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ENDIS
Dynamisk Indkøbssystem
Sådan bliver du tilbudsgiver – følg nedenstående vejledning
Velkommen til ENDIS. Det er vigtigt at du følger forklaringen ”Step by Step” 0-40
Vær opmærksom på at du på et tidspunkt skal åbne et link til EU/ESPD. Det er herinde, at du bliver
registreret som rådgiver – og manualen her vil hjælpe dig igennem det hele trin for trin.
ESPD står for European Single Procurement Document, på dansk det fælles europæiske
udbudsdokument, og er en egenerklæring som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige
udbud. ESPD erstatter Tro – og loveerklæringen og skal kun udfyldes første gang ved registrering i
ENDIS og kun en gang uanset, hvor mange kategorier du søger optagelse i. ESPD er en integreret
del af afgivelsen af din ansøgning om optagelse i ENDIS og skal ikke anvendes ved afgivelse af
tilbud.
Forvent, at det tager 30 – 45 minutter at lade sig registrere på ENDIS. Tag dig god tid.
Teknisk support kan fås på 70 60 53 34 eller E-Mail support@whale24.com - SJ@whale24.com
Ansøger bør sørge for at have it-teknisk assistance til rådighed i forbindelse med afgivelse af
ansøgning.
DU BEDES VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DU IKKE FÅR ENDELIG ADGANG TIL ENDIS
FØR DIN ANSØGNING ER GODKENDT AF ENDIS.
Du vil efter fremsendelse af ansøgning modtage en mail pr. kategori du har søgt om optagelse i, der
bekræfter eller afviser din ansøgning.
Tjek eventuelt din SPAM mail hvis ikke du modtager svar fra os.
I udfyldelsen af ESPD skal du bl.a. bruge følgende oplysninger:
•
•

Soliditetsgrad for seneste regnskabsår
3 referencer pr. fagkategori/overkategori du søger optagelse i – en reference vedrører en
tidligere udført sammenlignelig opgave. Opgaven skal ikke nødvendigvis være løst for en
kunde/virksomhed omfattet af EU finansierede udviklingsdokumenter.
Er du et personligt ejet selskab kan du gå på www.skat.dk gå til din selvangivelse – gå til
”Virksomhedsoplysninger” find rubrik 331 Egenkapital og rubrik 332 Balancesum.
Soliditetsgraden beregnes som Egenkapital/Balancesum * 100
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Det anbefales derfor at du allerede nu finder ovennævnte oplysninger frem. I dokumentet
”Optagelseskrav” er en skabelon du kan bruge til på forhånd at indskrive oplysningerne. – GEM –
dokumentet på dit skrivebord se step 5
0

Gå til www.wdis.dk
Adgang til vejledning

1

2

Scroll helt ned i bunden af siden og klik på ”Support og Udbudsmaterialer”

Klik på ”WDIS Download Center” – Du får nu adgang til vejledninger og det samlede materiale. I
denne fase bedes du derfor have fokus på ”Dokumenter om ansøgningsfasen” – se step 4 og 5
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Dokumenter og information vedr. ENDIS indeholder materialet (Ansøgning og miniudbud)
WDIS How to guides indeholder vejledninger til anvendelse af ENDIS inklusive tilbudsafgivelse
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5

Vælg Dokumenter vedr. ansøgningsprocessen.

Dette er udbudsbekendtgørelsen

”Optagelseskrav”- kan med fordel downloades til skrivebord

Bilag 2 er information om brug af personoplysninger
Bilag F skal bruges hvis du ansøger som et konsortium eller støtter dig på andre enheders formåen
til, at opfylde kravet om soliditetsgrad og referencer
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Gå nu tilbage til WDIS forside ved at luk denne fane ned: Klik på krydset
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På forsiden: Scroll herefter ned til ”Dine fordele som leverandør i WDIS” og vælg ”Bliv leverandør
i WDIS”

Vælg ENDIS – Erhvervshusene
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9

Ta` dig god tid til at vælge kategorier. Vælg ”Vilje til vækst” og/ eller ”SMV Pro” I det viste
eksempel er valgt ”Vilje til vækst” – ”Salgs og markedsføring” og alle 7 underkategorier for ”Salgs
og markedsføring” – Når du vælger kategorier under ”Salgs og Markedsføring” og de andre
overkategorier skal du klikke i boksen til venstre. Se endnu et eksempel nedenfor -

Endnu et eksempel:
10

I det viste eksempel er valgt ”Vilje til vækst” – ”Salgs og markedsføring” og kun ”Salgstræning” og
”Salgsbetingelser” for ”Salgs og markedsføring” - når du valgt program og kategorier og
underkategorier klik på ”Næste” nederst på siden.
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12

Udfyld ”Grundlæggende oplysninger” og scroll ned find programnavn og kategori for den
specifikke kategori.

Klik på ”espd – request xml” filen for den konkrete kategori du ønsker at søge optagelse i. – Det
er kun ”espd -reguest xml” filen du skal vælge. Udbudsbekendtgørelsen er kun til din
information
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”espd – request xml” filen har nu lagt sig ned i venstre hjørne. Placer din curser på teksten ”espd”
og klik.
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Filen åbner sig. ”Højre klik” på din mus og vælg ”Gem som” Du kan også anvende Ctrl + C og via
den vej gemme xml-filen på skrivebordet
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Gem nu filen på dit skrivebord

16

Når espd – request xml filen er gemt på dit skrivebord luk så siden ned ved at klik på krydset
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Sroll så op og klik på ”Link til EU-side”
Det anbefales, at ESPD udfyldes i en arbejdsgang uden ophold. HUSK at have soliditetsgrad
og referencer klar.
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Vælg ”Dansk”
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20

22

Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”

Vælg ”Importer ESPD”
skrivebordet
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Klik på ”Vælg fil” og upload ” espd – request xml ” filen fra

Søg efter ”Danmark” og vælg Danmark og tryk ”Næste”
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Del I Indkøberens identitet skal ikke udfyldes. Scroll direkte ned til del II
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Udfyld Del II A med oplysninger om virksomheden, navn, adresse, moms (CVR), telefon, e-mail.
Besvar efterfølgende de to spørgsmål ved at markere enten ja eller nej.
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Udfyldes punkt for punkt. (nej, ja, nej-hvis du ikke er i et konsortium) – Nederste boks skal ikke
udfyldes. I ESPD er der mange steder en Boks ”Hvis den relevante dokumentation er tilgængelig i
elektronisk form angives følgende:” – De skal ikke besvares. Feltet skal ikke besvares.
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Udfyld Del II B. Det skal være oplysninger på den person der kan ”tegne” virksomheden. Udfyld
ikke fødselsdato og fødested. Kan udfyldes ved supplerende oplysninger til ordregiver.
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Del II C – Skal kun udfyldes med JA, hvis man har brug for ”støtte/hjælp” hos en anden
virksomhed til at opfylde kravet om en positiv soliditetsgrad eller kravet om 3 reference. Hvis JA,
skal den støttende virksomhed også udfylde ESPD samt en støtteerklæring. Støtteerklæring Bilag F
er en del af udbudsmaterialet du finder under hver kategori eller i WDIS Download Center under
”Support og udbudsmateriale” Dokumenter.
Del II D – Skal ikke udfyldes – den er udfyldt - vælg ”Næste”
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Del III er forud udfyldt med NEJ – du skal ikke foretage dig noget. Scroll ned på sidste side af del
III og tryk ”Næste”
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Del IV B og C
B: Udfyld Soliditetsgraden for seneste regnskabsår – tallet skal være positivt. I ”Beskrivelse”
indtastes f.eks ”Soliditetsgrad 2019”
C: Udfyld herefter 3 reference fra tidligere opgaver du har udført pr. overkategori/fagkategori f.eks.
”Salg og markedsføring”. Du skal angive kundens navn, kontaktdata, start – og slut dato for
opgaven samt opgavens værdi i runde tal. Kort beskrivelse af hvilken opgave du løste for kunden.
Der skal angives maksimalt tre (3) referencer. Felterne ”Beskrivelse” og ”Modtagere” er fritekst
felter
Klik på ”+” og ekstra boks til ny reference bliver synlig

Ansøger du i flere fagområder f.eks. ”Salg og markedsføring”, ”Innovation” og ”Ledelse og
organisation” og en reference f.eks. indeholder opgaver løst indenfor flere fagområder angives dette
i boksen ”Beskrivelse” eksempelvis: Denne reference indeholder opgaver løst indenfor ”Salg og
markedsføring” og ”Innovation”
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Har din virksomhed ingen referencer fordi du er nystartet kan du i boksen ”Uddannelsesmæssige
og faglige kvalifikationer” beskrive dine erfaringer fra tidligere ansættelser og gerne uddannelse.
Tryk herefter på ”Næste”
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DEL V: Sæt kryds i JA og indsæt i boksen ”Se ovenfor beskrevet” og scroll ned
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32

33

Indtast dato for udfyldelse og sted by hvor din virksomhed har adresse – scroll herefter ned

Klik på nu på ”Oversigt”. Nu får du vist en fuld version af ESPD’en på skærmen, som du har
udfyldt. På skærmen vil du se et ”Biograftæppe” gå fra. Scroll helt ned til bunden og find
”Download”
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Klik på ”Download”
34

35

Vælg først ”PDF - format” Se nedenfor i venstre side – Der ligger ESPD i pdf-format. Åben
Dokumentet og download det på dit skrivebord. Vælg herefter ”xml-format” og download til
skrivebordet.
Luk herefter ESPD-siden ned (klik på lille kryds i højre hjørne) og gå tilbage til ENDIS.
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Åben Dokumentet og download pdf-dokumentet på dit skrivebord. Se step 37
36

37

.Nu gemmer du espd-response pdf filen på skrivebordet

Luk herefter ESPD-siden ned (klik på kryds i højre hjørne) og gå tilbage til ENDIS.
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Tilbage i ENDIS
Klik nu på ”Upload ESPD” og ”Gennemse” find ”ESDP – response PDF-filen” på dit skrivebord.
Og tryk på ”Åben” nede i højre side. Tryk nu på ”Overfør” og filen er uploadet.DU SKALOGSÅ
UPLOADE ESPD’EN I BLOT DEN FØRSTE KATEGORI DU SØGER OM OPTAGELSE I. –
KUN ESPD I DETTE FELT

Tryk på pil og
vælg ESPD der
vises nedenunder

Ønsker du at vedlægge ”andre relevante dokumenter” kan du uploade dem ved ”Upload andet
dokument”
39

Sådan ser dit skærmbillede ud når ”ESPD response pdf ”er uploadet. Scroll herefter ned til ”Indsend
oplysninger”

Her skal espd’en også være uploadet
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Klik herefter på ”Indsend oplysninger” og du vil modtage en pop-up på skærmen der bekræfter at
ansøgningen er afsendt til ENDIS. Nu skal du kun vente på at der sker en evaluering af din
ansøgning og du vil på mail blive orienteret om resultatet. Afvises din ansøgning kan du altid
genansøge. Kontakt da ENDIS Support.

ENDIS spørger dig nu to gange om du er sikker på at du vil afsende ansøgning. Du skal blot
markere i ”Ok” begge gange.
Din ansøgning er nu afsendt til ENDIS.
Du vil efterfølgende modtage en mail pr. kategori du har søgt om optagelse i, der bekræfter
eller afviser din ansøgning. Bekræftelsesmail kan blot slettes.
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