Avtalstid

Säkerhetsteknik 2020
• Möjlighet att bygga på ställda baskrav i ramavtalet med era egna krav och mervärden för att
skapa en skräddarsydd lösning vid genomförandet av den förnyade konkurrensutsättningen.

Enkelhet

• Mallarna underlättar framtagandet av kravställning och mervärden
• Miljöbedömda produkter enligt Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen eller med
miljövarudeklarationer (EPD) kan avropas
avropas.

2021-09-13 – 2025-09-30

Avropsförfarande
Förnyad konkurrensutsättning.
Intresseförfrågan ställs till antagna
ramavtalsleverantörer. Dessa ska
svara er inom 5 dagar om de har
för avsikt att besvara avropet.
Först därefter skickas underlag till
ramavtalsleverantören.

• Analys gällande uppgradering/återanvändning av material från befintlig anläggning
anläggning.

Hållbarhet

En förnyad konkurrensutsättningen utifrån ramavtalet och antagna leverantörer ger:
• En sund och kvalitativ affär
• Goda förutsättningar för en hållbar, säker och långsiktig affärsrelation
Effektivisering • Struktur genom hela kontraktets livscykel, från avrop, drift till avveckling

Innovation

Digitalisering

Leverantörer

• Leverantörerna jobbar utefter säkerhetsbranschens etiska regler
regler.

• Hög anpassningsgrad, där ni har alla förutsättningar för att få en helt behovsanpassad
lösning
• Långtgående stödmaterial med kommentarer stöttar dig genom hela processen
• Möjlighet för dig att ställa krav på kundportal ger en samlad bild över incidenter och
händelser för säkerhetssystemen
• Avtalet möjliggör full integration mellan olika verksamhetssystem, servicesystem och
uppföljningssystem
• Samordna information mellan säkerhetssystem, verksamhetssystem och analysverktyg
• Informationssäkerhet: Leverantörerna ska ha ett strukturerat och dokumenterat
ledningssystem för informationssäkerhet.
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AddSecure Smart Rescue Nordic
Amigo Alarm Sweden AB
Assemblin El AB
Avarn Security Systems AB
Caverion Sverige AB
Finlarm AB
Granitor Electro Aktiebolag
Great Security Solution Sverige
Stanley Security Sverige AB
Swedlock AB
Telos Telemontage AB

Pris och sortiment
Takpriser som inom ramen för
förnyad konkurrensutsättning kan
justeras lägre

Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Avtalsområden
• Teknisk utrustning, support och
service för säkerhetsteknik anskaffning av ny
säkerhetsutrustning, service
och support
• Support och service för
säkerhetsteknik - service och
support av befintlig utrustning

Leveransvillkor
• Kontraktmall - avrop
• Allmänna kontraktsvillkor - FKU
• ABK09

Avtalsuppföljning
• 6 månader
• 18 månader
• Därefter uppföljning var 12:e
månad.

Säkerhetsteknik 2020
Omfattning
Totalt omfattas 12 områden inom säkerhetsteknik:
• Mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar*
• Inbrottslarm*

Fördjupning
• Ramavtalets kravställning för förnyad konkurrensutsättning,
avtalsuppföljning och avtalsavveckling säkerställer full sekretess kring
känsliga uppgifter
• Förnyad konkurrensutsättning möjliggör integrering av nya och
befintliga säkerhetslösningar

• Support och service av befintligt inbrottslarm

Hållbarhet

• Överfallslarm (personlarm)*

• Kameraövervakning*
• Support och service av befintlig kameraövervakning
• Brandskyddssystem*
• Support och service av befintligt brandskyddssystem
• Passagesystem*
• Support och service av befintligt passagesystem

• Digitala nycklar*
• Support och service av befintliga digitala nycklar
* Inkluderar installation, support och service

Revision
Ekonomisk, kvalitetskrav, social och miljö

• Arbetsrättsliga villkor och arbetsmiljö - Säkerhetsbranschens etiska regler
• Tillgänglighet - Leverantören har kunskaper kring tillgänglighetsfrågor i
offentliga miljöer.

• Cirkulär ekonomi - Leverantörerna analyserar uppgradering och
återanvändning av material i befintlig anläggning.
• Cirkulär ekonomi - En drifts- och underhållsplan samt reservdelar ska finnas
i minst 10 år. Leverantör som lämnar anbud gällande system ska kunna
erbjuda service och support under hela systemets livstid d v s minst 10 år
• Transporter - Leverantören ska ha en policy om minskad klimatpåverkan
från transporter inom uppdragen.

• Miljö- och hälsoskadliga ämnen – ni ska få information om miljö- och
hälsofarliga farliga ämnen i utrustningen. Kablar och installationsrör ska
vara halogenfria.
• Leverantörerna har ett systematiskt miljöarbete och arbetar med hållbara
leveranskedjor.

Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

