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T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterlik

TRAVEL TURKEY FUARI 2018 (İzmir) STAND YAPIMI HİZMET ALIMI İDARİ
VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1- İş sahibi idarenin:
a) Adı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
b) Adresi: Kale Mah. Cumhuriyet Cad. No:8 İlkadım/SAMSUN
c) Telefon numarası: 0 362 431 24 00
d) Faks numarası: 0 362 431 24 09
e)
Elektronik
posta
adresi:
mevlut.ozen@oka.org.tr,
iethem.sahin@oka.org.tr,
mustafa.kaya@oka.org.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı, unvanı:
Mevlut ÖZEN Genel Sekreter,
İbrahim Ethem ŞAHİN Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı,
Mustafa KAYA Satınalma Sorumlusu
1.2- Teklif sürecinde tüm bilgiler, yukarıdaki adres ve numaralardan görevli Genel Sekreter,
Birim Başkanı ve uzmanlar ile irtibat kurulmak suretiyle temin edilebilir.
Madde 2- Satın alınacak mal-hizmetin cinsi-miktarı ve niteliği:
Travel Turkey Fuarı 2018 (İzmir) Stand Yapımı Hizmet Alımı
Madde 3- İşin teslimi ve şartları: İşin son teslim tarihi 8 Aralık 2018 Cumartesi günüdür.
Denetim dönemi, OKA ve Yüklenici Kuruluş arasında sağlanacak karşılıklı mutabakat
çerçevesinde, son teslim tarihini aksatmayacak şekilde tespit edilir.
Hizmete dahil olması istenen kalemler aşağıda verilmektedir. Her bir kalem ve alt kalem için
tekliflerin ayrıntılı olarak verilmesi istenmektedir.
3.1 - Stant tasarımı ve kurulumu:
Ajansımız tarafından ekte yer alan yerleşim planında görüleceği üzere Fuar İzmir’de
düzenlenecek Travel Turkey Fuarı’nda 4 adet birbirinden bağımsız stant yerinin tasarımı,
montajı ve demontajı için hizmet alımı yapılacaktır.
İller
Ebat
Teknik detaylar
(4ü için ayrı ayrı
stant)

AMASYA
ÇORUM
SAMSUN
TOKAT
156 m2 ahşap stand 160 m2 ahşap stand 143 m2 ahşap stand 160 m2 ahşap stand
(12*13m)
(10*16m)
(11*13m)
(5*32m)
AMASYA
 Projede öngörüldüğü şekilde Tarihi Amasya evleri ön plana çıkarılacak ve iki
kat olarak inşa edilecektir.
 Stand imalatında suntalam ve sunta malzeme kullanılacaktır. Standın üst katı
aynı zamanda protokol ağırlamaya uygun şekilde düzenlenecek ve sağlamlık
açısından profil demir malzeme kullanılarak inşa edilecektir.
 Standın renkli kısımları ham suntadan imal edilecek olup üzerine alçı çekildikten
sonra Amasya’ya özgü renkteki boyalar kullanılacaktır. Amasya eski evlerini
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yansıtan uygulama projesinde yer alan derenin imalatı ise aslına uygun malzeme
ile sembolik şekilde yapımı gerçekleştirilecektir.
Stand zemininde parke kullanılacaktır.
Stand içindeki AMASYA il yazısı projedeki gibi arkadan led ışıklandırmalı
olacaktır.
Standa kullanılacak tüm görsel ve logolar UV baskı folyo kesim olarak
hazırlanıp uygulanacaktır.
İl Tanıtımı için azami 2m2 videowall led ekran alanı projede öngörülen alana
konulacaktır. Bir adet kumanda cihazı verilecektir. Tanıtım görsellerinin
hazırlanıp sunumu Stand sahibine aittir.
Standa projeye uygun şekilde depo alanı bulunacaktır. Bir adet duvara monte raf
yer alacaktır. Elektrik panosu stand içinde bulunacaktır.
Standa 7 adet karşılama bankosu 7 adet bar taburesi, zemin katta misafir
ağırlamak için 4 masa ve 16 sandalye yer alacaktır.
Üst kattaki protokol bölümünde ise, 2 koltuk takımı, alt katta 1 adet takım yer
alacaktır.(Her takım bir adet ikili, ik adet tekli koltuk ve bir adet sehpadan
oluşacaktır).
Stant temizliği yapılmış olarak teslim edilecektir.

ÇORUM :
 Alacahöyük, Hattuşa, Şapinuva gibi tarihi mekanlar ön plana çıkarılacaktır.
 Zemin ahşap parke olacaktır.
 Ahşap standın yapım aşamasında suntalam malzeme kullanılacak ve TOKAT il
yazıları arkadan led ışıklandırmalı olacaktır.
 Standa kullanılacak tüm görsel ve logolar UV baskı folyo kesim olarak
hazırlanıp uygulanacaktır.
 İl Tanıtımı için azami 2m2 videowall led ekran alanı projede öngörülen alana
konulacaktır. Bir adet kumanda cihazı verilecektir. Tanıtım görsellerinin
hazırlanıp sunumu Stand sahibine aittir.
 Standa projeye uygun şekilde depo alanı bulunacaktır. Bir adet duvara monte raf
yer alacaktır. Elektrik panosu stand içinde bulunacaktır.
 8 adet karşılama bankosu, 8 adet beyaz bar taburesi,
 Protokol için iki adet oturma takımı yer alacaktır. (Her takım bir adet ikili, iki
adet tekli koltuk ve bir adet sehpadan oluşacaktır).
 Misafir ağırlamaları için 4 adet cam masa 16 adet beyaz sandalye konulacaktır.
 Stant temizliği yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.
SAMSUN
 Projede öngörüldüğü şekilde tarihsel ve kültürel yanlarının yanı sıra Bandırma
Vapuru teması ön plana çıkarılacaktır.
 Zemin ahşap parke olacaktır.
 Ahşap standın yapım aşamasında suntalam malzeme kullanılacak ve SAMSUN
il yazıları arkadan led ışıklandırmalı olacaktır.
 Standa kullanılacak tüm görsel ve logolar UV baskı folyo kesim olarak
hazırlanıp uygulanacaktır.
 İl Tanıtımı için azami 2m2 videowall led ekran alanı projede öngörülen alana
konulacaktır. Bir adet kumanda cihazı verilecektir. Tanıtım görsellerinin
hazırlanıp sunumu Stand sahibine aittir.
 Standa projeye uygun şekilde depo alanı bulunacaktır. Bir adet duvara monte raf
yer alacaktır. Elektrik panosu stand içinde bulunacaktır.
 5 adet karşılama bankosu, 5 adet beyaz bar taburesi yer alacaktır.
 Protokol için 2 adet oturma takımı yer alacaktır. (Her takım bir adet ikili, ik adet
tekli koltuk ve bir adet sehpadan oluşacaktır).
 Misafir ağırlamaları için 4 adet cam masa 16 adet beyaz sandalye konulacaktır.
 Stant temizliği yapılmış bir şekilde teslim edilecektir
TOKAT
 Projede öngörüldüğü şekilde Gökmedrese ve bunun gibi tarihsel ve kültürel
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ögeleri ön plana çıkarılacaktır.
Zemin ahşap parke olacaktır.
Ahşap standın yapım aşamasında suntalam malzeme kullanılacak ve TOKAT il
yazıları arkadan led ışıklandırmalı olacaktır.
Standa kullanılacak tüm görsel ve logolar UV baskı folyo kesim olarak
hazırlanıp uygulanacaktır.
İl Tanıtımı için azami 2m2 videowall led ekran alanı projede öngörülen alana
konulacaktır. Bir adet kumanda cihazı verilecektir. Tanıtım görsellerinin
hazırlanıp sunumu Stand sahibine aittir.
Standa projeye uygun şekilde depo alanı bulunacaktır. Bir adet duvara monte raf
yer alacaktır. Elektrik panosu stand içinde bulunacaktır.
6 adet karşılama bankosu, 6 adet beyaz bar taburesi yer alacaktır.
Protokol için iki adet oturma takımı yer alacaktır. (Her takım bir adet ikili, iki
adet tekli koltuk ve bir adet sehpadan oluşacaktır).
Misafir ağırlamaları için 4 adet cam masa 16 adet beyaz sandalye ayrıca 3 adet
bistro cam masa konulacaktır.
Stant temizliği yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

Stantların kontrol ve mal kabulü için görevli 4 kişi için 5-8 Aralık 2018 tarihleri için şehir
merkezinde minimum 4 yıldızlı otelde (ör:Park Inn vb.) 3 gece (5 Ağustos giriş; 8
Ağustos çıkış) oda kahvaltı konaklama hizmeti sağlanacaktır.

Kullanılacak görseller Ajans ile Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.
Örnek stant görselleri aşağıdaki linkten de yüklenebilir. Fiyat teklifi bu görseller de dikkate
alınarak verilecektir. Tasarımların proje çizim dosyaları verilmeyecek, yüklenici görselleri
esas alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Bu aşamada teklif bedeli dahilinde
standlarda ilgili Ajansın ve ilgili İl Müdürlüğün onayı dahilinde düzenleme yapabilecektir.
Görsellerin bulunduğu bağlantı:
https://www.dropbox.com/s/sgzp6d8r8ndvef1/G%C3%B6rsel%20%C3%B6rnekler.zip?dl=0
Montaj esnasında ortaya çıkacak nakliye vb. ilgili giderler yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
Madde 4- Fiyat Esasları: Yükleniciye fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
Madde 5- Ödeme Şartları:
5.1. Ödeme yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekmektedir.
- SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınan belgeler (güncel)
- Vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınan belgeler (güncel)
5.2.Kesin (iş) kabul tarihini müteakip 30 gün içinde ödeme yapılır.
Madde 6- Teslim Yeri: İşin yapıldığı yer Samsun’dur.
Madde 7- İstenen Teminatlar ve Garantiler
Madde 8- Muayene ve Tesellüm Şartları
Madde 9- Teklif Verilme Usulü, Son Teklif Tarihi, Teklif ve Sözleşme Türü:
9.1.Teklifle birlikte aşağıdaki belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.
- Şartname (yetkili imzası ve firma kaşeli)
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9.2. Teklifler (Ekteki Fiyat Teklif Formu kullanılarak) kaşe üstüne ıslak imzalı olarak en geç
13 Eylül 2018 Perşembe gününe kadar elden veya posta ile Ajans’a ulaştırılacaktır. Son
teklif verme tarihine kadar Ajansa ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.3. Teklifler Türkçe hazırlanacak olup, yapılacak hizmetlerin karşılığı TL olarak verilecektir.
Teklifler KDV hariç hazırlanacaktır.
9.4. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
9.5. İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
9.6. Ajans, alınan tekliflerden idari açıdan uygun olup en düşük tutarda ilk 3 teklifi veren
teklif sahiplerinden (3. Sıradaki teklifle aynı tutarda olanlar dahil) 2. teklif isteyerek
bunlardan en düşük teklifi verenle sözleşme imzalayabilir. Tekliflerin eşitliği halinde yeniden
teklif istenir.
Madde 10- Kısmi Teklif Verilmesi
Bu hizmet işinin ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 11- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
11.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi,
resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri teklif fiyata dâhil edilecektir. İhale ve
sözleşmeye ilişkin damga vergileri, noter masrafları vb. gibi maliyetler teklif maliyetine
dahildir.
Madde 12- Tekliflerin geçerlilik süresi:
12.1. İhale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa
süreli olan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.
12.2. İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik
süresinin uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir.
Madde 13- Tekliflerin sunulacağı yer: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Madde 14- İhaleye Katılamayacak Olanlar
14.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt Taşeron olarak kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü
bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda Personel
kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla Personel olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
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f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında Personel bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin b fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince
alınacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yabancı ülke isteklileri.
14.2. Ayrıca,
a) Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan idarenin doğrudan veya dolaylı olarak
hissedarı olduğu şirketler,
b) İhaleyi yapan idarenin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne
amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar,
c) Sermaye paylarına bakılmaksızın (b) bendinde belirtilen kuruluşların kurmuş
oldukları veya ortak oldukları şirketler,
Bu ihaleye katılamazlar.
14.3. İhale konusu hizmet işinin danışmanlık hizmetlerini yapan Taşeronlar, bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
14.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
Madde 15- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu
olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş
veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.
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g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten
men edilmiş olan.
h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı
bilgi veveya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) Bu Şartnamenin 14 üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılan.
j) Bu Şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda
bulundukları tespit edilen.
Madde 16- Yasak Fiil veya Davranışlar
16.1. İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya
davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, sahtecilik, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüs etme,
rekabeti veya isteklilerin ihale kararını etkileyecek sair hareketlerde bulunmak,
b) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya
usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu iş
yapmak,
c) Taahhüdünü yerine getirirken Ajansa zarar vermek,
d) Bilgi ve deneyimini Ajansın zararına kullanmak,
e) Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek,
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, organize suçlar ve
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarını işlemek.
g) Bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde
ihaleye katılmak.
16.2. Yukarıda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında,
fiil veya davranışlarının özelliğine göre, Ajans tarafından en geç bir ay içerisinde, bir yıldan
az olmamak üzere iki yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Yasaklama
kararı Ajans tarafından, haklarında yasaklama kararı alınanlar açısından bütün Kalkınma
Ajanslarınca düzenlenen ihalelere teşmil ettirilmek üzere paydaş veri tabanına işlenir.
Yasaklama süresi, yasak fiil veya davranışların tespit edildiği tarihten itibaren başlar.
Madde 17- Zarar Ziyan Tazmini:
Yüklenici ihale konusu işle ilgili olarak, meydana gelecek her türlü hasar ve zararı tazminle
mükelleftir. Meydana gelen zarar ve ziyan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca yüklenici
firmanın yetkilisine bildirilmesinden itibaren beklemeye tahammül olmayan durumlarda
derhal, normal durumlarda ise en geç Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının belirleyeceği süre
içinde karşılanacaktır.
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Madde 18- Teklif istenen hizmet hakkında bilgiler ve içeriğinde olması gerekenler:
18.1. Hizmet bu şartnamenin ekinde sunulan (EK 1) içeriği kapsayacak şekilde yürütülecektir.
Madde 19- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
19.1. İdare tarafından ihale dokümanında belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanan
sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
19.2. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim, harçlar ile diğer sözleşme giderleri
yükleniciye aittir.
19.3. İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaktan imtina ettiği, sözleşmeyi belirtilen
sürede imzalamadığı veya kesin teminat yatırmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu
durumda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun
görülmesi kaydıyla, bu istekliyle sözleşme imzalanabilir.
Madde 20- İhalenin iptali:
Teklifler sonucunda İdare, hizmet alımının herhangi bir aşamasında ihalenin iptaline tek
taraflı olarak karar verebilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez. Bu durumda taraflar herhangi bir talepte bulunamaz.
Madde 21- Çeşitli Giderler: Her türlü ulaşım, konaklama, yeme içme giderleri, vergi, resim
ve harç yükleniciye aittir. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında
doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuat çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca
ödenir.
Madde 22- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
22.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir
Madde 23- Tekliflerin Eşitliği
En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden
fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı
teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsur; iş deneyim belgesidir.
Madde 24- Şartname ve Ekleri
İşbu şartname 24 (yirmidört) maddeden ibarettir.
Ekler:
1-Yerleşim planları (2 adet)
2- Görsel örnekler klasörü
3- Birim Fiyat Teklif Mektubu
3- Fiyat Teklif Formu
4- Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname
ŞARTNAMEYİ YAYINLAYAN

ŞARTNAMEYİ KABUL EDEN
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