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 OFFERTFÖRFRÅGAN
 SERVICE LÅSSYSTEM DU 20/01 

  
Krishantering Samhällsskydd 
Torggatan 10  
841 81 Ånge  
Org, nr 212000-2387 

 

Ånge kommun bjuder in en direktupphandling av serviceavtal för 
låssystem Bewator 2010 Omnis 

Låssystemet finns i dag i 4 olika fastigheter. Till det så finns det ett 
antal (12) nyckelskåp som även de är kopplad till systemet. Så även 
inbrottslarm.  

 Systemet styrs via en virtuell server.   

Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil 
och god ekonomi, att samtliga relevanta lagar (t.ex. 
registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter) uppfylls 
av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare, inte är 
dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal 
och utförande av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera 
att detta uppfylls. 

 

Omfattning/krav/bilagor 

 Leverantören ska ha alla relevanta och godkända tillstånd för 
verksamhetens bedrivande inför avtalsstart.  

 Leverantören ska skriva på en Sekretessförbindelse samt att 
vara beredd på att om säkerhetsskyddet behöver stärkas på 
de olika objekten även registerkontroleras.  

 Leverantören ska inom 2-3 arbetsdagar åtgärda anmälda fel i 
låssystemet. 

Kommunen kommer att kontrollera att samtliga krav uppfylls på 
leverantören. Den offert som bäst uppfyller ställda krav och 
bedömningspunkterna i enlighet med offertförfrågan kommer att få 
uppdraget.  

Offerten kommer att bedömas utifrån att ska-krav uppfylls och pris 
eller en kombination av ska-krav, bedömningspunkter samt pris. 

Kommunen kan komma att kalla representanter för offerten till 
avstämningsmöte/intervju i syfte att kvalitetssäkra offerten. Ersättning 
för detta utgår inte. 
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Offertens innehåll 

Offerten ska vara skriftlig, författad på svenska och vara utformad 
enligt det som efterfrågas i offertförfrågan.  

Leverantören ska i sin offert ange följande: 

1. Leverantörens företagsnamn 
2. Organisationsnummer 
3. Adress 
4. Telefonnummer 
5. Mejladress 
6. Kontaktperson 
7. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen 
8. Prisuppgifter  

 

Pris 

Ange pris exklusive moms för kostnad/timme att utföra service.  

Räkna på 15 uppdrag/år.  
 

Sista dag för inlämning av offert 

2020-02-05 
 

Avtalstid/köpets tillfälle 

2 år 
 

Inlämnade av anbud 

Anbud mailas till Säkerhetssamordnare: Jens.Grelsson@ange.se 

Senast 2020-02-05 kl. 23.59 
 

Meddelande om antagen offert 

Efter utvärdering kommer samtliga leverantörer som lämnat en offert 
att få skriftligt besked om de blivit utsedda att få leverera detta 
uppdrag/varan eller inte.  

 


