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PNEUMATIKY  M R 2015  - up esn ní 24. 2. 2015 
 
Svaz kartingu A R organizuje „Výb r pneumatik pro sezonu 2015“ na dodavatele a 
distributory pneumatik pro rok 2015 v následujících t ídách: 
BABY 60                                   OPTION (HARD)      
MINI 60                                   OPTION (HARD)      
NKF3 – Junior                            OPTION (HARD)      
NKF2 – Senior                           PRIME (MEDIUM) 
NKZ                                           PRIME (MEDIUM) 
Na základ  tohoto ízení bude ur en dodavatel, který bude pln  zabezpe ovat celou sezonu 

R 2015 pro danou t ídu na základ  smlouvy s A R. 
 
Rozhodující kritéria pro výb r pneumatik a dodavatele jsou: 

1. Kvalita dodávaných pneumatik, doložení požadované tvrdosti pneumatik. 
2. Záruka dostupnosti nabízených pneumatik po celou sezonu 2015 ve stejné kvalit . 
3. Cena nabídnuté sady pneumatik a její garance po celou sezonu 2015. 
4. Záruka distribuce dodávaných pneumatik dodavatelem na každém závod  M R 2015. 
5. Podpora kartingového sportu  

 
Hodnotitelem p i výb ru dodavatel  pneumatik pro M R 2015 je: 
       

Rozhodnutí a hlasování len  VV Svazu kartingu A R 2015.  
 

Pro všechny dodavatele pneumatik platí následující závazky v i po adateli M R 2015: 
1. Zajistit a dopravit dostate né množství p edepsaných sad pneumatik pro danou t ídu 

na každý závod M R. 
2. edat tyto sady pneumatik po adateli do p edem vyhrazených prostor na závodišti 

v dohodnutý as. 
3. Zajistit distribuci poukázek (voucheru) a pneumatik na každém závod  v p edepsaný 

as. 
4. Po ukon ení závod  p evzít od po adatele nepoužité pneumatiky a poukázky 

(vouchery). 
5. Zajistit likvidaci obalového materiálu od použitých (vydaných) sad pneumatik. 

 
Nabídky pro „Výb r pneumatik pro sezonu 2015“ zasílejte doporu en  poštou na adresu: 
Svaz kartingu A R, Opletalova 29, 110 00 Praha 1. s nápisem „Výb r pneumatik 2015“ 
NEOTVÍRAT. 
 
Uzáv rka poptávky bude dne: 5. 3. 2015 13:00  
VV Svazu kartingu A R vyhodnotí a rozhodne o výb ru do: 10 dní od uzáv rky poptávky 

 
 
V Praze 19. 2. 2015  Výkonný výbor Svazu kartingu A R  


