
Spørgsmål og svar til udbud af rammekontrakt om 

kommunikations-, reklame- og mediebureauydelser. 

 

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.  

Vi forstår at vi (samt underleverandører) skal udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument 

(ESPD) som del af anmodning af prækvalifikation, men vi er i tvivl om metode og omfang. 

Kan det bekræftes at den/de udfyldte ESPD-dokumenter blot udskrives fra websitet og sendes via 

post til nævnte adresse i 3 eksemplarer? 

Svar.  

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. 

Kun hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere underleverandører, skal den eller disse også 

aflevere udfyldte ESPD på den ovenfor nævnte måde.  

Hvis ansøgeren selv opfylder mindstekravene, skal eventuelle underleverandører ikke aflevere 

ESPD. 

 

Spm. 3. 

Kan det ligeledes bekræftes at udfyldte ESPD-dokumenter ene og alene udgør en korrekt 

anmodning om prækvalifikation – altså at ingen øvrige dokumenter kræves fremsendt i forbindelse 

med prækvalifikation? 

Svar.  

Hvis en ansøger ikke baserer sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen, skal 

ansøgerens ansøgning kun indeholde ESPD fra ansøger. 



Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen, skal 

ansøgerens ansøgning indeholde ESPD for ansøgeren og for de enheder, som ansøgeren baserer 

sig på, samt en støtteerklæring, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.2. 

 

Spm. 4.  

Ift. udfyldelse af ”teknisk og faglig formåen”, er vi interesseret i at kunne fremvise grafiske 

referencer. Muligheden for at tilknytte elektroniske oplysninger i via en URL fremgår i materialet. 

Skal dette forstås som at alle efterspurgte informationer vedr. tekniske og faglig formået kan 

placeres på en URL i stedet for udfyldte felter eller som tillæg til udfyldte felter? 

Svar. 

Nej, oplysningerne kan ikke placeres på en URL i stedet for at udfylde ESPD-dokumentet. 

Den oplyste URL (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome) skal anvendes i 

forbindelse med udfyldelse og fremsendelse af ESPD-dokumentet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 

3.1.1. Dette dokuments felter skal derfor udfyldes. 

 

Spm. 5. 

Alternativt, vil trykte bilag vedr. teknisk og faglig formåen fremsendt sammen med ESPD-

dokumenter blive taget i betragtning ift. en præ-kvalifikationsvurdering? 

Svar. 

Det er i nedenstående svar lagt til grund, at de i spørgsmålet omtalte trykte bilag vedr. teknisk og 

faglig formåen er de grafiske referencer, der omtales i spørgsmål 4. 

Hver reference skal indeholde en beskrivelse af referencen og en angivelse af beløb, tidspunkter 

samt modtager, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.1.3.  

Begrænsningen af antallet af ansøgere vil ske 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 udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4. Ordregiver vil navnlig 

lægge vægt på referencer, der vedrører større kampagner med flere forskellige platforme, og 

referencer, der afspejler ansøgerens kendskab til politisk styrede organisationer, som i det 

væsentligste består af frivillige/græsrodsbevægelser, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.4. 

Der vil på den baggrund ikke være mulighed for at lade en references grafiske fremtrædelsesform 

særskilt positiv vægt. 

 

Spm. 6. 

Hvor mange ansøgere kom der ved sidste udbud af rammekontrakt om kommunikations-, reklame- 

og mediebureauydelser (2012) og hvor mange blev endeligt udvalgt til at indgive tilbud? 

Svar. 



I 2012 kom der 21 ansøgere i prækvalifikationsfasen, og heraf blev 5 udvalgt til at indgive endeligt 

tilbud. 

 

Spm. 7. 

Vi er et bureau, der selv udfylder minimumskravene i forhold til Økonomisk og Financial kapacitet 

for at blive prækvalificerede. I nogle af vores løsninger og i vores referencer samarbejder vi med 

vores søstervirksom-heder. Ønsker I en udfyldelse af deres økonomiske og finansielle kapacitet 

mv. også? 

Svar. 

Hvis ansøger selv opfylder minimumskravene, er det ikke nødvendigt, at de enheder, som ansøger 

baserer sig på, for så vidt angår teknisk og faglig formåen, udfylder ESPD-dokumentets felter vedr. 

økonomiske og finansielle kapacitet.  

 

Spm. 8. 

Vedr. svar på spørgsmål 2 er det fortsat ikke helt klart hvordan en ”elektronisk aflevering” 

foretages: 

Vi udfylder ESPD-filen og ender med at eksportere en udfyldt version af XML-filen til egen 

computer (samt udskrive denne ift. fysisk aflevering). 

Men hvordan uploader/gemmer vi denne nu udfyldte ESPD XML-fil for at foretage en elektronisk 

aflevering? 

Sker afleveringen til jeres system automatisk når vi eksporterer den til egen computer? Skal den 

uploades et andet sted? 

Fremkommer der en ny handlingsknap udover vedhæftede for ”upload” eller ”gem” når alle felter 

på siden er korrekt udfyldt? 

Svar. 

Udbudsbetingelsernes punkt 3.1.1 beskriver, hvordan ESPD dokumentet udfyldes online. 

Af udbudsbetingelsernes punkt 3.2.2 fremgår, at det alene er et krav, at anmodning om 

prækvalifikation afleveres i tre papireksemplarer.  

Der er dermed ikke et egentligt krav om elektronisk aflevering af anmodningen om 

prækvalifikation. Svaret på spørgsmål 2 skal derfor opfattes sådan, at der sker elektronisk 

udfyldelse af ESPD-dokumentet, men ikke at der er krav om elektronisk aflevering af dokumentet. 

Ordregiver ser dog gerne, at anmodning om prækvalifikation vedlægges i pdf-format på en USB 

eller andet lignende medie. 


