
Upload af dokumenter til Amgros

Quick guide 



Generelt (1)

 På Mine firmasider kan 2 dokumenttyper uploades:

– ESPD dokumentation*

• Dokumentation for de svar der er afgivet i det elektroniske eESPD**

– Virksomhedstilladelse 

• §39 tilladelse eller tilsvarende 

* Dog ikke oplysninger og dokumentation vedr. specifikke personers strafbare 
forhold, som i stedet skal sendes pr. e-mail til: espd@amgros.dk. 
Husk at kryptere e-mailen inden afsendelse. Den offentlige del af Amgros’ 
certifikat kan downloades på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal under fanen 
Udbud og Bagatelkøb i afsnittet ESPD og ESPD dokumentation

**ESPD udfyldes elektronisk i Amgros’ udbudssystem i forbindelse med 
tilbudsafgivelse.

 Hvis andre dokumenter uploades, vil de blive slettet af Amgros. Amgros orienterer 
leverandøren herom.

 For indhold af ESPD og ESPD dokumentation henvises til Amgros’ Vejledning til 
det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for 
udelukkelsesgrunde, som er en del af udbudsmaterialet.
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Generelt (2)

Dokumenttyper:

 ESPD dokumentation: denne kategori er til dokumentation for de svar, der er afgivet i ESPD

– Hvis Amgros konstaterer fejl eller mangler i ESPD dokumentationen, sletter Amgros 
dokumentet og orienterer leverandøren

– Amgros indsætter dato i Gyldig til, når dokumentet er kontrolleret 

– Dokumenter påført Gyldig til dato lægges til grund af Amgros for vurdering af de svar, der 
er afgivet i ESPD

– Det er leverandørens ansvar, at den uploadede ESPD dokumentation er retvisende

– Amgros sletter et dokument uploadet under ESPD dokumentation, når leverandøren ved 
e-mail til espd@amgros.dk oplyser, at dokumentet ikke længere er relevant/retvisende

– Hvert dokument slettes senest 12 måneder efter udstedelsesdatoen (med mindre kortere 
gyldighedsperiode er anført i dokumentet).
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Generelt (3)

Dokumenttyper:

 Virksomhedstilladelse: §39 tilladelse eller lignende 

– Amgros indsætter dato i Gyldig til, hvor det er aktuelt
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Hvordan uploades dokumenter? 

 Log på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportalportal og vælg Mine firmasider

 Vælg herefter Fanen Mine dokumenter
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Upload funktionen (1)

 Når dokument skal uploades:

– Vælg kategori

– Tryk på Gennemse, find det ønskede dokument og tryk Send
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Upload funktionen (2)

 Dokumentet vil nu være vist i listen over uploadede dokumenter:
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ESPD dokumentation Fuldstændig

 Når fuldstændig ESPD dokumentationen er uploadet, skal Amgros have besked 
om, at dokumentationen er Fuldstændig

 Marker feltet Ja – Amgros får automatisk besked, når ESPD dokumentationen 
bliver markeret fuldstændig
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ESPD dokumentation ufuldstændig

 Hvis ESPD dokumentationen ikke længere er fuldstændig, skal Amgros have 
besked om, at dokumentationen er ufuldstændig

 Marker feltet Nej – Amgros får automatisk besked om, at ESPD dokumentationen 
er ufuldstændig
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