
En tryggare värld 

Upphandling av 
brand- och säkerhets-
lösningar



Korrekt utförda 
brand- och 
säkerhetslösningar 
bidrar till att rädda liv.”

Du vet vad du får – 
en garanterad och 
regelbunden kon-
troll på företaget du 
upp handlat, dess 
personal, tjänster och 
ledningssystem av ett 
oberoende certifi e-
ringsorgan.

Du sparar tid då 
leverantörsbedöm-
ningen blir enklare och 
snabbare.

Du kan vara säker på 
att företaget har den 
kvalitet som krävs av 
organisation,  personal 
och verksamhet och 
att kvalitetskraven 
uppfylls kontinuerligt. 

Leverantören följer 
de lagar, förordningar 
och bestämmelser 
som gäller för verk-
samheten samt har en 
ansvarsförsäkring och 
ingen restförd moms 
eller skatteskuld.

Leverantören har 
ett dokumenterat 
kvalitetssystem, 
kompetent och erfaren 
personal, tillgång till 
relevant information, 
instruktioner och 
material.

Om SBSC
SBSC är Sveriges ledande 
certi  fi  eringsföretag inom brand- 
och  säkerhetsområdet, med 
 ackredi teringar av Swedac  (Sveriges 
 nationella  ackrediteringsorgan) för 
certifi ering av företag, personer, 
produkter och  ledningssystem. 
SBSC grundades och ägs av 
Brandskyddsföreningen till sammans 
med Stöldskydds föreningen. 

 Genom att erbjuda marknadens 
mest efter frågade certifi eringar inom 
brand- och säkerhetsområdet  deltar 
vi i utveck lingen av brand- och 
 säkerhetslösningar med mycket hög 
kvalitet. Lösningar som räddar liv 
och egendom.

Vi certifi erar säkerhetsleverantörer 
för bland annat brandlarm, gas-
släcksystem, inbrottslarm och CCTV. 
Vi certifi erar även besiktningsfi rmor, 
sprinklerkonsultfi rmor, brandkon-
sultföretag, bevakningsföretag och 
larmcentraler. Inom produktområdet 
certifi erar vi produkter för bland 
 annat brandlarm, släcksystem, 
 vattensprinkler, byggnadsdelar, 
lås och beslag, förvaringsskydd, 
 inbrottslarm samt fordonsskydd.

”

Att ställa krav på certifi ering vid upphandlingar eller inköp 
av brand- och säkerhetslösningar innebär bland annat att:

Förklara hur normer och 
standarder inom brand- 
och säkerhetsområdet 
används för att uppfylla 
kraven i försäkrings-
villkor. 

Berätta hur krav på certi-
fi erade säkerhetsleve-
rantörer vid upphandling 
skapar  förutsättningar 
för tryggare och säkrare 
brand- och säkerhets-
lösningar.

Ge exempel på hur 
krav på certifi ering kan 
 for muleras i förfrågnings-
underlag.

Kontakta oss för oberoende 
rådgivning vid upphandling av 
brand- och säkerhetslösningar

Är du upphandlare, beställare eller inköpare av brand- och säkerhetslösningar 
och  behöver rådgivning är du välkommen att kontakta oss. Vi rekommenderar 
certifi erade leverantörer och produkter, men framhåller ingen  särskild leveran-
tör, produkt eller lösning före någon annan. Vi hjälper bland annat till att:



Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

Tegeluddsvägen 100 . 115 28 Stockholm 

Tel 08–409 536 00 . info@sbsc.sesbsc.se S
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Hitta certifierade leverantörer av  
brand- och säkerhetslösningar  
på säkerhetsleverantörer.se 

Samtliga certifierade företag, personer, 
produkter och ledningssystem finns på




