
DÆKAFTALE FOR KARTINGSPORTEN 2020-21 

BAGGRUND 
Da DASU’s nuværende aftaler om dækleverancer til kartingsporten udløber efter 31.12.2019, 
ønsker forbundet hermed at indhente tilbud på nye dækleverancer for perioden 01.01.2020 – 
31.12.2021 + evt. et yderligere år.  
Interesserede parter bedes afgive tilbud efter nedenstående retningslinjer. 

Tilbud skal fremsendes til:  
Danmarks Idræts-Forbund 
Juridisk konsulent Jan Larsen 
Idrættens Hus 

Kun tilbud indgivet direkte hertil kan komme i betragtning. 

TILBUDSGIVERE 
Som tilbudsgivere kan være producenter af dæk, eller disses danske repræsentanter. I sidstnævnte 
tilfælde skal den endelige aftale underskrives af såvel producent som repræsentant, med solidarisk 
hæftelse. 

LØBETID 
Aftalen er som udgangspunkt to-årig, men skal af begge parter kunne opsiges til det efterfølgende år 
pr. 30. september året forinden. Aftalen kan have en option på yderlig et år hvis begge partner 
ønsker dette. 

FASTE KRAV 
De tilbudte dæk skal opfylde nedenstående mindstekrav: 

- være CIK-homologerede med CIK-stregkoder
eller 

- være en del af en standardproduktion, dog skal de kunne leveres med CIK stregkoder

Tilbudsgiveren skal være fast samarbejdspartner omkring afviklingen af Dansk Super Kart (DSK) 
herunder stå for dæksalget i samarbejde med den afviklende bane. Tilbudsgiveren har ansvaret for 
levering af dæk til DSK, og denne skal være tilstede på den afviklende bane fra trænings start 
fredag til afslutningen søndag, og skal kunne medbringe tilstrækkeligt stort dæklager af dæk til 
træning samt det nødvendige antal dæk til løbsafvikling. 

Tilbudsgiveren skal kunne levere ensartet dæk over en hel sæson, kunne sikre indkøb fra samme 
produktions serier, samt have det fornødne resursegrundlag for at sikre dette 



Tilbudsmodtageren ønsker tilbud på dæk der nødvendigvis ikke er de blødes dæk der køres på 
internationalt men en type der er mere holdbar. 

Der kan tilbydes forskellige typer dæk (Shore) f.eks. 1 type til DSK og evt. en hårdere type til alle 
andre løb.  

Det skal være muligt for købere at kunne betale, kontant, Mobilpay, og kreditkort 

TILBUD 
Afgivne tilbud skal, som minimum, indeholde 

1. Oplysninger om tekniske specifikationer, herunder datablad inkl. shore på alle tilbudte
dæktyper

2. Oplysninger om pris for hele aftaleperioden, herunder eventuelle bonustilbud
3. Oplysninger om leveringstid
4. Oplysninger om distributionsmetode
5. Oplysninger om særlige forhold i øvrigt, herunder referencer
6. Oplysninger om deltagelse i DSK-serien, samt evt. sponsorattilbud.
7. Der Indsendes 3 sæt dæk pr. type der afgives tilbud på, til test u/b.
8. På anmodning udleveres yderlig 1 sæt dæk pr. type der afgives tilbud på, til test u/b.

Tilbud skal omfatte alle klasser som specificeret nedenfor. 

DASU forbeholder sig ret til at vælge blandt de indkommende tilbud eller forhandle/forkaste alle 
indkommende tilbud. Alternative tilbud er tilladt.  

FORLØB 
Endeligt tilbud skal være nedenstående i hænde senest 15. september 2019

Danmarks Idræts-Forbund 
Juridisk konsulent Jan Larsen 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Kuverten skal være mærket 
’’Kartingdæk DASU’’ 

Evt. test af tilbudte dæk:  I perioden 15.08.2019 – 30.08.2019 
Offentliggørelse af kontrakt(er) 01.10.2019  
Aftalestart  01.01.2020 



Der ønskes tilbud på følgende materiel: 

Klasse Cadett Mini & Cadett Junior 
Dimensioner slick for: 10/4.00-5” 

slick bag: 11/5.00-5”  
wet: samme som Slick  

Særligt: Skal bevare ydeevne uden væsentligt tab af performans så de kan   
anvendes i en længer varende løbsserie.  

Klasse Nationale klasser, DASU Junior, Senior, KZ 
Dimensioner slick for: 4,5/10-5” 

slick bag: 7,1/11-5” 
wet for: 4,2/10-5” 
wet bag: 6,0/11-5” 

Særligt: Skal have længst mulig levetid, uden væsentligt tab af performans 

Klasse OK Junior, OK 
Dimensioner slick for: 4,6/10-5” 

slick bag: 7,1/11-5” 
wet for: 4,2/10-5” 
wet bag: 6,0/11-5” 

Særligt: Skal have længst mulig levetid, uden væsentligt tab af performans 
CIK-homologeret. 

Klasse KZ2 
Dimensioner slick for: 4,6/10-5” 

slick bag: 7,1/11-5” 
wet for: 4,2/10-5” 
wet bag: 6,0/11-5” 

Særligt: Skal have længst mulig levetid, uden væsentligt tab af performans 
CIK-homologeret.  


