
Spørgsmål og svar til udbud af rammekontrakt om webbaseret salg 

af reklameartikler. 

 

Spm. 1. 

Hvordan anvender jeg ESPD filen? 

Svar.  

ESPD filen skal downloades og selve anvendelsen af filen er beskrevet under pkt. 3 

udbudsbetingelserne. 

 

Spm. 2. 

Det fremgår at mindstekravet angår salg via webshop (og ikke andet), og at udvælgelsen sker på 

baggrund af ”de bedste og mest relevante referencer af de ydelser, som kontrakten omfatter”, jf. 

punkt 3.4. i udbudsbetingelserne. 

Hvad er det præcist at Hjemmeværnskommandoen lægger vægt på? 

Svar. 

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9), at de objektive kriterier for valg af de 

begrænsede antal ansøgere er:  

”Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke 

ansøgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer vedrørende leverancer af 

de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).” 

Der vil således blive lagt vægt på de mest relevante leverancer af reklameartikler, herunder salg af 

sådanne via webshop, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4.   

Vurderingen sker på baggrund af de oplysninger, som ansøger har anført om sine referencer, jf. 

udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3). 

Relevans vurderes på grundlag af ansøgers beskrivelse af sine leverancer sammenholdt med 

ydelsen, som rammeaftalen vedrører. Jo flere af de i delkontrakten omfattede ydelser, som 

ansøgers leverancer angiver at omfatte, desto mere relevant vil leverancerne blive vurderet. 

Generelt gælder, at jo mere referencen minder om den udbudte opgave, jo mere relevant 

vurderes referencen at være. 

Sammenfattende beror relevansvurderingen herefter på ordregivers samlede skøn over indholdet 

af ansøgers referencer, herunder også den økonomiske værdi. 

 

Spm. 3. 



Og så vil jeg gerne høre vedr ESPD dokumentet Udvælgelseskriterier, Teknisk og Faglig formåen. 

Der skal indtastes en dato i forbindelse med en reference. Hvilken dato taler vi om?  

Vi beskriver aftaler som løber over en længere periode. Er det aftales start? 

Svar. 

Der kan kun anføres en dato i datofeltet. For så vidt angår referencer vedr. løbende leveringer, 

kan ansøger anføre datoen for den relevante kontrakts starttidspunkt. Ansøger bør i så fald 

supplere sin beskrivelse af referencen med en angivelse af den pågældende kontrakts varighed. 

 

Spm. 4. 

I udbudsbetingelserne, punkt 3.1.1. fremgår det, at ” ansøgeren skal eksportere en ny xml-fil og 

aflevere som en del af tilbuddet. Ansøgeren bedes endvidere gemme det udfyldte fælles 

europæiske udbudsdokument (ESPD) som en pdf-fil og ligeledes aflevere denne som en del af 

prækvalifikationsanmodningen.” 

Jeg har følgende spørgsmål til dette afsnit: 

1) Er det rigtig forstået, at der skal afleveres 2 versioner af ESPD’en? I givet fald, bedes I 

forklare/uddybe hvilke formater de to versioner skal afleveres i.  

a. Skal ESPD’en afleveres i en printet version (inden den eksporteres) og i givet fald, skal den 

underskrives i hånden? 

b. Jeg forstår ikke, hvad der skal afleveres i en pdf-fil – Er det xml-filen som den er inden den er 

indlæst på hjemmesiden eller?? Umiddelbart kan jeg ikke se, hvordan jeg skal gemme filen i et 

pdf-format. Og da man ikke skal sende ESPD’en til jer elektronisk, hvordan kan I så tjekke at det 

er en PDF-fil? 

Svar. 

Ja, ansøgeren skal aflevere de udfyldte ESPD-dokumenter på begge de følgende måder: 

Elektronisk aflevering: ESPD-filen skal udfyldes online. Ansøgeren skal udfylde og eksportere en ny 

xml-fil (en ny, udfyldt version af den xml-fil, der fremgår af udbudsmaterialet), jf. 

udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.1. 

Fysisk aflevering: Ansøgeren bedes endvidere gemme det udfyldte fælles europæiske 

udbudsdokument som en pdf-fil og ligeledes aflevere denne i print i 3 eksemplarer som en del af 

prækvalifikationsanmodningen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.1 og 3.2.2. De printede ESPD-

dokumenter underskrives i hånden. 

Årsagen til at anmode om tillige at sende print af en pdf-fil er, at det er en praktisk mulighed for 

fysisk at sende en læsbar version af ESPD sikrer modtagelse af ansøgers ESPD, hvis der skulle 

være tekniske vanskeligheder forbundet med elektronisk aflevering. 

 

Spm. 5. 



Under punkt IV Udvælgelseskriterier: 

 På online udgaven af ESPD er det ikke muligt at afkrydse om man opfylder alle de krævede 

udvælgelseskriterier. 

 Feltet kommer til gengæld frem når ESPD’en udskrives. Her sætter vi naturligvis kryds i JA, men 

vi vil genre have bekræftet om det er en fejl i online ESPD’en eller om vi har gjort noget forkert? 

Svar. 

Det er frivilligt som ordregiver at tillade brugen af feltet, hvor man afgiver en samlet erklæring om, 

at samtlige udvælgelseskriterier er opfyldt. Hvis man benytter denne mulighed vil dette være den 

eneste oplysning man modtager, og ansøger/tilbudsgiver vil således f.eks. ikke komme med 

nærmere oplysninger om egenkapital, omsætning eller hvad man nu måtte have stillet krav om. Vi 

har fravalgt at give ansøgere denne mulighed, da vi mener det er relevant at modtage de konkrete 

oplysninger. 

Kommissionens system medtager boksen ved udskrift uanset om denne er valgt eller ej. Der er 

ikke noget krav om, at man i hånden udfylder den (men omvendt er det heller ikke noget problem 

– i hvert fald ikke så længe man krydser af i ”ja”). 

Så I har altså ikke gjort noget forkert ved onlineudfyldelsen. Og det er helt fint, at I krydser af i 

”ja”, men det er ikke et krav. 

 

Spm. 6. 

Del II.a.e 

Ved svaret ”ja”, vil en Serviceattest udgøre den fornødne dokumentation? 

Svar. 

En serviceattest kan ikke hentes direkte gennem en national database, men fremsendes af 

ansøger eller tilbudsgiver. Der skal derfor svares ”nej” til første spørgsmål i del II..a.e, når ansøger 

er en virksomhed etableret i Danmark, som anvender serviceattest som endelig dokumentation. 

  

Del II.d 

Vi har tænkt os at benytte os af underleverandører på enkeltprodukter men ikke på nogen måde 

tildele dem en del af kontrakten. Kan der her svares nej, på trods af, at vi ikke er en producerende 

virksomhed? 

Svar. 

Dette afsnit vedrører oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke 

baserer sig på. Hjemmeværnet har ikke i udbudsmaterialet anmodet om oplysninger herom, 

hvorfor ansnittet ikke skal udfyldes. 

  

Del III.d 



Er det korrekt at der ikke kan svares eller kommenteres på dette punkt? 

Svar. 

Ja, det er korrekt. 

  

Del IV.a 

På det elektroniske ESPD dokument er første punkt under Del IV A: Egnethed, men på udskriften 

af ESPD dokumentet fremkommer der et felt med lille a der hedder samlet angivelse for alle 

udvælgelseskriterier. Skal dette punkt udfyldes? 

Svar. 

Nej, dette punkt skal ikke udfyldes. 

 

Del IV.d 

Er det korrekt at der ikke kan svares eller kommenteres på dette punkt? 

Svar. 

Ja, det er korrekt. 


