Minikonkurranser på bilombygg
Avrop på avtalen vil skje gjennom minikonkurranser iht. punkt 3.4 og 3.4.1 i Behov- og
kravspesifikasjonen. Leverandørene vil motta forespørsel fra NAV om å delta i minikonkurranser i
den aktuelle regionen (posten) leverandøren har kommet på avtale i. Leverandøren kan også få
forespørsel om å delta i konkurranser i en annen region i følgende tilfeller:












Dersom ingen leverandører i den aktuelle regionen leverer tilbud, eller ikke er i stand
til å utføre oppdraget, kan NAV Bilsenter utlyse ny minikonkurranse i nærmeste
bilregion sett ut fra NAV Bilsenterets tilholdssted. Leverandører fra opprinnelig region
vil også bli invitert til å delta i den nye minikonkurransen, såfremt de vurderes å være i
stand til å utføre oppdraget.
Andre bilregioner må vurderes etter samme prinsipper som ovenfor dersom det ikke
kommer tilbud i minikonkurranser eller at leverandører ikke er i stand til å utføre
oppdraget.
Dersom det kun er én leverandør i hele landet som er i stand til å utføre oppdraget, kan
NAV Bilsenter bestille direkte fra denne.
Dersom en bilombygger i en naboregion har kortere avstand til brukers adresse enn
nærmeste ombygger i brukers tilhørende bilregion, skal også nærmeste bilombygger i
naboregionen ut fra en hensiktsmessighetsvurdering kunne forespørres i samme
minikonkurranse. Dette vil kun unntaksvis benyttes.
Dersom det kun kommer inn ett tilbud i en minikonkurranse, skal den kunne avlyses
og sendes ut på nytt. Ut fra en hensiktsmessighetsvurdering kan da også
bilombyggerne i annen tilgrensende bilregion, fortrinnsvis den geografisk nærmeste
naboregion sett ut fra bilsenters tilholdssted, forespørres i den nye minikonkurransen (i
tillegg til leverandørene i opprinnelig region). Den samme muligheten for å sikre
konkurranse skal også kunne benyttes dersom det foreligger kun èn leverandør med
rammeavtale i en bilregion.
Når NAV Bilsenter sender ut forespørselsskjema til leverandørene på avtale, må
tilbyderne svare innen angitt frist. Tilbudsfristen i minikonkurranser vil variere
avhengig av ombyggets kompleksitet, men skal ikke være kortere enn 10 virkedager.

Oppdrag som er bestilt av bruker og ikke er tildelt gjennom NAV er NAV uvedkommende. Ved slik
henvendelse plikter leverandør å informere bruker om at vedkommende ikke kan påregne å få dekket
sine utgifter av NAV.
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