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Förenklingar vid anbudslämnande 



Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument 

•  Bestämmelser genom förordning 
•  ESPD är ett standardformulär som fastställts av kommissionen 

(genomförandeförordning 2016/7) 
•  Består av (1) förordningen, (2) anvisningar samt (3) själva standardformuläret 
•  Tanken är att formuläret ska införlivas i de nationella upphandlingssystem där 

man lämnar anbud 
•  Under en övergångsperiod tillhandahåller kommissionen en webbportal 
     https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
 
•  Pappersformat fram till den 18 april 2018 
•  Förordningen är ”till alla delar bindande och direkt tillämpliga i alla 

medlemsstater” och standardformuläret ska användas från och med den 18 april 
2016 



Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument 

•  Förenkling vid anbudsgivning 
•  Egenförsäkran från leverantören att den får delta i upphandlingen och kan ge in 

efterfrågade bevis 
•  Åberopade aktörer ska fylla i sina egna ESPD-formulär 
•  UM får kräva in de kompletterande dokumenten (bevisen) när så krävs 
•  Uppgifter i ESPD ska kunna återanvändas 
•  Egenförsäkran avser 

•  Uteslutningsgrunderna 
•  Kvalificeringskriterierna  
•  Kriterierna för urval av kvalificerade leverantörer vid selektivt förfarande 



Standardformuläret 

•  Del I 
•  Information om upphandlingsförfarandet och UM/UE 

•  Del II 
•  Information om den ekonomiska aktören 
•  Information om andra enheters kapacitet 
•  Information om underleverantörer 

•  Del III 
•  Uteslutningsgrunder 
•  Ja eller nej 



Standardformuläret 

•  Del IV 
•  Urvalsgrunder 
•  Omfattning av vilka uppgifter som lämnas beror på UM/UE 

•  Förenkling 
•  Uppfylls alla urvalsgrunder: ja/nej 

•  Full redogörelse 
•  Registrering 
•  Ekonomisk och finansiell ställning  
•  Teknisk och yrkesmässig kapacitet 
•  Kvalitetssäkring- och miljöledningsstandarder 

•  Del V 
•  Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare  
 
 



Standardformuläret 

•  Formuläret 



Egen försäkran   

•  Införs inte i lagen 
•  Begreppet ”Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument”  
•  Bestämmelser om innehållet i ESPD-formuläret 

•  Vissa bestämmelser i lagförslaget 
•  En leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan får lämna en egen 

försäkran  
•  Om leverantören åberopar andra företags kapacitet ska leverantörens försäkran 

åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas 
Lagförslaget 15 kap 1 § 

•  En begäran om komplettering får göras när som helst under ett 
upphandlingsförfarande om UM anser det vara nödvändigt Lagförslaget 15 kap 3 § 

•  Det gäller inte för kontrakt som grundar sig på ramavtal Lagförslaget 15 kap 4 § 



Komplettering  

•  Vad kan en UM begära in 

•  Ett utdrag ur ett brottsregister eller en likvärdig handling 
•  Intyg som har utfärdats av en behörig myndighet rörande skattebetalning 
•  Intyg från bank, årsredovisning, ansvarsförsäkring  
•  Uppgift om den samlade omsättningen eller omsättningen för det 

verksamhetsområde som upphandlingen gäller 
•  Motsvarigheten till 11 kap 11 § LOU 
•  Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder Lagförslaget 15 kap 7-15 §§ 

•  En leverantör är inte skyldig att lämna in kompletterande dokument om UM 
•  1. redan har tillgång till materialet, eller 
•  2. själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant information 

direkt med hjälp av elektroniska medel. 



Egen försäkran LUF 

•  Hänvisning till LOU 
•  En upphandlande enhet ska tillämpa LOU:s bestämmelser om ESPD när den  
•  1. kontrollerar om en leverantör ska uteslutas och 
•  2. kontrollerar om en leverantör uppfyller de kvalificeringskrav som anges i LOU 

(frivillig bestämmelse) 



Konsekvenser  

•  Endast direktivstyrd upphandling 
•  Egen försäkran omfattar inte upphandling under tröskelvärdena. Bestämmelser om 

begränsad kontroll i 15 kap 13 b § LOU/LUF behålls 

•  Hur långt förenklingen når beror på UM/UE 
•  I standardformuläret för ESPD finns en möjlighet för UM att välja en förenklad form 

där leverantören beträffande kvalificeringskraven endast behöver fylla i om den 
uppfyller eller inte uppfyller kraven 

•  Uteslutningsgrund 
•  UM måste i upphandlingsdokumenten ange vilka frivilliga uteslutningsgrunder som 

kommer att tillämpas 

 



Jimmy Carnelind, Advokat 
 
 
Phone: +46 (0)31 763 25 31 
Cell Phone: +46 (0) 768 66 15 71 
jimmy.carnelind@maqs.com 

Kontakter 


