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Till
Socialnämnden
2021-06-15

Avropsavtal Bevakning- och
larmcentraltjänster
Till följd av förnyad konkurrensutsättning
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner avtal avseende bevaknings och
larmcentraltjänster för enheten för hemlösa.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- tecknande av avtal samt personuppgiftsbiträdesavtal
med godkänd leverantör,
- hävning samt uppsägning av avtal,
- ändringar och tillägg till avtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen samt
- förlängning av avtal.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till
delegering av åtgärderna i punkt 2.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
5.
Fredrik Jurdell
Socialdirektör

Socialförvaltningen
Enheten för hemlösa
Östgötagatan 10
11625 Stockholm
Telefon 08-50825626
helena.dusing@stockholm.se
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Sammanfattning
Avropet från ramavtalet avser Bevakning och larmcentraltjänster
avseende Socialförvaltningen, Enheten för hemlösas lokaler.
Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2021 och avtalstiden för
kommande avtal är preliminärt från den 1 juli 2021 till och med den
31 december 2022 med möjlighet till förlängning om ett + ett år.
Avropet görs på uppdrag av socialnämnden enligt lag om offentlig
upphandling (LOU). Utvärderingen av det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet har skett utifrån bästa förhållande mellan pris
och kvalitet.
Ersättning för uppdraget är en fast kostnad på 116 844 kronor i
månaden.
Bakgrund
Den 30 juni 2021 löper nuvarande bevakning och
larmcentraltjänster ut varför det behöver avropas på nytt.
Ärendet
Inköpets syfte är att tillgodose det behov av bevakning och
larmcentraltjänster i Socialförvaltningens verksamhet Enheten för
hemlösa. Detta innebär att det finns två ordningsvakter under
kontorstid i Enheten för hemlösas lokaler.
Avsikt med inköpet är en god och säker arbetsmiljö för de som
vistas i lokalerna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialförvaltningen,
socialtjänstavdelningen, enheten för hemlösa med stöd av
administrativa avdelningen, enheten för juridik upphandling och
föreningsstöd.
Dokumentet har annonserats i Kommers. Anbuden har skickats
elektroniskt via upphandlingssystemet Kommers.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
1. Socialnämnden godkänner avtalsförslag avseende
Bevakning och larmcentraltjänster för Socialförvaltningen,
Enheten för hemlösa.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
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-

tecknande av avtal samt personuppgiftsbiträdesavtal med
godkänd leverantör,
- hävning samt uppsägning avtal,
- partsbyte,
- ändringar och tillägg till avtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen
- samt förlängning av avtal.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till
delegering av åtgärderna i punkt 2.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Bilagor
Avropsavtal Bevakning och larmtjänsttjänster
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