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Avtalsförlängning av trygghetslarm vid
Trekantens servicehus
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Zafe
Care Systems AB, organisationsnummer 556542-3281, gällande
trygghetslarm samt service och underhåll på Trekantens servicehus
förlängs från med 1 oktober 2022 till och med 30 september 2024.
Sammanfattning
Zafe Care Systems AB tillhandhåller trygghetslarm inklusive
service och underhåll på Trekantens servicehus. Avtalet var tecknat
för perioden 2018-02-20 till 2022-09-30 med möjlighet till
förlängning två plus ett år. Nu föreslår förvaltningen att avtalet
förlängs till 30 september 2024.
Ärendet
Dåvarande Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Zafe
Care Systems AB ingick ett avtal i februari 2018 om trygghetslarm
inklusive service och underhåll på Trekantens servicehus.
Nuvarande avtal omfattade perioden 2018-02-20 till 2022-09-30
med möjlighet till förlängning två plus ett år. Nu är det aktuellt att
förlänga en första period till och med 30 september 2024.
Zafe Care Systems AB är kontrollerat vad gäller skatter och avgifter
och att de inte är på obestånd Text
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg i samråd
med avdelningen för ekonomi och upphandling. Ärendet behandlas
i lokal samverkansgrupp den 8 mars 2022 och i pensionärsrådet den
16 mars 2022.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har haft regelbunden dialog med entreprenören och
avtalsuppföljning har genomförts under januari 2022. Förvaltningen
bedömer att avtalskraven uppfylls tillfredsställande.
Förvaltningen föreslår att avtalet med Zafe Care Systems AB,
organisationsnummer 556542-3281, gällande trygghetslarm,
service och underhåll på Trekantens servicehus förlängs perioden
2022-10-01 till 2024-09-30.
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