
Padangų tiekimo konkurso reikalavimai ir sąlygos 2018-2019 metų  Lietuvos Kartingo čempionato 

dalyviams 

 

Prekių tiekimą kontroliuojantis Juridinis asmuo: 

Asociacija Lietuvos kartingo federacija (toliau – LKF), 

Įmonės kodas 191976944 

Žemaitės 6-518, Vilnius 

Atsakingas asmuo – Karolis Razas – generalinis sekretorius 

Tel. +370 61840002, lkf@kartingas.lt 

 

Reikalavimai tiekėjui. 

1. Juridinis asmuo turintis teisę užsiimti mažmenine ir didmenine prekyba kartingu padangomis. 

2. Tiekėjas gali pasiūlyti LKF tik vieno gamintojo padangas visom kategorijom. 

3. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir transportuoti padangas į lenktynių vietą pagal LKČ 

patvirtintą varžybų kalendorių. 

4. Padangų pateikimo terminas: prasidedant dalyvių registracijai varžybų vietoje ir 1 mėnuo iki 

varžybų datos tiekėjo pardavimo vietoje.  

5. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti į lenktynes kokybiškas ir vienodas padangas už mažiausią 

pardavimo LKČ dalyviams kainą. 

6. Tiekėjas privalo nemokamai apkeisti ne dėl lenktynininko ar jo mechaniko kaltės sugedusią, ar 

brokuotą  padangą. 

7. Tiekėjas privalo turėti padangų tiekimo kartingo varžyboms patirtį. 

Reikalavimai padangoms. 

1. Pagaminta einamiesiems metams. 

2. Lengvai indentifikuojama (brūkšninis kodas). 

 

3. Padangos skirtos „MIKRO“ ir „MINI 60“ kategorijoms: 

„SLICK“ 

 priekinė 4,0/10,0-5  

 galinė 5,0/11,0-5  

 

„RAIN“ 

  priekinė 4,5/10,0-5 

  galinė 5,0/11,0-5  

 

4. Padangos kitoms LKČ kategorijoms: 

„OK junior“- kieto mišinio (hard compound), CIK-FIA galiojanti homologacija. 



 „OK“ ;“KZ2” vidutinio, minkšto mišinio (medium, soft compound), CIK-FIA galiojanti 

homologacija. 

 

„SLICK“ 

priekinė 4,5/10,0-5  

galinė 7,1/11,0-5  

 

„RAIN“ 

 priekinė 4,2/10,0-5 

 galinė 6,0/11,0-5  

Kitos sąlygos. 

1. Tiekėjas privalo pateikti LKČ dalyviams kainas nurodytoms kategorijoms. 

2. Į prekės kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, 

pakavimo, žmogiškieji resursai, įrangos ir kaštai kt.). 

3. Prekės kaina turi būti nurodyta eurais. PVM turi būti nurodytas atskirai. 

4. Už prekes kiekvienas LKČ dalyvis atsiskaito pagal faktą ir tiesiogiai padangų tiekėjui. 

5. Tiekėjas privalo užtikrinti treniruotėms skirtų tokių pačių padangų pardavimą savo prekybos 

taške už tą pačią kainą. 

6. Už netinkamai vykdomą tiekimą ir išvardintų sąlygų tiekėjui nesilaikymą, skiriama bauda 5.000 

EUR., kurią tiekėjas privalo sumokėti į LKF banko sąskaitą, pagal pateiktą finansinį dokumentą. 

7. Tiekėjas privalo savo raštinį pasiūlymą lietuvių arba anglų kalba pateikti LKF užklijuotame voke. 

8. Pasiūlyme turi būti: 

8.1 prekės pavadinimas (gamintojas ir modelis) 

8.2 prekės kaina 

9. Pasiūlymas turi būti patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens. 

10. Pasiūlymimai priimami iki 2018 metų Vasario 2-os dienos. 

11. Pasiūlymų svarstymas ir konkurso nugalėtojo paskelbimas vyks 2018 metų Vasario 6-tą  dieną. 

 

 


