Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder
En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det
fælles europæiske udbudsdokument (European Single Procurement Documnet, ESPD’et) og
eventuelle støtterklæringer. Ansøger skal udfylde del II-VI i ESPD’et.
Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Det elektroniske ESPD – Sådan virker det”. Ansøger
opfordres til at sætte sig grundigt ind i disse vejledninger.
En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde
betingelserne for at få adgang til kvalifikationsordningen, skal kun udfylde ét fælles europæisk
udbudsdokument.
En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal
sikre, at ordregiver modtager ansøgers eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et
separat fælles europæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder,
som denne baserer sig på. Bemærk, at såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders (fx et
moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten angående økonomisk og finansiel
kapacitet eller angående teknisk og faglig kapacitet, skal ansøger godtgøre, at den råder over
disse ressourcer i hele kvalitetsordningens gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge et tilsagn
herom fra disse enheder. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil som er tilgængelig på
følgende link http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=830.
Endelig gælder, at når en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige
sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende
økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger,
der kræves i del II-VI.
Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt under proceduren bede ansøger/tilbudsgiver om at
indsende dele af eller hele dokumentationen, jf. udbudslovens § 151, hvis det er nødvendigt for at
sikre en korrekt afvikling af proceduren. Dokumentationen skal fremlægges inden for en af
ordregiver fastsat passende frist på ikke under to og en halv uge (18 kalenderdage), regnet fra
modtagelsen af forespørgslen.
Det vil dog som udgangspunkt være den tilbudsgiver, som ordregiveren har til hensigt at tildele
kontrakt, der skal fremsende fuld dokumentation for oplysningerne angivet i det fælles
europæiske udbudsdokument.

Udfyldelse af det fælleseuropæiske dokument
Det fælleseuropæiske dokument (ESPD’et) findes som en Xml-fil. Xml-filen virker udelukkende
sammen med Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste og kan kun åbnes derfra. Hvis man
forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, kommer udelukkende koder frem. Filen
skal derfor downloadet på en computer, f.eks. på skrivebordet og denne kan efterfølgende åbnes
via følgende link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
For at åbne filen skal man som ansøger, først vælge ”Jeg er en økonomisk aktør”, og dernæst
”Importere ESPD”. Herefter uploader man xml-filen, der er downloadet på computeren, fx
skrivebordet.
Nedenfor gennemgås de enkelte dele i eESPD’et.

Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den
ordregivende enhed
Ansøger skal ikke udfylde denne del.
Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør
I Del II skal ansøger udfylde afsnit A-C.
I afsnit A: oplysninger om den økonomiske aktør skal spørgsmålet vedrørende reserverede
kontrakter og delkontrakter ikke besvares. Spørgsmålet vedrørende optagelse på en officiel liste
over godkendte økonomiske aktører, eller et tilsvarende certifikat, er som udgangspunkt ikke
relevant for virksomheder etableret i Danmark.
Såfremt ansøger er del af en sammenslutning, skal dette anføres i Del II, afsnit A, og hver af de
deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Bemærk, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne hæfte
solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt, jf.
bekendtgørelse om kvalifikationsordning punkt III.2.2).
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i Del II, afsnit C, og
den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Bemærk, at såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders (fx et moder- eller søsterselskab
eller en underleverandør) enten angående økonomisk og finansiel kapacitet eller angående teknisk
og faglig kapacitet, skal ansøger godtgøre, at den råder over disse ressourcer i hele
kvalitetsordningens gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge et tilsagn herom fra disse
enheder. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil, som er tilgængelig på følgende link
http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=830.
Del III: Udelukkelsesgrunde
Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er
omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er
omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2,3,4 og 6.
Oplysningerne herom anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument Del III, afsnit A, B og C.
Alle udelukkelsesgrundene er i udgangspunktet udfyldt med et ”Nej”, og man skal derfor kun
udfylde noget i denne del, hvis man ønsker at tilkendegive at være omfattet af den pågældende
udelukkelsesgrund.
Der skal altså svares ”nej” til alle udelukkelsesgrunde, såfremt man ikke er omfattet af disse.

Del IV: Udvælgelseskriterier
Del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen
Del IV, afsnit B under punktet ”Samlet årsomsætning”.
Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende
oplysninger:

•

Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår
ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne herom anføres i det
fælleseuropæiske udbudsdokument Del IV, afsnit B under punktet ”Samlet
årsomsætning”.

Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i
overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.
Ansøger skal have en omsætning på minimum 5 mio. kr. i det seneste disponible regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes som virksomhedens og
disse enheders samlede omsætning.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælleseuropæiske
udbudsdokument, Del II, afsnit C, og den eller de andreenheder skal hver udfylde et særskilt
ESPD med de krævede oplysninger.
Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske
udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et
særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som
virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV,
afsnit B, —»Samlet årsomsætning«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er,
vurderes de således samlet.
Del IV, B - »Etablering af virksomhed«
Hvis oplysningerne vedrørende samlet omsætning ikke er til rådighed for det seneste disponible
regnskabsår, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller virksomheden startede sin
virksomhed.
Del IV, afsnit B —»Finansielle nøgletal«.
Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende
oplysninger:


Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår
ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden beregnes som
virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet
i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x
100 = soliditetsgrad. Oplysninger skal angives i ESPD, Del IV, afsnit B —»Finansielle
nøgletal«. Ansøger bedes angive nøgletallet for det seneste disponible regnskabsår i feltet
”Nøgletal”. I feltet ”Beskrivelse” bedes ansøger angive, at nøgletallet er soliditetsgrad
ligesom beregning heraf skal angives.

Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i
overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som
virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver,
udregnet
i
procent.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det
fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver
udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske
udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et
særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som
virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV,
afsnit B- ”Finansielle nøgletal”. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de
således samlet.

Del IV, afsnit C: Teknisk og faglig formåen
Del IV, afsnit C,- ”for så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den
anførte type
Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende
oplysninger:
1) Liste over de betydeligste referencer gennem de sidste 3 år inden for et eller flere af de tre
specialiserede fagområder. Oplysningerne angives Del IV, afsnit C,- ”for så vidt angår
tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.
Ordregiver ser gerne, at ansøger angiver hvilket af de tre specialiserede fagområder referencen
vedrører samt
omsætning på de enkelte opgaver, tidspunkter for levering af ydelserne.
Ansøger skal som minimum have 1 relevant reference inden for ét af de tre specialiserede
fagområder, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4) for at blive optaget på kvalifikationsordningen for
rydningsvirksomheder.
Ønsker ansøger at blive opfordret til at afgive tilbud på kontrakter inden for alle tre af de
specialiserede fagområder, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4), skal ansøger afgive 1 relevant
reference for hvert af de tre specialiserede fagområder.
For at få kunne blive opfordret til at afgive tilbud på kontrakter inden for et af de tre
specialiserede fagområder, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4), er det således en forudsætning, at
ansøger minimum har 1 relevant reference inden for det pågældende specialiserede fagområde.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles
europæiskeudbudsdokument, del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et
særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske
udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et
særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Del IV, afsnit B - ”Erhvervsansvarsforsikring”
Det er en betingelse, at ansøgeren har en erhvervsansvarsforsikring.
Ansøger skal oplyse størrelsen på sin erhvervsansvarsforsikring.
Ansøger skal således vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af
følgende oplysninger:
•

Størrelsen på sin erhvervsansvarsforsikring. Oplysning
fælleseuropæiskeudbudsdokument
Del
IV,
afsnit
”Erhvervsansvarsforsikring”.

herom anføres i det
B
under
punktet

Ordregiver anvender oplysningen, når denne skal vurdere hvilke af de på kvalifikationsordningen
optagede ansøgere, som skal opfordres til at afgive tilbud.
Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere
Ansøgere skal her krydse af i ”ja” og i beskrivelsesfeltet henvise til oplysningerne i ESPD’ets Del
IV. Evt. med følgende angivelse: ”Der henvises til oplysninger i Del IV.”
Del VI: Afsluttende erklæringer
Under ”Afsluttende erklæringer” skal ansøger endelig erklære, at de oplysninger, der er anført i
del II-IV er korrekte, og at ansøger er i stand til at fremlægge den dokumentation, der henvises til,
ved angivelse af dato og underskrift.
Ordregiver kræver underskrift på det fælleseuropæiske udbudsdokument.

Dokumentation
Vedrørende udelukkelsesgrunde
Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har
til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af
de ovenfor anførte udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 137 stk.
1, nr. 2. Dokumentation for udelukkelsesgrunde som nævnt i § 135, stk. 1, skal også fremlægges
for visse fysiske personer i virksomhedens ledelse, jf. § 135, stk. 2.

Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at ansøgere eller
tilbudsgivere fremlægger dokumentationen, når dette er nødvendigt for, at proceduren
gennemføres korrekt.
For ansøgere/tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark og udelukkende har danske
statsborgere i sine ledelsesorganer kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes
af Erhvervsstyrelsen efter anmodning.

For ansøgere/tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet og/eller har udenlandske statsborgere i sine ledelsesorganer, kan dokumentationen for så vidt angår de strafbare forhold i
udbudslovens § 135, stk. 1 og stk. 2 udgøres af uddrag fra strafferegisteret i det land, hvor
ansøger/tilbudsgiver er hjemmehørende, samt fra strafferegisteret i de lande, hvor eventuelle
udenlandske medlemmer af ansøgers/tilbudsgivers ledelsesorganer, er statsborgere. Såfremt
ledelsesmedlemmet ikke er bosiddende i det land, hvor vedkommende er statsborger, kan ansøger/tilbudsgiver alternativt levere dokumentation for strafbare forhold fra det land, hvor ledelsesmedlemmet er bosiddende. I det omfang uddrag af udenlandske strafferegistre ikke omfatter
samtlige ovennævnte udelukkelsesgrunde og/eller ikke omfatter 4 år, jf. udbudslovens § 138, stk.
5, skal de pågældende uddrag suppleres med en erklæring under ed (eller en tro og love
erklæring, i de tilfælde hvor edsaflæggelse ikke anvendes i de relevante lande jf. udbudslovens §
152, stk. 2), om at oplysningerne i ESPD om strafbare forhold fortsat er retvisende. Hvilken
dokumentation, der i øvrigt skal afgives for udenlandske ansøgere/tilbudsgivere og udenlandske
virksomheder, som ansøger/tilbudsgiver baserer sig på, beror på den dokumentation, der kan
indhentes i de relevante lande.

Self-cleaning
Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6, såfremt denne har
fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren/tilbudsgiveren er pålidelig, selvom
vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138.
Ordregiver tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om ”self-cleaning” efter
udbudslovens § 138.
Vedrørende omsætning og soliditetsgrad
Dokumentation:
Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har
til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det
fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151 og § 152.

Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at ansøgere eller
tilbudsgivere fremlægger dokumentationen, når dette er nødvendigt for, at proceduren
gennemføres korrekt.
Som dokumentation for, at de ovennævnte krav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt, skal den
pågældende tilbudsgiver indenfor en nærmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra
modtagelsen af forespørgslen fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Del IV,
afsnit
B – ”Samlet årsomsætning” og ”Finansielle nøgletal” er korrekte.
Ansøgere/tilbudsgivere er ikke forpligtet til at fremlægge denne erklæring, når ordregiver kan skaffe
de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf.
udbudslovens § 151, stk. 5. Dette forudsætter dog, at ansøger i ESPD, Del IV og Del V har oplyst,
hvilken database ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant
dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.

