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SIAL PARIS 2022 FUARI 

İİB İNFO STANT ORGANİZASYONU KONSTRÜKSİYON VE 

DEKORASYON ÇALIŞMASI 

(15-19 Ekim 2022, PARIS/FRANSA)   
 

 

1. TARAFLAR: 

 
Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği “BİRLİK”, 

teklif veren taraf ise “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır. 

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU: 

 
İşbu Şartnamede, 15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Paris/Fransa - Paris Nord Villepinte’de 

gerçekleştirilecek olan “SIAL PARIS 2022” Fuarı’nda BİRLİK’in info stant katılımı için gerekli 

konstrüksiyon ve dekorasyon hizmetlerinin BİRLİK’in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından 

gerçekleştirilmesine ilişkin teknik, finansal ve genel bilgiler ile şartnameye uyulmaması halinde 

geçerli olacak cezai şartları içermektedir. 

 

A. TEKNİK ŞARTNAME: 

 

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON İŞLERİ :  

 

Net Sergileme Alanı: 25 m2 

             

Hall 5C Beverages 

                                                                

Stant Yerleşimi: Ekteki yerleşim planlarına  ( EK-1)‘e göre yapılacaktır. 

 

Standın Genel Görünümü: İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği standının diğer stantlar 

arasında ön plana çıkmasını ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım 

oluşturulması için farklı konstrüksiyon malzemeleri, ışıklandırma, tavadan asılı materyal vb. 

kullanılabilir. 

 

Konstrüksiyon Malzemeleri: Temel konstrüksiyon malzemesi MDF veya suntalam olabilir ve 

metal, akrilik, pleksiglas, cam gibi dekoratif kombinasyonlar uygulanabilecektir. Ayrıca, yer 

döşemesinde kullanılacak malzemenin renk, kalite, çeşit ve birim fiyatları ($/m²) konusunda alternatif 

sunulacaktır. Zemin kaplamalarında ahşap, mdf, suntalam olarak adlandırılan yükseltilmiş platform 

veya rip halı şeklinde zemin kullanılacaktır. Öte yandan, yeterli aydınlatma düzeneği kurulurken 

modern spot/ışık tasarımlarından yararlanılabilir. Fuar alanında kullanılan elektrik, su bağlantılarına 

ilişkin teknik detaylara ihtiyaç duyulacağından dolayı Fuar İdaresi ile irtibata geçilmesi 

gerekebilecektir. Elektrik, internet ve su bağlantısı kurulmasına ilişkin yapılması gereken başvurular 

ve teknik işler İSTEKLİ firmanın sorumluluğunda olup, oluşacak bedeller fatura karşılığı BİRLİK 

tarafından karşılanabilecektir veya İSTEKLİ tarafından oluşabilecek bedeller BİRLİK’e ayrıca 

faturalandırılabilecektir. 
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Ek Malzeme:  

 

Konstrüksiyona konu ekipmanlar dışında gelebilecek talepler için ekstra malzeme fiyat listesinin 

teklife eklenmesi gerekmektedir. Konstrüksiyonun Fransa dışında üretilmesi halinde Fransa’ya 

nakliyesi sigortalı bir şekilde İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. 

 

II – INFO STANT: 

 

 Hol 5C’de İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri’ne ait 25 m2’lik alanda tanıtım 

faaliyetlerinin yürütüleceği info alanı kurulacaktır. İnfo alanında yeteri sayıda masa ve kaliteli 

kolçaklı iskemle, deri koltuk/kanepe ve broşürlük bulunacaktır. 

 

 İnfo-stant alanında; yeteri kadar raf, 1 adet broşürlük, 2 adet askılık, 2 adet çöp kutusu, yeterli 

büyüklükte kilitli depo alanı ve kilitlenebililir gözlere sahip info desk bulunacaktır. Tüm 

elektrik işleri İSTEKLİ tarafından yapılacak ve tüketim ve bağlantı ücretleri dışında elektriğin 

stant içi dağılımı ile ilgili ödemelerin tamamı İSTEKLİ tarafından üstlenecektir. Stantların 

kurulumu tamamlandıktan sonra Fuar öncesi tüm stantların temizliği İSTEKLİ tarafından 

yapılacak olup, fuar esnasınca belirli aralıklarla stantların temizliği gerçekleştirilecektir. Proje 

tamamlanıp fuar öncesi teslim edilirken temiz bir şekilde teslim edilecektir. 

 

 Tüm info stant alanı, yeteri kadar sıcak renkli spot ışık ile aydınlatılacaktır. Kurulumda 

görülen aydınlanma oranına göre spot sayısının arttırılması talep edilebilir, konstrüksiyon 

hizmetini veren firma tedarikli davranmalıdır. 

  

 

B. FİNANSAL ŞARTNAME: 

 
 Hazırlanacak teklif, ekteki projeye uygun olarak fiyatlandırılacaktır.  

 

 Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki 

şekilde yapılacaktır: 

 

 Sözleşme imzalandıktan 10 iş günü sonra % 50;   

 Fuar bitiminden 10 iş günü sonra, % 50; 

 

olmak üzere iki aşamada ödenecektir. Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir. 
 

C. GENEL ŞARTNAME : 

 
 İSTEKLİ’nin uluslararası fuarlarda ulusal stant konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih nedeni 

olacaktır. Teklif dokümanlarına (çizimler, fiyatlandırmalar, mobilya katalogları, podest / 

ahşap malzeme örnekleri vs.) referans listesi ve daha önce inşaatı gerçekleştirilmiş stant 

fotoğraflarının eklenmesi zorunludur. 

 

 İSTEKLİ,  birden fazla proje teklifi verebilir. 

 

 İSTEKLİ, İnfo Standın inşasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, 

sigorta giderleri v.b konstrüksiyon firması tarafından karşılanacak olup, fuarın açık olduğu 

zamanlarda, ortaya çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca en az 2 

teknik eleman tahsis edecektir. 
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 İSTEKLİ, Fuar İdaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla,  gerekli 

teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. 

 

 İnfo Standın ölçülendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek 

İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. 

 

 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda 

belirtilen bütün koşullar yer alacaktır. 

 

 Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarının %20’si 

oranında banka teminat mektubunu BİRLİK’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat mektubu 

fuarın bitim gününe kadar (19 Ekim dâhil olmak üzere) geçerli olacaktır. Hizmetin İSTEKLİ 

tarafından sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dâhilinde eksiksiz alınması durumunda 

iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK’in söz konusu teminat mektubunu nakde çevirme 

hakkı saklıdır. 

 

 

 Konstrüksiyon Teklifi son gönderim tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe mesai saati bitimine 

kadar kapalı zarf usulü gönderilecektir. 

 

Bu tarihten sonra elimize geçen veya şartnameye uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

D. CEZAİ ŞARTLAR: 

Konstrüksiyon şirketi, yukarıda sıralanan hizmet ve yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında 

yerine getirememe durumunda, teslim edilemeyen her gün için 10.000 € (on bin) cezai şart olarak 

ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Konstrüksiyon şirketi, bu cezai şartın yüksek olduğu ve tenkisi 

gerektiği yolundaki itirazlarından şimdiden feragat etmiştir.  

 

Ayrıca, konstrüksiyon şirketinin ihmali ya da kusuru dolayısıyla stantların sözleşmede belirtilen 

teslim tarihine yetişememesi halinde, nakliye şirketi Fuar’a iştirak etmek amacıyla yapılan tüm 

masrafları (hem Birliğin, hem firmaların) ve uğranılan zarar ziyanı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt 

eder.  

 

Stantların inşaatı ve fuar süresince, stant inşaatlarının fuar alanında sebep olacağı 3. kişilerin 

görecekleri hasarlardan konstrüksiyon şirketi sorumlu olacaktır. Ayrıca, konstrüksiyon şirketinin 

çalışanlarının uğradığı kaza ve hasarlardan ve çalışanlarının tüm işçilik haklarından münhasıran 

konstrüksiyon şirketi sorumludur. 

 

 

 Teklif İçeriği: 

 

1. Genel Kuşbakışı Plan (A3-fotoblok) 

2. Perspektif Görünüş (A3-fotoblok) 

3. Örnek Stant Detay Görünüm (A3-fotoblok) 
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4. Kullanılacak malzemelere ilişkin örnekler (tercihen A3 bir karton veya fotoblok 

üzerine yapıştırılmış şekilde) 

5. Detaylı Maliyet Analizi 

6. Referanslar ve Fotoğraflar 

 

 

3. TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA 
 

İSTEKLİ, şartnamede detayları belirtilen Konstrüksiyon ve Dekorasyon Hizmet Alımı için 

fiyatlandırma yaparak, fiyatı belirten teklif mektubu ile EK’lerini, en geç 05 Ağustos 2022 Cuma 

günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Çobançeşme Mevkii 

Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL 

adresine elden veya kargo ile teslim etmelidir. İlgili hususlara uygun olmayan ve son teslim tarihinden 

sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.  

 

Genel Sekreterlikçe gerekli görülen hallerde, teklif verenler müştereken çağrılarak teklifleri açık 

olarak alınabilir. Bu takdirde açık eksiltme için tespit edilen yer, gün ve saat yazılı olarak isteklilere 

duyurulur.  

 

Teklifte fiyatlar; EURO biriminde ve KDV hariç olarak, rakam ve yazı ile açıkça belirtilmiş 

olacaktır.  

 

Usul olarak, teklif mektubu ile Ek’leri bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren 

firma adı ve unvanı ile teklif verilen konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan 

kısmı da teklif veren tarafından imzalanıp kaşelenmelidir.  

 

Teklif dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler şöyledir:  

-Teklif mektubu (imzalı-kaşeli)  

-Şartname (imzalı-kaşeli)  

-Ticaret sicil gazetesi sureti  

-İmza sirküleri sureti  

-Tanıtıcı bilgi (imzalı-kaşeli)  

-Referanslar (imzalı-kaşeli) 

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER 
 

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) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulu’nda ve Denetim Kurulu’nda görev alan 

üyeler,TİM/Birlik,personeli.  

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu 

üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,  

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,  

ç) Bu 5 fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,  

d) 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,  

e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar. 
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5. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ 
 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır; 

a) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 

borcu olan, 

b) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, 

c) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm 

giyenler. 

 

6. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM 

KRİTERLERİ 
 

1. Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından 

değerlendirilecektir.  

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ’nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz 

önünde bulundurulacaktır.  

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ’lere Komisyon Kararı’nın kesinleştiği tarihten itibaren 10 

(on) iş günü içinde e-posta yoluyla yazılı olarak bildirilecektir.  

4. İSTEKLİ’ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi 

halinde BİRLİK’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının 

olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

7. İHALEDEN VAZGEÇME 
 

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.  

2. İSTEKLİLER, BİRLİK’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde 

BİRLİK’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını 

kabul ve taahhüt ederler. 

 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 

İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Tahkim Merkezi yetkilidir. 

 

9. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞME GİDERLERİ 
 

İşbu hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, 

resim ve harçlarla sözleşme giderleri İSTEKLİ’ye aittir. 

 

10.   BEYAN VE TAAHHÜT 

 
İşbu şartname ve Ek’lerinde yazılı hususları okuyup anladığımı, şartname ve EK’lerinde belirtilen 

hususlara aynen riayet edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Her türlü tebligat, aşağıdaki adresime 

yapılabilir. 
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      İİB İletişim Bilgileri: 

 

IIB Yaş Meyve Sebze Koordinasyon Şubesi  

Adres: Dış Ticaret Kompleksi C Blok  

Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki 34196 

Yenibosna-İSTANBUL  

      Tel: 0-212-454 05 00 

      Faks: 0-212-454 05 01 - 02 

      Web: www.iib.org.tr 

      E-Mail: yasmeyve@iib.org.tr 

 

Fuar İdaresi İletişim Bilgileri: 

 

Comexposium Türkiye Temsilcisi 

Müge GEZEROĞLU DİNLENÇ 

Sales & Marketing  Director 

T : +90 216 467 47 45 

   

Promosalons Turquie - Eurasie 

Bağdat Cad. Beyaz Apt. No:339 D:9 K:4 

34738 ERENKOY ISTANBUL 
 

Web: www.promosalons.com 

E-mail: 

muge.gezeroglu@promosalons.com.tr 

   

 

Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: IIB Yaş Meyve Sebze Koordinasyon Şubesi 

 

 

 

http://www.iib.org.tr/
http://www.promosalons.com/

