MARMOMACC – 51 ST INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR STONE DESIGN AND TECHNOLOGY
2015 FUARI İMİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU
TÜRKİYE STANDININ KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI
(28 Eylül – 1 Ekim 2016, Verona Exhibition Center/Veronafiere, Verona / İTALYA)

TARAFLAR :
Bu Şartname de teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (BİRLİK olarak anılacaktır) teklif veren
taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır.
ŞARTNAMENİN KONUSU :
İşbu Şartnamenin konusu, milli katılım organizasyonu Birlik tarafından gerçekleştirilecek olan 28 Eylül – 1 Ekim
2016 tarihleri arasında Verona/İtalya’da gerçekleştirilecek MARMOMACC – 51ST INTERNATIONAL TRADE
FAIR FOR STONE DESIGN AND DESIGN TECHNOLOGY 2016 FUARI’na ilişkin konstrüksiyon ve
dekorasyon hizmetlerinin BİRLİK’in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin
usul ve esasların belirlenmesidir.
A-TEKNİK ŞARTNAME:
I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI:
 Net Sergileme Alanı
: 1750,5 m2 , Birlik sergileme alanını genişletme veya daraltma hakkına
sahiptir.Alanın genişlemesi durumunda İSTEKLİ tarafından teklif ile verilen birim fiyatta bir değişiklik
talep edilemez.
 Stant Yerleşimi
: Ekteki yerleşim planına göre (EK 1) mermer, granit, traverten gibi
doğal taşlar ve mozaik gibi dekoratif ürünler sergileyecek firmaların tümünü kapsayacak şekilde bir
yerleşim planı yapılması gerekmektedir. Türk firmaları 10. holde 1750,5 m2 'lik tek bir alanda sergileme
yapacaklardır. Türkiye Pavilyonu yerleşim planı ektedir. (Ek 2)
 Standın Genel Görünümü
: Türkiye Standının diğer ülke pavilyonları arasında ön plana çıkmasını
ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması için farklı konstrüksiyon
malzemeleri, çeşitli giydirmeler, ışıklandırma, tavanlardan bannerlar v.b. kullanılabilir. Tüm bu
çalışmalar yapılırken Ekonomi Bakanlığının Türkiye Markası Logosunun Kullanımı ve Tanıtımına
İlişkin Yönergesine uyulması gerekmektedir.
 Konstrüksiyon Ekipmanı
: Temel konstrüksiyon malzemesi ahşap veya sunta lam olabilir.Yer
döşemesinde ise primo adlı yükseltilmiş platform kullanılması tercih sebebi olacaktır. (http://syconflooring.com/ )Ayrıca, etkili bir aydınlatma sistemi uygulaması kullanılacak olup ısı vermeyen modern
spot/ışık tasarımlarından yararlanılabilir. Aydınlatma için gün gün ışığı veren tek tip aydınlatma sistemi
kullanılması zorunludur. Pavilyonun inşasında kullanılacak tüm malzemelerin numuneleri proje ile
birlikte BİRLİK’e gönderilecektir.


Fuar alanında kullanılan elektrik, su bağlantılarına ilişkin teknik detaylara ihtiyaç duyulması
durumunda Fuar İdaresi ile irtibata geçilebilir.
( http://www.marmomacc.com/)

 Elektrik ve su bağlantı bedelleri BİRLİK tarafından karşılanacaktır.
 Konstrüksiyonun İtalya dışında üretilmesi halinde İtalya’ya nakliyesi sigortalı bir şekilde İSTEKLİ
tarafından yapılacaktır.

II – KATILIMCI STANTLARI VE İNFO-STANT:
Katılımcı stantlarında,
17 M2 STANT ALANI (STANDART MALZEMELER)









1 adet kilitlenebilir info desk (önünde firma logosu yer alacak)
2 masa, 8 sandalye
Yeterli aydınlatma(m2 başına en az 85 w)
Mak. ölçüde zemin sergileme havuzu (50cm katları- firma taleplerine göre değişiklik gösterebilecek)
1 adet firma adı, firma web site adresi
1 adet 3’lü elektrik prizi (TR uyumlu)
1 adet çöp kovası
Her masa için birer adet çiçek

17 -26 M2 STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER)









2 adet kilitlenebilir info desk (önünde firma logosu yer alacak)
3 masa, 12 sandalye
Yeterli aydınlatma(m2 başına en az 85 w)
Mak. ölçüde zemin sergileme havuzu(50cm katları- firma taleplerine göre değişiklik gösterebilecek)
1 adet firma adı, firma web site adresi
1 adet 3’lü elektrik prizi(TR uyumlu)
1 adet çöp kovası
Her masa için birer adet çiçek

26 - 50 M2 STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER)









2 adet kilitlenebilir info desk (önünde firma logosu yer alacak)
4 masa, 16 sandalye
Yeterli aydınlatma(m2 başına en az 85 w)
Mak. ölçüde zemin sergileme havuzu(50cm katları-firma taleplerine göre değişiklik gösterebilecek)
2 adet firma adı, firma web site adresi
2 adet 3’lü elektrik prizi(TR uyumlu)
2 adet çöp kovası
Her masa için birer adet çiçek

50 M2 ve ÜZERİ STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER)









2 adet kilitlenebilir info desk (önünde firma logosu yer alacak)
5 masa, 20 sandalye
Yeterli aydınlatma(m2 başına en az 85 w)
Mak. ölçüde zemin sergileme havuzu(50cm katları-firma taleplerine göre değişiklik gösterebilecek)
2 adet firma adı, firma web site adresi
2 adet 3’lü elektrik prizi (TR uyumlu)
2 adet çöp kovası
Her masa için birer adet çiçek

KAPALI INFO/TEKNİK OFİS ALANI- 84,5 M2
Fuar alanı 10. hol girişinde yer alan 84,5 m2'lik kapalı ofis alanı (Ek-1) içerisinde;







Katılımcı firma ve ziyaretçilere catering hizmeti sunabileceğimiz, içerisinde elektrik, su bağlantı ve
lavabo, 1 adet büyük buzdolabı, kullanışlı ve bol raflı bir tezgah, kilitlenebilir dolap ve askılık bulunan
mutfak alanı
Katalog, broşür, çanta ve her türlü promosyon vb. malzemelerinin muhafaza edilebilmesi için bol raflı
ve kilitlenebilir dolapların bulunduğu depo alanı,
İçerisinde koltuk gurubu, cam sehpa, sehpa üzerine çiçek , kilitlenebilir dolap, askılık bulunan toplantı
odası,
Ziyaretçi ve konuklarımızı ağırlayabilmek ve öğle yemeği catering hizmeti sunabilmek adına içerisinde
masa-sandalye grubunun yer aldığı yemek alanı, bu alanda yer alan her bir masa için çiçek,
Yine info alan içerisinde printer, faks, yazıcı gibi elektronik donanımların yer alacağı teknik alan
Kapalı ofis alanı önünde ziyaretçileri karşılayabileceğimiz bir info desk, 2 bar taburesi , 2 adet ayaklı
broşürlük, yer alacaktır.
İSTEKLİ kapalı info/teknik ofis alanı detaylı çizimini ayrıca BİRLİK'e iletecektir.

 Türkiye pavilyonu içerisinde yer alacak her türlü malzeme, aydınlatma, stant içi ekipman tek tip
olacaktır.
 Stant yüksekliği min. 450 cm olacaktır.
 Talep eden firmalara 1 m2 ve katlarında stantlarında ücretsiz depo alanı oluşturulacaktır.
 Stant zeminleri primo sistem (primo system -http://www.sycon.nl/) kullanılarak yükseltilecek ve
zeminde 8 mm suntalam kullanılacaktır. Standın zemininde teşhir edilecek mermerler için 2 cm
derinliğinde havuzlar oluşturulacaktır.
 Mermer sergilemeleri için stant zeminlerinde oluşturulacak yer havuzu çerçeveleri alüminyum profil
olacaktır. Alüminyum profillerin bağlantılı köşeleri 45 derece açı ile birleştirilmesi ve bu noktalarda
herhangi bir oynama ve/veya kötü görüntü olmaması gerekmektedir. Havuz ölçüsü 50 cm’nin
(maksimum büyüklükte) katları olmak şartıyla ilgili stantta fuara katılacak olan katılımcı firmanın talep
ettiği ölçülerde oluşturulacaktır.
 Katılımcılara ait taş sergileme üniteleri duvar, zemin ve diğer alternatif sergilemeler olarak
düşünülmelidir. Sergileme üniteleri çerçeveleri, firma talepleri doğrultusunda açık ve koyu renk olacak
şekilde opsiyonlu sunulmalıdır.
 Duvar sergileme ünitelerinde yer alacak panoların ve stant zemin taşlarının yerleştirilme işlemi
İSTEKLİ tarafından katılımcı firma temsilcisi nezaretinde yapılacaktır.
 Türkiye Pavilyonu kurulum esnasında katılımcı firmalara ait sandıklar İSTEKLİ tarafından açılacak ve
malzemeler stant içerisinde taşınacaktır. İSTEKLİ bu iş için çalıştıracağı ilave işçiler için BİRLİK’ten
hiçbir ödeme talep etmeyeceğini taahhüt eder. İSTEKLİnin stan konstrüksiyonu için çalıştıracağı tüm
işçilerin sigortalı olması zorunludur. Fuar kurulumu esnasında çalışanlar İtalya Maliye Bakanlığı
tarafından denetlenmektedir. İSTEKLİ çalıştırdığı işçilerin sigorta ücretleri ile ilgili BİRLİK’ten hiçbir
ödeme talep etmeyeceğini taahhüt eder.
 İSTEKLİ firmalara gönderilmek üzere "Mermer Modülü ve Havuz Onay Formu", "Standart
Malzemeler ile Ekstra Malzemeler" formlarını hazırlayacak olup bu formları eksiksiz bir şekilde
toplayacak ve firma stantlarına nihai şekillerini vereceklerdir. Firmaların şekillenen nihai stant

görsellerini ise ayrıca firmalardan imzalı ve kaşeli olarak en geç 20 Temmuz 2016 tarihine kadar
toparlayacak ve BİRLİK’e iletecektir.
 Stant üzerine projeye uygun monte edilecek/asılacak olan alınlık/tüm görsel malzeme, slogan, logo ve
baskıların tamamının bilgisayar çalışması BİRLİK tarafından oluşturularak İSTEKLİ'ye gönderilecek
olup bu grafiklerin baskı/üretim bedeli ve monte işlemleri İSTEKLİ tarafından yapılacaktır.
Üretim/baskı bedelleri teklif tutarına dahildir.
 Türkiye standında kullanılacak tüm görsel malzemeler İSTEKLİ tarafından folyo kesim ve iç mekan
dijital baskı tekniği ile hazırlanacaktır. İSTEKLİ tarafından hazırlanacak tüm grafik işleri sözleşme
bedeline dahil olacak olup İSTEKLİ hazırlayacağı folyo kesim yazılardan ilave olarak elinde
bulunduracak ve olası sorunlarda Firma isimleri folyo kesim yazı ile yazılacak olup dijital baskı
olacaktır. Fuar esnasında ilave talep olması durumunda İSTEKLİ ekstra firma ismini temin edecektir.
 BİRLİK Türkiye Pavilyonu’nda yer alacak her türlü logo/görsel/grafik çalışmasını İSTEKLİ’ye pantone
bilgileri ile iletecek olup baskı sonrası pantone renkleri dışında bir renk çıkması sonucu oluşacak
mağduriyeti karşılamak için İSTEKLİ BİRLİK’e 20.000 €’luk ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 Türkiye pavilyonuna ziyaretçi çekmek ve görünürlülüğü artırmak için fuar idaresinden alınacak izinlere
istinaden tavandan asma büyük banner uygulaması üretim/montajı ve demontajı İSTEKLİ'ye ait olacak
olup fuar idaresine ödenecek tavandan asma tel bedelleri BİRLİK tarafından karşılanacaktır.
Bannerların grafik çalışması baskıya hazır formatta BİRLİK tarafından İSTEKLİ'ye iletilecektir.
 M2 başına minimum 85 watt düşecek şekilde ısı vermeyen, gün ışığı aydınlatmalar kullanılacaktır.
Aydınlatmalar tek tip olacaktır. İSTEKLİ ürünlerin ön plana çıkarılmasını sağlamak amacıyla
aydınlatmaya eklemeler yapacak olup fuar katılımcı firmaların aydınlatma konusunda ekstra talepleri
olursa İSTEKLİ tarafından tedarik edilerek Sözleşme bedeline dahil olacaktır.
 Türkiye pavilyonu koridorlarında kullanılacak halı İSTEKLİ tarafından temin edilecektir. Halının
rengi Birlik tarafından belirlenerek İSTEKLİ'ye iletilecektir.
 Ayrıca BİRLİK'in sağlayacağı grafikler ile teknik ofisin camlarının giydirilmesi İSTEKLİ'nin
sorumluluğunda olacaktır. Baskı maliyeti teklif tutarına dahil olacak olup söz konusu görseller baskıya
hazır formatta İSTEKLİ'ye iletilecektir.
 Türkiye Pavilyonu'ndaki tüm elektrik projesi İSTEKLİ tarafından hazırlanacak ve fuarın açılışından en
az 20 gün önce proje onayı ilgili birimlerden alınarak BİRLİK'e iletilecektir. Stant elektrik sistemi tek
bir panoda toplanacak, alınlıklarda ve stantlarda spotlar yer alacaktır. Tüm elektrik işleri İSTEKLİ
tarafından yapılacak ve tüketim ve bağlantı ücretleri dışında elektriğin stant içi dağılımı ile ilgili
ödemelerin tamamı İSTEKLİ tarafından üstlenecektir. Fuar süresince olası elektrik sorunlarını
önlemek amacıyla İSTEKLİ tarafından bir teknik eleman görevlendirilecektir.
 Stantların kurulumu tamamlandıktan sonra Fuar öncesi tüm stantların temizliği İSTEKLİ tarafından
yapılacak olup fuar esnasında belirli aralıklarla stantların temizliği gerçekleştirilecek, firmalara ait çöp
kovaları düzenli aralıklarla boşaltılacaktır.
 Türkiye standının montaj-demontajı ile zemin havuz taşları ve mermer panolarının yerleştirilmesi
esnasında çalıştırılacak olan yerli ve yabancı tüm çalışanların her türlü yol, konaklama, yemek ve
sigorta işlemleri İSTEKLİ tarafından yapılacaktır.
 Proje tamamlanıp fuar öncesi teslim edilirken temiz bir şekilde teslim edilecektir.

B – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:
İşbu Şartname konusu hizmet kapsamında İSTEKLİ tarafından üretilmiş veya oluşturulmuş her türlü tasarım,
proje ve materyalin basma, yayma, çoğaltma, kopyalama, dağıtma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan

araçlarla umuma iletim, işleme, her türlü ekleme ve değişiklik yapma, kullanma hakları da dahil olmak üzere
tüm fikri sınai mülkiyet hakları BİRLİK’e aittir. İSTEKLİ tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Söz konusu fikri hakların herhangi bir sebeple kendiliğinden BİRLİK’e
geçmediği durumlarda, İSTEKLİ bu hakları BİRLİK’e ücretsiz ve gayri kabili rücu olarak devredecektir.
İSTEKLİ tarafından üretilen veya oluşturulan tasarım, proje ve materyallerle ilgili olarak 3. kişiler tarafından
fikri ve sınai haklar yönünden yapılacak her türlü başvuru ve tazminat taleplerinden İSTEKLİ sorumludur.
C – MALİ HUSUSLAR:
 Teklifte, hazırlanacak projenin 1 ve/veya 2 yıllık kiralık bedeli belirtilecektir. 2 yıllık teklif vermek
isteyen firmalar 2 fuar tarihi arasındaki ara dönemdeki depolamayı kendilerini yapacak olup bu
depolama masrafları ile stantların depoya ve fuar alanlarına nakliye masrafları İSTEKLİ'ye ait olacaktır.
 Teklifte belirtilecek proje bedeli detaylı bir şekilde verilecektir. Kimi özelliklerin opsiyonel bir şekilde
sunulması tercih nedeni olacaktır.
 Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki şekilde
yapılacaktır:
Teklifin BİRLİK tarafından kabul edilmesi ve BİRLİK ve İSTEKLİ’nin işbu Şartnamede yer alan tüm
şartlar üzerinde mutabık olunması ile ve sözleşme imzalanmasından sonra ödeme şartları aşağıdaki gibi
olacaktır:


Sözleşme imzalandıktan 5 iş günü sonrası %50’si yapılan ödeme tutarında İSTEKLİ tarafından
BİRLİK’e verilecek, içeriği ve şekli BİRLİĞİN kabulüne uygun bir Teminat karşılığında
İSTEKLİ’ye ödenecektir.



Hizmetin sözleşmeye uygun, eksiksiz ve süresinde sunulmuş olması şartıyla Fuar bitimini takip
eden 20 gün içinde %50.

Ödemeler, usulüne uygun fatura mukabilinde banka aracılığıyla yapılacaktır. Ödemeye ilişkin diğer
hususlar ise, (gerekli olması halinde) Sözleşme içerisinde yer alacaktır.
D – CEZAİ HUSUSLAR:
 Marmomacc 2016 Fuarı Türkiye pavilyonu stant inşası, dekorasyon hizmetleri ve yükümlülükleri,
İSTEKLİ tarafından Sözleşmeye uygun, eksiksiz ve süresinde yerine getirilecektir.
 İSTEKLİ anılan hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere belirtilen zaman
içerisinde yerine getirememesi ve stantları teslim edememesi durumunda, bu projenin toplam
maliyetine göre Sözleşme ile minimum 92.500 €’luk bir ceza ödeyecektir. Öte yandan teklifteki proje
ile uygulama arasında farklılık olması durumunda hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık ve
eksiklik için sözleşme tutarının %10'u oranında ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir.
 İSTEKLİ'nin ihmali ya da kusuru dolayısıyla söz konusu fuara iştirak edilememesi durumunda,
İSTEKLİ, fuara iştirak etmek amacıyla yapılan tüm masrafları (hem BİRLİK’in, hem firmaların) tazmin
etmeyi kabul ve taahhüt eder. Şayet BİRLİK, söz konusu fuara İSTEKLİ’nin hatası veya ihmali
yüzünden katılamayacak olursa, İSTEKKLİ BİRLİK’in ve şirketlerin fuara katılamamasından ötürü
uğramış olduğu veya uğrayacağı tüm doğrudan veya dolaylı zararı karşılayacağını kabul beyan ve
taahhüt eder. Şirketler veya fuarın yapılacağı VeronaFiere tarafından yöneltilecek her türlü
ceza/masraf/tazminat talepleri doğrudan İSTEKLİ sorumluluğundadır. Böyle bir durumda BİRLİK
hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve İSTEKLİ ilgili ödemeyi BİRLİK’in yazılı talebi üzerine
derhal yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 İSTEKLİ, Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin
tüm önlemleri almak ve uygulamakla yükümlüdür.

 Pavilyon inşaatı veya Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya fuar süresince
İSTEKLİ'nin çalışanlarının veya BİRLİK'in çalışanlarının ve gerekse katılımcıların, katılımcılara ait
ürünlerin veya 3. kişilerin veya katılımcılara ait ürünlerin uğradığı kaza ve hasarlardan İSTEKLİ
sorumlu olacaktır.
Fuar inşaatı ve fuar boyunca tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerek BİRLİK gerek ise
İSTEKLİ’nin çalışanları veya katılımcıların veya 3. Kişilerin veya katılımcılara ait ürünlerin zarara
uğraması halinde, söz konusu zararlardan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. Uğranılan zararlar İSTEKLİ’nin
alacağından mahsup edilecek olup zarar bedellerinin İSTEKLİ’nin alacağını aşması halinde; aşan kısım
BİRLİK’in ilk yazılı talebi ile BİRLİK tarafından tazmin edilecektir.
E – GENEL HUSUSLAR:
 İSTEKLİ'NİN uluslararası fuarlarda ulusal stant konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih nedeni
olacaktır. Tasarım çizimleri, fiyatlandırma, ahşap v.s numunelerine ek olarak daha önce gerçekleştirilen
stant konstrüksiyonlarına ilişkin referanslar ve fotoğraflar da teklife eklenecektir.
 Teklif edilen proje, hizmetlerin gerçekleştirilmesi, montaj ve demontaj için her türlü işçilik hizmetini
kapsayacaktır. Hizmetlerin ifasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, sigorta
giderleri ve diğer tüm giderleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatından doğan tüm işçilik hak ve
yükümlülükleri v.b İSTEKLİ tarafından karşılanacak olup, inşa esnasında minimum 30 kişilik bir ekip
görev alacak, fuar süresince ortaya çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca en az 3
teknik eleman tahsis edilecektir.
 İSTEKLİ, fuar idaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla, Projeye ilişkin
gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. İSETEKLİ sorumluluğunda olan
konularla ilgili olarak fuar idaresinin keseceği herhangi bir ceza, yaptırım veya tazminat İSTEKLİ’nin
sorumluluğundadır.
 Türkiye Standı’nın ölçümlendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek
İSTEKLİ'NİN sorumluluğundadır.
 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün
koşullar yer alacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, şartnamede yer alan tüm şart ve
hükümleri yansıtan ve her iki tarafça da bağlayıcı olan bir sözleşme İSTEKLİ ile imzalanacaktır.
 Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarının %50’si oranında teminat
çekini BİRLİK’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde
belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK’in
söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. İSTEKLİ sözleşmenin imzalanmasını
müteakip 5 gün içerisinde sözleşme bedelinin %50’si tutarında bir teminat çekini (“Teminat”)
BİRLİK’e teslim edecektir. Sözleşme kapsamındaki tüm iş ve hizmetlerin sözleşmeye uygun olarak
eksiksiz tamamlanması halinde Teminat İSTEKLİ’ye fuarın sonunda geri verilecektir. İSTEKLİ’nin
Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmemesi veya
Sözleşmede belirtildiği üzere İSTEKLİ’nin BİRLİĞİ tazmin etmesi gerektiği bir durumda, BİRLİK söz
konusu Teminat’ı nakde çevirme hakkına sahiptir.
 Konstrüksiyon Teklifi son gönderim tarihi: 4 Mart 2016 Cuma günü (saat 15:00'a kadar)
Bu tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen hizmet için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve
yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ’ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi
fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ’nin isim ve teklif konusu yazılmak ve
zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 4
Mart 2016 tarihi mesai bitimine kadar teslim edecektir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler
hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul
etmez.

 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.
 Birlik gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. İSTEKLİ’ler, BİRLİK’in herhangi
bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK’ten her ne nam altında olursa olsun
herhangi bir tazminat ve sair haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
 Teklif İçeriği:
1. Genel Kuşbakışı Plan (A3-fotoblok)
2. Perspektif Görünüş (A3-fotoblok)
3. Örnek Stant Detay Görünüm (A3-fotoblok)
4. Kullanılacak malzemelere ilişkin örnekler (tercihen A3 bir karton veya fotoblok üzerine
yapıştırılmış şekilde)
5. Detaylı Maliyet Analizi
6. Referanslar ve Fotoğraflar
 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: İMMİB-Maden Sektör Şubesi
 Teklifler mutlaka imzalı kaşeli olarak kapalı bir zarf içerisinde kapanma yerleri imzalı ve kaşeli
ayrıca tarihi belirtilerek gönderilmelidir.
İMİB İletişim Bilgileri:
Zeynep BERK
İMMİB Maden Sektör Şubesi
Dış Ticaret Kompleksi A Blok
6.Kat
Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki 34197
Yenibosna - İSTANBUL
Tel: 0 212 454 06 71
Fax: 0 212 454 01 50
Web: www.immib.org.tr
E-Mail: zeynep.berk@immib.org.tr


Fuar İdaresi İletişim Bilgileri:
Cristina Simbeni
Marketing&Sales Department
VeronaFiere
Viale del Lavoro 8, 37135 Verona
Tel. +39 0458298279
Fax: +39 0458298221
Web: www.veronafiere.it
E-Mail: simbeni@veronafiere.it

TEKLİF 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. Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda 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 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,
f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 İHALEDEN VAZGEÇME


BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. Gerek olması halinde
BİRLİK’in bu ihaleyi gerçekleştirmeme hakkı vardır. BİRLİK’in hiçbir şekilde İSTEKLİ veya
başka bir kişi ile sözleşme veya anlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır.



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.



UYUŞMAZLIK

İşbu Şartnameden doğacak tüm belgeler Türk Hukuku’na tabi olacaktır. İşbu Şartnameden doğacak
uyuşmazlıklara münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından Türk Hukukuna göre
çözülecektir.

