ESPD för leverantören

Vägledning i hur man laddar upp
espd-request
Leverantören skapar en egen ESPD genom att hämta ESPD-filen (”espdrequest”), spara ner den, och sedan ladda upp den i webbtjänsten för att
fylla i relevant information.

1. EU-kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända upphandlingsdokumentet
Gå till EU-kommissionens webbsida för https://ec.europa.eu/tools/espd/welcome och
välj språk [sv Svenska].

2. Vem är du?
Leverantören anger på första sidan att den är en leverantör [Jag är en ekonomisk
aktör]. Leverantören får sedan tre alternativ:

Mariehamns stad
Pb 5
AX-22101 MARIEHAMN

Telefon
+358 (0)18 5310

E-post
info@mariehamn.ax
fornamn.efternamn@mariehamn.ax

Internet
www.mariehamn.ax

3. Vad vill du göra?
Här anger leverantören att han vill importera ett upphandlingsdokument [Importera
ett upphandlingsdokument].
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4. Ladda upp dokument
Om den upphandlande enheten har skapat en XML-fil ”espd-request” väljer
leverantören här att ladda upp detta i webbtjänsten [Välj fil] (observera att beroende
på webbläsare kan det även stå ”[
Bläddra]).

5. Var har ditt företag sitt säte?

Hä väljer leverantören i vilket land företaget har sitt säte t.ex. [Åland] om företaget har
sitt säte på Åland.

3 (4)

Uppladdningen klar!
Nu är det bara att följa anvisningarna till slutet av ESPD:en. När du kommit till slutet och
har fyllt i ESPD klart, väljer du att spara filen genom att ange [Översikt] längst ner på sidan

och sedan [Hämta i] kan även stå ”Download as” beroende på webbläsare och
språkinställning as på den nya sida som då öppnar sig.

Leverantören kan sedan välja att spara filen i XML-format eller PDF-format eller i båda
formaten. Webbtjänsten döper automatiskt filen till ”espd-response” men den kan enkelt
döpas om av leverantören.
Om filen har sparats i PDF-format ska leverantören även skriva ut denna för att
underteckna och skanna in den och bifoga den med anbudet.

Senast uppdaterat 11.10.2017

Mariehamns stad, Finanskansliet
Roger Johansson, Upphandlingsledare
e-post: roger.johansson@mariehamn.ax, tel. 531237
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