Komise kartingu

PNEUMATIKY KARTING 2018
Svaz kartingu AČR organizuje „Výběr pneumatik pro sezonu 2018“ na dodavatele a distributory
pneumatik pro rok 2018 v následujících třídách a šampionátech:
Třída
BABY 60
MINI 60
OK Junior
OK
KZ2
ŠKOLNÍ 50

Typ pneu
OPTION
OPTION
OPTION
PRIME
PRIME
HARD, Přední 4/10.0 – 5, Zadní 5/11.0 ‐ 5

Šampionáty
Mistrovství ČR a Pohár AČR
Mistrovství ČR a Pohár AČR
Mistrovství ČR
Mistrovství ČR
Mistrovství ČR a Pohár AČR
Mistrovství ČR a Pohár AČR

Na základě tohoto řízení bude určen dodavatel, který bude plně zabezpečovat celou sezonu v daném
šampionátu a pro danou třídu na základě smlouvy s AČR.
 Posuzovaná kritéria pro výběr pneumatik a dodavatele jsou (kritéria volně seřazeny):






Cena nabídnuté sady pneumatik a její garance po celou sezonu 2018.
Kvalita dodávaných pneumatik, doložení požadované tvrdosti pneumatik.
Záruka dostupnosti nabízených pneumatik po celou sezonu 2018 ve stejné kvalitě.
Záruka distribuce dodávaných pneumatik dodavatelem na každém závodě daného šampionátu.
Použití dodávaných pneumatik ve stejné třídě v Mistrovství Evropy

 Hodnotitelem při výběru dodavatelů pneumatik pro sezonu 2018 je:
Komise kartingu, která hlasováním členů rozhodne do 10 dní od uzávěrky poptávky
 Pro všechny dodavatele pneumatik platí následující závazky vůči pořadateli jednotlivých závodů
a účastník:
1. Zajistit a dopravit dostatečné množství předepsaných sad pneumatik pro danou třídu na každý
závod daného šampionátu.
2. Předat tyto sady pneumatik pořadateli do předem vyhrazených prostor na závodišti
v dohodnutém čase.
3. Zajistit distribuci poukázek (voucheru) a pneumatik na každém závodě v předepsaném čase.
4. Po ukončení závodů převzít od pořadatele nepoužité pneumatiky a poukázky (vouchery).
5. Zajistit likvidaci obalového materiálu od použitých (vydaných) sad pneumatik.
Nabídky zasílejte doporučeně poštou na adresu ‐ Autoklub České republiky, Komise kartingu,
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové město ‐ s nápisem „Výběr pneumatik 2018“ NEOTVÍRAT.

Uzávěrka přijímání nabídek bude dne: 9. 2. 2018 13:00

V Praze 26. 1. 2018

Komise kartingu
Strana 1 z 1

AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz

