom på, om ordregiver har 
udfyldt pkt. II.2.9 om “Oplysning om 
begrænsningen af antallet af ansøgere, 
der vil blive opfordret til at afgive bud 
eller deltage” i udbuds bekendtgørelsen. 
I givet fald har ordregiver således 
præciseret, hvilke kriterier og regler 
der anvendes med henblik på at 
begrænse antallet af ansøgere. Det 
medfører en pligt for tilbudsgivere og 
ansøgere til at udfylde Del V i ESPD.

 - Der er som udgangspunkt ikke krav 
om, at ESPD’et skal underskrives. 
Ordregiver kan dog kræve en 
underskrivelse af ESPD’et, lige så vel 
som ordregiver kan kræve andre 
dokumenter i udbudsmaterialet 
underskrevet. I så fald kan ansøger 
eller tilbudsgiver enten printe det 
elektroniske ESPD ud og underskrive 
det fysisk eller anvende et 
e-signaturværktøj. 

 - Generelt anbefales det, at ordre-
giverne er meget omhyggelige i 
deres vejledning til tilbudsgiverne 
om, hvilke ESPD-oplysninger man 
ønsker at modtage. Omvendt 
anbefales det naturligvis, at 
tilbudsgiverne sætter sig grundigt ind 
i ordregivers beskrivelser i denne 
forbindelse.

AFVISNING OG REPARATION 
Hvis tilbudsgiver eller ansøger har 
indleveret mangelfuldt ESPD, er 
ordregiveren berettiget til at afvise 
ansøgningen eller tilbuddet. Ordre-
giveren kan alternativt anmode ansøger 
eller tilbudsgiver om at supplere eller 

præcisere det indleverede ESPD, jf. 
udbudslovens § 159, stk. 5. Dette 
gælder ifølge lovbemærkningerne til 
bestemmelsen også, såfremt ESPD’et 
slet ikke er indsendt. Der er efter lovens 
ordlyd en vidtgående adgang til at 
anmode om supplerende og præciserende 
oplysninger, men det vil bero på en 
konkret vurdering, om ligebehandlings-
princippet er tilsidesat. 

DET ELEKTRONISKE ELEMENT
Efter en ikke helt problemfri overgangs-
periode med fysiske versioner af 
dokumentet, er det nye “eESPD” 
(elektroniske ESPD) lanceret i marts 
måned 2016. 

Ordregiver påbegynder udarbejdelsen 
af sit ESPD ved at gå ind på: https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/
espd/welcome.

Her oplyser ordregiver udbuds-
bekendtgørelsens id-nummer, hvorefter 
oplysningerne om udbudsproceduren 
trækkes direkte over i ESPD’et. Herefter 
skal ordregiver tilpasse ESPD’et ved 
bl.a. at aktivere de felter, som ansøger 
eller tilbudsgiver skal udfylde. 

Teknikaliteterne omkring udfyldelsen af 
ESPD’et elektronisk er grundigt 
beskrevet og illustreret(!) i Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsens vejledning “Det 
elektroniske eESPD - Sådan virker det” n
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