Stanley Security fortsetter som sikkerhetsleverandør for Politi- og
lensmannsetaten og PST
Politiets Fellestjenester har på vegne av hele Politi- og lensmannsetaten og Politiets
Sikkerhetstjeneste (PST) inngått ny rammeavtale for elektronisk sikring. Stanley Security er
tildelt kontrakt for delområde 3 som inkluderer adgangskontroll (AAK): AMAG
Technology/ Stanley Security SSM (inkl. serviceavtale) for byggene til Politi- og
lensmannsetaten og PST som har eksisterende SSM-anlegg.
Avtalen vil kunne ha en total varighet på 7 år.

«Vi er utrolig stolte over fornyet tillit der lokale og regionale avtaler nå samles i en sentral
avtale. Politiets Fellestjenester har fremhevet viktigheten av høy kvalitet i tilbudte ressurser,
kompetanse og erfaring, vi setter derfor stor pris på den tilliten de her viser oss, sier
segmentsjef Høysikkerhet Kristian Stensåsen i Stanley Security AS.»
«Som markedsleder innen dette fagfeltet er det spesielt hyggelig å kunne bidra til å sikre
Politiets virksomhet i hele landet så de uforstyrret kan ivareta lov og orden. Vi takker for den
tilliten Politiets Fellestjenester her viser oss», uttaler administrerende direktør i Stanley
Security Espen W. Knudsen.
Anskaffelsen ble gjennomført etter forskrift for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.
«Stanley Security har i konkurranse med andre sikkerhetsselskaper levert en tydelig og god
besvarelse på punktene etterspurt i tildelingskriteriet for delområde 3 i vår forespørsel.
Tilbudet dokumenterer at de har forstått bistanden og behovet vi etterspør og at
systemløsningen tilfredsstiller våre krav på en tilfredsstillende måte. Viktige elementer i
tilbudet var dokumentert kompetanse og erfaring på nøkkelpersonell. I tillegg er dette et
selskap med lang og bred erfaring innen ovennevnte fagfelt. Vi ser fram til videre samarbeide
med Stanley Security AS som samarbeidspartner i denne sikkerhetsavtalen,
sier Christina Lain Knudsen, Seksjonsleder Eiendoms- og administrative anskaffelser i Politiets
Fellestjenester"
For mer informasjon kontakt:
•

Stanley Security AS, Kristian Stensåsen, leder høysikkerhet, mobil 476 23 310
epost: kristian.stensasen@sbdinc.com

OM STANLEY SECURITY
Stanley Security (http://bit.ly/bBSsJ2) er eid av det amerikanske S&P 500-selskapet Stanley Black & Decker
(NYSE:SWK) (http://bit.ly/1i75TR), og har en omsetning på over 14 milliarder dollar.
Stanley Security er verdens største leverandør av tekniske IT-baserte sikkerhetsløsninger og tjenester for
bedriftsmarkedet, med en omsetning på rundt 18,5 milliarder kroner. Selskapet i Norge hadde en omsetning i
Norge (http://bit.ly/Yme6KS) på 568 millioner kroner i 2019, med over 10 000 næringslivskunder.
Hovedkontoret ligger i Oslo, og er for øvrig representert i samtlige fylker med totalt 345 heltidsansatte i Norge.

