
Säkerhetsteknik –
Brandskydd



Ramavtalet

• Löper fr.o.m. 2021-02-05 i 48 månader. 

SIC kan säga upp efter 24 månader. 

• 5 regioner – om avropet omfattar endast 

en region

• Rikstäckande – om avropet omfattar två 

eller flera regioner

• 4-5 leverantörer per region och riks

• Kombinerad avropsordning

• Avropsblankett, vägledning.



Leverantörer

• Dafo Brand

• Göteborgs Brandservice

• NOHA Sweden

• Presto Brandsäkerhet

• Securitas Sverige



Produkter och tjänster

• Brandredskap

• Brandposter

• Skyltar

• Utrymningsprodukter

• Nödbelysning

• Skyddsutrustning

• Service, underhåll och översyn

• Utbildning, rådgivning och dokumentation

• Fasta släcksystem



Utbildning, rådgivning, dokumentation
• Utbildning på installerad utrustning.

• Utbildning i brandskydd, utrymning.

• Utbildning i förstahjälpen med hjärt- och lungräddning 
(HLR).

• Utbildning i hjärt- och lungräddning med defibrillator (D-
HLR).

• Webbaserad distansutbildning

• Brandskyddskonsultation.

• Riskanalys.

• Riskhantering.

• Behovsanalys.

• Utforma ett systematiskt brandskyddsarbete för 
avropande myndighets räkning.

• Brandskyddsdokumentation.

• Utrymningsplaner

• Elektroniskt ledningssystem för SBA



Service, underhåll och översyn
• Underhåll och översyn av brandsläckare samt 

övrig brand- och utrymningsmateriel samt 

skyddsutrustning.

• Underhåll och översyn av brandlarm, rökluckor, 

branddörrar, brandtätning.

• Utbyte av förbrukade/skadade brandsläckare.

• Omladdning/reparation/verkstadsgenomgång 

av brandsläckare.

• Destruktion av brandsläckare och dess 

innehåll.

• Brandskyddskontroll (enligt systematiskt 

brandskyddsarbete).



Priser brandskydd
• Prissatta varor och tjänster utgör de varor och tjänster som går att avropa 

enligt rangordning.

• Priserna gäller som fasta priser vid avrop enligt rangordning. 

• Vid avrop med förnyad konkurrens gäller priserna som takpriser vid 
avropssvar.

• Varukorg – styckpriser (leverans och installation resp. service) 

• Startavgift för varje påbörjat uppdrag gällande installation och service 
(> 10 mil enkel väg = x 2)

• Styckpriser per brandsläckare (befintliga) för översyn/underhåll/service

• Brandskyddstekniker – timpris för tjänster som inte är prissatta per styck, 
t.ex. brandskyddskontroll, konsultation och dokumentation

• Grundläggande brandskyddsutbildning, max 20 deltagare, 3 tim – styckpris 

• Årlig prisjustering enligt PPI/TPI

• Leverantören har rätt till ersättning enligt timpris multiplicerat med en faktor 
om 1,2 för varor och/eller tjänster som levereras utanför arbetsdag.



Tillkommande krav - säkerhetsskyddsavtal

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning

• Avropande myndighet kan ställa krav på Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, nivå 2 och nivå 3. 

• Avropande myndighet anger aktuell nivå i avropsförfrågan och leverantören prissätter detta tillkommande 

krav i sitt avropssvar. 

• Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas innan kontrakt tecknas.

Vid avrop enligt rangordning

• Avropande myndighet kan endast ställa krav på Säkerhetsskyddsavtal nivå 2 och nivå 3.

• Leverantören har rätt att debitera avropande myndighet offererade timpriser multiplicerade med faktor 1,2 

för den tid som behövs för säkerhetsprövningen. 

• Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas innan avrop genomförs.



Tillkommande krav - certifieringar
Brandskydd

Nedanstående certifieringar utgör tillkommande 
obligatoriska krav som avropande myndighet kan ställa i 
samband med avrop av fasta släcksystem och service av 
brandlarm.

• SBF 2006 Anläggarfirma F-Gas

• SBF 2005 Brandskyddstekniker F-gas

• SBF 1020 Anläggarfirma Vattensprinkler

• SBF 1018 Behörig ingenjör Vattensprinkler

• SBF 1002 Anläggarfirma gassläcksystem

• SBF 1001 Behörig ingenjör gassläcksystem

• SBF 1008 Anläggarfirma Brandlarm

• SBF 1007 Behörig ingenjör Brandlarm



Support och service
• Leverantören ska ha en organisation och personal, som är tillgänglig 

under helgfri vardag kl. 08:00 – 16:30 och hanterar försäljnings-, faktura-

och servicefrågor i följande ärenden:

• Avrop

• Leverans

• Service & support

• Garanti & reklamationer

• Ytterligare serviceåtaganden avropas med förnyad konkurrens. 



Tilldelningsgrund och kriterier (fku)
• Den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 

avropssvaret tilldelas kontrakt.

• De kriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av 

kontraktet ska anges i avropsförfrågan. 

• Avropande myndighet kan själv avgöra vad som är mest 

väsentligt i det aktuella avropet och hur tilldelningskriterier ska 

utvärderas. 

• Om myndigheten endast vill tillämpa pris som 

tilldelningskriterium finns denna möjlighet.

• Tilldelningsbeslut ska skickas ut till samtliga leverantörer som 

besvarat avropet.



Principer för avrop

Fast rangordning

• Gäller för de varor och tjänster som prissatts i ramavtalsupphandlingen till ett uppskattat värde på 

maximalt 50 000 SEK per år.

• Gäller också när ett sådant avrop omfattar krav på säkerhetsskyddsavtal nivå 2 och 3.

• Avropande myndighet får avvika från rangordningen om följande särskilda skäl föreligger:

• om leverantören inte har besvarat avropet alternativt inte återkommit med avropssvar inom begärd tid,

• om leverantören inte klarar (för tillfället) att leverera eller har godtagbara skäl att avböja avrop, 

• om avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att avropande myndighet tidigare 

hävt eller sagt upp ett kontrakt och detta beror på leverantören.



Principer för avrop

Förnyad konkurrens

• Gäller om avropande myndighet uppskattar att det årliga behovet av brandskydd överstiger 50 000 

SEK, 

• Gäller generellt om de varor och tjänster som prissatts i ramavtalsupphandlingen inte täcker 

myndighetens behov,

• Gäller alltid när ett avrop omfattas av krav på säkerhetsskyddsavtal nivå 1. 



Kontrakt
• Kontraktet reglerar det rättsliga förhållandet mellan parterna för de avropade 
varorna och tjänsterna.

• Underleverantör kan inte besvara avropsförfrågan eller teckna kontrakt med 
avropande myndighet.

• Kontrakt kan tecknas för enstaka uppdrag eller för successiva leveranser 
(leveransavtal)

• Kontraktet består av nedan listade handlingar.

• 1. Säkerhetsskyddsavtal

• 2. Personuppgiftsbiträdesavtal

• 3. Skriftliga ändringar och kompletteringar till Kontraktet med bilagor

• 4. Kontraktet med bilagor

• 5. Skriftliga ändringar och kompletteringar till Avropsförfrågan med bilagor

• 6. Avropsförfrågan med bilagor

• 7. Tillåtna kompletteringar av Avropssvar med bilagor

• 8. Avropssvar med bilagor

Kontrakt kan inte tilldelas efter det att ramavtalet har upphört att gälla. Detta 
hindrar dock inte att tillhandahållande av vara/tjänst kan ske vid en senare 
tidpunkt.



Välkommen att kontakta oss
• För information om Kammarkollegiet, se www.kammarkollegiet.se. 

• För information om Statens inköpscentrals ramavtal, se www.avropa.se eller kontakta 

ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se, 

08 700 07 70.

• För specifika frågor om ramavtalsområdet, kontakta avtalsansvarig

– Klas Ericsson, klas.ericsson@kammarkollegiet.se, 08 700 0737 alt.

– Arthur Mazur, arthur.mazur@kammarkollegiet.se, 08 700 0855

• Vid övriga upphandlingsfrågor kontakta Upphandlingsmyndigheten, 

www.upphandlingsmyndigheten.se, 08 586 21 700.
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