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Agenda

Konkrete erfaringer med ESPD som ordning 
til:

1. At identificere ansøger/tilbudsgiver

2. Afklare om der foreligger udelukkelse

3. Afklare om ansøger/tilbudsgiver er egnet

4. Evt. at vurdere om ansøger skal udvælges
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Københavns Kommune, Teknik- og 
Miljøforvaltningen

Offentlig bygherre på anlægsområdet.

40-50 udbud om året med samlet kontraktværdi på ca. 1 
mia.

Primært udbud med prækvalifikation.

Køber primært teknisk rådgivning og anlægsarbejder.

Få udenlandske ansøgere og tilbudsgivere.

Dog udenlandske underleverandører
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Identificere ansøger/tilbudsgiver

ESPD del II – Oplysninger om økonomisk aktør

”Den økonomisk aktør”

Beskriv i udbudsmaterialet hvor der menes 

ansøger/tilbudsgiver, konsortiedeltagere og/eller 

underleverandør

Deltagelse sammen med andre

Udnyttelse af andre enheders kapacitet

”Consortium Name”
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Afklare om der foreligger udelukkelse

ESPD del III – Udelukkelse

God struktur og proces

Vær opmærksom på at indholdet i ESPD varierer ift. 
anvendt sprog.

Gælder de frivillige udelukkelsesgrunde for aktører som 
ansøger/tilbudsgiver baserer sig på?
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Afklare om ansøger/tilbudsgiver er 
egnet

ESPD Del IV – ”Udvælgelse”

Fornuftig opbygning og tilknytning til dokumentationskravene.

Uklar grænse til udvælgelsen 

Mere fokus på minimumskrav til egnethed

Fastlæggelse af reference-type

Særlige krav til nystartede virksomheder?

Håndtering af forskellig organisering hos ansøger/tilbudsgiver

Proportionalitet

Hvornår skal minimumskravet være opfyldt?

Hvem ”ejer” referencen?
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Vurdering af hvilke ansøgere der 
skal udvælges

ESPD Del V – Afslut

Opfylder du ordregivers kriterier for udvælgelse?

En vigtig og kompleks proces.

Egnethed og udvælgelse skal ikke blandes sammen

Hvornår er det nødvendigt at modtage endelig 
dokumentation i stedet for ESPD?
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Sammenfatning

Er ESPD’et en succes?

Ensartethed

Ressourcebesparende

Oversimplificering?

Kan ESPD’et stå alene?

Følge direktivet?

Fra foreløbigt til endeligt bevis

Mange børnesygdomme
Ukendte opdateringer

Behov for vejledning
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