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Förteckning åberopade företag 

 

Anbudsgivarens namn: Commuter Security Group AB 

Organisationsnummer: 556589-4507 

 

Uppgifter om åberopade företag: 

Leverantör (företagsnamn enligt 

myndighetsregistrering): 

Safe Security i Sverige AB 

Leverantörens organisationsnummer eller 

motsvarande:  

556709-7125 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Omid Memari 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

info@safesecurity.se 

Telefonnummer till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-754 82 82 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Rondering & Larmutryckning samt i 

enstaka fall Ordningsvakt. 

 

Leverantör 2 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

 

Leverantörens organisationsnummer:  

Namn på behörig företrädare för leverantören:  

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören  
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bidrar med till anbudet 

 

Leverantör 3 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Klicka här för att ange företagsnamn. 

Leverantörens organisationsnummer: Klicka här för att ange org. nr. 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Klicka här för att ange företrädare. 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange e-postadress. 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange nummer. 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Klicka här för att ange beskrivning. 

 

Leverantör 4 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Klicka här för att ange företagsnamn. 

Leverantörens organisationsnummer: Klicka här för att ange org. nr. 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Klicka här för att ange företrädare. 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange e-postadress. 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange nummer. 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Klicka här för att ange beskrivning. 

 

Leverantör 5 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Klicka här för att ange företagsnamn. 

Leverantörens organisationsnummer: Klicka här för att ange org. nr. 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Klicka här för att ange företrädare. 
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E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange e-postadress. 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange nummer. 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Klicka här för att ange beskrivning. 

 

Leverantör 6 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Klicka här för att ange företagsnamn. 

Leverantörens organisationsnummer: Klicka här för att ange org. nr. 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Klicka här för att ange företrädare. 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange e-postadress. 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange nummer. 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Klicka här för att ange beskrivning. 

 

[Instruktion: Om anbudsgivaren avser att åberopa fler än sex företag kan anbudsgivaren 

lägga till nya rader med samma struktur som ovan.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


