
Upload af dokumenter til Amgros



Log på udbuds- og leverandørportalen
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Log på udbuds- og leverandørportalen
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Åbn Mine firmasider
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Vælg fanen Mine dokumenter
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Siden Mine dokumenter
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Vælg kategori
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Tryk på Gennemse og herefter Åbn når filen er valgt
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Tryk på Send og filen bliver uploadet
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Besked om at filen er tilføjet vil vises:



Nyt dokument markeres med !Ny (7 dage)
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Generelt (1)

 På Mine firmasider kan 3 dokumenttyper uploades:

– ESPD (European Single Procurement Document)*

– ESPD dokumentation*

• Dokumentation for de svar der er afgivet i ESPD

– 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

 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: leverandørens egen-erklæring om de obligatoriske udelukkelsesgrunde

– Ingen datoangivelse i Gyldig til – der vises kun det senest uploadede ESPD

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

– Det er leverandørens ansvar, at det uploadede ESPD er retvisende og korrekt 
udfyldt
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Generelt (3)

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

– Når leverandøren har uploadet komplet ESPD dokumentation, skal leverandøren 
oplyse det i en e-mail til espd@amgros.dk

– 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

– Hvis den uploadede ESPD dokumentation ikke længere er komplet, skal 
leverandøren oplyse det i en e-mail til espd@amgros.dk

– Hvert dokument slettes senest 24 måneder efter udstedelsesdatoen (med 
mindre en kortere gyldighedsperiode er anført i dokumentet) 
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Generelt (4)

Dokumenttyper:

 Virksomhedstilladelse: §39 tilladelse eller lignende 

– Amgros indsætter dato i Gyldig til, hvor det er aktuelt
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Spørgsmål
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