
“İhracatçıların Buluşması ve Ödül Töreni” Organizasyonu  

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 

 

İştigal konuları Birliğimiz bünyesinde yer alan İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 

üyelerinin 2019-2020-2021 yıllarında gerçekleştirdikleri ve Birliğimizce kayıt altına alınan 

ihracat rakamları dikkate alınarak; en yüksek ihracat rakamlarına sahip firmalarımız, üst düzey 

davetlilerin teşrifiyle gerçekleştireceğimiz bir organizasyonla taçlandırılacaktır. Bahse konu 

ödül töreni organizasyonuna ilişkin hizmet alınması istenen kalemler aşağıda sunulmaktadır. 

 

1- TARAFLAR 

 

İşbu şartname, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler/İstanbul 

adresinde mukim İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (bundan 

sonra BİRLİK olarak anılacaktır) ile BİRLİK’e “İhracatçıların Buluşması ve Ödül Töreni”nde 

verilecek organizasyon hizmetlerini sağlayacak olan Organizasyon Hizmetleri firması (bundan 

sonra AJANS olarak anılacaktır) arasında söz konusu faaliyetlerin teknik ve hukuki detaylarını 

kapsamaktadır. 

 

2- ŞARTNAMENİN KONUSU 

 

İşbu şartnamenin konusu, Birliğe “İhracatçıların Buluşması ve Ödül Töreni”nde verilecek 

organizasyon hizmetlerini sağlayacak olan Ajans tarafından Birlik’ten talep edilen ücretin 

belirlenmesinden ibarettir. 

 

3-TEKNİK DETAYLAR 

 

I. Mekan ve Catering: Ödül töreninin, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Birlik 

tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yine Birlik tarafından Yenibosna 

Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler/İstanbul adresinde yer alan 

Şehit Ömer Halis Demir Konferans  salonunda Birlik arasında sözleşme 

imzalandıktan sonra organizatör firmanın iş süreçlerini analiz etmesi, ilgili işletme 

ile görüşmesi, ödül töreni organizasyonu ve yemek hizmeti için ilgili işletme ile 

koordinasyonu yürütmesi beklenmektedir. 

 

II. Teknik Ekipmanlar: Tören organizasyonu için gerekli teknik ekipman ve gerekli 

görülen teknik donanım ve imkânların sağlanması. 

Sahne Dekoru: Mekan görüldükten sonra boyutlarına karar verilecek bir sahne dekoru 

oluşturulması. 

 

Kürsü: Kürsü 

 

Ses Işık Görüntü Sistemi: Hali hazırda mekanın ses sistemine ve 2 wireless mikrofona ek 

gerekli teknik ekipmanın sağlanması. 

 

Sahne halı kaplama: Sahnenin belirlenecek renk halı ile kaplanması. 

 

Sahne önü suyolu çiçek süsleme: Sahnenin çiçek ile süslenmesi. 

 

III. Sunucu: Daha önce ödül töreni organizasyonu tecrübesi olan bir sunucudan sunuculuk 

hizmeti alınması. 



  

 

IV. Müzik Grubu: Tören esnasında sahnede gösteri yapmak üzere bir müzik grubu 

alternatifi sunulması. 

 

V. E- Davetiye: Tören öncesinde Protokol’e, basına ve üyelere e-posta ile gönderilmek 

üzere e-davetiye hazırlanması. 

 

VI. Ödül: Birlik tarafından belirlenen alt kategorilerde ve Birlik genelinde ilk 5’e giren 

firmalara verilmek üzere toplam 25 adet Kristal ödül tasarımı için öneri sunulması ve beğenilen 

ödülün hazırlatılması. 

 

VII. Sertifika: Birlik tarafından belirlenen alt kategorilerde ve Birlik genelinde ilk 10’a 

giren firmalara verilmek üzere toplam 50 adet sertifika için tasarım öneri sunulması ve 

beğenilen ödülün hazırlatılması 

 

VIII. Karşılama Masası: Ödül Töreni öncesinde ve kokteyl esnasında ödül almak üzere 

sahneye çıkacak katılımcıların kayıtlarının alınması için bir karşılama – kayıt masası 

oluşturulması ve yeterli sayıda hostes bulundurulması. 

 

IX. Fotoğraf Çekimi: Tören boyunca ve sahnede ödül alan katılımcıların fotoğraflarının 

çekilmesi için profesyonel fotoğraf çekimi hizmeti alınması. 

 

X. Masa Düzeni: Yemek masalarının ve kokteyl bistro masalarda çiçek ile süslenmesi için 

hizmet alınması. 

 

4-İDARİ HUSUSLAR 

 

 Birlik ile tekliflerin değerlendirilmesinin ardından çalışmaya karar verilen Ajans 

arasında bir sözleşme tanzim edilecektir. Söz konusu sözleşme ile yukarıda talep edilen 

hizmetlerin karşılanması beklenecektir. 

 

5-TEKLİF VERME ŞEKLİ 

 

III.      Teklifler isteklilerden yazılı olarak e-posta ile alınması yeterlidir. İstenen belge 

ve ek bilgilere mutlaka tekliflerinde yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif 

edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren 

tarafından her sayfası kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Teklif mektubu tarandıktan 

sonra en geç 22 Kasım 2022 Salı günü mesai saatleri bitimine kadar Genel 

Sekreterliğimizin 0212 454 05 01-02 nolu fakslarına iletilmeli veya 

yasmeyve@iib.org.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. Şartnamede de yer alan 

tüm kalemler için hizmet bedellerinin ayrı ayrı belirletilmesi beklenmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlara uygun olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten 

sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz. 

 

IV.  Teklif İçeriği 
 

a.Ajans antetli kâğıda, ıslak imzalı, kaşeli Türk Lirası bazında (KDV hariç) fiyat 

teklifi yazısı. (Türk Lirası haricindeki fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

  



 

b.Ajans iş örnekleri ve referans listesi. 

III. Teklif Veremeyecek Olanlar 

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif 

vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı 

alınmışsa iptal edilir. 

 

a.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda 

görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli, 

 

b.TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış 

bulunanlar, ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle, 

 

c.Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî 

hısımları, 

 

d.Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, 

 

e.Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen 

istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler 

dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit 

edilen istekliler (Ajanslar), 

 

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar. 

 

IV. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Firma Seçim Kriterleri 

 

a.Teklifler, Birlik Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik mensuplarının katılacağı 

Birlik Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilecektir. 

 

b.Değerlendirmede, uygun fiyat ve Ajansın benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi 

göz önünde bulundurulacaktır. 

 

c.Ajanslar, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında satın alım kararı 

verilmemesi halinde, Birlik’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat 

ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

V. Uyuşmazlıkların Çözümü 

 

İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir. 

 

VI. Teklif verme son tarih ve saati: 22 Kasım 2022 Salı, Saat: 17.30 mesai saati bitimi 

 

VII. Tekliflerin gönderileceği adresler: 0212 454 05 01-02 nolu Genel Sekreterlik faksları 

veya yasmeyve@iib.org.tr e-posta adresi 

 


