Avropsavtal
Bevakning och larmtjänster Dnr 2.3.1-119/2021

Avropsavtal Bevakning- och larmcentraltjänster
AVROP FRÅN RAMAVTAL
Avropsavtalet reglerar avrop från ramavtal Bevaknings- och larmcentraltjänster, med
diarienummer 3.3.3- 245 /2020 mellan Stockholms stad, nedan kallat Staden, och Avarn
Security AB, nedan kallad leverantören.
Leveransens omfattning och villkor framgår av avropsavtalet samt ramavtalet,
avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avropsavtalet innehåller motstridiga uppgifter i
förhållande till ramavtalet ska avropsavtalet gälla i enlighet med ramavtalets huvudtext
AVTALSPARTER
Avropsavtal avseende leverans av bevakningstjänster har slutits mellan:
Socialförvaltningen /Enheten för hemlösa
212000-0142
Östgötagatan 10
116 25 Stockholm
och
Avarn Security AB
556256-8138
Box 30177
104 25 Stockholm
KONTAKTPERSONER
Kontaktperson för beställaren: Jennie Forsberg
Telefon: 08-508 25 303
E-post: jennie.v.forsberg@stockholm.se
Kontaktperson för leverantören: Per Österborg
Telefon: 073-424 50 71
E-post: per.osterborg@avarnsecurity.com
UPPDRAGSADRESS
Objektets namn: Enheten för hemlösa
Adress Östgötagatan 10, 116 25 Stockholm
Telefon: 08-508 25 303
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FAKTURAREFERENS
Socialförvaltningen / Enheten för hemlösa
Ref 2010
Kund-ID STH 113
106 42 Stockholm
AVTALSPERIOD
Avrop från ramavtalet får endast ske under ramavtalstiden. Ramavtalstiden 2021-01-01—
2022-12-31 1 + 1 års förlängning.
Avropsavtal som tecknas med stöd av ramavtalet kan löpa upp till sex (6) månader från sista
ramavtalsdag.
Avropsavtalets uppsägningstid är 3 månader från det datum skriftlig uppsägning har inkommit
till den andra parten.
Avropsavtalets avtalstid: 2021-07-01 – 2022-12-31 1+1 års förlängning.
AVTALADE TJÄNSTER OCH PRISER
Aktuella tjänster: Stationära ordningsvakter, Larmcentral, Larmutryckning
Priser tjänster:
2 st stationära ordningsvakter samt uppkoppling av inbrottslarm till larmcentral
116 844 kr/mån
Larmutryckning B-larm: 715 kr, A-larm: 390 kr
Leverantörens offererade priser avseende bevakningstjänster och/eller larmcentraltjänster i
ramavtalsupphandlingen ska gälla. Vid förnyad konkurrens kan priser ändras, priserna får ej
överstiga priser i prisbilagan.
AVROPSAVTALETS TJÄNSTER OCH OMFATTNING
Ange tjänst som avropas, omfattning och eventuella tider
Stationär bevakning av två ordningsvakter enligt följande
Vakt 1,
Mån-fre 07:50-16:45 (maj-aug 07:50-16:15),
Vakt 2,
Mån-tor 07.50-16:45 (maj-aug 07:50-16:15),
Fre 07:50-16:30 (maj-aug 07:50-15:30)
Mycket viktigt med hög kontinuitet och att det är två ordinarie vakter på plats i så hög
utsträckning som möjligt.
Larmcentral
Mottagning av inbrottslarm
Larmutryckning
Vid behov
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BEVAKNINGSTJÄNSTER - INSTÄLLELSETID
Ange den garanterade utryckningstiden som har angivits i leverantörens anbud. Vid
avvikelser från dessa kommer vite att debiteras enligt följande:
Utryckningstid vardagar 06.00 – 18.00 är 19 min
Utryckningstid helgdagar 06.00 – 18.00 är 14 min
Utryckningstid vardagar/helgdagar 18.00 – 06.00 är 14 min
Vite debiteras vid försening enligt nedan:
Försening som max överstiger utryckningstid 10 - 19 minuter = 0 kr vite
Försening som max överstiger utryckningstid med 20 till 39 minuter = 3 000 kr vite
Försening som max överstiger utryckningstid med 40 minuter = 6 000 kr vite

UNDERTECKNANDE AV AVROPSAVTAL
Detta avropsavtal har upprätts i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
ort och datum

ort och datum
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underskrift

underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fredrik Jurdell

Per Österborg

