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Kom godt i gang
For at kunne afgive et tilbud eller se hvilke tilbud, du kan byde ind på, skal du ind på
hjemmesiden www.udbudsnet.dk. Her skal du klikke på ”Log ind”, eller ”Opret
virksomhed”.

Opret virksomhed på udbudsnet.dk
Udfyld felterne med data fra din virksomhed, se eksempel nedenfor.

Klik på ”Næste”
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Udfyld info på bruger af udbudsnet.dk, se eksempel nedenfor.

Klik på ”Opret virksomhed”, og du bliver automatisk logget ind.
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Min udbudsliste / min tilbudsliste – www.udbudsnet.dk
Når du har oprettet din virksomhed / er logget ind, kommer du til din side med dine
udbudslister og dine tilbudslister, se eksempel nedenfor.

For at hente udbudslisten for ”Håndværksydelser” for Fredericia skal du klikke på ”Find
udbud”.
Der kommer nu en pop-up boks, hvor udbudstitlen ”Håndværksydelser” fra Fredericia
Kommune fremgår. Tryk på knappen ”Deltag i dette udbud”.
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Nu vil ”Håndværksydelser” fremgå fra ”Min
tilbudsliste”

Udbudsmateriale – Håndværksydelser
Klik på ”Håndværksydelser”, og du kommer ind til informationerne omkring de udbud, der
ligger.
Klik på fanebladet ”Udbudsmaterialer”.
Her finder du ESPD filen, tilbudslister samt udbudsbetingelserne.

4

Behandling af ESPD–fil
Du skal have ”espd-request.xml” filen downloadet på din computer.
Du kan placere den hvor du har lyst, men du skal blot kunne finde den igen.
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Udfyld og genanvend din ESPD-fil
Du skal ind på følgende hjemmeside for at taste data ind i din ESPD fil:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da
Du skal starte med at angive, at du er en økonomisk aktør (en tilbudsgiver).
Derefter vælger du ”Importer ESDP”, hvor du kan uploade din ESPD fil.
Hvis du skal ændre i filen fra tidligere indtastning, kan du uploade din gamle fil, og redigere
i den. Den har gemt dine data.
Vælg land og tryk på ”Næste”.
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Meddelelsens nummer i EUT S, indkøbernes Identitet og Oplysninger om
udbudsproceduren kommer fra din ESPD fil du har uploadet, og dermed skal du ikke taste
noget ind der.

I ”Oplysninger om den økonomiske aktør” skal du taste en række oplysninger om din
virkso mhed, se eksempel nedenunder.
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Til spørgsmålet ”Er den økonomiske aktør en
mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor
virksomhed?” skal virksomheder med over 250
ansatte samt dem, som har en årlig omsætning
på 50 mio. EUR /og eller en samlet årlig balance
på 43 mio. EUR svare ”Nej”.
Alle andre svarer ”Ja”, se grænserne her ved
siden af.

Til spørgsmålet ”Kun i forbindelse med en reserveret kontakt:…” svarer du ”Nej” med
mindre, du søger for et beskyttet værksted eller en social virksomhed.
Til spørgsmålet ”Er den økonomiske aktør optaget på en officiel liste…” skal du svare
”Ikke relevant”, da virksomheder ikke behøver at stå på en officiel liste for at kunne afgive
et tilbud.
Se eksempel nedenfor.
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Til spørgsmålet ”Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge…” svarer du ”Ja”. Der
menes her, om du kan fremlægge bevis for, at du betaler skat, afgift mm. Det er ikke et
bevis, du skal fremlægge med mindre, du bliver spurgt specifikt omkring dette.
Til spørgsmålet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren…” skal du svare
”Nej” medmindre, du afgiver et tilbud sammen med en anden håndværksvirksomhed, hvor
i hæfter solidarisk.
Se eksempel nedenfor.
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” Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter” skal kun udfyldes, hvis du har
en ekstern partner, der skal repræsentere dig i forhold til dine tilbud. Fx revisor, advokat
mm. Du behøver ikke skrive dine ansatte på, da de pr. automatik ville kunne repræsentere
din virksomhed i forhold til tilbud.
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Til spørgsmålet ”Basere den økonomiske aktør sig…” menes, om du skal ud og finde en
anden virksomhed, der kan støtte dig for, at du kan opfylde udvælgelseskriterierne.
Til spørgsmålet ”Har den økonomiske aktør til hensigt…” skal du svarer ”Nej”, med
mindre, du vil bruge en underleverandør til de tilbud, du afgiver.

Tryk på ”Næste”
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Det næste du kommer til er forhold, der ville kunne udelukke dig fra at afgive et tilbud. Fx
deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, om du er konkurs, insolvent mm.
Alle punkter er foruddefineret med svaret ”Nej”.
Når du kommer ned til bunden, tryk på ”Næste”.

De ”krævede udvælgelseskriterier” finder du under www.udbudsnet.dk – udbudsmaterialer
– udbudsbetingelser (husk at tage den nyeste) punkt 1.5.2

Til spørgsmålet ”Den økonomiske aktør erklærer, at:” svarer du ikke noget til.

Nederst på siden trykker du ”Eksporter”
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Du vil få en fil, der hedder ESPD-response.xml (og husk filen skal gemmes i det format, da
det er en krypteret fil).
Filen skal du bruge, når du laver et tilbud på www.udbudsnet.dk

Du kan altid redigere i filen, hvis du har kommet til at lave en fejl. Det gør du inde på
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da hvor du uploader filen
igen og redigere i det, som var forkert. Din før indtastet data er gemt.

Kontakt Business Fredericia, hvis du har spørgsmål.

Gitte Larsen
Administration
Direkte tlf. 9215 0123
gl@businessfredericia.dk
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