
Hjælp til udfyldelse af ESPD

Det følgende er ikke en komplet vejledning, men et forsøg på at bevare de mest almindelige tvivlsspørgsmål

der ofte opstår i forbindelse med udfyldelse af ESPD.

Hvis ansøger er et konsortium, så …

Det danske momsnummer er det 8-

cifrede CVR/SE nummer med 

angivelse af landekoden DK forrest.

... så svar "ja" her og udfyld de tre 

spørgsmål . Husk der skal udfyldes 

ESPD for alle i konsortiet.
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Hvis ansøger er totalrådgiver der har underrådgivere med, så …..

Generelt vedr. underrådgivere:

Underrådgivere skal altid udfylde del II A og B samt hele del III. 

Hertil kommer at:

Endvidere gøres opmærksom på:

Underrådgiver skal udfylde del IV B, hvis totalrådgiver økonomisk baserer sig på 

underrådgiveren.

Underrådgiver skal udfylde del IV C, hvis totalrådgiver teknisk baserer sig på 

underrådgiveren (f.eks. hvis underrådgiveren bidrager med en eller flere af de 

maksimalt tre referencer der må vedlægges).

Senest i forbindelse med kontraktindgåelse skal underrådgiver afgive 

forpligtende støtteerklæring.

... så svar "ja" her . Husk der også 

skal udfyldes ESPD for 

underrådgivere.
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Eksempel på udfyldt "økonomisk 

og finansiel formåen". 

De anførte værdier er tilfældige og 

ikke udtryk for noget som helst.

Eksempel på udfyldt "teknisk faglig 

formåen". 

I beskrivelsesfeltet oplyses :

1. Navn på klient og kontaktperson

2. Projektets navn og indhold

3. Kort projektbeskrivelse

4. Kort beskrivelse af ansøgerens rolle i 

projektet

De anførte værdier er tilfældige og ikke 

udtryk for noget som helst.
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Når dato og sted til sidst er 

udfyldt, så tryk på "oversigt".

Derefter kommer din udfyldte 

ESPD frem igen. 

Gå til slutningen af dokumentet, 

hvorefter det nu er muligt at 

downloade ESPD'en.

Det er en god ide at vælge "begge 

formater". Så kan du åbne din 

ESPD igen  med XML-formatet og 

evt. foretage rettelser. Til aller 

sidst skal PDF'en  bruges til 

anmodningen om 

prækvalifikation. 
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