Bilag 2

Standardformular for
det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Del I: Opplysninger om konkurransen og oppdragsgiver
For konkurranser som er kunngjort i Den europeiske unions tidende blir opplysningene som
etterspørres i henhold til del I automatisk innhentet, forutsatt at den elektroniske ESPD-tjenesten1
anvendes til å opprette og utfylle ESPD. Henvisning til den relevante meddelelse2 i Den Europeiske
Unions Tidende:
EUT S-nummer [ ] , dato [ ] , side [ ] ,
meddelelsens nummer i EUT S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Dersom konkurransen ikke er kunngjort i EUT, skal oppdragsgiver angi opplysninger som gjør
det mulig å identifisere konkurransen:
Dersom kunngjøring i Den Europeiske Unions Tidende ikke er påkrevd, skal det angis andre
opplysninger som gjør det mulig å identifisere konkurransen (f.eks. nasjonal kunngjøring): [….]
OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN
Opplysningene som kreves i henhold til del I, innhentes automatisk, forutsatt at ovennevnte
elektroniske ESPD-tjeneste brukes til å opprette og utfylle ESPD. Hvis ikke, skal disse
opplysningene angis av leverandøren.
Oppdragsgivers identitet3

Svar:

Navn:

[ ]

Hvilken konkurranse gjelder det?

Svar:

Tittel på eller kort beskrivelse av anskaffelsen4:

[ ]

Oppdragsgivers saksnummer (hvis relevant)5:

[ ]

Alle andre opplysninger i alle avsnitt av ESPD skal utfylles av leverandøren.

1

2

3

4
5

NO

Kommisjonen stiller den elektroniske ESPD-tjenesten gratis til rådighet for oppdragsgivere, leverandører,
tjenesteleverandør av elektronisk tjenester og andre interesserte parter.
For oppdragsgiver: enten en forhåndskunngjøring brukt som en kunngjøring av konkurranse eller en
kunngjøring av konkurranse.
For oppdragsgiver som foretar anskaffelser etter forsyningsforskriften: en veiledende periodisk
kunngjøring brukt til kunngjøring av konkurranse, en kunngjøring av konkurranse eller en kunngjøring
av en kvalifikasjonsordning.
Opplysninger, som kopieres fra avsnitt I, punkt I.1, i den relevante kunngjøring. I tilfelle av felles
anskaffelser angis navnene på alle involverte oppdragsgivere.
Se punkt II.1.1 og II.1.3 i den relevante kunngjøring.
Se punkt II.1.1 i den relevante kunngjøring.

1

NO

Del II: Opplysninger om leverandøren
A: OPPLYSNINGER OM LEVERANDØREN
Identifikasjon:

Svar:

Navn:

[ ]

MVA-nummer, hvis aktuelt:

[ ]

Hvis leverandøren ikke har et MVA-nummer,
skal han angi et annet nasjonalt
identifikasjonsnummer (hvis et slikt finnes og
kreves):

[ ]

Postadresse:

[……]

Kontaktperson(er)6:

[……]

Telefon:

[……]

E-post:

[……]

Evt. internettadresse (nettsted):

[……]

Generelle opplysninger:

Svar:

Er leverandør en mikrovirksomhet, en liten eller [ ] Ja [ ] Nei
en mellomstor virksomhet7?
Kun i forbindelse med en reservert kontrakt8:

[ ] Ja [ ] Nei

Er leverandør en vernet bedrift, en "sosial
virksomhet"9, eller vil den utføre kontrakten som
ledd i programmer for vernet sysselsetting?
Hvis ja,
hva er den prosentvise andel av
funksjonshemmede eller vanskeligstilte
personer?
6
7

8
9

NO

Gjenta opplysningene om kontaktpersoner så mange ganger som nødvendig.
Jf. kommisjonens anbefaling av 6. mai 2003 om definisjonen av mikrovirksomheter, små og mellomstore
virksomheter (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36). Disse opplysningene anvendes utelukkende til statistiske
formål.
Mikrovirksomheter: virksomheter, som sysselsetter under 10 personer, og som har en årlig omsetning
og/eller en samlet årlig balanse som ikke overstiger 2 mill. EUR.
Små virksomheter: virksomheter, som sysselsetter under 50 personer, og som har en årlig omsetning
og/eller en samlet årlig balanse som ikke overstiger 10 mill. EUR.
Mellomstore virksomheter: virksomheter, som hverken er mikrovirksomheter eller små virksomheter
og som sysselsetter under 250 personer, og som har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 mill. EUR
og/eller en samlet årlig balanse som ikke overstiger 43 mill. EUR.
Se kunngjøringens punkt III.1.5.
Dvs. dens hovedformål er sosial og faglig integrasjon av funksjonshemmede eller vanskeligstilte
personer.
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NO

[…………]
Dersom angitt som krav, spesifiser hvilken
kategori eller hvilke kategorier av
funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer
som tilhører virksomheten.

[……………]

Hvis relevant, er leverandøren registrert på en
offisiell liste over godkjente leverandører, eller
har denne en tilsvarende attest for sertifisering
(f.eks. i henhold til en nasjonal
(pre)kvalifikasjonsordning)?

[ ] Ja [ ] Nei [ ] Ikke relevant

Hvis ja:
Svar på de øvrige delene av dette avsnittet,
avsnitt B og, hvis det er relevant, avsnitt C i
denne delen, fyll ut del V, hvis det er relevant,
og fyll ut og signer i alle tilfeller del VI.
a) Angi navnet på listen eller attesten og det
tilhørende registrerings- eller
sertifiseringsnummeret:

a) [……]

b) Hvis attesten for registreringen eller
sertiseringen finnes i elektronisk format, angis
følgende:

b) (nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……][……]

c) Angi hvilke opplysninger som har dannet
grunnlag for registeringen eller utstedelsen av
attesten og, hvis aktuelt, hvilken klassifisering
som følger av listen10:

c) [……]

d) Omfatter registreringen eller sertifiseringen
alle de påkrevde kvalifikasjonskravene?

d) [ ] Ja [ ] Nei

Hvis nei:
Angi også opplysningene som mangler i del
IV, avsnittene A, B, C eller D, der det er
relevant.
BARE hvis dette etterspørres i den relevante
kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene:
e) [ ] Ja [ ] Nei

e) Er leverandøren i stand til å fremlegge en
attest for betaling av skatter, avgifter og
trygdeavgifter eller å fremlegge opplysninger
som setter oppdragsgiver i stand til å innhente
opplysningene kostnadsfritt i en database i en
EØS-stat?

10

NO

Opplysningene og klassifiseringen, hvis aktuelt, fremgår av attesten.
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NO

Hvis den relevante dokumentasjon er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……][……]

Deltakelsesform:

Svar:

Deltar leverandøren i konkurransen sammen med [ ] Ja [ ] Nei
andre11?
Hvis ja, vennligst sørg for at de andre involverte leverandørene sender egne ESPD.
Hvis ja:
a) Angi leverandørens rolle i gruppen (leder,
ansvarlig for spesifikke oppgaver osv.):
b) Angi de øvrige leverandørene som deltar i
fellesskap i konkurransen:
c) Navnet på den deltakende gruppen, der det er
relevant:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Delkontrakter

Svar:

Hvis det er relevant, angi den eller de
delkontrakter som leverandøren ønsker å gi
tilbud på:

[…]

B: OPPLYSNINGER OM LEVERANDØRENS REPRESENTANTER
Hvis relevant, angi navn og adresser på den eller de personene som har kompetanse til å representere
leverandøren i forbindelse med denne konkurransen:
Representasjon:

Svar:

Fullt navn:
evt. fødselsdato og –sted, hvis dette etterspørres:

[……]
[……]

Stilling/opptrer i egenskap av:

[……]

Postadresse:

[……]

Telefon:

[……]

E-post:

[……]

Om nødvendig, angis detaljerte opplysninger om [……]
representasjonen (form, omfang, formål osv.):
C: OPPLYSNINGER OM STØTTE FRA ANDRE VIRKSOMHETER
Støtte:

Svar:

Støtter leverandør seg på andre virksomheters [ ] Ja [ ] Nei
kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene i
11

NO

Særlig som del av en gruppe, et konsortium, et fellesforetak eller lignende.
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NO

del IV og eventuelle kriterier og regler fastsatt i
del V nedenfor?
Hvis ja, vedlegges et eget ESPD med opplysningene som etterspørres i avsnitt A og B i denne del og
del III for hver av de aktuelle virksomhetene. ESPDene skal være tilbørlig utfylt og underskrevet av
de aktuelle virksomhetene.
Legg merke til at dette også bør omfatte teknikere eller tekniske organer som ikke direkte tilhører
leverandørens virksomhet, særlig de som er ansvarlige for kvalitetskontrollen og, hvis det dreier seg
om offentlige bygge- og anleggskontrakter, de teknikere eller tekniske organer som leverandøren kan
råde over til utførelsen av arbeidet.
I den grad det er relevant for den eller de spesifikke kapasiteter som leverandøren støtter seg på, skal
opplysningene i del IV og V angis for hver av de aktuelle virksomhetene12.
D: Opplysninger om underleverandører som leverandøren ikke støtter seg på
(Dette avsnitt fylles bare ut hvis oppdragsgiver uttrykkelig ber om opplysningene)

Bruk av underleverandør:

Svar:

Har leverandøren til hensikt å bruke [ ] Ja [ ] Nei
underleverandør til å oppfylle kontrakten?
Hvis ja og dersom er kjent, angis de foreslåtte
underleverandører:

[…]
Hvis oppdragsgiver uttrykkelig etterspør disse opplysningene utover opplysningene i dette
avsnittet, vennligst angi opplysningene som etterspørres i avsnitt A og B i denne del og i del III for
hver av (kategoriene av) underleverandørene.
Del III: Avvisningsgrunner
A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER
I artikkel 57 (1) i direktiv 2014/24/EU fastsettes følgende avvisningsgrunner:
1.

deltakelse i en kriminell organisasjon13

2.

korrupsjon14

3.

bedrageri15

4.

terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet16

12
13

14

15

16

NO

F.eks. for tekniske organer som deltar i kvalitetskontroll: del IV, avsnitt C, punkt 3.
Som definert i artikkel 2 i Rådets rammeavgjørelse 2008/841/RIA av 24. oktober 2008 om bekjempelse
av organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008, s. 42).
Som definert i artikkel 3 i konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon, som involverer tjenestemenn i
De Europeiske Fellesskapene eller i Den Europeiske Unions medlemsstater (EUT C 195 av 25.6.1997,
s. 1), og i artikkel 2, stk. 1, i Rådets rammeavgjørelse 2003/568/RIA av 22. juli 2003 om bekjempelse av
korrupsjon i den private sektor (EUT L 192 av 31.7.2003, s. 54). Denne avvisningsgrunnen omfatter også
korrupsjon som definert i nasjonal rett for oppdragsgiveren eller leverandøren.
Som omhandlet i artikkel 1 i konvensjonen om beskyttelse av De Europeiske Fellesskapenes finansielle
interesser (EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48).
Som definert i artikkel 1 og 3 i Rådets rammeavgjørelse 2002/475/RIA av 13. juni 2002 om bekjempelse
av terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne avvisningsgrunnen omfatter også oppfordring til,
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NO

5.

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme17

6.

barnearbeid og andre former for menneskehandel18

Avvisningsgrunner som gjelder straffedommer
i henhold til nasjonale bestemmelser som
gjennomfører avvisningsgrunnene fastsatt i
direktivets artikkel 57 (1):

Svar:

Er leverandøren selv eller en person, som er
medlem av leverandørens administrasjons-,
ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse
til å representere eller kontrollere eller treffe
beslutninger i slike organer, ved rettskraftig
dom blitt dømt for et av ovennevnte forhold ved
en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller
en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen
som fortsatt gjelder?

[ ] Ja [] Nei
Hvis den relevante dokumentasjon er tilgjengelig
i elektronisk form, angis følgende: (nettsted,
utstedende
myndighet
eller
organ,
dokumentasjonens
nøyaktige
referanse):
[……][……][……]19

Hvis ja, angis20:
a) datoen for domsavsigelsen; spesifiser hvilke
av punkterne 1-6 som er relevante, og grunnen
eller grunnene for domfellelsen,
b) hvem som har blittt dømt [ ];
c) i den grad det er uttrykkelig fastsat i
dommen:

a) Dato: [ ], punkt(er): [ ], grunn(er): [ ]
b) [……………]
c) Avvisningsperiodens varighet: [……] og det
eller de aktuelle punktene […]
Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig elektronisk, angis følgende: (nettsted,
utstedende
myndighet
eller
organ,
dokumentasjonens
nøyaktige
referanse):
[……][……][……]21

I tilfelle av domfellelse, har leverandør [ ] Ja [ ] Nei
gjennomført tiltak som viser at han likevel har
den nødvendige integritet som kontraktspart 22
("selvrehabilitering")?
Hvis ja, vennligst beskriv de gjennomførte [……]
tiltakene23:

17

18

19
20
21
22
23

NO

medvirkning til eller forsøk på å begå slike handlinger som omhandlet i artikkel 4 i nevnte
rammeavgjørelse.
Som definert i artikkel 1 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om
forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av
terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).
Som definert i artikkel 2 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU av 5. april 2011 om
forebygging og bekjempelse av menneskehandel og beskyttelse av dets ofre, og om erstatning av Rådets
rammeavgjørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 av 15.4.2011, s. 1).
Gjenta så mange ganger som nødvendig.
Gjenta så mange ganger som nødvendig.
Gjenta så mange ganger som nødvendig.
I henhold til nasjonale bestemmelser om gjennomføring av artikkel 57 (6) i direktiv 2014/24/EU.
I vurderingen av typen av de straffbare handlinger (enkeltstående, gjentatte, systematiske osv.) bør
tilstrekkeligheten av de gjennomførte tiltakene inngå i forklaringen.
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NO

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER
Betaling av skatter, avgifter og trygdeavgifter: Svar:
Har leverandør oppfylt alle sine forpliktelser til [ ] Ja [ ] Nei
å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter
både i det land han er etablert i, og i
oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et
annet land enn det han er etablert i?

Hvis ikke, angis:
a) det berørte land eller medlemsstat
b) beløpets størrelse
c) hvordan den manglende oppfyllelsen av
forpliktelsene har blitt konstatert:
1) ved en dom eller et forvaltningsvedtak:

Skatter og avgifter

Trygdeavgifter

a) [……]

a) [……]

b) [……]
c1) [ ] Ja [ ] Nei

b) [……]
c1) [ ] Ja [ ] Nei

–

Er denne avgjørelsen rettskraftig eller –
endelig?

–

Angi
dato
for
forvaltningsvedtaket.

eller –

[……]

–

[……]

–

I tilfelle av en dom, dersom det –
uttrykkelig er fastsatt i denne,
varigheten på avvisningsperioden:

[……]

–

[……]

dommen

[ ] Ja [ ] Nei –

[ ] Ja [ ] Nei

2) på andre måter: Vennligst spesifiser:

c2) [ …]

c2) [ …]

d) om leverandør har oppfylt sine forpliktelser
ved å betale eller inngå en bindende
betalingsavtale for å betale skyldige skatter,
avgifter eller trygdeavgifter, inkludert eventuelle
renter og bøter.

d) [ ] Ja [ ] Nei
Hvis ja, angi
ytterligere
opplysninger: [……]

d) [ ] Ja [ ] Nei
Hvis ja, angi
ytterligere
opplysninger: [……]

Hvis den relevante dokumentasjonen vedrørende (nettsted, utstedende myndighet eller organ,
betaling av skatter, avgifter eller trygdeavgifter er dokumentasjonens nøyaktige referanse): 24
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:
[……][……][……]
C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE
FEIL I YRKESUTØVELSEN25

Legg merke til at noen av de følgende avvisningsgrunnene i forbindelse med denne anskaffelsen
kan være definert mer presist i nasjonal rett, i den relevante kunngjøring eller i
anskaffelsesdokumentene. Det kan derfor f.eks. fremgå av nasjonal rett, at begrepet "alvorlige
feil i yrkesutøvelsen" kan omfatte en rekke forskjellige former for atferd.
Opplysninger som gjelder mulig insolvens, Svar:
interessekonflikt eller alvorlige feil i
yrkesutøvelsen

24
25

NO

Gjenta så mange ganger som nødvendig.
Se artikkel 57 (4) i direktiv 2014/24/EU.

7

NO

Er leverandøren kjent med å ha begått brudd på
bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og
sosiale forhold26?

[ ] Ja [ ] Nei

Hvis ja, har leverandøren gjennomført tiltak
som viser at han likevel har nødvendig integritet
som kontraktspart ("selvrehabilitering")?
[ ] Ja [ ] Nei
Hvis svaret er ja, vennligst beskriv de
gjennomførte tiltakene: [……]
Er leverandøren i en av følgende situasjoner:
a) konkurs,
b) er gjenstand for insolvensbehandling eller
under avvikling,
c) har fått tvungen gjeldsordning,
d) i en lignende situasjon i henhold til en
tilsvarende prosedyre som er fastsatt i nasjonal
rett27, eller
e) har sine aktiva forvaltet av en
konkursforvalter eller av retten eller
f) at dennes forretningsførsel har blitt stanset?
Hvis ja:

[] Ja [] Nei

–

Angi ytterligere oplysninger:

–

–

[……]

Angi hvorfor man under nevnte
omstendigheter likevel er i stand til å –
utføre kontrakten, tatt i betraktning
gjeldende nasjonale bestemmelser og
tiltak vedrørende fortsettelse av
forretningsaktivitetene28?

[……]

Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

Har leverandøren begått alvorlige feil i

[ ] Ja [ ] Nei

yrkesutøvelsen29?

[……]

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger:
Hvis ja, har leverandøren gjennomført tiltak for
selvrehabilitering? [ ] Ja [ ] Nei

26

27
28

29

NO

Slik som de fremgår av nasjonal rett, den relevante kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene eller
artikkel 18 (2) i direktiv 2014/24/EU.
Se nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene.
Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandører, som befinner seg i en
av de situasjonene som er nevnt i litra a)-f), er gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten
mulighet for unntak, når leverandør likevel er i stand til å utføre kontrakten.
Hvis det er relevant, se definisjoner i nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller
anskaffelsesdokumentene.
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NO

Hvis svaret er ja, beskriv de gjennomførte
tiltakene: [……]
Har leverandør inngått avtale(r) med andre
leverandører med hensikt å vri konkurransen?

[ ] Ja [ ] Nei
[…]

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger:

Hvis ja, har leverandør gjennomført tiltak for
selvrehabilitering? [ ] Ja [ ] Nei
Hvis svaret er ja, beskriv de gjennomførte
tiltakene: [……]
Er leverandør oppmerksom på en
interessekonflikt30 som følge av sin deltakelse
i konkurransen?

[ ] Ja [ ] Nei

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger:

[…]

Har leverandør eller en virksomhet tilknyttet
leverandøren gitt råd til oppdragsgiver eller på
annen måte vært involvert i planleggingen av
konkurransen?

[ ] Ja [ ] Nei

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger:

[…]

Har leverandør begått vesentlig kontraktsbrudd i
forbindelse med oppfyllelsen av en tidligere
offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en
offentlig oppdragsgiver eller en tidligere
konsesjonskontrakt, der bruddet har ført til
heving av kontrakten, erstatning eller andre
lignende sanksjoner?

[] Ja [] Nei

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger:

[…]
Hvis ja, har leverandør gjennomført tiltak for
selvrehabilitering? [ ] Ja [ ] Nei
Hvis svaret er ja, vennligst beskriv de
gjennomførte tiltakene: [……]

Kan leverandør bekrefte at:
a) denne ikke har gitt grovt uriktige
opplysninger ved meddelelsen av
opplysningene som kreves for å kontrollere at
det ikke er grunnlag for avvisning, eller av at
kvalifikasjonskravene er oppfylt,
b) denne ikke ikke har unnlatt å gi slike
opplysninger,
c) denne er i stand til straks å fremlegge de
støttedokumenter som oppdragsgiver anmoder
30

NO

[] Ja [] Nei

Som angitt i nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene.
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NO

om, og
d) denne ikke urettmessig har påvirket
oppdragsgivers beslutningsprosess for å tilegne
seg konfidensiell informasjon som kan gi denne
en urettmessig fordel i forbindelse med
konkurransen, eller uaktsomt har gitt misvisende
opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på
beslutninger om avvisning, utvelgelse eller
tildeling?
D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I
OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

Rent nasjonale avvisningsgrunner

Svar:

Får de rent nasjonale avvisningsgrunnene,
som er angitt i den relevante kunngjøringen eller
i anskaffelsesdokumenterne, anvendelse?

[ ] Ja [ ] Nei

Hvis den dokumentasjonen som det anmodes om
i den relevante kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene er tilgjengelig i
elektronisk form, angis følgende:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]31

Hvis en av de rent nasjonale
avvisningsgrunnene får anvendelse, har

[ ] Ja [] Nei

leverandøren gjennomført tiltak for
selvrehabilitering?
Hvis svaret er ja, beskriv de gjennomførte
tiltakene:

[……]

Del IV: Kvalifikasjonskrav
Når det gjelder kvalifikasjonskravene (avsnitt  eller avsnitt A-D i denne del), erklærer leverandøren:
: SAMLET ANGIVELSE FOR ALLE KVALIFIKASJONSKRAVENE
Leverandøren skal bare fylle ut dette feltet hvis oppdragsgiver har angitt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene referert til i kunngjøringen at leverandørene kan nøye seg med å fylle
ut avsnitt  i del IV og ikke behøver å fylle ut andre avsnitt i del IV:
Oppfyller alle de angitte kvalifikasjonskravene
Leverandøren
oppfyller
kvalifikasjonskravene:

31

NO

de

Svar

angitte [ ] Ja [ ] Nei

Gjenta så mange ganger som nødvendig.
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A: EGNETHET
Leverandøren skal bare angi opplysningene hvis oppdragsgiver i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene referert til i kunngjøringen har opplyst at disse kvalifikasjonskravene
kreves oppfylt.
Egnethet

Svar

1) Leverandør er registrert i et
foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister i medlemsstaten som
leverandøren er etablert i32:

[…]

Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:
2) Ved tjenestekontrakter:
Er det nødvendig med en bestemt autorisasjon
eller medlemsskap i en bestemt organisasjon
for å kunne utføre tjenesten i leverandørens
hjemland?
Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

[] Ja [] Nei
Hvis ja, vennligst angi hvilken eller hvilket, og
om leverandøren har den/det: […] [] Ja [] Nei
(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyagtige referanse):
[……][……][……]

B: ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET
Leverandøren skal bare angi opplysningene hvis oppdragsgiver i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene referert til i kunngjøringen har opplyst at disse kvalifikasjonskravene
kreves oppfylt.
Økonomisk og finansiell kapasitet

Svar:

1a) Leverandørens ("totale") årsomsetning for
det antall regnskapsår som det anmodes om i
kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene,
er som følger:
og/eller

år: [……] omsetning:[……][…]valuta
år: [……] omsetning:[……][…]valuta
år: [……] omsetning:[……][…]valuta

1b) Leverandørens gjennomsnittlige
årsomsetning for det antall år som det
anmodes om i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene er som følger33:

(antall år, gjennomsnittlig omsetning):
[……],[……][…]valuta

Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

32

33

NO

Som beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt
til å oppfylle andre krav i nevnte bilag.
Kun hvis tillatt i kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene.
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(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyagtige referanse):
[……][……][……]
2a) Leverandørens ("spesifikke") årsomsetning
innenfor det området kontrakten gjelder og
spesifisert i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene for det antall
regnskapsår det anmodes om er som følger:
eller
2b) Leverandørens gjennomsnittlige
årsomsetning på det området og for det antall
år som det anmodes om i kunngjøringen eller
anskaffelsesdokumentene er som følger34:
Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

(antall år, gjennomsnittlig omsetning):
[……],[……][…]valuta

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

3) Hvis opplysningene om omsetning (samlet
eller spesifikt) ikke er tilgjengelige for hele
perioden som det anmodes om, vennligst angi
den dato da virksomheten ble etablert, eller
leverandørene startet sin virksomhet:

[……]

4) Når det gjelder finansielle nøkkeltall35som er
angitt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren
at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de
nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som
følger:

(identifikasjon av det forhold som det anmodes
om - forholdet mellom x og y36 - og verdien):
[……], [……]37

Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:
5) Det forsikrede beløp i leverandørens
ansvarsforsikring er følgende:
Hvis disse opplysningene er tilgjengelige i
elektronisk form, angis følgende:

6) Når det gjelder eventuelle øvrige
økonomiske og finansielle krav som har blitt
angitt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren
at:
34
35
36
37

NO

år: [……] omsetning:[……][…]valuta
år: [……] omsetning:[……][…]valuta
år: [……] omsetning:[……][…]valuta

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]
[……][…]valuta

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]
[……]

Kun hvis tillatt i kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene.
F.eks. forholdet mellom aktiva og passiva.
F.eks. forholdet mellom aktiva og passiva.
Vennligst gjenta så mange ganger som nødvendig.
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Hvis den relevante dokumentasjonen, som er
etterspurt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene er tilgjengelig i
elektronisk form, angis følgende:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

C: TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER
Leverandøren skal kun gi informasjon om disse kvalifikasjonskravene dersom oppdragsgiveren
har krevd det i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene referert til i kunngjøringen.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Svar:

1a) Bare for offentlige bygg- og
anleggsarbeider:
I referanseperioden38 har leverandøren utført
følgende arbeider av den etterspurte type:

Antall år (denne periode presiseres i den
relevante kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene): […]
arbeider: [……]

Hvis den relevante dokumentasjonen om
tilfredsstillende utførelse og resultat av de
viktigste arbeidene er tilgjengelig i elektronisk
form, angis følgende:
1b) Bare for offentlige vareleveranser eller
tjenester:
I referanseperioden39 har leverandøren utført
følgende viktige vareleveranser av den
etterspurte type, eller følgende viktige
tjenester av den etterspurte type: Ved
utarbeidelsen av listen, angi kontraktenes verdi,
tidspunkter for levering eller utførelse og navn
på mottakere, såvel offentlige som private40:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

Antall år (denne periode presiseres i
kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene):
[…]
Beskrivelse

Beløp

Datoer Motakere

2) Leverandør kan råde over følgende tekniske [……]
personell eller tekniske enheter41, særlig dem
som er ansvarlige for kvalitetskontrollen:
I forbindelse med offentlige bygge- og
anleggsarbeider kan leverandøren råde over
følgende tekniske personell eller tekniske
enheter til å utføre kontrakten:

[……]

3) Leverandøren anvender følgende tekniske [……]
fasiliteter og kvalitetssikringstiltak, og
38

39

40

41

NO

Oppdragsgiver kan kreve opp til fem års erfaring og tillate at det tas hensyn til erfaring fra tiden før de
seneste fem år.
Oppdragsgiver kan kreve opp til tre års erfaring og tillate at det tas hensyn til erfaring fra tiden før de
seneste tre år.
Med andre ord bør alle mottakere angis på listen, og listen bør omfatte både offentlige kunder og private
kunder for de angitte varerene eller tjenestene.
For teknisk personell eller tekniske enheter som ikke direkte hører til leverandørens virksomhet, men hvis
kapasitet leverandøren støtter seg på, jf. del II, avsnitt C, skal det utfylles særskilte ESPD-formularer.
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leverandørens
undersøkelsesforskningsfasiliter er som følger:

og

4) Leverandøren vil være i stand til å anvende
følgende styring av leveringskjeden og
sporingssystemer ved gjennomføring av
kontrakten:
5) For varer eller tjenester som er
kompliserte, eller som unntaksvis skal
benyttes til et spesielt formål:
Vil leverandøren tillate, at det foretas
kontroll42 av leverandørens
produksjonskapasitet eller tekniske kapasitet
og, hvor det er nødvendig, av de
undersøkelses- og forskningsfasiliteter som
leverandøren råder over, og av
kvalitetskontrolltiltak?
6) Følgende utdanning og faglige
kvalifikasjoner besittes av:
a) leverandøren og/eller (avhengig av hvilke
krav som er fastsatt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumenterne)
b) de ledende medarbeiderne:

[……]

[ ] Ja [ ] Nei

a) [……]

b) [……]
7) Leverandør kan anvende følgende
miljøledelsestiltak i forbindelse med utførelsen
av kontrakten:

[……]

8) Leverandørens gjennomsnittlige årlige
arbeidsstyrke og antallet medarbeidere i
ledelsen i løpet av de siste tre årene var som
følger:

år, årlige gjennomsnittlige arbeidsstyrke:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
år, antall medarbeidere i ledelsen:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) Leverandøren vil kunne råde over følgende
redskaper, materielle og teknisk utstyr til å
utføre kontrakten:

[……]

10) Leverandør vurdere å sette bort følgende
del (i prosent) av kontrakten til
underleverandører43:

[……]

42

43

NO

Kontrollen skal foretas av oppdragsgiveren eller oppdragsgiver kan overlate det til et kompetent offentlige
organ i den staten leverandøren er etablert.
Legg merke til at hvis leverandøren har besluttet å sette bort en del av kontrakten til underleverandører
og støtter seg på underleverandørenes kapasitet til å utføre denne del, utfylles et særskilt ESPD for slike
underleverandører, se del II, avsnitt C, ovenfor.
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11) Ved anskaffelser av varer:
[ ] Ja [ ] Nei
Leverandøren fremlegger for de varer, som skal
leveres, etterspurte prøver, beskrivelser eller
fotografier, som ikke behøver å være ledsaget
av attester for at de er ekte.

[ ] Ja [ ] Nei

Hvis det etterspørres, erklærer leverandøren
videre at denne vil levere de etterspurte
attestene for at de er ekte.
Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

12) Ved anskaffelser av varer:
[ ] Ja [ ] Nei
Kan leverandør levere etterspurte attester
utstedt av offisielle organer for
kvalitetskontroll, og som kan bekrefte at
varene, som er klart identifisert ved henvisning
til tekniske spesifikasjoner eller standarder, som
er fastsatt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene, er i
overensstemmelse med disse?
Hvis ikke, forklar hvorfor og vennligst angi
hvilke andre former for bevis som kan leveres:
Hvis den relevante dokumentasjon er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

[…]
(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

D: KVALITETSSIKRINGS- OG MILJØLEDELSESSTANDARDER
Leverandøren skal kun gi informasjon om kvalitetssikrings- og miljøledelsesstandarder dersom
det er krevd av oppdragsgiveren i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene referert til i
kunngjøringen.

NO

Kvalitetssikrings- og miljøledelsesstandarder

Svar:

Kan leverandør fremlegge attester utstedt av
uavhengige organer som dokumentasjon for at
leverandøren oppfyller de angitte
kvalitetssikringsstandardene, inkludert krav til
universell utforming?

[ ] Ja [ ] Nei

Hvis ikke, vennligst forklar hvorfor, og angi
hvilke andre former for bevis vedrørende
kvalitetssikringsstandarder som kan fremlegges:

[……] [……]
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(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:
Er leverandøren i stand til å fremlegge attester
utstedt av uavhengige organer som
dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de
angitte miljøledelsessystemene
eller -standardene?

[] Ja [] Nei

Hvis ikke, vennligst forklar hvorfor og angi
hvilke andre former for bevis vedrørende
miljøledelsessystemer eller -standarder som
kan fremlegges:

[……] [……]

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]

Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:

Del V: Utvelgelse av kvalifiserte leverandører
Leverandør skal bare gi opplysninger hvis oppdragsgiver har angitt hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler som skal anvendes for å velge ut hvilke leverandører som
vil bli invitert å levere tilbud eller til dialog. Disse opplysningene, som kan ledsages av krav om
hvilke (typer) attester eller hvilke former for dokumentasjon - om noen - som skal fremlegges, er
fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene.
Kun ved begrensede anbudskonkurranser, konkurranse med forhandling, konkurransepreget
dialog og innovasjonspartnerskap:
Leverandøren erklærer at:

NO
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Utvelgelse av antallet leverandører

Svar:

Denne oppfyller de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler som skal
anvendes for å velge ut antallet av leverandører
på følgende måte:

[….]

Hvis det anmodes om visse attester eller andre
former for dokumentasjon, angis for hver
enkelt om leverandøren er i besittelse av
dokumentene som etterspørres:

[] Ja [] Nei45

Hvis noen av disse attestene eller andre former
for dokumentasjon er tilgjengelige i elektronisk
form44, angis dette for hver enkelt:

(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
[……][……][……]46

Del VI: Avsluttende erklæringer
Undertegnede erklærer at opplysningene angitt i del II-IV ovenfor er nøyaktige og korrekte, og at de
har blitt avgitt i fullt kjennskap til konsekvensene av å oppgi uriktige oplysninger.
Undertegnede bekrefte å kunne fremlegge attester og andre former for dokumentasjon som det henvises
til, straks og på anmodning unntatt når:
a) oppdragsgiver har mulighet til å innhente de relevante støttedokumentene kostnadsfritt i en database
i en EØS-stat, hvis denne stilles gratis til rådighet 47, eller
b) oppdragsgiver allerede senest48 den 18. april 2018 er i besittelse av de aktuelle dokumentene.
Undertegnede gir [vennligst angi oppdragsgiveren angitt i del I, avsnitt A] adgang til dokumentasjon
til støtte for de opplysninger som har blitt avgitt i [vennligst angi den relevante del, det relevante avsnitt,
det eller de relevante punkter] i dette europeiske egenerklæringsskjemaet med sikte på [angi
konkurransen: (kort beskrivelse, henvisning til Den Europæiske Unions Tidende, referanseenummer)].
Dato, sted og, hvor det er påkrevd eller nødvendig, underskrift(er): [……]

44
45
46
47

48

NO

Angi tydelig hvilket punkt besvarelsen gjelder.
Gjenta så mange ganger som nødvendig.
Gjenta så mange ganger som nødvendig.
På betingelse av at leverandøren har fremlagt opplysningene (nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse) som er nødvendig for at oppdragsgiver kan gjøre dette. Hvis det
kreves, skal det også gis samtykke til en slik adgang.
Avhengig av den nasjonale gjennomføringen av artikkel 59 (5) annet avsnitt i direktiv 2014/24/EU.
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